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ईश्वरस्य ज्ञानानुयुणहेत्वपेक्षानिरसः 

संसारिणो देदाय्पेकषक्षितरत्वाभ्युपगमे अपसिद्धान्ता- 

राङ्काया निरासः १ 
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तत्वमिति प्रापे उत्तरसूष्रावतरणम् 4 
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नात्मना › इति आत्मरब्देन जीवपरामर्शायोगात् 

अनाञ्ञस्यप्रतिपादनम् 

आ्मश्रन्दादित्यस्य व्याख्यानान्तरम् ४ 
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नस्यैव जगत्कारणत्वसम्थनम् 1 

३९ 

२३९ 

॥ 
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४६ 



[८ | 

महच प्रामाण्यकारणमेतत् , यद्वेदान्तानां चेतन 
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गतिसामान्यप्रपञ्चनायम कामयिवरत्वनिदैशात् प्र 

धाननिप्रेधः ८, 

प्रबोधवतो जीवस्य सुक्तिशासनाच् इतरनिपरेधः ५७ 

पुच्छन्रह्मवादमालम्न्य व्र्तिकारमतदूषणम् ५५८ 

स्वाभिमतपुच्छव्रह्मवादानुरोधेन सूतराक्षरयोजनम् ६२ 

७. अन्तरधिकरणम् &2--8७ 

° अथ य एप्रोऽन्तरादिषस्ये ः ‹अथ च एषोऽन्त- 

रभिणिः इति छान्दोग्यश्चुतौ किं विद्याकर्माति- 
शयवदात्परासोत्कर्षः कथ्चित्संसारो उपास्यत्वेन 

विवक्षितः, उत नित्यसिद्धः परमेश्वरः इति 

संशये, रूपवत्वाधरिशर्यमयौ दारूपाणां बहूनाम- 
नेश्वरधर्माणां श्रवणात् न अश्ष्यादिल्ययोरन्तः 

परमेश्वरः-- इति पूर्वपश्चवर्णनम् ६४ 

अपहतपाप्मत्वसर्वात्मकत्वनिरङ्कुशलोककामिरि- 
तृत्वादिकं श्रूयमाणं परमेश्वरमेव गमयतीति सिः 

द्धान्तः +~ ६५ 



^ 

रूपवत्वोपदेशस्य साधकानुयहार्थता ..„ ६६ 

आधारेशर्वमयीदाश्रवणस्योपासनार्थता 4 

आदित्याद्यमिमानिभ्योऽन्यस्यान्त्यामिण उपदे- 
शा परमेश्वरस्यैवोपास्यत्वम् .... ६७ 

८. आकाशाधिकरणम् ... ६७--७० 

° अस्य लोकस्य ` इत्यादि छन्दोगवाक्ये आका- 

दाशब्दः ब्रह्मपरः, भूताकाशपयो वेति संदे, 
प्रसिद्धवादिभिदैठभिः मूताका्चस्यैव ग्रहणमिति 
पूर्वपक्षः छ - 

साकाशप्पंश्चकारणत्वस्य सावधारणं श्रवणात् अ- 
न्येम्यश्च ब्रह्मलिङ्गेम्यः ब्रह्मण एव ग्रहणमिति 

सिद्धान्तः ध 

प्रसिद्धा प्रथमप्रतीतस्यापि भूताकाशस्य वाक्य 

ेषबसादपनय इति पूर्वपक्षदेव॒निरसनम् ... ७० 

९. प्राणाधिकरणम् ... ७०---७े 

आक्रश्न्यायस्य उत्तरवाक्ये अतिदेशन, प्राण- 
स्थापि न ब्रह्मत्वमिति पूर्वपक्षः ... ७१ 

प्राणनिमित्तौ सवेँषरासुत्पत्तिप्रख्याबुच्यमानौ ब्रह्म 

छिङ्गमिति निणैयः ... ७२ 

ूर्वपक्षयुक्तिनिरासः ... ७२ 
वृत्तिकाराभिप्रेतस्य ‹ प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः 



१०. ज्योतिश्चरणाधिकरणम् 

3 

इत्यादि वाक्योदाहरणस्य संशयापिष्रयत्वादनु- 

दाहरणत्वप्रतिपादनम् 

° अथ यदतः परः... इत्यादि शछन्दोग्यवाक्ये 

आदित्यादि व्योतिः परमात्मा वेति सांदयिको- 

ऽथः 1 

प्रसिद्धेः, दीभिश्ुतेः, च्युमयांदत्वश्चुतेः, ञधारवूु- 
तवश्तेः, कोक्षेये परस्य स्योतिषोऽध्यासात् , अ- 
ल्पफालश्रवणाच् प्राकृतस्यैव ज्योतिषो रहमसिति 

पूर्वपक्षः ि 

उ्योतिपो ब्रह्मणो ग्रहणम्, पादाभिधानात् ब्रह्मपर- 

वाक्यसंदष्टत्वाच-- इति सिद्धान्तः 

परसिद्धयादिपवपक्षदेतूनां निरसनम् ध 

गायच्याख्यच्छन्दस एवाभिधानात् पूवैस्सिन् वाक्ये 
ब्रह्मणो न प्रकृतत्वमियाक्षेपस्य, छन्दोद्वारेण त- 

दते ब्रह्मणि चित्तसमाधानस्यान्यत्र दष्टस्याभिधा- 

नात् ब्रह्मण एव प्रकरृतत्वमिति परिहारः-- इति 

गायच्रीशब्दस्य मुख्याथत्वे गायत्र्या ब्रह्मोपल- 

कषयत इययकदेदिमतम् 

गायत्रीरन्दः संख्यासामान्यात् गौण्या वृत्या ब्रह्म- 

ण्येव वर्तत इति विधान्तरम् ५ 

७२ 

.. ७२८२ 

७४ 

। 81 

७६ 

७६ 

७९ 
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(९२ 

भूतादीनां पादानां व्यपदिद्यमानानां छन्दस्यनुप- 

पत्तेरपि ब्रह्मणः प्रङकतत्वम् व ~ 

आधारमर्यादयोर्लक्चणया , व्याख्यानेन प्रयभि- 

ज्ञासमर्थनम् =. . 4 

प्रातदंनाधिकरणम् ८२--९१ 

कोषीतक्रिव्राह्मणगताया इन्दरप्रतद॑नाख्यायिकाया 

विप्रयस्य प्रदशच॑नम् > - 

प्राणराब्देन वायुमाल्म् , देवता, जीवः, ब्रह्म वा 

अभिधीयते इति सांसयिककोरिचतु्यम् ८२ 

मुख्यप्राणपक्षमनू् सूत्रमादाय प्राणो ब्रहेति मरति- 

जञायाः, ब्रह्मप्रतिपादनपरत्वेनैव पदानां समन्व- 
यद्रिति हेतोश्च विभागः 1.6 

देवतापश्नस्य उत्थापनम् , तन्निरासश्च भ, 

अहंकारवादस्य देवताछिङ्गस्य) गालरद्टयोपदेश 

इति गतिप्रदशनम् कि „| 
जीवमुख्यप्राणरि्ख््हयपसत्वाक्षेपः ... ८७ 
त्रिविधोपासनप्रसक्तावथैकल्वभङ्गात्, ब्रह्मलिङ्ग- 

वश्षात् प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तेरन्यत्राभ्रिताया 

इहापि संभवात् परिहारः 4 

जीवमुख्यप्राणलिङ्गानां ब्रह्मण्यनायासेन संगमनम् ८९ 

प्राणधर्मेण प्रजञाध्मेण स्वधर्मेण च ब्रह्मण एव 
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एकमुपासनं च्रिविधमिह् विवक्षितमिति ब्रत्तिका- 

रमतेन सूनस्य व्याख्यानम् न, 

द्वितीयः पाद्ः-अस्पश्व्रह्मलिङ्गवाक्यानाभुपास्य- 

तपेन ब्रह्मणि समन्वयः ९३- १४१ 

१. सर्वत्र प्रसिद्धयधिकरणम्  .-- ९५१०४ 

ूर्घापजीवनेन उत्तरोस्थाननिरूपणम् ५५४: ५ 

सर्य म्वस्विदमिति छान्दोग्यवाक्ये शारीरो ब्रह्म 

न्रा उपास्यत्वेनोपदिश्यते इति संदाथः ... ९५ 

शारीर इति पूर्वपक्षः 1 
पूर्वपश्चे ‹ स्र खल्विदं ब्रह्म ' इति वाक्यस्य शा- 
मविधिपरत्वसमर्थनम् ति 

व्यायस्त्यन्रह्मसंकीर्तनयोर्जवि योजनम् ... ९७ 

लघ्रुमप्यफलठं रात्रिसलन्यायमुपरक्ष्य गुरुमपि सफ- 

कछ विश्रजजिन्न्यायमाश्रिल्य परमेव ब्रह्मोपास्य- 

सिति सिद्धान्तः .., ९७ 

रसयुपात्तसत्यसंकस्पस्वादीनां ब्रह्म्येवोपपन्तेः त- 

स्मैव उपास्यता ... ९८ 

मनोमयत्वादिजीवलिङ्गानां ब्रह्मण्युपपादनम् ... ९९ 

मनोमयत्वादीनां यथा अद्यण्याज्ञस्यम्, तथा न 

जीवे सव्यस्तकस्पत्वादीनामिति प्रतिपादनम्... ९९ 

कमैकवरव्यपदेशम्दभेदस्म्तिभ्यः शारीरप्रतिषेधः १०० 
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ताचिके एव मैदोऽत सूत्रित इति भ्रमनिरासेन 

अद्धिताविरोधसमर्थनम् १०१ 

अर्भ॑कौकस्त्वाणीयस्त्वयोर्जवलिङ्गयोर्निचाय्थत्वपि- 

क्षतया अविरोधसमर्थनम् ... १०२ 
ब्रह्मणो ऽनिष्संमोगप्रातिशङ्कायाः, सिथ्याज्ञानक- 

स्पितोपभोगेन सम्यग्ञानदृष्टवस्तुनोऽसंस्पशचमुप- 

पाद्य निराकरणम् ... १०३ 

२. अन्रधिकरणम् ... १०८५-१ ०६ 

° यस्य ब्रह्म च? इत्यादिकाठकवाक्ये ओदनो- 
पसेचनसूचितः अत्ता किमिः, उत जीवः, 
अथवा परमात्मेति संशयः ..- १०५ 

अभिः जीवो वा इति पक्षौ -.. १०५ 
उपलश्षितग्राणिनिकायमातरन्ृत्वं परमात्मानमेव ग~ 
मयति इति सिद्धान्तः ८९५ 

कर्मफलममुञ्ानेऽपि परमात्मनि संहर्वत्वसंभवस्य 

समर्थनम् ,.,. १०६ 

प्रकरणलिङ्गाम्यां च परमात्मनोऽतुत्वसाघनम् ... १०६ 

३. गुहाभ्रविष्टाधिकरणम् --- १०६११९२ 

कठवल्व्यामेव ‹ ऋते पिबन्तौ : इत्यादिवाक्ये 
किं बुद्धिजीवौ निर्दिष्टौ, उत जीवपरमात्मानौ 

द्रति पक्षद्वयमुत्थाप्य फलरूमेदनिरूपणम्  ... १०६ 
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उभयोभोक्तृष्वायोगेन संशयस्याक्षेपः ... १०७ 

छत्रिन्यायेन वा, भयः कारयति स करोत्येवः 

इति न्यायेन वा, करणे स्वातन्त्यविवक्षया वा 
समाधानम् ,.., १०७ 

बुद्धिक्षेच्रज्ञाविति पक्षस्य समर्थनम् ... १०८ 

संख्याश्रवणे समानस माविष्वेव लोके प्रतीतेः वि- 

शानात्मपरमात्मनोरेव ग्रहणमिति सिद्धान्तः... १०८ 

गन्त्रगन्तव्यत्वमन्तरमन्तव्यत्वविेषणश्रवणस्य प्रक- 

रणस्य च सिद्धान्तहेवुतया उपन्यासः ... १०९ 

कृत्वाचिन्तया !द्वा सुपणी इत्यादौ अस्य न्याय- 

स्यातिदेश्षः ,.. ११० 

पेङ्किरदस्यव्राह्मणमवटम्म्य, ° द्वा सुपर्णा › इत्यस्या 

ऋचः, सच्क्षेत्रश्योरितरेतरस्वभावाविवेकडकरत- 

स्य॒ कर्तृष्वस्य भोक्तृ्वस्य च काल्पनिकतया 

चेतनस्य क्षेचर्स्य ब्रह्मस्वभावताबोधने पर्य॑वसा- 

नस्य निरूपणेन कृत्वाचिन्तोद्धाटनम् 24.4.19 

४. अन्तराधिकरणम् ११२-११८ 

य एषोऽक्षिणि इत्यादिवाक्ये किं प्रतिव्रिम्बात्मा 

निर्दिश्यते, अथ विज्ञानात्मा, उत देवतालि- 

न्द्रियस्याधिष्ठाता, अथवेश्वर इति संशयः .-- ११२ 

आय्पक्षत्रयस्योपपादनम् ... ११२ 
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आत्मत्वागतत्वामयत्वापहतपाप्मत्वसंयद्वासत्वादी- 
नां गुणानां श्रूयमाणानां परमेश्वर एवोपपत्तेः 

अन्तरः परमेश्वर इति सिद्धान्तः 9 

स्थानादिव्यपदेशस्य उपरभ्ध्यर्थतया अविरोधस- 

समर्थनम् वि +. 

"प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं बरह्म" इति प्रक्रान्तस्य 

सुखविशिष्टस्य ब्रह्मण एवात्रापि ग्रहणे न्याय्यमिति 

समर्थयितुं सप्रपञ्चमुपकोसलोपाख्याननव्याख्यानम् ११४ 

ब्रहमविद्धिष्रयया प्रसिद्धया गत्या अक्षिस्धानस्य 

बरह्मत्वनिर्णयः ... ११६ 

छायात्मविज्ञानात्मदेवतात्मनां चक्षुपरि निल्मव- 

स्ानासंमवात् अमृतत्वादिगुणानां तेष्वसंभवा- 

चच निषेधः .... ११७ 

५. अन्तयौम्यधिकरणम् -.. ११८-- १२३ 
अन्तर्यामिव्राह्मे अधिदेवा्यभिमानी देवतात्मा 

कश्चित् किं वा प्रास्ताणिमावरश्र्यः कथचिदयोगी, 
किंवा परमात्मा, किं वा अर्थान्तरं किंचित् 
इति सदये परमात्मपक्षं विहाय इतरेषां पक्षा- 
णां समर्थनम् व. 

सर्वविकारकारणं सर्वशक्तिः परमासैवान्तयामी- 
ति सिद्धान्तः ... ११९ 
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अदृष्टत्वादिव्यपदेशसंभवेन अन्तर्यामितया . श~ 

्कयमानस्व प्रधानस्य द्रष्ुतवा्तद्धमाभिखापात् 

निषेधः ... १२० 

द्र्टूत्वादिधर्मयोगेन शारीरमन्तयामितयोद्धाव्य, 
काण्वमाध्यन्दिनानामन्तयमिणो भेदेन शारीरस्य 

आश्नानमवष्टम्य तान्नरसनम् ... १२२ 

भेदेनेलयादिसू्रात् शारीरान्तर्यामिणोस्तास्िकम- 

दव्यामोहस्य व्यपौहनम् ... १२२ 

६. अररयत्वाद्यधिकरणम ... १२३-१३० 

“अथ परया सया तदक्षरम् इत्यादिमुण्डकवाक्ये 

प्रधानरारीरपरमेश्वरेषु सांरायिकेष्वरथेषु प्रधानप- 

क्षस्य समर्थनम् ... १२६३ 

मूतयोनिः भूतनिभित्तं गारीर इति पक्षस्य ्रति- 

पादनम् ... १२४ 

सर्व॑जञस्वादिधमोक्तेरटश्यत्वादिरुणको भूतयोनिः 
परमेश्वर एवेति सिद्धान्तः ४ 

सर्वंश्ुते भूतयोनिविष्रयत्वसम्थनम् .-. १२५ 

अक्षरविष्यिण्याः परविशति समाख्यायाः परमे- 

शधरपक्षानगुण्यम् ... १२५ 

अह्यविद्यासमाख्योपन्यासः ... १२६ 

अन्ेतनदृष्टन्तविरोघपरिहारः ... १२५ 

> ५४, [. 00 
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शारीराद्विखक्षणत्वेन विदोषणात्, प्रधानाद्धेदेन 

व्यपदेशाच्च शारीरप्रधाननिषेधः ... १२७ 

“ अधिरूध चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ ' इत्यादिसर्वकाया- 
त्मकसरूपस्योपन्यासात्परमात्मैव भूतयोनिरिति त्र- 

तिकारमतम् ^. 

वरत्तिकारमतदषणपूर्वकं ‹ पुरुष एवेदं विश्वं कर्म ' 
इत्यादिसर्वात्मकरूपोपन्यासात्परमास्मैव भूतयो- 

निरिति भगवत्पादीयमतम् ... १२९ 

. वेश्ानराधिकरणम् .-. १३० १४१ 

वैश्वानरविद्रायां वेशवानरशब्दस्य कोश्रभूतदेवजी- 
वेश्वरेषु साधारण्यात् संशयस्योपपादनम् ... १३० 

कोक्षमूतदेवजोवपक्चाणां करमेषोपपादनम्  ... १३१ 
उपक्रमखयोः साधारणवेश्वानरास्मश्रुत्योः प्रथमश्- 

तमुख्यत्रेखोक्यशरीरणिङ्गात् सर्वात्मकेश्वरपरत्व- 

निर्धारणम् ... १३२ 

परकृतश्रुयनिर्णायकस्मृत्युपन्यासः ... १३३ 
शब्दादीनां गतिं वक्तुं सिद्धान्तस्याक्षेपः „ १३४ 
न॒ तथा दृष्ीत्यादिसत्राबयवविमागेन उक्ताक्षे 
पनिरासः ... १३५ 

° पुरुषविधमपि ` इति सूत्रे पाठान्तरस्य व्याख्या- 
नम् ... १३५ 
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देवतापक्चभूतपक्षयोर्निराकरणम् 126 

विनैव प्रतीकोपाधिकल्पनाम्यां साक्षादपि परमे- 
भ ८ श्वरोपासनपरिग्रदे जेमिनिमते अविरोधसमभ्रनम् १३७ 

पर्मेश्वरपस्मिहे प्रदिगमाचत्वममिनव्यक्तिनिभित्त- 

मिति आदमरथ्यमतम् -.. १३ 

अनुस्मरणनिर्मित्तमिति बादरिमतम् ५०8 

संपत्तिनिमित्तमिति जेमिनिमतं समानग्रकरणवाज- 

सनेयिग्राह्मणानुग्दीतम् 4 

अत्रैव जेमिनिमते जावालश्रुतिसंवादः ... १४० 

तृतीयः पादः- अस्पष्ब्रह्मरिङ्गवाक्यानां ज्ञेय- 
तेने ब्रह्मणि समन्वयः १४२-२२१ 

१. दयुभ्बाद्यधिकरणम् १४५-- १५. 

° यस्िन्दरौः ` इत्यादि मुण्डकश्रुतौ ओतस्ववन्चना- 
दवगम्यमानं द्युभ्वाद्यायतनं ब्रह्म अथोन्तरं वेति 

संदेहः ++ ४५ 

पारवत्परसेतुश्रवणादर्यान्तरस्य परिग्राहमत्वम् ... १४५ 

तत्र प्रधानवायुशारीरपक्चाणामुपन्यासः ४ १५१ 

द्युभ्वाद्यायतनं परमात्मेति सिद्धान्तः 4१४९ 

ःखराब्दात् › इत्यस्य तिभिः प्रकरः व्याख्यानम् १४६ 

° स ब्रह्म ` इति सामानाधिकरण्यस्य प्रपञ्चविला- 

पना्थत्वसम्थ॑नम् ... १४७ 



(९ 

सेत॒शब्दं बरहयतयुपेत्य सेतुशरतेर्गतिः .... १४७ 

सेतुशब्दावात्मज्ञानवाग्विमोकाविति विधान्तरेण 

सेवश्रुतेगतिः क. 

दोषविसुक्तैर्वाग्विमुक्तैश्चोपगम्यत्वव्यपदेदयस्य दैत्व- 

न्तरस्योपन्यासः 4 

प्रधानवायुपक्षयोर्निरासः + 9 

सर्वजञत्वादरसंमवात् , ज्ञेयज्ञातरभावेन व्यपदेशात् 

परमात्मप्रकरणाच विक्षानात्मपक्ननिरासः ... १५० 

द्रा सुपणी ' इति वाक्यमादाय तस्य जीवेश्वरपर्- 

तायां सत्वक्षेलज्ञपरतायां च प्राणगतप्रतिषरेधः १५१ 

गतार्थमेतदा्करणमिति शङ्कायाः परिहारः ... १५२ 

२. भूमाधिकरणम् --. १५२--१५५ 

£ भूमा स्वेव › इत्यादिच्छन्दोग्यवाक्ये प्राणपरमा- 

त्मनोः संशयस्य सहेत॒कस्योपन्यासः ... १५२ 
6 [= ५ भूः =: 

मूयःमप्रतिकचनपरपरादरशनात् प्राणो भूमा इति 

पूवपक्षः ... १५ 

प्राणपक्षे भूमलक्षणस्य सुखत्वामतत्वश्रवणस्य आ- 
त्मविविदिषया प्रकरणोत्थानस्य च अविरोधस- 

मर्थनम् .... १५४ 

` प्राणोपदेरानन्तरं भूम्न उपदि्यमानत्वात् प्राणा- 

दथीन्तरभूतः परमात्मैव भूमेति सिद्धान्तः ... १५५ 
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हत्वसिद्धिनङ्का .,, १५५ 

श्रुता प्रकरणबाधसमर्थनेन तस्याः परिहारः ..- १५६ 
प्राणपश्षे प्रकरणविरोधरस्य ददीकरणम .... १५७ 

मृचि श्रूसमाणानां धर्माणां प्रमत्मन्भरेवोपपन्तः 

सिद्धान्तयुक्तैरुपन्यासः ^ १५८ 

२. अक्षराधिकरणम् --. १५५१६ 

° कस्मिन्नु ग्बल्वाकाशे ' इत्यादिवृहदारण्यकवाक्ये 
रूढरक्षरदाब्द ओकार णवत पूर्वपक्षः ... १५९ 

अम्बरान्तप्रृतेर्बहमणोऽन्यचरासंमवात् परमात्मैव अ- 

क्षरशब्द इति सिद्धान्तः स 

पारमेश्वरं प्रशासनमादाय प्रधानव्याव्रत्तिः ... १६० 

श्रौतस्य प्रघानादिव्यावर्तनस्य प्रददीनम् -.. १६१ 

ट. ईक्षतिकमाधिकरणम् ... १६९--१६४ 

प्रभोपनिषरद्राक्यमादाय परिच्छिन्नफलश्रवणात् चि- 

माच्प्रणवेऽसिष्यातन्यमपरं ब्रहेति पूर्वपक्षः... १६२ 

तथाभृतमाजकरमकेक्चतिकर्मत्वेन वाक्यशेषे व्यपदे- 

शात् परमेव ब्रद्येति सिद्धान्तः ५; १६२ 

वाक्यशेषे ' एतस्मात् जीवघनात् : इत्यस्य मत- 

भेदेन व्याख्यानम् „ १६३ 

रापरिच्छिन्नफलटश्रवणस्य क्रममुक्त्यभिप्रायत्वेनो- 

पपाद्नम् , = १६१ 



(2 

५. दह राधिकरणम् --* १६४-१८० 

छान्दोग्ये दहरे हृदयपुण्डरीके श्रूयमाणो दहर 
आकाशः कफं मूताकाशः, अथ विज्ञानात्मा, 
अथवा परमात्मा इति संशयस्य सहेठकयुषन्यासः १६४ 

भुताकाश्चपन्षः .-.+ १६५ 

जीवपक्षः --* १६५ 

परमेश्वरपक्षः सिद्धान्तः ..,„ १६६ 

भूताकादरापक्षनिरासः ०. 

जीवपक्षनिरासः ... १६७ 

दहराकाशस्यान्वेष्रव्यत्वसमभनम् ५०६. ६ £ 

गतिरशब्द योतत्वेनोपन्यासः ... १६९ 

परमेश्वरस्य विधारणलक्षणमदहिश्नः हैत्वन्तरतयोप- 

न्यासः ... १७८ 

प्रसिद्धिप्रदद्चनम् ... १७१ 
वाक्यशेषे जीवपरामर्शस्य विघ्नम् ... १७२ 

जीवाशङ्कायाः प्राजापत्यवाक्यात् पुनः समुत्थानम् १७३ 

आविभूतब्ह्मरूपे तु निरुपाधौ संभवन्तः अपहत- 

पाप्मत्वादयो ब्रह्मण एव, न जीवस्य इति परि- 

हरः =°» १५७६ 

कूटस्थनित्यस्य खस्पेणाभिनिष्पत्तौ शरीरात्समु- 
व्थाने च विरोघसंभावनम् ... १७५ 

आविभौवानाविर्भावखरूपसमर्थनेन संभागितवि- 
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गेघस्य परिहारः = १७६ 

मेदमिथ्यात्वम् ... १७६ 

प्राजापत्यवाक्यसंद भविमर्चेन मेद मिथ्यात्वस्य सम- 

भनम् ०... १७६ 

श्रुतेरेकदे व्याख्या, तन्निरासश्च क. 

जैवं रूपं प्रारमाधिकमिति मतान्तरस्य शारीर्कसं- 

्िपेण निरसनम् ... १७८ 

परमश्रग्वाक्ये जीवमाशङ्कुय व्याचतंयन् सूत्रकारः 

परस्य जीवादन्यत्वं द्रदयति, न ठु जीवस्य प्रर 

स्मादन्यत्वं प्रतिपिपादयिषति इति आत्मैकत्वे 

शाख्रतास्॑स्य समनम् ... १७९ 

जीवपराम्चीस् अन्या्ताप्रदर्शनम् ,.. १७९ 

निचास्यत्वपिक्नमल्पत्नमित्यस्य स्मारणम्  .... १८० 

६. अनुकरयधिकरणम् .-- १८१--१८३ 

न तत्र सूरयः › दप्यादिमुण्डकवाक्ये क तेजोधा- 

तु; कथित्, उत प्राञ्च आस्मेति विचिकित्सा- 

याम्, तेजोधातरिति पू्ैपक्षः .... १८१ 
अनुभानं प्राज्ञ एवाचकस्पते इति सिद्धान्तः ... १८१ 

'तस्य चः इति सूत्रावयवविभजने सवंशन्दस्य 

प्रकरतसूयौदिविपयतया असंकरुचद्त्तितया चु 
ध, 

द्विधा व्याख्यानम् ... १८२ 
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पूर्वपक्षजीवातुं सतिसत्तमीपश्चं निरस्य विप्रयस्त- 
मीमादाय “न तत्रः इत्यादिश्ुतर्योजनम् ... १८३ 

विष्रयसप्तमीपक्षनान्तरीयक णिजध्याहारानुम्राहक- 

स्मृत्युपन्यासः 2 8 

७. प्रभिताधिकरणम् -.-. १८४-- १८६ 
क, = 

काठकवाक्ये अङ्धषमात्रः हदवः, ईरो वेति सं- 

शये, परिमाणोपदेशात्. स्प्रतिसंवादाचच जीव 

इति पूर्वः पक्षः -.. १८४ 

° इंशानो भूतभव्यस्य ` दति श्रुतैः, प्रकरणा, 

अङ्खष्टमा्रपरिमितः परमात्मेवेति सिद्धान्तः ... १८४ 

मनुष्याधिकारत्वात् शास्रस्य मनुष्यहुदयावस्थाना- 

पेक्षमङ्खष्ठमात्रत्वमिति परिमाणोपदेशोपपादनम् १८५ 

अङ्खष्टमा्पुरुषस्य जीवत्वेऽपि वाक्यस्य प्ररार््- 
तायाः समर्थनम् 4 

८. देवताधिकरणम् १८६-२०८ 

प्रसङ्गात् देवानामपि अर्थितवाद्यधिकास्कारणसं- 
मवात् ब्रह्मविद्यायामस््यधिकार इति सिद्धान्ते 
नोपक्रमः = १ 
न देवानां देवतान्तराभावात् ` इत्यादिश्ाबर- 
वाक्यस्य वि्यातोऽपनयनम् ... १८७ 
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देवाद्यधिकारे अदष्ठमात्रशरुतिविरोधस्य परिहारः 

देवादीनां विग्रहवच्वाभ्युपगमः योग्यानुपलन्धि- 

पराहत इति श्रुतिसमवाधिदेवतावादिनामाक्षेपः 

श्रुतिस्मृतिभ्य देवतात्मनोऽनेकस्वरूपप्रतिषत्तेः प- 

रिहारः स 

अनेक प्रतिपत्तेरित्यस्य अनेकत्र युगपदङ्गभावगम- 

नस्येवयपरा व्याख्या ४ 

विग्रहवच्वे ओत्पत्तिकशब्दा्थसंबन्धवियेधाशङ्का 

देवादिकस्य जगतः राष्दप्रभवत्वेन परिहारः... 

पुनरतरोक्तविरोधतादवस्थ्यस्य ब्रह्मप्रभवत्वविरोध- 

स्य च संभावनम् 2 

आकृति्ाक्तिवादेन तादवश्थ्यशङ्काया; परिहारः 

इन्द्रादिशब्दाः स्थानविरोषस्तबन्धनिमित्ता इति 

पक्षान्तरेण ताद वस्थ्यश्ङ्कायाः परिहारः 

शब्दस्य निमित्तत्वसमथनेन ब्रह्प्रभवत्वविरोध- 

परिहारः ॥ 

शब्दपूर्थकसष्टौ श्रतिस्मृत्युपन्यासः भ 
देवानां वाचकञ्ब्दग्रभवत्वप्रसङ्गात् वाचकशब्द- 

सरूपचिन्ता र 

वर्ण॑पक्चदूषणेन स्फोटवादोत्थापनम् ध 
व्णपक्षदोषाणां स्फोखवदे असंस्पशंसम्॑थनपूर्व- 

कम् अनुसहारबुद्धेः स्फीरग्रमाणतयोपन्यासः. . , 

४. +. 1. (000: 

१९१ 

१९१ 

१९१ 

१९१ 

१९२ 

१९६ 
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वर्णा एव तु शब्द इत्युपवरपमतम् 

परत्यभिज्ञानव्रलात् वर्णव्यक्लेकत्वनित्यस्वसम्थनम् 

वर्णविषयकमेदप्रत्ययस्य व्यञ्जकवायुरूपोपाधिनि- 

बन्धनतया निर्वाहः 

व्यज्ञकवायूनामश्रावणत्वात् तद्ध्ांणामश्रावणत्वे- 

नापरितोपषात् ध्वनीनामुपाधिव्वनिरूपणम् 

स्फोरसाधकल्वेनाभिमतानुसंहारलुद्धेः वर्णातिरि- 

क्ताविष्यकत्वसमथनम् ध 

अनेकस्याप्यनुसंहारबुद्धेः सेनावनादिवबुद्धिदृश्रन्तेन 
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न ह न 11 ॥ 

दानो सिच्रः शं वर्णः) शंन 
भवत्वयेमा । शं न इन्द्रो बहस्पतिः । 
रौ नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणि । 
नमस्ते वायो । तमेव परलक्षं ब्रह्मासि । 
त्वमेव प्रयश्च बह्यवदिष्यामि । ऋतं 
वदिष्यामि । सदयं वदिष्यामि । तन्मा- 
मवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । 
अवतु वक्तारम् ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
श्ट 

सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । 
सह वीयं करवावहे । तेजखि नावधीत- 
मस्तु मा विद्िषावहे ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

। 



ि हि, 

¢ यरछन्दसामरषभो विश्वरूपः । छ- हं 
न्दोभ्योऽध्यस्रतात्संबभूव । स । 
मेधया स्प्रणोतु । अश्रतस्य देवधारणो 
भूयासम् । शरीरं मे बिचषणम् । जि- 
ह्या मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि 
विश्रुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया 
पिहितः । श्रुतं मे गोपाय ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
घ्ठ 

अहं व्ृक्षस्य रेरा । कीर्तिः प्रष्ठ 
गिरेरिव । उर्व॑पवित्रो वाजिनीव स्वस 
तमसि । द्रविण« सवर्चसम् । सुमेधा 
अश्रतोक्षितः । इति अिशङ्कोवंदालुव- 
चनम् ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
१.५ 



भदरं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवाः । भदरं 
परयेमाक्षमियंजवाः । स्थिरेरङ्ेस्वष्टुवा- 
£सस्तनूभिः । व्यदेम देवहितं यदा- 
युः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा; । स्व- 
स्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति न- 
स्तयो अरिष्ठनेमिः । स्वस्ति नो ब्ह- 
स्पतिर्द॑धातु ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

पणमदः प्रणमिदं प्रणाद्पूणेमुदच्य- 
ते । प्रणेस्य प्रणेमादाय प्रणमेवावशि- 
ष्यते ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
4 

आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राण- 
^ अक्षुः श्रोत्रमथो बरमिन्द्रियाणि च 
(५ 



पि ५ 

{ सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं बह्म 
निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरा- 
करणमस्खनिराकरणं मस्तु ! तदात्म- 
नि निरते थ उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि 
सन्तु वे मपि सन्तु ॥ 

ॐ रान्तिः दान्तिः शास्तिः ॥ 
ट 

वाङ् मे मनसि प्रतिष्टिता । मनो मे 
वाचि प्रतिष्ठितम् । आविरावीर्म एधि । 
वेदस्य म आणीस्थः । श्रुत मे मा प्रहा 
सीः । अनेनाधीतेन । अहोरा्रान्संदधा- 
मि। ऋतं वदिष्यामि । सयं बदिष्यामि। 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु 
माम् । अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः दान्तिः ॥ (2. 



| वि ता 0 हिः 

प्रद्र नोऽपि वातय मनः ॥ ए 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

यो ब्रह्माणं विदधाति प्रू्वं योवै 
वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे! त ह देव- 
मास्मबुद्धिपकादां मुमुक्षवे शरणमहं 
प्रपद्ये ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः इगन्तिः ॥ 

५ 





ध्या 
१ 
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(क 
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॥ श्रीयन्छकरमभवस्पुल्यपाद्ाः ॥ 

पीवाणीविखामलु्रायन्छायये भुद्धित्तमिदभ् । 



1. 110 सुद 

रारीरकमीमासा 

|| सूत्रभाष्यम् || 
श्रीमच्छकरभगवत्पादेः 

विरचितम् । 

-----* 
(0 = __ ~ (~ : > य : भ्मदस्मत्प्रययगोचरयोविंष- 

[६->% 4 यविषयिणोस्तमःप्रकाश्चवद्धिरुदधस्वभा- 
४. 28: | वयोरितरेतरभावादुपपत्तौ सिद्धायाम् , 
द: तद्धरमाणामपि सुतरामितरेतरभावालु- 

। 28: > 24८34 पपत्तिः-- इयतः अस्मस्रलययगोचरे 
१ विषयिणि चिदात्मके युष्मलख्ययगो- 

चरस्य विषयस्य तद्धमणां चाध्यासः तद्विपर्ययेण विषयि- 
# ५. 1 
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णस्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति मवितुं युक्तम् । 

तथाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्मौश्चाध्यस्येतरे- 

तराविवेकेन अलयन्तविविक्तयोधैमधघ्मिणोः भिध्याज्ञाननि- 
मिन्तः सयानृते भिथुनीकरृय ‹ अहमिदम् ` ° ममेदम् ̀  इति 

[9 

नैसगिकोऽयं छोकन्यवहारः ॥ 

आह--कोऽयमध्यासो नामेति । उच्यते-- स्मृतिरूपः 

परघ्र पूवैदृष्टावभासः । तं केचित् अन्यत्रान्यधमीध्यास इति 

वदन्ति । केचित्तु यत्र यदध्यासः तद्िवेकाप्रहनिबन्धनो भ- 
म इति । अन्ये तु यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीतधमैत्व- 

कत्पनामाचक्ष॒ते । सर्वथापि तु अन्यस्यान्यधर्मावभासतां 

न व्यभिचरति | तथा च छोकेऽनुभवः-- शुक्तिका हि 

रजतवदवभासते, एकथ्यन्द्रः सदितीयवदिति ॥ 

कथं पुनः प्रत्यगास्मन्यविषये अध्यासो विषयतद्धर्माणा- 

म् £ सर्वो हि पुरोऽवस्थित एव विषये विषयान्तरमध्यस्यति; 

युष्मस्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि । 

उच्यते-- न तावदयमेकान्तेनाविषयः, अस्मसप्रत्ययविष- 

यत्वात् अपरोक्षृत्वाच्च प्रत्यगासग्रसिद्धेः; न चायमस्ति 

नियमः-~- पुरोऽवस्थित एव विषये विषयान्तरमध्यसितन्य- 

मिति; अम्रव्यक्षेऽपि दह्याकाद्ये बाखाः तरूमखिनतादि अध्य 
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स्यन्ति; एवमविरद्धः प्रत्यगात्मन्यपि अनात्माध्यासः ॥ 

तमेतमेवंटक्चणमध्यासं पण्डिता अविव्येति मन्यन्ते । 

तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विव्यामाहुः । तत्रैवं सति, 
यत्र यदध्यासः, तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि 

स न संबध्यते| तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेतरा- 

ध्यासं पुरस्छरत्य सर्वै प्रमाणप्रमेयन्यवहारा दौकिकाः 

प्रवृत्ताः, सवौणि च शाखाणि विधिग्रतिषेधमोक्षपरा- 

णि । कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रयक्षादीनि प्रमाणानि 

काखराणि चेति, उच्यते-- देहेन्द्रियादिषु अहंममाभि- 

मानरहितस्य प्रमात्रत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रव्रत््यनुपपत्तेः । न 

हीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रयक्षादिव्यवहारः संभवति । न चाधि- 

छ्रानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यापारः संभवति । न चानध्य- 

स्तात्मभावेन देहेन कश्चिन्याभ्ियते । न चैतस्मिन् स्वस्मि 

न्नरसति असङ्गस्यात्मनः प्रमातृत्वसुपपयते । न च प्रमाव्रत्व- 

मन्तरेण प्रमाणप्रवरृत्निरस्ति । तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव प्रय- 

कषादीनि प्रमाणानि शाख्ाणि चेति । पश्चादिभिश्चाविरोषात् । 

यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबन्परे सति 

शाष्दादि विज्ञाने प्रतिकूटे जाते ततो निवर्तन्ते, अलुक्रूके च 

म्रबतैन्ते; यथा दण्डोद्यतकरं पुरुषमभिसुखमुपलभ्य धमां 
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हन्तुमयमिच्छति ' इति पलायितुमारभन्ते, हरितटृणपूण- 

पाणिमुपरभ्य तं प्रति अभिसुखीभवन्ति ; एवं पुरुषा अपि 

वयुतन्नचिन्ताः क्रूरदषठीना क्रोशतः खज्गोयतकरान्वरवत उप- 

रभ्य ततो निवर्ैन्ते, तद्विपरीतान्प्रति अभिमुखी मवन्ति । 

अतः समानः प्रादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयन्यवहारः । 

पथ्रादीनां च प्रसिद्ध एव अविवेकपूवैकः प्रयक्षादिव्यवहारः । 

तत्सामान्यद्ैनाद्ुत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रयक्षादिन्यव- 
हारस्तत्काटः समान इति निश्चीयते । शासख्रीये तु व्यवहारे 

यद्यपि बुद्धिपू्वकारी नाविदित्वा आत्मनः परखोकसंबन्धम- 

धिक्रियते, तथापि न वेदान्तवेद्यमशनायाद्यतीतमपेतन्रह्मक्ष- 

त्रादिमेदमसंसायौत्मतन्त्वमधिकारेऽपेक्ष्यते, अनुपयोगात् अ- 

धिकारविरोधाच्च । प्राक् च तथाभूतात्मविज्ञानात् प्रवतेमा- 

नं शाख्लमविद्यावद्धिषयत्वं नातिवतेते । तथा हि--“ ब्राह्मणो 

यजेत › इयादीनि शखाण्यात्मनि व्णांश्रमवयोवस्थादिवि- 

रोषाध्यासमाश्रित्य प्रवतेन्ते । अध्यासो नाम अतस्मिस्तद्रुद्धि- 

रित्यवोचाम । तद्यथा-~-पूत्रभायदिषु विकेषु सकटेषु वा 

अहमेव विकटः संकरो वेति बाह्यधमौनास्मन्यध्यस्यति ; 

तथा देहधर्मान् ‹ स्थूरोऽं कृशोऽहं गौरोऽदहं तिष्ठामि ग- 

च्छामि छ्कयामि च ' इति; तथेन्द्रियधमान--“मूकः काणः 
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छ्ीवो बधिरोऽन्धोऽदहम् ̀  इति ; तथान्तःकरणध्मान् कामस- 

कस्पविचिकिस्साध्यवसायादीन । एवमहैप्रययिनमरोषस्प्र- 

चारसाक्षिणि प्रयगात्मन्यध्यस्य तं च प्रयगात्मानं सर्वसाक्षि- 

णं तद्विपयैयेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति । एवमयमनादिरन- 

न्तो नैसगिकोऽ्यासो भिभ्याप्रययरूपः कर्ैत्वभोक्तृतवभव- 
तैकः सर्वटोकप्रयक्षः । अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आस्मैकत्व- 

विद्याप्रतिपत्तये सर्वे बेदान्ता आरभ्यन्ते । यथा चायमर्थः 

सर्वेषां वेदान्तानाम् , तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रद्- 

रीयिष्यामः । वेदान्तमीमांसाशाखस्य व्याचिख्यासितस्ये- 

दमादिमं सूच्रम्-- 

अथातो बह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 

अत्र अथशब्दः आनन्तयीथैः परिगृह्यते ; नाधिकारा्थः, 

ब्रह्मजिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात् ; मङ्गरस्य च वाक्यार्थे 

१, जिनज्ञासा- समन्वयाभावात् ; अथौन्तरग्रयुक्त एव 

धिकरणम् । ह्यथशब्दः श्रुया मङ्गलप्रयोजनो भवतिः; 

पूवै्रकृतापेक्षायाश्च फरत आनन्तर्यान्यतिरेकात् । सति च 

आनन्तया्वे, यथा घमेजिज्ञासा पूवृतत वेदाध्ययनं नियमे- 

नापेक्षते, एवं ब्रह्मलिज्ञासापि यत्पूवैवृत्तं नियमेनापेक्षते 

तद्वक्तव्यम् । स्वाध्यायाध्ययनानन्तर्य तु समानम् । नन्विह 
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कमौववोधानन्तर्य विशेषः; न; धममैजिज्ञासायाः प्रागपि 
अधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः । यथा च हृदयाद्यव- 

दानानामानन्तयैनियसः, कमस्य विवश्ितत्वात , न तथेह 

करमो विवक्षितः; शेषशेषिस्वे अधिकृताधिकारे वा प्रमाणा- 

भावात् धर्मनह्मलिन्ञासयोः । फरजिज्ञास्यमेदाश्च । अभ्युद्- 

यफटं धर्मज्ञान्, तचायुष्ठानपेक्षम्; निःश्रेयसफटं तु 

ब्रह्मज्ञानम् , न चाचुष्ठानान्तरपेक्षम् ; भव्यश्च धर्मो जिज्ञा- 

स्यो न ज्ञानकाङेऽस्ति, पुरुषन्यापारतन्त्रत्वात्; इह तु भूतं 
ब्रह्म जिज्ञास्यं नियव्त्तत्वान्न पुरुषव्यापारतन्रम् । चोदना- 

परहृत्तिभेदाच्च। या हि चोदना धर्मस्य लक्षणम्, सा स्वविषये 

नियुखानैव पुरुषमववोधयति ; ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबोध- 

यत्येव केवलम् ; अवबोधस्य चोद नाजन्यत्वान्न पुरुषोऽव- 

बोधे नियुज्यते--यथा अक्षाथसंनिकर्षणाथांबबोधे, तद्वत् । 

तस्मार्किमपि वक्तव्यम्, यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिद्यत 

इति । उच््यते-- निलयानियवस्तुविवेकः, इदायुत्रा्थमोगवि- 

रागः, शामदमादिसाघनसंपत् , सुसृष्कुतवं च । तेषु हि सत्सु, 

प्रागपि धर्मजिज्ञासया उर्ध्वं च, शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं 

ज्ञातु च; न बिपर्थये । तस्मात् अथराब्देन यथोक्तसाधन- 

संपत्त्यानन्तर्यमुपदिशयते । 
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अतःशब्दः हेखथैः । यस्मादेद एव अश्भिहोत्रादीनां श्रेयः- 

साधनानामनियफरतां दरेयति--' तद्यथेह कर्मचितो रो- 

कः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो रोकः क्षीयते * इल्यादिः; 

तथ। ब्रह्मज्ञानादपि परं पुरुषार्थं दरंयति-- " ब्रह्मविदाप्रो- 

ति परम्" इत्यादिः ; तस्मात् यथोक्तसाधनसंपन््यनन्तरं - 

ह्यजिज्ञासा कतैव्या ॥ 

ह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । त्रह्म च वक््यमाणलक्ष- 

णम् ‹ जन्माद्यस्य यतः' इति । अत एव न जद्यशब्दस्य जा- 

याद्यथौन्तरमाशषङ्कितव्यम् । ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी, न चे 

घे ; जिज्ञास्यापेश्षस्वाजिज्ञासायाः, जिज्ञास्यान्तरानिर्देराच्च । 

ननु शेषषष्ठीपरिम्रहेऽपि ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं न विरुध्य 

ते, संबन्धसामान्यस्य विद्ोषनिष्ठत्वात्; एवमपि प्रयश्च न- 

ह्मणः कमेत्वमुतदछज्य सामान्यद्वारेण परोक्षं कैतवं कल्पय- 

तो व्यथैः प्रयासः स्यात् । न व्यर्थः, ब्रह्माश्रितादोषविचारपर- 

तिज्ञानार्थत्वादिति चेत्, न; प्रधानपरिभरहे तदयपेक्षितानामप्य- 

योक्षिप्ततवात् । ब्रह्म हि ज्ञानेनाप्तुमिष्टतमत्वास्रधानम् । तस्मि- 

न्प्रधाने जिज्ञासाकर्मणि परिगृहीते, येर्जिज्ञासितैर्विना ब्रह्म 

जिज्ञासितं न भवति, तान्यथौधिप्तान्येवेति न प्रथक्सूत्रथित- 

व्यानि । यथा ‹ राजासौ गच्छति ' इयक्ते सपरिवारस्य राज्ञो 
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गमनसुक्तं भवति, तद्वत् । श्रुयनुगमाच्च । (यतो वा इमानि 

भूतानि जायन्ते" इत्याद्याः श्रुतयः ° तद्धिजिज्ञासस्व तद्रह्य ' 
इति प्रयक्षमेब नरह्मणो जिज्ञासाकमेत्वं दरयन्त । तच्च 
क्मणिषष्ठीपरिप्रहे सूत्रेणानुगतं भवति । तस्माद्रह्यण इति 

कर्मणि षष्ठी ॥ 

ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्वाच्या- 

या इच्छायाः कमै, फल्विषयत्वादिच्छायाः । ज्ञानेन हि प्रमा- 

णेनावगन्तुमिषठं ब्रह्म | ब्रह्मावगतिर्हि पुरुषार्थः, निःरोषसंसा- 

रबीजाविदयाद्यनथेनिबर्हणात् । तस्माद्रद्य जिज्ञासितव्यम् ॥ 

तस्पुनब्रह्य प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्यात्; यदि प्रसिद्धं न 

जिज्ञासितव्यम् । अथाप्रसिद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुमिति । 
उच्यते-- अस्ति तावद्भह् नियश्ुद्धवुद्धसुक्तस्वभावं सर्वज्ञ 

सवैशक्तिसमन्वितम. । ब्रह्मशब्दस्य दहि व्युत्पाद्यमानस्य 

नियशचुद्धत्वादयोऽ्थाः प्रतीयन्ते, इंहतेधौतोरथीनुगमात् । 

सवस्यातमत्वाज्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः । सर्वो ह्यात्मास्तित्वं 

प्रत्येति, न भ्नाहमसिमि ` इति । यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः 

स्यात्, सवो छोकः ' नाहमस्मि. इति प्रतीयात् । आत्मा 

च ब्रह्म | यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्तिः 
ततो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्; न; तद्िरोषं 
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प्रति बिप्रतिपत्तेः। देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमासेति प्राकता 
जना ठौकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः । इन्द्रियाण्येव चेतनान्या- 

स्मेत्यपरे । मन इत्यन्ये । विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके । 

शन्यमित्यपरे । अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कती 

भोक्तेस्यपरे । भोक्तैव केवरं न कर्तवयेके । अस्ति तग्यति- 

रिक्तं दश्ररः सर्वज्ञः स्वैशक्तिरिति केचित् । आत्मा स 

भोक्तुरित्यपरे । ण्वं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदा- 

भाससमाश्रयाः सन्तः । तव्राविचायै यक्िचिसतिपद्यमानो 

निःरेयसासरतिहन्येत, अनर्थं चेयात् । तस्माद्भद्यजिज्ञासो- 

पन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तदविरोधितर्कोपकरणा 

निःश्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते ॥ 

ब्रह्म जिज्ञासितव्यमिव्युक्तम् । किठक्षणं पुनस्तद्रह्येस्यत 

आह भगवान्सूत्रकारः-- 

जन्माद्यस्य यततः ॥ २॥ 

जन्म॒ उत्पत्तिः आदिः अस्य--इति तद्भुणसंविज्ञानो 
बहुत्रीहिः । जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः | जन्मनश्चादित्वं 
२. जन्माय- श्रुतिनिर्देशापेक्षं वस्तुव्त्तपेक्षं च । श्रुतिनि- 

धिकरणम् । देंशस्तावत्-- ध्यतो बा इमानि भूतानि 
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जायन्ते" इति, अस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिप्रख्यानां करमददोनात्। 

वस्तुवरत्तमपि-~ जन्मना रब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति- 

प्रर्यसंभवात्। अस्येति प्रयक्षादिसंनिधापितस्य धर्मिण इदमा 

निर्देश्यः । षष्ठ जन्मादिधर्मसंबन्धा्थ । यत इति कारणनि- 

देश्चः । अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य अनैककर्वभो- 

क्तृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेश्कारनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मन- 

साप्यचिन्यर्वनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात्सर्व- 

शक्तेः कारणाद्धवति, तद्द्येति वाक्यरेषः । अन्येषामपि भा- 

वविकाराणां च्रिष्वेवान्त्भाव इति जन्मस्थितिनाश्षषनामिह 

ग्रहणम् । यास्कपरिपठितानां तु ' जायतेऽस्ति ` इलयादीनां म्रहणे 

तेषां जंगतः स्थितिकाले संभाव्यमानत्वान्मूककारणादुत्पत्नि- 

स्थितिनाक्चा जगतो न गृहीताः स्युरिव्याराङ्कयेत ; तन्मा शङ्कि; 

इति या उत्पत्तित्ैह्यणः कारणात् , तत्रैव स्थितिः प्रख्यश्च, ते 

गृह्यन्ते । न च यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्तविशेषणमीश्वरं 

मुक्त्वा, अन्यतः प्रधानादचेतनात् अणुभ्यो वा अभावाद्रा सं- 

सारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावयितुं शक्यम् । न च सखभा- 

वतः, विरिष्टदेशकाटनिभित्तानामिहोपादानात् । एतदेवानु- 

मानं संसारिव्यतिरिक्तेप्ररास्तित्वादिसाधनं मन्यन्ते इैश्रर- 

कारणवादिनः ॥ 
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नन्विहापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिसूत्रे ; न; वेदान्तवा- 

क्यकरुसुमग्रथना्थैत्वत्सूत्राणाम् । वेदान्तवाक्यानि हि सूत्र 

रुदाष्रय विचार्यन्ते । वाक्यार्भैविचारणाध्यवसाननि्ृत्ता 
दि ब्रह्मावगतिः, नानुमानादिप्रमाणान्तरनिष्रत्ता । सत्सु तु 

वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु, तदथेग्रहणदा- 

दर्याय अनुमानमपि वेदान्तवाक्याविरोधि प्रमाणं भवत्. 

न निवार्यते, श्रुत्यैव च सहायत्वेन तकैस्याप्यभ्युपेतत्वात् । 
तथा हि-- ^ श्रोतव्यो मन्तव्यः" इति श्रुतिः (पण्डितो 
मेधावी गन्धारानेबोपसंपद्येतैवमेवेहाचार्यवान्पुरूषो वेद् ̀ 

इति च पुरुषबुद्धिसाहास्यमात्मनो दश्ञेयति । न ध्मेजिज्ञसा- 

यामिव श्रुलयाद्य एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम् । किंतु श्रु- 

लयादयोऽनुभवादयश्च यथासंभवभिह् प्रमाणम् , अनुभवावसा- 

नस्वाद्भूतवस्तुविषयत्वा् ब्रह्मज्ञानस्य । कतेव्ये हि विषये 

नानुभवपेक्षास्तीति श्रयादीनामेव प्रामाण्यं स्यात् , पुरुषाधी- 

नात्मङाभव्वाच्च कर्तव्यस्य । कलुमकतुंमन्यथा वा कर्तु श- 

क्य द्धौकिकं तरैदिकं च कर्म; यथा अन्धेन गच्छति, पद्धथा- 

म्, अन्यथा वा, न वा गच्छतीति । तथा ° अतिरात्रे षोड- 

शिनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति ` ‹ उदिते जुहोति, 
८ १ अनुदिते जुहोति ` इति । विधिग्रतिषेधाञ्च अत्र अथेवन्तः 
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सयुः, विकलपोत्सर्गापवादाश्च । न तु वस्तु ‹ एवम्; नैवम्” 

: अस्ति, नास्ति › इति वा विकर्प्यते । विकस्पनास्तु पुरुष- 

बुद्धधपेक्षाः । न वस्तुयाथात्म्यज्ञानं पुरुषलुद्धयपेक्षम् । किं 

तर्हिं वस्तुतन्त्रमेव तत् । न हि स्थाणावेकस्मिन् ‹ स्थाणुवौ, 

पुरुषोऽन्यो वा" इति तत्त्वज्ञानं भवति । तत्र ' पुरुषोऽन्यो वा ' 

इति भिथ्याज्ञानम् । ‹ स्थाणुरेव इति तन्त्वज्ञानम् , वस्तुत- 

न्रस्वात् । एवं भूतवस्तुचिषयाणां प्रामाण्यं वस्तुतन्त्रम् । 

तत्रैवं सति ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात् । 

ननु भूतवस्तुविषयल्े ब्रह्मणः प्रमाणान्तरिषयतरमेवेति वेदा- 

न्तवाक्यविचारणा अनधथिकैव प्राघ्ठा; न; इन्द्रियाविषयत्वेन 

संबन्धाग्रहणात् । स्वभावतो निषयविषयाणीन्द्रियाणि, न ब्रह्म 

विषयाणि । सति हीन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मणः, इदं ब्रह्मणा सं- 

वद्धं कार्यमिति गृह्येत । का्यमात्रमेव तु गृद्यमाणम-- किं 

बरह्मणा संबद्धम् १ किमन्येन केनचिद्वा संबद्धम् -- इति न 
शक्यं निश्चेतुम् । तस्माजन्मादिसूत्रं नानुमानोपन्यासार्थम् , 
किं तर्हिं वेदान्तवाक्यप्रदशनार्थम् । किं पुनस्तदेदान्तवाक्यं 

यत् सूत्रेणेह किरक्षयिषितम् । “भरा वारुणिः । वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति" इत्युपकरम्याह-- 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीव- 
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न्ति । यसप्रयन्यभिसंविश्चन्ति । तद्िजिज्ञासस्व । तद्रद्येति ।' 

तस्य च निणेयवाक्यम्--' आनन्दाद्धयेव खस्विमानि भूता- 

नि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्य- 

भिसंविरान्तिः इति । अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानि 

नियश्द्धनुद्धमुक्तस्वभावसवंज्ञस्वरूपकारणविषयाणि उद्ह्- 

तव्यानि ॥ 

जगत्कारणत्वप्रदश्चैनेन सवज्ञं॒ब्रद्येत्युपध्िप्रम्, तदेव 

द्रदयन्नाह-- 

शाख्रयोनित्वात् ॥ २॥ 

महत ऋग्वेदादेः शाखस्य अनेकविद्यास्थानोपव्रंहितस्य 
&..© ५ ¢ भ ^ 

प्रदीपवत्सवांथौवद्योतिनः सवेज्ञकस्पस्य योनिः कारणं ब्रह्य । 

१. शाल्रयो- न हीटृश्यस्य शाखस्य चर्ग्वेदादिलक्षणस्य 

निल्वाधि- सर्वज्ञगुणान्वितस्य सवंज्ञादन्यतः संभवो- 

करणम् । ऽसि । यद्यद्विस्तरार्थं शाखं यस्मात्पुरुष- 

विरोषात्संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेः ज्ञयैकदे- 
(ज + र [> [> द ५ भ भ 

शार्थमपि, स ततोऽप्यधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धं रोके । 

किसु वक्तव्यम्-- अनेकशाखाभेदभिन्नस्य देवतियड्दुष्य- 

वणीश्रमादिप्रविभागेतोः सरग्बेदाद्याख्यस्य सरचज्ञानाकरस्य 

अप्रयत्नेनैव रीखान्यायेन पुरुषनिःखरासबत् यस्मान्महतो 
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भूतात् योनेः संमवः-- (अस्य महतो भूतस्य निःश्रसितमे- 

तत् यदृग्वेदः ' इव्यादिश्ुतेः-- तस्य महतो भूतस्य निर- 
(4 

तिरय सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमच्वं चेति ॥ 

अथवा यथोक्तमृश्वेदादिश्ं योनिः कारणं प्रमाणमस्य 

जह्मणो यथावत्सरूपाधिगम । शाखादेव प्रमाणात् जगतो ज- 

न्मादिकारणं ब्रह्माधिगस्यत् इत्यभिप्रायः । दाख्रमुदाहतं 

ूर्वसूत्रे-- “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते › इत्यादि । 

किमर्थ तर्हीदं सूत्रम्, यावता पूर्वसूत्रेणैव एवंजातीयकं शाख- 

सुदाहरता शसख्रयोनित्वं ब्रह्मणो दशितम् । उच्यते-- तत्र 
सूव्राक्षरण स्पष्टं शाखस्यानुपादानालन्मादिसूत्रेण केवछ- 
मनुमानसुपन्यस्तमिलयाशङ्कयेत ; तामाश्चङ्कां निवतैयितुमिदं 

सूत्र प्रववृते-- ¦ शाख्रयोनित्वात् ' इति ॥ 

कथं पुनन्र॑ह्यणः शाष्नप्रमाणकत्वसुच्यते, यावता ' आश्ना- 

यस्य क्रियाथैत्वादानथक्यमतदथनाम् ` इति क्रियापरत्वं 

राखस्य प्रदर्शितम् । अतो वेदान्तानामानथेक्यम् , अक्रि- 

याथेत्वात्; कवैदेवतादिप्रकाङनाथत्वेन वा कियाविधिरेष- 

त्वम्, उपासनादिक्रियान्तरविधानाथत्वं चा । न हि परि- 

निष्ठितवस्तुस्वरूपग्रतिपादनं संभवति ; प्रयक्षादिविषयत्वा- 
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स्परिनिष्ठितवस्तुनः, तत्प्रतिपादने च हेयो पादेयरदहिते पुरुषा- 

थौभावात् । अत एव ‹ सोऽरोदीत् ' इत्येवमादीनामान्थक्यं 

मा भूदिति ° विधिना त्वेकवाक्यत्वास्स्तुस्यर्थेन विधीनां स्युः" 
इति स्तावकव्वेनाथेवत्त्वमुक्तम् । मन्त्राणां च ! इषे त्वा ' इ- 

दादीनां क्रियातत्साधनाभिधायकतेन कभमंसमवायिलवयुक्तम् । 

अतो न कचिदपि वेदवाक्यानां बिधिसंस्परैमन्तरेणाथवन्ता 

दृष्टा उपपन्ना वा । न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः सं- 

भवति, क्रियाविषयत्वाद्िधेः तस्मात्कमौपेक्ितकटैदेवतादि- 

स्वरूपप्रकाशनेन क्रियाचिधिदशेषत्वं वेदान्तानाम् । अथ 

प्रकरणान्तरभयान्नेतदभ्युपगम्यते, तथापि स्ववाक्यगतोपा- 

सनादिकर्मपरत्वम् । तस्मान्न ब्रह्मणः चाख्रयोनित्वमिति 

प्राप्रे, उच्यते-- 

तन्तु समन्वयात् ॥ ४॥ 

तु-शब्दः पूर्वपक्षव्याव्रत्यथः । तद्भय सवेज्ञं सवैशक्ति ज- 

गदुत्पन्निस्थितिख्यकारणं वेदान्तश्ाखरादवगम्यते । कथम् ! 
७. समन्वया समन्वयात् । सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्या- 

धिकरणम् । नि तांत्प्येणैतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन स- 

मनुगतानि । ‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ' ‹ पकमेवाद्िती- 

यम् ̀  ‹ आत्मा वा इदमेक एवाप्र असीत्' ‹ तदेतद्भह्यापूर्व- 
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मनपरमनन्तरमबाह्यम् ' “ अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ' ‹ बर- 

दैवेदममृतं पुरस्तात्” इत्यादीनि । न च तद्रतानां पदानां 

ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वयेऽवगस्यमाने अर्थान्तरकत्प- 

ना युक्ता; श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसङ्गात् । न च तेषां कवैदेव- 

तादिस्वरूपप्रतिपादनपरता अवसीयते, ‹ तत्केन कं पर्येत् 

इत्यादिक्रियाकारकफलनिराकरणश्चुतेः । न च परिनिष्ठितवस्तु- 

स्वरूपत्वेऽपि प्रयक्षादिविषयत्वं ब्रह्मणः, ° तत्वमसि ' इति 

ब्रह्मात्मभावस्य शाखमन्तरेणानवगम्यमानत्वात् । यत्तु हेयो- 
पादेयरहितत्वादुपदेश्चान्थक्यमित्ति, नैष दोषः ; देयोपादेयश्ू- 

न्यत्रह्मात्मतावगमदेव सवै्ेशग्रहाणात्पुरूषा्थसिद्धेः । देवता- 

दिग्रतिपादनपरस्य तु स्ववाक्यगतोपास्तनाथैव्वेऽपि न कश्चिद्धि 

रोधः। नतु तथा ब्रह्मण उपासनाविधिशेषस्वं संभवति, एकत्वे 

हेयोपादेयदन्यतया क्रियाकारकादिद्रैतविज्ञानोपमर्दोपपत्तेः । 

न हि ब्रह्मैकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य द्वेतविज्ञानस्य पुनः संभवो- 
ऽस्ति येनोपासनाविधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्येत । यद्यप्यन्यत्र 

वेदवाक्यानां बिधिसंस्पशेमन्तरेण प्रमाणसवं न टम्, 

तथाप्यास्मविज्ञानस्य फटपयेन्तत्वान्न तद्विषयस्य शाखस्य 

प्रामाण्यं राक्ष्यं प्रयाख्यातुम् । न चातुमानगम्यं साख- 

प्रामाण्यम् , येनान्यच्र दृष्टं निददैनमपेक्ष्येत । तस्मात्सिद्धं 
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जद्णः खास्न्रप्रमाणकत्वम् ॥ 

अत्रापरे प्रयवतिष्ठन्ते-- यद्यपि शसखप्रमाणकं ब्रह्य, 

तथापि प्रतिपत्तिविधिविपयतयेव शास्रेण ब्रह्म समप्यैते; 

यथा युपाह्वनीयादीन्यलौक्रिकान्यपि विधिरोषतया साख्रेण 
समप्यन्ते, तद्वत् । कुत पतत् ? प्रवरत्तिनिव्र्तिप्रयोजनपरत्वा- 

न्छाखस्य । तथा हि शाखतातस्यविदामचुक्रमणम्-- ‹दृष्टो 
हि तस्यार्थः कर्माबबोधनं नाम ' इति ; "चोदनेति क्रियायाः 

प्रवततेकं वचनम् * (तस्य ज्ञानसुपदेशाः “ ‹ तद्भूतानां क्रियार्थन 

समाम्नायः ` ‹ आम्नायस्य क्रिया्थसखादानथैक्यमतद्थानाम् ' 

इति च । अतः पुरुषं कचिद्धिषयवि्धोष प्रचतेयत्छुतश्िद्धिष- 

यविरेषान्निवतेयच्चाथवच्छाखम् । तच्छेषतया चान्यदुपयु- 

त्तम । तत्सामान्याद्वेदान्तानामपि तथैवाथवतत्वं स्यात् | सति 

च विधिपरत्वे, यथा स्वगौदिकामस्याञ्निहोच्रादिस्राधनं वि- 

धीयते, एवममृतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयत इति युक्तम । 

नन्विह जिज्ञास्यवैलक्षण्यमुक्तम्--क्मैकाण्डे भल्यो धर्मो 
जिज्ञास्यः, इह तु भूतं नित्यनितवृत्तं ब्रह्म जिज्ञास्यमिति; 

तत्र घर्मज्ञानफटादनुष्ठानसापेक्षाद्विटक्षणं नद्यज्ञानफलं भवि- 

त॒महैति । नाहैत्येवं भवितुम्, कायेविधिप्रयुक्तस्यैव ब्रह्मणः 

ग्रतिपाद्यमानत्यात् । " आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ` ‹य आस्मा- 
8. ^+". 1.2 
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पहतपाप्मा.... सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः ' ‹ आत्म 

व्यबोपासीत ' ‹ आत्मानमेव छोकमुपासीत ` ' ब्रह्म वेद ब्रहयै- 

वे भवति ' इदयादिषु विधानेषु सत्यु, ‹ कोऽसावात्मा १' “किं 

तद्भह्य १' इलयाकाङ्कायां तस्स्वरूपसमपेणेन सर्वे वेदान्ता उप- 

युक्ताः-- नित्यः सवज्ञः स्वेगतो निलतप्रो नियञद्धवुद्धमु- 
क्तस्वभावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इव्येवमादयः । तदुपास- 

नाच्च साखटष्ठोऽदृषटो मोक्षः फर भविष्यति । कसन्यविध्य- 

नमुप्रवेशो तु वस्तुमात्रैकथने हानोपादानासंमवात " सप्रद्वीपा - 

वसुमती ' ' राजासौ गच्छति ` इद्यादिवाक्यवद्वेदान्तवाक्या- 

नामानथेकयमेव स्यात् । नतु वस्तुमात्रकथनेऽपि " रञ्जुरि- 
यम्, नायं सपः" इयादौ श्रान्तिजनितमीतिनिवर्तनेना्ैवच्ं 
दृष्टम्; तथेहाप्यसंसायौत्मवस्तुकथनेन संसारित्वश्रान्तिनि- 

वतेनेनाथेवतत्वं स्यात् । स्यादेतदेवम् , यदि रल्जुस्वरूपश्रवण- 
मालेणेव सर्पश्रान्तिः, संसारित्वधान्तित्स्वरूपश्चवणम्मात्रेण 

निवर्तेत; न तु निवसते; श्रुतन्रह्मणोऽपि यथापूर्वं सुखदुः- 

खादिसंसारिध्मदशेनात् , श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्या- 

सितन्यः' इति च भ्रवणोत्तरकाख्योमैनननिदिष्यासनयो- 
विधिदशैनात् । तस्मास्रतिपत्तिविधिचिषयततयैव शाखप्रम- 
मकं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यमिति ॥ 
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अत्राभिधीयते-- न; कमेबरह्मविद्याफल्योर्वेखक्षुण्यात् । 

शारीरं बाचिकं मानसं च कम॑ श्रतिस्पृतिसिद्धं धमौख्यम् , 
यद्विषया जिज्ञासा “ अथातो धर्मजिज्ञासा ' इति सूत्रिता । 

अधर्मोऽपि हिंसादिः प्रतिषेधचोदनारक्षणत्वाजिज्ञास्यः परि- 

हाराय । तयोग्धोदनारक्षणयोरथौनर्थयोधेमधमयोः फले 

प्रयक्षे सुखदुःखे शरीरवाड्नोभिरेवोपभुज्यमाने विषये- 

न्द्रियसंयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । मनुष्य- 

स्वादारमभ्य ब्रह्मान्तेषु देहवस्सु सुधैतारतम्यमलुश्रूयते । 

ततश्च तद्धेतोधभेस्यापि तारतम्यं गम्यते । धर्म॑तारतम्यादधि- 

कारितारतम्यम् । प्रसिद्धं चात्वसामध्यैविद्रत्तादिकृतमधि- 

कारितारतम्यम् । तथा च यागाद्युष्ठायिनामेव विद्यासमा- 

धिविदोषादुत्तरेण पथा गमनम्, केवहरिष्टापूतेदत्तसाधमे- 

धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम् , तत्रापि सुखतार- 

तस्यम् , तत्साधनतारम्य च राखात् ' यावत्संपातमुषिल्वा ' 

इयस्माद्रम्यते । तथा मनुष्यादिषु. सृथावरान्तेषु सुखर्वश्चो- 

दनालक्षणधर्म॑साध्य एवेति गम्यते ताश्तम्येन वर्तमानः । 

तथो््वैगतेष्वधोगतेषु च देहवस्सु दुःखतारतम्यदशनात्तद्धेतो- 

रधर्मस्य प्रतिषेधचोदनारक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तादैम्यं 

गम्यते । एवमविद्यादिदोषवतां धमौधर्मैतारतम्यनिमित्तं शरी- 
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रोपादानपूर्वकं सुखदुःखतारतम्यमनियं संसाररूपं श्रुतिस्म- 

तिन्यायगप्रसिद्धम् । तथा च श्रुतिः "न ह वै सञ्ञरीरस्य सतः 
प्रियाग्रिययोरपहतिरस्ति' इति यथावणितं संसाररूपमनु- 

वदति । “अशरीरं बाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्प्ररातः' इति 

प्रियाप्रियस्परानप्रतिषेधाचोदनाटक्षणघमकार्यत्वं मोध्षाख्य- 

स्याशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यत इति गम्यते । धर्मकाथत्वे हि 

प्रियाप्रियस्परानप्रतिषेधो नोपपद्येत । अरारीरत्वमेव धर्मका- 

यमिति चेत्, न; तस्यै स्वाभाविकत्वात्--“ अशरीर < ङारी- 

रेषु अनवस्धेष्ववस्थितम । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो 

न ज्लोचति' (अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः ` ° असङ्गो ह्ययं पुरुषः ' 

इ्यादिश्रुतिभ्यः । अत एवानुष्ठेयकमेफख्विरक्षणं मोक्षाख्य- 

मशरीरत्वं निमिति सिद्धम । तत्र किंचित्परिणामिनिलयं 

स्यात् , यस्मिन्विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते ; 

यथा प्रथिव्यादि जगन्नियत्ववादिनाम्) यथा वा सांख्यानां 

गुणाः । इदं तु पारमाथिकं कूटस्थनियं व्योमवत्सवैव्यापि 

सवैविक्रियारहितं निखतप्र निरवयव स्वयैव्योतिःस्वभावम् , 

यत्र धमौधर्मो सह् कायण काछत्रयं च नोपावर्तेते ; तदेतद- 

शरीरत्वं मोक्षाख्यम्-- " अन्यत्र धमौदन्यत्राघमीदन्यत्रा- 

स्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च ` इयादिश्चुति- 
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भ्यः । अतस्तद्भह्य, यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता । तद्यदि करतं- 

व्यशेषत्वेनोपदिर्येत, तेन च कर्तव्येन साध्यश्चन्मोक्षोऽभ्यु- 

पगम्येत, अनिल एव स्यात् । तत्रैवं सति यथोक्तकर्मफटे- 

ष्वेव तारततम्यावस्थितेष्वनिव्येषु कश्चिदतिशयो मोक्ष इति 

प्रसव्येत । नियश्च मोक्षः सर्वरमोक्षिवादिभिरभ्युपगम्यते । 

अतो न कर्तव्यशेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः । अपि च ‹ ब्रह्म 

वेद ब्रह्मैव भवति क्षीयन्ते चस्य कमणि तस्मिन्दृष्टे 

परावरे ' ‹ आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन ' ^ अभयं 

. त्रै जनक प्राप्तोऽसि ' तदासानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति, 

तस्मात्तत्स्वमभवत् ` ८ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 

पर्यतः इयेवमाद्याः श्रृतयो ब्रह्मविदयानन्तरमेव मोक्षं दशे- 
यन्यो मध्ये कायौन्तरं वारयन्ति । तथा ‹तद्धेत्पदय- 

नरषिवौमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूयेश्च ' इति ब्रहम 

दुदीनसवीरमभावयोर्मध्ये कर्तैव्यान्तरवारणायोदाहायैम्-- 

यथा ‹ तिषठन्गायति ` इति तिष्ठतिगायत्योभैध्ये तत्करैकं 

कायौन्तरं नास्तीति गम्यते । (त्वंहि नः पिता यो- 
न 

ऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसि “श्रुतं ह्येव मे भग- 
५. 

वहृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति; सोऽहं भगवः रोचामि; 

तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु ' ° तस्मै मृदितकषायाय 
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तमसः पारं द्यति भगवान्सनात्छुमारः ` इति चैवमाद्याः 

श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिदृत्तिमात्रमेवात्मन्ञानस्य फठं दश- 

यन्ति । तथा च आचार्यप्रणीतं न्यायोपन्रृहितं सूत्रम्- 

' दुःखजन्मप्रदृत्तिदोषमिभ्याज्ञाननायुत्तयोत्तरापाये तदनन्त- 

रापायादपवर्मः ` इति । मिथ्याज्ञानापायश्च ब्रह्मास्नेकत्वविज्ञा- 

नाद्भवति । न चेदं रह्ात्मैकल्वविज्ञानं संपदरूपम्-- यथा 
“ अनन्तं तै मनोऽनन्ता विश्रेदेवा अनन्तमेव स तेन रोकं 
जयति? इति। न चाध्यासरूपम्--- यथा ‹मनो ब्रह्मत्युपा- 

सीत ` * आदिलयो ब्रह्मेयादेश्चः ` इति च मनञद्ित्याद्िपु 

ब्रह्यदृष्टयध्यासः। नापि विशिष्टक्ियायोगनिमित्तम् ° वायु्वाव 

संवर्गः" "प्राणो वाव संवर्गः ` इतिवत् । नाप्याज्यावेक्षणादि- 

क्मवत्कमीङ्गसंस्क।ररूपम् । संपदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्ववि- 

ज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने, ‹ तत्त्वमसि ` ‹ अहं ज्यास्मि ' ‹ अय- 

मात्मा बरह्म ` इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्यासनैकत्ववस्तुप्रति- 

पादनपरः पदसमन्वयः पीड्येत । ‹भियते हृदययन्थिदि- 

यन्ते स्वैसंरायाः ` इति चैवमादीन्यविद्यानिवृत्तिफलश्व- 

णान्युपरध्येरन् । ' जह्य वेद ब्रह्मैव भवति ' इति चैवमादीनि 

तद्धावापत्तिवचनानि संपदादिषरूपत्वे न सामलस्येनोपपये- 

रन् । तस्मान्न संपदादिरूपं जह्यात्मैकत्वविज्ञानम् । अतो 
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न पुरूषव्यापारतन्त्रा नह्मविद्या । करं तर्हि, प्रयक्षादि- 

परमाणविषयवस्तुज्ञानवद्रसतुतन्त्रैव । र्वभूतस्य ब्रह्मणस्तज्जञा- 

नस्य च न कयाचिश्युक्लया शाक्यः कायोलुप्रवेशाः कल्पयि- 

तुम । न च विदिक्रियाकममस्वेन कायौनुप्रवेसो बह्मणः-- 

' अन्यदेव तद्धिदितादथो अविदितादधि इति विदिक्रि- 

याकर्मखप्रतिषेधात् , “येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजा- 

नीयात' इति च । तथोपास्तिक्रियाक्ैत्वप्रतिपेधोऽपि भ- 

वति-- ° यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते इल्यचिषयत्वं 

ब्रह्मण उपन्यस्य, ‹ तदेव ब्रह्म त्वं चिद्धि, नेदं यदिदमुपासते" 

इति । अविषयत्वे ब्रह्मणः शाख्रयोनित्वानुपपन्तिरिति चेत्; न; 

अविद्याकरिपितमेदनिवृत्तिपरत्वाच्छाखस्य } न हि शाखमि- 

दंतया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति । किं तर्हि, प्रय- 

गात्मव्वेनाविषयतया प्रतिपादयत् अविध्धाकद्पितं बेद्यवेदि- 

ठबेद नादिभेदमपनयति । तथा च साखम्-- ° यस्यामतं 

तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां 

विज्ञातमविजानताम् ' : न टृष््रष्टारं पद्येन श्रुतेः श्रोतारं 

श्रणुया न मतेमेन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्िज्ञातारं बि- 

जानीयाः ` इति चैवमादि । अतोऽविद्याकस्पितसंसारित्वनि- 

वर्तनेन नियमुक्तात्मस्वरूपसमर्पणान्न मोक्षस्यानियस्वदोषः । 
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यस्य तूर्पाद्यो मोक्षः, तस्य मानसं वाचिकं कायिकं वा 

का्यैमपेक्षत इति युक्तम । तथा विकासे च । तयोः 

पक्षयोर्मोक्षस्य धुबमनियत्वम् । न हि दध्यादि विकायंम् 

उत्पाद्यं वा घटादि निव्यं दृष्टं छोके । न च आप्यव्वेनापि 

कापेक्षा, स्वात्मस्यरूपत्वे सयनाप्यत्वातत ; स्वरूपन्यतिरि- 

क्तसवेऽपि ब्रह्मणो नाप्यत्वम् , सरवेगतस्वेन नित्याप्रस्वरूप- 

त्वात्सर्वेण ब्रह्मण आकारास्येव । नापि संस्कार्यो मोक्षः, 

येन व्यापारमपेक्चेत । संस्कारो हि नाम संस्कायेस्य गुणाधा- 

नेन बा स्यात्, दोषापनयनेन वा। न तावह्वुणाधानेन 

संभवति, अनाधेयातिश्षयनब्रह्मस्वरूपलवान्मोक्षस्य । नापि दो- 

षापनयनेन, नियञुद्धबरह्यस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । स्वाक्षधमं एव 

सन् तिरोभूतो मोक्षः क्रिययार्मनि संस्कियमाणेऽभिव्य- 

ज्यते--यथा आदं निघर्षणक्रियया संक्ियमाणे भस्वरत्वं 

धर्म इति चेत्, न; क्रियाश्रयत्वाुपपत्तेरात्मनः ! यदाश्रया 

क्रिया, तमविकुर्वती चैवात्मानं कभते । यद्यात्मा स्वाश्रयक्रिय- 

या विक्रियेत, अनियत्वमास्मनः प्रसज्येत । ' अविकार्योऽय- 

मुच्यते ` इति चैवमादीनि वाक्यानि बाध्येरन । तच्चानिष्टम । 

तस्मान्न स्वाश्रया करिया आत्मनः संभवति । अन्याश्रया- 

यास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तयात्मा संस्कियते । नतु 
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ेहाश्रयया स्लानाचमनयज्ञोपवीतधारणादिकया क्रियया देही 

संस्क्रियमाणो दृष्टः, न ; देहादिसंहतस्यैवाविव्यागरहीतस्यात्मनः 

संस्क्रियमाणत्वात् । प्रयक्षं हि सानाचमनादिर्देहसमवायि- 

त्वम् । तया देहाश्रयया तत्सहत णव कश्िदविद्ययात्मत्वेन 

परिगृहीतः संस्कियत इत्ति मुक्तम् । यथा देहाश्रयचिकित्सा- 

निमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य तदभिमानिन आरोग्य 

फलम्, ‹ अहमरोगः ' इति यत्र बुद्धिरत्पद्मते-- णवं स्नाना- 

चमनयज्ञोपवीतधारणादिकया ‹ अहं शुद्धः संस्कृतः ' इति 

यत्र बुद्धिरुत्पद्यते, स संस्क्रियते । स च देहेन संहत एव । 

तेसैव अहंक््र अहंप्रययविषयेण प्रययिना सवौ: क्रिया 

नि्षव्येन्ते । तत्फलं च स एवाभ्राति, ' तयोरन्यः पिप्प 

स्वाद्वत्ति अनश्न्नन्योऽमिचाकशीति ` इति मन्त्रवर्णात्-- 

८ आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेयाहुमेनीषिणः ' इति च । तथा 

: णको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सरवैभूतान्तरात्मा । कमौ- 

ध्यक्षः सवैभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निशणश्च' इति, 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमसनाविरं शुद्धमपापविद्धम् ' इति, 

च-- एतौ मन्त्रावनाधेयातिशययतां नियश्ुद्धतां च ब्रह्मणो 

दङंयतः । ब्रह्मभावश्न मोक्षः। तस्मान्न संस्कार्योऽपि 

मोक्षः । अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियासुप्रवेशद्वारं न शक्यं 
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केनचिददीयितुम् । तस्माज््ञानमेकं मुक्ता क्रियाया गन्ध- 

मा्रस्याप्यनुप्रवेश इ नोपपद्यते । ननु ज्ञानं नाम मानसी 

क्रिया, न; परैलक्षण्यात् । क्रिया हि नाम सा, यत्र वस्तु- 

स्वरूपनिग्पेक्षैब चोदते, पुरषचित्तव्यापाराधीना च, 
यथा--- ‹यस्यै देवतये दविगृहीवं स्यात्तां मनसा ध्याये- 

द्रषद् करिष्यन ` इति, ‹ संध्यां मनसा ध्यायेत्” इति चैव- 
मादिषु । ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसम्, तथापि पुरुषेण 

कतुमकतुमन्यथा वा कर्त शक्यम् , पुरुषतन्त्रत्वात् । ज्ञानं 

वु प्रमाणजन्यम् । प्रमाणं च यथाभूतवस्तुविषयम् । अतो 

ज्ञानं क्तमकदुमन्यथा वा कलम् न शक्यम् । केवलं वस्तुत- 

न्रमेव तत्त ; न चोदनातन्त्रम् , नापि पुरुषतन्त्रम् ; तस्मा- 

न्मानसवेऽपि ज्ञानस्य महद्रैटक्षण्यम् । यथा च ‹ पुरुषो 
वाव गौतमाः ‹योषा वाव गौतमाभ्चिः' इलयत्र योषि- 
तपुरुषयोरभ्निवुद्धिमानसी भवति; केवख्चोदनाजन्यत्वात्तु 

क्रियैव सा पुरुषतन्त्रा च; या तु प्रसिद्धेऽप्रावभ्भिबुद्धिः, न 
सा चोदनातन्त्रा; नापि पुरुषतन्त्रा ; किं तर्हि, प्रयक्षवि- 

पयवस्तुतन्यैवेति ज्ञानमेतरैतत्; न क्रिया-- णवं स्वप्र 

माणविषयवस्तुषु वेदितव्यम् । तत्रैवं सति यथाभूत्रह्यास्म- 

विषयमपि ज्ञानं न चोदनातन्त्रम् । तद्धिषये लिङादयः 
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श्रूयमाणा अपि अनियोज्यविपयत्वात्छुण्टी भवन्ति उपसा- 

दिषु प्रयुक्तक्षुरतैक्षण्यादिवत्त , अदहेयानु पादेयवस्तुनिषयत्वात् । 

किमथोनि तर्हिं ८ आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः * इत्या- 

दीनि विधिच्छायानि वचनानि -- स्वाभाविकप्रवरृत्तिवि- 

षयविञुलीकरणाथौनीति ब्रूमः । यो दि ब्िरयुखः प्रवते 

पुरुषः ‹ इष्टं मे भूयादनिष्ट मा भूत्' इति, न च तत्रा 
न्तिकं पुरुषार्थं रमते, तमायन्तिकपुरुषा्थैवाचजछिनं स्वाभा- 

विकात्कार्यकरणसंघातप्रवरृत्तिगोचराद्िमुखीकृय प्रयगास्मस्रो- 

तस्तया प्रवर्तयन्ति “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ` इत्यादीनि ; 

तस्यात्मान्वेषणाय प्रवृन्तस्याहेयमनुपादेयं चात्मत्छमुपदिश्य- 

ते-- इदं सर्व यदयमात्मा ' ' यत्र स्वस्य सवैमास्तैवामूत्त- 

स्केन कं पर्येत्. - केन कं विजानीयात् ` ‹ विज्ञातारमरे केन 

विजानीयात् ' ‹ अयमात्मा ब्रह्म" इयादिभिः । यदेप्यकते- 

व्यप्रधानमास्मज्ञानं हानायोपादानाय वा न भवतीति, तत्त- 

येवेलयभ्युपगम्यते । अलंकारो ह्ययमस्माकम्-- यद्ह्यास्मा- 

वगतौ सयां सर्वकर्तव्यताहानिः कृतकरयता चेति ! तथा 

च श्रृतिः-- ‹ आत्मानं चेद्िजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः । 

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्” इति, ‹ प्तदरुदूा 
चुद्धिमान्स्यात्छृतक्कयश्च भारत ` इति च स्तिः । तस्मान्न 
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[93 (क प्रतिपत्तिविधिशेषतया ब्रह्मणः समर्पणम् ॥ 

| @,१ ^. 

यदपि केचिदाहुः--प्रव्रत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषन्यतिरेकेण 

केवख्वस्तुवादी वेदभागो नास्तीति, तन्न ; ओपनिषदस्य पुरुष- 

स्यानन्यशेषत्वात् योऽसावुपनिषर्सेवाधिगतः पुरुषोऽसंसारी 

ब्रह्मस्वरूप: उत्पाद्यादिचतुविंधद्रव्यविरक्षणः स्वप्रकरणस्थो- 

ऽनन्येषः, नासौ नास्तीति नाधिगम्यत इति वा शक्यं च- 

दितुम् ; ‹स एष नेति नेद्याव्मा ` इयात्मश्षब्दात् आत्मनश्च 

प्रयाख्यातुमशक्यत्वात् , य गव निरकती तस्येवात्मत्वात्त । 

नन्वात्मा अहं प्रयय विषयत्वादुपनिषत्स्वेव विज्ञायत इलयनुपप- 

न्नम्; न तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात् । न ह्यहंप्रययविषयक- 

चैव्यतिरेकेण तत्साक्षी सवैमूतस्थः सम एकः करूटस्थनिलयः 
पुरुषो विधिकाण्डे तकैसमये वा केनचिदधिगतः सर्वस्या- 

त्मा। अतः स न केनचिस्रयाख्यातुं शक्यः, विधिशेषत्वं वा 
नेतुम्-आत्मत्वादेव च सर्वेषाम्-न हेयो नाप्युपादेयः । सर्व 

हि. विनदयद्विकारजातं पुरुषान्तं विनयति ; पुरुषो हि वि- 

नाश्हेत्वभावादविनाश्ची ; विक्रियाहेत्वभावाच्च कूटस्थनिलयः; 

अत एव नियड्द्धवुद्धमुक्तस्व भावः; तस्मात् ' पुरुषान्न परं 

किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ‹ तं त्वौपनिषदं पुरषं प्र- 

च्छामि ` इति चौपनिषदत्वविशेषणं पुरुषस्योपनिषत्सु ` प्रा- 
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धान्येन प्रकाङयमानतवे उपपद्यते । अतो भूतवस्तुपरो बेद- 
भागो नास्तीति वचनं सादसमात्रम् ॥ 

यदपि साखतास्प्यविदामनुक्मणम---' दृष्टो हि तस्याः 

क्माववोधनम › इयेवमादि, तत् धर्मजिज्ञासाविषयत्वाद्िधि- 

प्रतिषेधशषास्राभिम्रायं द्रष्टव्यम् । अपि च ‹ आम्नायस्य करियाथे- 

त्वादान्थक्यमतदथोनाम् ' इत्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छतां भू- 

तोपदेशानामानथंक्यप्रसङ्गः । प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यतिरेकेण भूतं 

चेद्रस्तूपदिशति भव्याथत्वेन, करूटस्थनियं भूतं नोपदिश्रातीति 

कोहेतुः। न हि मूतमुपदिदयमानं क्रिया मवति । अकि- 
याव्वेऽपि भूतस्य क्रियासाघनल्वाच्करियाथे णव भूतोपदेश 
इति चेतत, नैष दोपः; क्रियाथैस्वेऽपि क्रियानियैतेनशक्ति- 

मद्वस्तूपदिष्टमेव; करियाथैत्वं तु प्रयोजनं तस्य; न चैता- 
वता वस्त्वुपदिष्ट भवति । यदि नामोपदिष्टं किं तव 

तेन स्यादिति, उच्यते-- अनवगतात्मवस्तूपदेशश्च तथैव 
मवितुमहैति ; तदवगलया मिभ्याज्ञानस्य संसारहेतोनिवृत्तिः 

प्रयोजनं क्रियत इलयविरिष्टमथंवच्वं क्रियासाधनवस्तूप- 

देशेन । अपि च "ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति चैवमाद्या 

निवृत्तिरुपदिदयते । न चसाक्रिया | नापि क्रियासाध- 

नम् । अक्रिया्थीनामुपदेरोऽनथकश्चेत् , ° ब्राह्मणो न हन्त- 
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व्यः" इयादिनिवृत्त्युपदेश्ानामानथक्यं प्राप्तम् । तचानिष्टम् ! 

न च स्वभावप्राप्रहन्य्थीनुरगेण नजः शक्यमप्राप्रक्रिया- 

थैत्वं कल्पयितुम् , हननक्रियानिवृत््यौदासीन्यन्यतिरेकेण । 
नञश्रैष स्वभावः, यत्स्वसंबन्धिनोऽभावं बोधयतीति । 
अभावबुद्धिश्चौदासीन्ये कारणम् । सा च दण्घेन्धनाभि- 
वरसख्रयमेवोपशाम्यति । तस्मास्रसक्तक्रियानिवृत््योदासीन्य- 

मेव ‹ ब्राह्मणो न हन्तव्यः ' इलयादिषु प्रतिपेधा्धै मन्यामहे, 

अन्यत्र प्रजापतिब्रतादिभ्यः । तस्मात्पुरुषाथौनुपयोग्युपा- 

ख्यानादिमूतार्थवादविषयमान्थक्याभिधानं द्रव्यम् ॥ 

यदप्युक्तम्-- कर्तव्य विध्यनुप्रवेशामन्तरेण वस्तुमात्रमु- 

च्यमानमन्थेफं स्यात् ' सप्तद्वीपा वसुमती ' इलयादिवदिति, 

तत्परिहृतम् ; ° रज्जुरियम् , नायं सर्पः ` इति वस्तुमात्रकथ- 

नेऽपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात् । नलु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्व 

संसारित्वदशेनान्न रञ्जुस्वरूपकथनवद थैवत्वमिप्युक्तम् ; अ- 

त्रोच्यते--नावगतब्रह्मात्ममावस्य यथापूर्व संसारिखं राक्यं 
दरोयितुम् , वेदभ्रमाणजनितन्रह्मात्मभावविरोधात् । न हि 

रायराद्यात्माभिमानिनो दुःखमयादिमन््वं दृष्टमिति, तस्यैव 

वेदप्रमाणजनितन्ह्याव्मावगमे तदभिमाननिव्रत्तौ तदेव मि- 

श्याज्ञाननिमित्तं दुःखभयादिमत्त्वं भवतीति, शक्यं कल्प- 
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यितुम् । न हि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापदा- 

रनिभित्त दुःखं दृष्टमिति, तस्यैव प्रत्रजितस्य धनाभिमान- 

रहितस्य तदेव धनापहारनिमित्तं दुःखं भवति । न च 

कुण्डलिनः कुण्डलित्याभिमाननिमित्तं सुखं दृष्ठभिति तस्यैव 

करुण्डटवियुक्तस्य कुण्डकित्वाभिमानरहितस्य तदेव कण्डलि- 

स्वाभिमाननिमित्तं सुखं भवति । तदुक्तं श्रुया-- ° अश- 

रीरं चाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्प्र्चतः' इति । शरीरे पतित- 

ऽशरीरत्वं स्यात् , न जीवत इति चेत्, न; सशरीरत्वस्य 

भिध्याज्ञाननिमित्तत्वात् । न द्यास्मनः शरीरात्माभिमानर- 

क्षणं मिभ्याज्ञानं मुक्त्वा अन्यतः सदारीरत्वं ख्यं कस्प- 

यितुम् । नित्यमश्चरीरत्वमकमनिमित्तत्वादित्यवोचाम । त- 

त्कृतधमौधमैनिमित्तं सरारीरत्वमिति चेत् , न; शरीरसंबन्ध- 

स्यासिद्धत्वात् धमौधमयोयात्मकृतत्वासिद्धेः, शरीरसंबन्धस्य 

धर्म धर्भयोस्तत्करृतत्वस्य चेतेरतराश्रयत्वप्रसङ्कात् ; अन्धपरम्प- 

रेषा अनादित्वकल्पना, क्रियासमवायाभावाच्चात्मनः कठरैला- 

नुपपत्तेः । संनिधानमात्रेण राजग्रश्रतीनां दष्टं कचैत्वमिति 

चेत्, न; धनदानाद्युपा्जितभ्रयसंबन्धिखात्तेषां कैत्वो- 

पपत्तेः; न सात्मनो घनदानादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामिभा- 

वसंबन्धनिमित्तं किंचिच्छक्यं कल्पयितुम् । भिश्याभिमानस्तु 
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प्रयक्नः संबन्धहेतुः । एतेन यजमानल्वमात्मनो व्याख्यातम् । 

अबाहुः- देहादिव्यतिरिक्तस्यारमनः आत्मीये देहादावहमभि- 

मानो गौणः, न मिथ्येति चेत् , न; प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्व- 

मुख्यत्वभ्रसिद्धेः । यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः--यथा केस- 

रादिमानाकृतिविशेषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिंहशब्दप्रययभाद् 

मुख्योऽन्यः सिद्धः, ततश्चान्यः पुरुषः प्रायिकरैः कौयैश्ञौयौ- 

दिभिः सिहगुणैः संपन्नः सिद्धः, तस्य तस्मिन्पुरुषे सिंहरब्द्- 

प्रययौ गौणौ मवतः; नाप्रसिद्धवस्तु भेदस्य । तस्य व्वन्यतरान्य- 

शाव्दप्रययौ भान्तिनिभित्तावेव मवतः, न गोणौ ; यथा मन्दा- 

न्धकारे स्थाणुरयमियगृह्यमाणविशेषे पुरुपद्यब्दप्रययौ स्था- 

णुविषयौ, यथा वा शुक्तिकायामकस्माद्रजतमिदमिति निश्चितौ 

छच्दप्रस्ययौ, तद्वदेहादिसघाते, अहम इति निरुपचारेण शव्द - 

प्रत्ययावात्मानात्माविवेकेनोत्पद्यमानौ कथं गौणो शक्यौ वदि- 

तुम् । आत्मानात्मविवेकिनामपि पण्डितानामजाविपाङाना- 

भिबाविविक्तौ शब्दप्रत्ययौ मवतः । तस्मादेहादिन्यतिरिक्ता- 

त्मास्ित्ववादिनां देहादावहप्रययो मिथ्यैव, न गौणः 

तस्मान्मिथ्याप्रययनिमित्तत्वात्सशरीरत्वस्य, सिद्धं जीवतो- 

ऽपि बिदटुषोऽशारीरत्वम् । तथा च ब्रह्मविद्धिषया श्रततिः-- 

° तच्यथाहिनिल्वैयनी वल्मीके मता प्रत्यस्ता शायीतेवमे- 
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वेद ५ शरीरं शेते जथायमङरीरोऽसमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव " 
इति ; ‹ सचक्षुर चक्षुरिव सकर्णोऽकणं इव सवागवागिव सम. 

न। अमना इव सप्राणोऽप्राण इव ' इति च । स्मृतिरपे-- 

‹ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा › इत्याद्या स्थितप्रज्ञस्य छक्षणान्याच- 

क्षाणा विदुषः सवेप्रवृत्त्यसंबन्धं दशैयति । तस्मान्नावगत- 

ब्रह्मारमभावस्य यथापूर्व संसारितम् । यस्य तु यथापूर्व 
संसारित्वं नासाववगतन्रह्मात्मभाव इलयनवद्यम् ॥ 

यत्पुनरुक्तं अ्रवणात्राचीनयोभेनननिदिध्यासनयोदशेना- 

द्विधिशेषत्वं ब्रह्मणः, न स्वरूपपर्यैवसायिसवभिति, तन्न ; श्रव- 

णवदबगलयथेत्वान्मनननिदिध्यासनयोः । यदि द्यवगतं ब्रह्या- 

न्यत्र विनियुज्येत, भवत्तदा विधिशेषत्वम् ; न तु तदस्ति, 

मनननिदिभ्यासनयोरपि श्रवणवदवगलय्थैत्वात् । तस्मान्न 

प्रतिपत्तिविधिविषयतया राखप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः संभव- 

तीयतः स्वतन्त्रमेव बह्म शाख्प्रमाणकं वेदान्तवाक्यसम- 

न्वयादिति सिद्धम् । एवं च सत्ति ‹ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 

इति तद्विषयः प्रथक् शाखारम्भ उपपद्यते । प्रतिपत्तिवि- 

धिपरत्वे हि (अथातो धमेजिज्ञासा ' इत्येवारब्धत्वान्न प्रथक् 
शाख्मारभ्येत ; आरभ्यमाणं चैवमारभ्येत-- अथातः परि- 

शिष्टधर्मजिज्ञासेति, (अथातः कत्वथैपुरुषार्थयोर्जिज्ञासा ' 

४, ४.1. म 
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इतिवत् । ब्रह्माल्मेक्यावगतिस्त्वप्रतिज्ञातेति तदर्थो युक्तः 
शाखारम्भः-- ‹ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ' इति । तस्मात् 

अहं ब्रह्मास्मयेतदवसाना एव सर्वे विधयः स्वणि चेत- 

राणि प्रमाणानि । न ह्यहेयानुपादेयाद्रैता्मावगतौ सत्याम्, 

निर्विषयाण्यप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितुमहेन्तीति । अपि 

चाहुः--  गौणमिभ्यास्मनोाऽसत्त्वे पुत्रदेदादिबाघनात् । स- 

द्रह्यात्माहभिलयेवं बोधे कार्यं कथं मवेत् ॥ अन्वेष्टव्यास्म- 

विज्ञानाखाक्प्रमावृल्मातमनः । अन्विष्टः स्यासप्रमातेव पा- 

प्मदोषादिवर्जितः ॥ देहात्मप्रययो यद्वखमाणतवेन कल्पितः । 

लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं स्वात्मनिश्चयात् ' इति ॥ 

एवं तावद्वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगतिप्रयोजनानां न- 

ह्यात्मनि ता्पर्येण समन्वितानामन्तरेणापि कायौनुप्रवेदो 

बरह्मणि पर्यैवसानमुक्तम् । ब्रह्म च सवजञं सवंदाक्ति जगदु- 

स्पत्तिस्थितिलयकारणमिल्युक्तम् । सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितं 

वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कार- 

णान्तराण्यनुमिमानास्तस्परतयैव वेदान्तवाक्यानि योजय- 

न्ति । सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु खृष्िविषयेष्वनुमानेनैव कार्येण 
कारणं खिलक्षयिषितम् । प्रधानपुरुषसंयोगा निलयाुमेया 

इति सांख्या मन्यन्ते । काणादास्तवेतेभ्य एव वा््येभ्य 
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इर निमित्तकारणमनुभिमते, अणुश्च समवायिकारणम् । 

एवमन्येऽपि तार्किका वाक्याभासयुक्यामासावष्टम्भाः पू्व- 
पक्षवादिन इहोततिष्ठन्ते । तप्र पद्वाक्यप्रमाणज्ञेनाचार्येण 

वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगतिपरत्वप्रदश्षनाय वाक्याभा- 

सयुक्टयामासमप्रतिपत्तयः पूवैपक्षीकृल्य निराक्रियन्ते ॥ 

तत्र सांख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं खतन्त्रं जगत्कारण- 

मिति मन्यमाना आहुः-- यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य 

स्वदाक्तेन॑द्मणो जगत्कारणत्वं प्रदशेयन्तीलयवोचः, तानि 

प्रधानक)।रणपक्षेऽपि योजयितुं शक्यन्ते । सवैश्चक्तित्वं ताव- 

तप्रधानस्यापि स्वविकारविषयसुपपद्यते । एवं सवेज्ञत्वमप्युप- 

पद्यते; कथम ? यत्तं ज्ञानं मन्यसे, स सत्वधर्मः, ‹ सत्वास्सं- 

जायते ज्ञानम् ' इति स्मृतेः । तेन च सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन काये- 

करणवन्तः पुरुषाः सवेज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः । सत्त्वस्य हि 

निरतिश्शयोत्कर्षे सवंज्ञत्वं प्रसिद्धम । न केवरस्य अकाय 

करणस्य पुरुषस्योपरव्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वे किंचिच्ज्ञत्वं वा 

कल्पयितुं शक्यम् ¦ त्रिगुणखात्तु प्रधानस्य सवज्ञानकार- 

णभूतं सन्त्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यत इति प्रधानस्या- 

चेतनस्यैव सतः सवैज्ञत्वसुपच्यते वेदान्तवाक्येषु । अवश्यं 

च त्वयापि सर्वज्ञं ब्रहमेत्यभ्युपगच्छता सर्वज्ञानशाक्तिमन््वेनैव 
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सर्वज्ञत्वमभ्युपगन्तग्यम् । न हि सव॑दा सवेविषयं ज्ञानं कुवै- 

देव ब्रह्म वर्तते । तथाहि-- ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रिया प्रति 

स्वातन्त्रयं ब्रह्मणो हीयेत; अथानिटं तदिति ज्ञानक्रियाया 

उपरमे उपरमेतापि ब्रह्म, तदा सर्वज्ञानशक्तिमत्वेनैव सर्व॑- 

ज्ञत्वमापतति । अपि च प्रागुखत्तेः सवैकारकश्ून्यं ब्रहयेष्यते 

त्वया । न च ज्ञानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनामभावे ज्ञानो- 

त्पत्तिः कस्यचिदुपपन्ना । अपि च प्रधानस्यानेकात्मकस्य 

प्रिणामसंभवास्कारणत्वोपपत्तिश्रैदादिषत , नासंहतस्थैका- 

स्मकस्य ब्रह्मणः ;-- इत्येवं प्रा, इदं सूत्रमारभ्यते-- 

इक्षतेनीाब्दम् ॥ ५॥ 
न॒ सांख्यपरिकस्पितमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं 

शक्यं वेदान्तेष्वाश्रयितुम् । अशब्दं हि तत । कथमशब्द- 

५५, ईक्षलभि- त्वम् १ ईइश्रतेः ईक्षितृस्वश्रवणात्कारणस्य । 

करणम् । कथम् १ एवं हि भ्रूयते-- "सदेव सो- 

म्येदसम्र आसीदेकमेवाद्धितीयम् ' इत्युपक्रम्य ‹ तदैक्षत बहु 
स्यां प्रजायेयेति तत्तजोऽस्रजत ` इति । तत्र॒ इदंशब्दवा- 

चयं नामरूपग्याकृतं जगत् प्रागुत्पत्तेः सदात्मनावधार्य, 

तस्येव प्रकृतस्य सच्छव्दवाच्यस्येश्षणपूर्वकं तेजःप्रभृतेः 
सत्वं दीयति । तथान्यत्र-- ^ आत्मा वा इदमेक पवार 
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आसीत । नान्यक्किचन मिषत् । स ईक्षत रोका सृजा 

इति । स इमांछछोकानसघ्रजत' इतीक्ापूषिकामेव दष्ठिमा- 

चष्टे । कचिच्च षोडराकटं पुरुषे प्रस्तुयाह-- ‹ स॒ ईक्षा- 

चक्रे, स प्राणमसरूजतः' इति । ईक्षतेरिति च धात्वथनिर्दे- 

सोऽभिप्रेतः, यजतेरितिवत , न घातुनिदेशः । तेन “यः स- 

ज्ञः स्वैवि्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्भद्य नाम रूष- 

मन्नं च जायते" इयेवमादीन्यपि स्वज्ञेश्वरकारणपराणि 

वाक्यान्युदाहतेव्यानि ॥ 

यततृक्तं सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सवेज्ञं प्रधानं भविष्यतीति; 

तन्नोपपद्यते । न दहि प्रधानावस्थायां गुणसाम्यात्सत्वधर्मो 

ज्ञानं संभवति । ननूक्तं सवज्ञानशक्तिमन्तवेन सर्वज्ञं भवि- 
ष्यतीति; तदपि नोपपद्यते । यदि गुणसाम्ये सति 

सत्वन्यपाश्रयां ज्ञानशक्तिमाभरिय सर्वज्ञं ॒प्रधानसुच्येत, 

कामं रजस्तमोव्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धकद्ाक्तिमाभरिलय 

किंचिज्ज्ञमुच्येत । अपि च नासाक्षिका सत्त्वघृत्ति- 

जौनातिना अभिधीयते ! न चाचेतनस्य प्रधानस्य साक्षि- 

स्वमस्ति । तस्मादनुपपन्नं प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम् । योगिनां तु 
चेतनत्वात्सत््वोत्कषेनिभित्तं सवैज्ञत्वमुपपन्नमियसुदाहरणम् । 
अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षिवरत्वं प्रधानस्यापि कल्प्येत, 
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भिति 

यथाभ्रिनिभित्तमयःपिण्डादेदग्धृत्वम् ; तथा सति यन्निभि- 

न्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य, तदेव स्वेज्ञं ब्रह्म मुख्यं जगतः 

कारणमिति युक्तम् । यत्पुनरुक्तं ब्रह्मणोऽपि न मुख्यं 

सव॑ज्ञत्वमुपपयते, नियज्ञानक्रियतवे ज्ञानक्रियां प्रति 

खवातन्त्यासंभवादिति; अच्रोच्यते-- इदं तावद्धवान्प्र- 

एरव्यः-- कथं निलज्ञानक्रियत्े सवंज्ञव्वहानिरिति । 

यस्य हि सर्व॑धिषयावभासनक्षमं ज्ञानं नियमस्ति, सोऽस- 

वज्ञ इति विप्रतिषिद्धम् । अनियत्वे हि. ज्ञानस्य, कदाचि- 

जानाति कदाचिन्न जानातीलयसरवैज्ञल्वमपि स्यात् । नासौ 

ज्ञाननिदयत्वे दोषोऽस्ति । ज्ञाननिलयस्ये ज्ञानविषयः स्वात- 

न्यग्यपदेशो नोपपद्यते इति चेत् , न ; प्रततौष्ण्यप्रकाशेऽपि 

सवितरि ‹ दहति ' ' प्रकारायति ` इति स्वातन्त्रयन्यपदेशदशी- 

नात् । ननु सवितुदद्यप्रकादयसंयोगे सति “ दहति ` 

प्रकाशयति ` इति व्यपदेराः स्यात्; न तु ब्रह्मणः प्रागु- 

त्पत्तेज्ञोनकर्मसंयोगो ऽस्तीति विषमो दृष्टान्तः । न; अस- 

लपि कर्मणि ‹ सविता प्रकाशते इति कर्तत्वल्यपदेशदर- 

नात् , एवमसलयपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणः ' तदैक्षत ` इति कर्व- 

सव्यपदेशोपपत्तेन वैषम्यम् । कमौपेश्नायां तु बरह्मणि दषि- 
तृत्वश्चुतयः सुतरामुपपन्नाः । किं पुनस्तत्कर्म, यस्रागुत्पत्त- 
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रीश्ररज्ञानस्य विषयो भवतीति-- तत्वान्यत्वाभ्यामनिवे- 

चनीये नामरूपे अन्याकृते व्याचिकीर्षिते इतति नमः । 

यल्सादाद्धि योगिनामप्यतीतानागतविषयं प्रयक्षं ज्ञानमि- 

च्छन्ति योगङाख्रविदः, किमु वक्तव्यं तस्य नियसिद्धस्ये- 

श्ररस्य सष्िस्थितिसंहृतिविषरयं नियज्ञानं भवतीति । यद्- 

प्युक्तं प्रागुसत्तव्रह्यणः शरीरादिसंबन्धमन्तरेणेश्षिकत्व मलुप- 

पन्नमिति, न तज्चोद्यमवतरति ; सवित्रप्रकारावद्भद्यणो ज्ञान- 

स्वरूपनियत्वे ज्ञानसाधनपेक्षानुपपत्तेः । अपि चाचिद्यादि- 

मतः संसारिणः दासीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्यात् ; न ज्ञान- 

प्रतिवन्धकारणरदहितस्येश्वरस्य । मन्नौ चेमावीश्वरस्य शरी- 

राद्यनपेक्षतामनावरणज्ञानतां च दशेयतः-- "न तस्य 

कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवटक्रिया च 

इति । (अपाणिपादो जवनो प्रहदीता परययचक्षुः स 

श्ूणोयक्णैः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यासि वेत्ता तमाहु- 

रग्रयं पुरुषं महान्तम्” इति च । नु नास्ति तव ज्ञानम 

तिबन्धकारणरहितेश्चरादन्यः संसारी-- " नान्योऽतोऽस्ति 

द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता इलयादिश्चृतेः ; तत्र किभिद- 

युच्यते-- संसारिणः शरीरादयपेश्चा ज्ञानोत्पत्तिः, नेश्धरस्ये- 
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ति? अत्रोच्यते--सयं नेश्ररादन्यः संसारी ; तथापि देहादि- 

संघातोपाधिसंबन्ध इष्यत एव, घटकरकगिरिगुहादयुपाधि- 

संबन्ध इव व्योश्नः ; तत्कृतश्च सब्दप्रययव्यवहारो छोकस्य 

दश्ठः-- '" घटच्छिद्रम्ः ‹करकच्छिद्रम्' इत्यादिः, आ- 

काडाव्यतिरेकेऽपि ; तत्कृता चाकारो घटाकाश्ादिभेदभि- 

थ्याबुद्धिररष्टा ; तथेहापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्धाविवेक- 

कृतेश्वरसंसारिभेदमिथ्याबुद्धिः । दश्यते चात्मन एवे सतो 

देहादिसंघातेऽनात्मन्यास्मत्वाभिनिवेरो मिभ्यावुद्धिमात्रेण 

पूर्वपूर्वेण । सति चैवं संसारिते देहाद्यपेक्षमीकिवृत्वमुपपन्न 
संसारिणः । यदप्युक्तं प्रधानस्यानेकात्मकत्वान्मृदादिवत्का- 

रणत्वोपपत्तिनासंहतस्य ब्रह्मण इति, तत्रधानस्याशब्दत्वे- 

नैव प्रत्युक्तम् । यथा तु तकेणापि ब्रह्मण एव कारणत्वं 

निर्वो शक्यते, न प्रधानादीनाम् , तथा प्रपच्चयिष्यति 

«न बिरक्षणत्वादस्य-- ' इयेवमादिना ॥ 

अध्राह-- यदुक्तं नाचेतनं प्रधानं जगत्कारणमीश्ित- 

स्वश्रवणादिति, तदन्यथाप्युपपद्यते ; अचेतनेऽपि वचेतनव- 

दुपचारदशेनात् । यथा प्रयासन्नपतनतां नदाः कूरस्या- 

लक्ष्य ‹ करूरं पिपतिषति ' इदयचेतनेऽपि कूटे चेतनवदुप- 

चारो दृष्टः, तद्वदचेतनेऽपि प्रधाने प्रलयासन्नसरगे चेततनवदुप- 
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चारो भविष्यति ‹ तदैक्षत" इति । यथा छोके कथिच्ेतनः 

स्नात्वा भुक्त्वा चापरं “प्रासं रथेन गमिष्यामि ' इती- 
क्षित्वा अनन्तरं तथैव नियमेन प्रवर्तते, तथा प्रधानमपि 

महदाद्याकारेण नियमेन प्रबतैते ; तस्माचचेतनवदुपचर्यैते । 
कस्मास्पुनः कारणात् विहाय मुख्यसीक्षिवत्रम ओपचारिकं 

कल्प्यते £ ° तत्तेज श्त (ता आप देक्षन्तः इति 

चाचेत्तनयोरप्यप्रेजसोश्चेतनवदुपचारदशेनात् ; तस्मात्सत्क- 

ठैकमपीक्षणमौपचारिकमिति गम्यते, उपचारप्राये वचनात् ; 

---इयेवं प्राप्रे, इदं सूत्रमारभ्यते-- 

गौणश्चन्नात्महाब्दात् ॥ ६ ॥ 

यदुक्तं प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नौपचारिकमी- 
क्षिकसवम् अप्रेजसोरिवेति, तदसत् । कस्मात् १ आत्मशब्दात्; 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ' इत्युपक्रम्य, ‹ तदैक्षत ̀  ° तन्त 
जोऽसजत ` इति च तेजोबन्नानां सर्िमुक्त्वा, तदेव प्रकृतं 

सदीक्षिद्र तानि च तेजोबन्नानि देवताशब्देन पराम॒रयाह-- 

: सेयं देवतैक्षत '  हन्ताहमिमास्तिसखो देवता अनेन जीवेनत्म- 

नानु प्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणि ' इति । तत्र यदि प्रधान- 

मचेतनं गुणवरत्येक्षिक करप्येत, तदेव प्रकृतत्वात् सेयं देवता” 

इति पराभृदयेतत ; न तदा देवता जीवमास्मशब्देनाभिदध्यात् । 
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जीवो हि नाम चेतनः रारीराध्यक्चः प्राणानां धारयिता, त- 

त्मसिद्धर्िवैचनाच्च । स कथमचेतनस्य प्रधानस्यात्मा 

भवेत् । आत्मा हि नाम स्वरूपम् । नाचेतनस्य प्रधानस्य चे- 

तनो जीवः स्वरूपं भवितुमहंति । अथ तु चेतनं ब्रह्म मु- 
ख्यमीक्षिन्र परिगरृ्येत, तस्य जीवविषय आत्मङब्दप्रयोग 

उपपद्यते । तथा ‹ स य॒ एषोऽणिभेतदात्म्यमिद् ५ सर्व त- 

त्सलय < स आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो ` इयत ‹ स आत्मा 

इति प्रकृतं सदणिमानमात्मानमात्मशब्देनोपदिश्य, ‹ तच्व- 

मसि प्रेतकेतो ` इति चेतनस्य श्रेतकेतोरात्मत्वेनोपदि शति । 

अपेजसोस्तु- विषयत्वादचेतनत्वम् , नामरूपव्याकरणादौ 

च प्रयोञ्यस्वेतैव निर्देखात्, न चात्मराष्द् बक्किचिन्मुख्यते 

कारणमस्तीति-- युक्तं कूखवद्रौ णत्वमी्िरत्वस्य । तयोरपि 

सदधिष्ठितत्वापेक्षमेवेक्षिवृत्वम् । सतस्त्वात्मशब्दान्न गौण- 

मीक्िवृत्वमिस्युक्तम् ॥ 

अथोच्येत--अचेतनेऽपि प्रधाने भवयात्मब्दः, आ- 
€ ९ ८९ > भ 

त्मनः सवोथकारिखात्; यथा राज्ञः सवाथंकारिणि श्रय 

भवव्यात्मराब्दः ‹ ममात्मा भद्रसेनः' इति । प्रधानं हि 

पुरुषस्यात्मनो भोगापवर्गो कुबेदुपकरोति, राज्ञ इव भ्रयः 

संधिविग्रहादिषु वतमानः । अथैक एवात्मशब्दश्चेतनाचे- 
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तनविषयो मविष्यति, ‹ भूता्मा › ‹इन्द्रियात्मा ' इति 

च प्रयोगददीनात; यथैक एव ज्योतिःशब्दः कतुज्चख्न- 

बिषयः } तत्र कुत एतदात्मरष्दादीक्षृतेरगौणत्वभियत उ- 

त्तरं पठति-- 

तलिष्टस्य मोक्षोपदेच्ात् ॥ ७ ॥ 
श. 

न प्रधानमचेतनमात्मशब्दारम्बनं भवितुमहेति; “स 

आत्मा" इति प्रकृतं सदणिमानमादाय, ‹ तत्त्वमसि श्रेत 

केतो ̀  इति चेतनस्य भ्रेतकेतोर्मोक्षयितन्यस्य तन्निष्ठामुप- 

दिय, ‹ आचार्यवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न 

विमोश््येऽथ संपरस्येः इति मोक्षोपदेशात् । यदि दचेतनं 

प्रधानं सनच्छब्दवाच्यम ‹ तत॒ असि" इति ब्राहयेन् , सुसुश्षु 

चेतनं सन्तमचेतनोऽसीति, तदा विपरीतवादि शाखं पुरुष- 

स्यान्थीयेप्रमाणं स्यात्त । न तु निर्दोषमिदं शाखमग्रमाणं 

ल्पयितुं युक्तम् । यदि चाज्ञस्य सतो सुसुश्षोरचेतनमनात्मा- 

नमास्मेत्युपदिशयोलममाणभूतं शाखम्; स श्रदधानतया अन्ध- 

गोखाङ्गलढन्यायेन तदात्मदृष्टि न पारिलयजंत्; तव्यतास्क्त 

चात्मानं न प्रतिपय्येत; तथा सति पुरुषाथा्रहन्यतः 

अनर्थं बा चरच्छेत् । तस्माद्यथा स्वगौद्यथिनोऽश्निहोत्रादि- 

साधनं यथाभूतमुपदिङति, तथा मसुश्षोरपि ‹स आत्मा 
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तत्त्वमसि श्ेतकेतो ' इति यथाभूतमेवात्मानसुपदिशतीति 
युक्तम । एवं च सति तप्रपरदुग्रहणमोक्षदष्ान्तेन सलया- 

भिसंघस्य मोक्नोपदेख उपपद्यते । अन्यथा ह्यमुख्ये सदा- 

त्मतत््वोपदेरे, ' अहयुक्थमस्मीति विद्यात " इतिवत्संपन्मा- 

लमिदमनियफलं स्यात्; तत्न ॒मोक्षोपदेश्ो नोपपद्येत । 

तस्मान्न सदणिमन्यात्मखब्दस्य गौणत्वम् । रये तु स्वाभि- 

भूयभेदस्य प्रयक्षत्वादुपपन्नो गौण आत्मशब्दः ‹ ममात्मा 

भद्रसेनः ` इति । अपि च कचिद्रौणः शब्दो टृ इति 

नैतावता शाब्दग्रमाणकेऽर्े गौणीकल्पना न्याय्या, सर्व 

त्रानाग्वासप्रसङ्गात् । यत्तक्तं चेतनाचेतनयोः साधारण आ- 

स्मराब्द्ः, क्रतुञ्वरनयोरिव उ्योतिःशब्द् इति, तन्न ; अने- 

कार्थत्वस्यान्याय्यत्वात् । तस्माच्चेतनविषय एव मुख्य अत्म- 

शब्दश्चेतनत्वोपचाराद्भूतादिषु प्रयुज्यते-- ‹ भूतात्मा ' ४ इ- 

न्द्रियात्मा ' इति च । साधारणत्वेऽप्यात्मक्चब्दस्य न प्रक 

रणञुपपदं वा किंचिच्निश्चायकमन्तरेणान्यतरवरत्तिता निधौ- 

रयथितुं शक्यते । न चाच्राचेतनस्य निश्चायकं किंचित्कार- 

णमस्ति । प्रकृतं तु सदीक्षितर संनिहितश्च चेतनः श्रेतकेतुः । 

न हि चेत्तनस्य श्रेतकेतोरचेतन आत्मा संभवतीलयवोचाम । 

तस्माच्चेतनविषय इदहात्मकशब्द इति निश्चीयते । ज्योतिःश- 
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व्दौऽपि लौकिकेन प्रयोगेण ज्वरन एव रूढः, अथैवाद्क- 

द्पितेन तु उवखनसादृश्येन करतौ प्रवृत्त इलयदृष्टान्तः । 

अथवा पूर्वसूत्र एवात्मशचष्दं निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारण- 

त्वाश्चङ्कतया व्याख्याय, ततः स्वतच्र एव प्रधानकारणनिरा- 

करण्हेतुत्यौख्येयः--- ‹ तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्” इति । 

तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सन्छच्दवाच्यम् ॥ 

कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् {-- 

देयत्वावचनाच ॥ ८ ॥ 

यद्यनास्मैव प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ›, ‹ सं आत्मा तत््वम- 

सि इतीहोपदिष्टं स्यात्; स तदुपदेशश्रवणादनास्मज्ञतया त- 

्रिष्ठो मा भूदिति; सुख्यमात्मानमुपदिषिश्षु शाखं तस्य हेयत्वं 

ब्रूयात । यथारुन्धती दिददोयिपुस्तत्समीपस्थां स्थूलां ताराम- 
मख्यां प्रथममसन्धतीति भ्राहायित्वा, तां प्रयाख्याय, पश्चाद्- 

रुन्धतीमेव ब्राहयति; तद्वन्नायमास्मेति ब्रूयात् । न चैवम- 

वोचत्। सन्माच्रात्मावगतिनिष्रैव हि षष्ठम्रपार्के परिसमाप्नि- 

ईर्यते । च-शब्दः प्रतिज्ञाविरोधाभ्युच्चयप्रदशैना्थः । सयपि 

हेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः प्रसज्येत । कारणविज्ञानाद्धि स- 

यं विज्ञातमिति प्रतिज्ञातम-“उत तमादेरामप्राक्ष्यो येना- 
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श्रुतं श्रुतं भवलयमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति; कथं 

नु भगवः स आदेशो भवतीति; यथा सोम्यैकेन 

मृतिण्डेन सर्वं॑मरन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 

नामधेयं यृत्तिकेयेव सदयम् ' ° एवं सोम्य स आदेशो भव- 

तिः इति वाक्योपक्रमे श्रवणात् । न च सच्छब्दवाच्ये प्र 

धाने भोग्यवर्गकारणे देयत्वेनादेयत्वेन वा विज्ञाते भोक्तृव- 

गो विज्ञातो भवति, अप्रधानविकारत्वाद्धोक्तृवगेस्य । तस्मा- 

न्न प्रधानं मच्छब्दवाच्यम ॥ 

कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ?-- 

सखाप्ययात् ॥ ९ ॥ 

तदेव सच्छच्द्वाच्यं कारणं प्रकृय श्रूयते--: यत्रैततपु- 

रुषः स्वपिति नाम, सता सोम्य तदा संपन्नो भवति; स्व- 

मपीतो भवति; तस्मादेनं स्वपितीयाचक्षते ; स्वं ह्यपीतो भ- 

वति ' इति । एषा श्रुतिः स्वपितीयेतत्पुरुषस्य खोकम्रसिद्धं 

नाम निबैक्ति । खरष्देनेहात्मोच्यते । यः प्रकेतः सच्छब्द 

वाच्यस्तमषीतो भवलयपिगतो भवतीलययैः । अपिपूरवस्यैतेख- 
याथेतवं प्रसिद्धम् , प्रभवाप्ययावित्यु्पत्तिप्रख्ययोः प्रयोगद्- 

दानात् । मनःप्रचारोपाधिविरोषसंबन्धादिन्द्रियाथौन्गृहवस्त- 
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द्विरोषापन्नो जीवो जागर्ति; तद्रासनाविरिषः स्वप्रान्परय- 

न्मनःशब्दवाच्यो भवति ; स॒ उपाधिदयोपरमे सुषुप्रावस्था- 

यामुपाधिकृतविशेषाभावास्स्वासनि प्ररीन इवेति ‹स्वं ह्यपी- 

तो मवति ' इत्युच्यते । यथा ॒द्रद्यजब्दनिर्वचनं श्रुलया द् 
शितम---स वा एप आत्मा हृदि, तस्यैतदेव निरक्तम्- 
हर्ययमिति ; तस्माद्धूद्यमिति ! ; यथा वाशनायोदन्याज्ञच्द्- 
मवृत्तिमूलं दश्षंयति श्रुतिः--‹ आप एव तदशितं नयन्ते" 
: तेज एव तत्पीतं नयते इति च ; ‹ एवं स्वमार्मानं सच्छब्द 

वाच्यमपीतो भवति ' दतीममर्थं स्वपितिनामनिवेचनेन दरी 

यति । न च चेतन आसा अचेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रतिप- 

देत ! यादि पुनः प्रधानमेवात्मीयत्वात्स्वशचव्दे नैवोच्येत, एव- 

मपि चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत । श्रुयन्तरं च~ 
प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम् ' 

इति युघुप्रावस्थायां चेतने अप्ययं द्यति । अतो यस्मिन्न- 

प्ययः सर्वेषां चेतनानां तच्वेतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं 

स्यात् , नाचेतनं प्रधानम् ॥ 

कुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम् !-- 

गतिसामान्यात् ॥ १० ॥ 

यदि तार्किकसमथय इव वेदान्तेष्वपि भिन्ना कारणावग- 
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गतिरभविष्यत् , कचिच्चेतनं नद्य जगतः कारणम्) केचि- 
दचेतनं प्रधानम , कचिदन्यदेवेति ; ततः कदाचित्प्रधान- 

कारणवादानुरोषेनापीक्षलयादिश्चरवणमकल्पयिष्यत् । न स्वे- 

तदस्ति । समानैव हि सवेषु वेदान्तेषु चेतनकारणाव- 

गतिः । ‹ यथाभ्नेज्वैकतः सवा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रति- 

छेरनेवमेवैतस्मादात्मनः सवे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते 

प्राणिभ्यो देवा देवेभ्यो रोका: ' इति, ‹ तस्माद्या एतस्मा- 

दात्मन आकाशः संभूतः › इति, ‹ आत्मन एवेदं सवम् ̀ इतिः, 

: आत्मन एष प्राणो जायते ' इति च आत्मनः कारणत्वं दर्श 

यन्ति सर्वे वेदान्ताः । आत्मराष्दश्च चेतनवचन इलयवोचाम) 

महश्च प्रामाण्यकारणमेतत् , यद्वेदान्तवाक्यानां चेतनकार- 

णत्वे समानगतित्वम् , चक्षुरादीनामिव रूपादिषु । अतो 

गतिसमान्यात्सवेज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् ॥ 

कुतश्च सवेज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् -- 

श्चुतत्वाच ॥ ११ ॥ 

साष्देमै ४७ ४ ५. 4 ( ५ # स्वशब्देनैव च सर्वज्ञ शरो जगतः कारणमिति श्रूयते, 

शेताश्रतराणां मन्त्रोपनिषदि सर्वज्ञमीश्ररं प्रकृय-- {स 
भ 

कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कथिलजनिता न चाधिपः" 
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इति । तस्मात्सवज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् , नाचेतनं प्रधा- 
नमन्यद्रेति सिद्धम् | 

“ जन्माद्यस्य यतः! इलारभ्य श्रुत्वा ' इलयेतदन्तेः 
सूत्रेयौन्युदाद्ृतानि वेदान्तवाक्यानि, तेषां सर्वज्ञः सर्वराक्ति- 
रीश्रसे जगतो जन्मस्थितिप्रख्यकारणमियेतस्याथस्य प्रति- 

पादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम । गतिसामान्योपन्या- 
सेन च सर्वे बेदान्ताश्चेतनकारणवादिन इति व्याख्यातम् । 

अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति, उच्यते-- द्विरूपं हि 

ब्रह्यावगम्यते-- नामरूपविकारमेदोपाधिविशिष्टम् , तद्धिप- 

रीते च सर्वोपाधिविवजितम् । “यत्र हि द्वैतमिव भवति तदि- 

तर इतरं पश्यति, यत्र त्वस्य स्वेमात्मैवाभूत्त्केन कं पर्येत्” 
“यत्र॒ नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स 
भूमा ; अथ यत्रान्यत्पर्ययन्यच्छरृणोत्यन्यद्विजानाति तद- 

स्पम; यो वै भूमा तदमृतम्; अथ यदस्पं तन्मत्यम् 
 सवोणि रूपाणि विचिदय धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्यद्स्तेः 

` निष्करं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरश्नम् । अभ्रतस्य 

परं सेतुं द्ग्धेन्धनभिवानकम् ' ‹ नेति नेति" ‹ अस्थूरमनण्व- 
हस्वमदीषेम् ' इति, ‹ न्यूनमन्यत्स्थानं संपू्णेमन्यत् ' इति चैवं 
सहस्रशो विद्याविद्याविषयभेदेन ब्रह्मणो द्विरूपतां ददीयन्ति 

४. „1, 
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वेदान्तवाक्यानि । तच्राविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्योपासका- 

दिरृक्षणः सर्वो व्यवहारः । तत्र कानिचिद्भद्यण उपासनान्य- 

भ्युदया्थीनि, कानिचित्करमञुक्स्यथानि, कानिचित्क्मसमू- 

द्ववर्थानि । तेषां गुणविशेषोपाधिमेदेन मेदः । प्क ण्व तु 
५ ॐ ~ € विरोषैर्विरि १ (~ (~. ५ [^ [> 

पर आस्मेश्वरस्तैस्ते्मुणविरोषर्विरेषएर उपास्यो यद्यपि भवति, 

तथापि यथागुणोपासनमेव फानि भिद्यन्ते; (तं यथा 
[ 

यथोपासते तदेव भवति ` इति श्रुतेः, (यथाक्रतुरसमि्टोके 

पुरुषो भवति, तथेतः प्रेय भवति ' इति च; स्मतेश्च-- 
८यं यं वापि स्मरन्भावं यजत्यन्ते कलेवरम । तं तमेति 

कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ` इति । य्यप्येक आत्मा स्वै- 

भूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढः, तथापि चित्तोपाधिषिरोषतारत- 

स्यादात्मनः कूटस्थनियस्यैकरूपस्याप्युत्तरोत्तरमाविष्करृतस्य 

तारतस्यमैश्व्यराक्तिविरेषैः श्रूयते-- तस्य य॒ आत्मान- 

माविस्तरां- वेद ' इयत ; स्मृतावपि-- ° यद्यद्धिभूतिमस्स- 
त्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ सवं मम तेजोऽशसं- 

भवम् › इति यत्र यत्र विभूयाद्यतिश्यः, स स ईश्वर इत्यु- 
पास्यतया चोदयते । एवमिहाप्यादियमण्डटे हिरण्मयः 

पुरुषः सवैपाप्मोदयलिङ्गात्पर प्वेति वक्ष्यति । एवम 

° आकारशस्तदिङ्गात् ` इयादिषु द्रष्टव्यम् । एवं सदयोमुक्ति- 
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कारणमप्यात्मज्ञानसुपाधिविश्चेषद्वारेणोपदिदयमानमप्यविव- 

क्वितोपाधिसंबन्धविशेषं परापराविपयत्वेन संदिद्यमानं वाक्य- 

रतिप्यीलोचनया निर्णेतव्यं मवति-- यथैव तावत् ‹ आ- 

नन्दमयोऽम्यासात् ' इति । ण्वमेकमपि ब्रह्मपिध्ितोपाधि- 

संबन्धं निरस्तोपाधिसेबन्धं चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदा- 

न्तेषूपदि शयत इति प्रदशेयितुं पये भ्रन्थ आरभ्यते । यच्च 
° गतिसामान्यान् ` इत्यचेतनकारणनिराकरणसुक्तम ; तदपि 

वाक्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतका- 

रणनिषेधेन प्रपञ्च्यते-- 

आनन्दमयोऽभ्यासात् ॥ १२॥ 

तैत्तिरीयके अन्नमयं प्राणमयं मनोमयं विज्ञानमयं चानु- 

करम्यान्नायते-- ‹ तस्माद्वा गतस्मादविज्ञानमयादन्योऽन्तर 

ह्. आनन्दमया- आत्मानन्दमयः ' इति । तच्र संशयः-- 

धकरणम् । किमिहानन्दमयश्चब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते, 

यल्कृतम ‹ सय ज्ञानमनन्तं बह्म ' इति, किं वान्नमयादिवद्र- 

इणोऽ्ीन्तरमिति । किं तावत्म्ाप्रम् £ ब्रह्मणोऽथौन्तरमञु- 

ख्य आत्मानन्दमयः स्यात् । कस्मात् १ अन्नमयाद्यसुख्या- 

त्मप्रवादहपतितस्वात्। अथापि स्यास्सवौन्तरत्वादानन्दमयो सु- 
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ख्य एवात्मेति ; न स्यासियाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्रवणाच्च । 

मुख्यश्चेदात्मा स्यान्न प्रियादिसंस्पश्चः स्यात्त । इह तु ८ तस्य 

प्रियमेव शिरः इत्यादि श्रूयते । शरीरत्वं च श्रूय- 
ते-- ‹ तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्ेस्य ̀  इति । तस्य 
पूवस्य विज्ञानमयस्यैष एव शारीर आत्मा य एष ञानन्द्- 

मय इयर्थः । न च सशयीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्पर्यो बार- 

यितुं शक्यः । तस्मात्संसार्येवानन्दमय आस्मेत्येवं प्राप्रे, इद्- 

मुच्यते-- 

: आनन्दमयोऽभ्यासात् ` । पर एवात्मानन्दमयो भवि- 

तुमहति । कुतः £ अभ्यासात् । परस्मिन्नेव द्यात्मन्यान- 

न्दसष्दो बहुकृत्वोऽभ्यस्यते । आनन्दमयं प्रस्तुय “रसो वै 

खः इति तस्यैव रसतवमुक्त्वा, उन््यते-- ‹ रस द्येवायं 

छन्ध्वानन्दीमवति । को द्येवान्यात्कः प्राण्यात् । यदेष 

आकाश आनन्दौ न स्यात् । एष ह्येवानन्दयाति ` ‹से- 

घानन्द्स्य मीमासा मवति ' ' एतमानन्दमयमात्मानमुप- 

संक्रामति ' आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति ऊुतश्चन' 

इति ; आनन्दो ब्रद्येति व्यजानात् ' इति च । श्रुस्यन्तरे च 

८ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' इति ब्रह्मण्येवानन्दशब्दो दृष्ट; । ए- 

वमानन्दञ्चव्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा 
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ब्रह्मेति गम्यते । यत्तृक्तमन्नमयाद्मुख्यात्मप्रवाहपतितत्वादा- 

नन्दमयस्याप्यमुख्यत्वमिति, नासौ दोषः, आनन्दमयस्य स- 

वौन्तरत्वात् । मुख्यमेव द्यात्मानसुपदिषिष्चु शाखं खोकबु- 

द्विमनुसस्त् , अन्नमयं शरीरमनात्मानमत्यन्तमूढानामात्म- 

स्वेन प्रसिद्धमनूद्य मूपानिषिक्तदरुतताग्रादिप्रतिमावत्ततो ऽन्तरं 
ततोऽन्तरमियेवं पूर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमा- 

त्मेति ग्राहयत › प्रतिपत्तिसौकयौपेक्षया सर्वान्तरं मुख्यमान- 

न्दमयमात्मानसुपदिदेरेति श्छिष्टतरम । यथारुन्धतीदरने 

बह्ीषवपि तारास्वमुख्यास्वरन्धतीषु दर्दितासु, या अन्या 

प्रददथते सा मुख्यैवारुन्धती भवति ; एवमिहाप्यानन्दमयस्य 

सवान्तरत्वान्मुख्यमात्मत्वम । यन्तु रुषे, प्रियादीनां शिरस्त्वा- 

दिकल्पनाुपपन्ना मुख्यस्यास्मन इति--अतीतानन्तरोपाधि- 

जनिता सा; न स्वाभाविकीलयदोषः । शारीरत्वमप्यानन्दम- 

यस्यान्नमयादिङ्रीरपरम्पर्या प्रदर्यैमानत्वात्; न पुनः सा- 

क्षादेव शरीरत्वं संसारिवतत् । तस्मादानन्दमयः पर एवा- 

त्मा ॥ 

चिकार राब्दान्नेति चेन्न प्राचु्यात् ॥ १३ ॥ 

अव्राह-- नानन्दमयः पर आत्मा भवितुमर्हति; क- 

स्मान् ? विकारशव्दात् ; प्रकृतिवचनादयमन्यः शब्दो चि- 
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कारवचनः समधिगतः ‹ आनन्दमयः ' इति, मयटो विका- 

रा्थैत्वात् ; तस्मादन्नमयादिक्चव्दवद्िकारविषय एवायमानन्द्- 

मयशब्द इति चैत , न; प्राचुयार्थेऽपि मयटः स्मरणात् । 

£ तत्परकरतवचने मयद्” इति हि प्रचुरतायामपि मयट् 
स्मर्यते ; यथा ‹ अन्नमयो यज्ञः ' इत्यन्नप्रचुर उच्यत्ते. ण्व- 
मानन्दप्रचुरं ब्रह्मानन्दमयसुच्यते । आनन्दप्रचुरत्वं च 

ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्योत्तरस्मिननुत्तरस्मिन्स्थाने शतगुण 

आनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य निरतिङायत्वावध्रारणात् । 
तस्मास्राचुयार्थे मयद् । 

तद्धेतुव्यपदे राच ॥ १४ ॥ 

इत्य प्राचुर्ये मयद् ; यस्मादानन्ददेतुत्वं ब्रह्मणो 

व्यपदिरति श्रुतिः-- * एष ह्येवानन्दयाति ' इति-- आन- 

न्दयतीलयर्थः 1 यो ह्यन्यानानन्द्यत्ति स प्रचुरानन्द इति 

प्रसिद्धं भवतति; यथा छोके योऽन्येषां .घनिकत्वमापादयति 

स प्रचुरधन इति गम्यते, तद्वत् । तस्मासराचुयार्थेऽपि 

मयटः संभवादानन्दमयः पर एवात्मा ॥ 

माच्रवर्णिकमेव च गीयते ।॥ १५ ॥ 

इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा ; यस्मात् "ब्रह्मविदाप्नोति 
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परम ` इत्युपक्रम्य, ‹ सलं ज्ञानमनन्तं ब्र्य ` इयस्मिन्मन्तर 

यत् ब्रह्य प्रकतं सयज्ञानानन्तविषशेषणै्निधौरितम् , यस्मादा- 

कारादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतान्यजायन्त, यच्च भूता- 

नि सरष्टा तान्यचुभ्रवि्य गुहायामवस्थितं सवोन्तरम् › यस्य 

विज्ञानाय ‹ अन्योऽन्तर आतमा ` ‹ अन्योऽन्तर आत्मा ` इति 

प्रक्रान्तम् , तन्मान्त्रवर्णिकमेव ब्रह्मेह गीयत--- ' अन्योऽन्तर 

आत्मानन्दमयः ` इति । मन्तरवराह्मणयोगचैकार्थत्वं युक्तम् , 

अविरोधात् । अन्यथा हि प्रकरतहानाप्रक्ृतप्रक्रिये स्याताम् । 

न चान्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर आत्माभिधीयते । 

एतन्नष्ठैव च भागवी वारुणी विद्या-- ' आनन्दो ब्रह्मेति 

उ्यजानान् ` इति । तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा ॥ 

नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥ 

इतश्थानन्दमयः पर एवात्मा, नेतरः ; इतर रश्ररादन्यः 

संसारी जीव इव्यर्थः । न जीव आनन्द्मयशब्देनाभिधीयते ; 

कस्मात £ अवुपपत्तेः । आनन्दमयं हि प्रकृय श्रूयते-- 

* £ सोऽकामयत । बह स्यां प्रजयेयेत्ति । स तपोऽतप्यत । 

स तपस्तप्त्वा । इद स्व॑मस्रजत । यदिदं किंचः इति । 

तत्र प्राक्डारीराद्युसपत्तेरमिध्यानम , सज्यमानानां च विका- 
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राणां सष्टुरव्यतिरेकः, सवैविकारसष्टिश्च न परस्मादात्मनो- 

ऽन्यत्रोपपद्यते ॥ 

-मेद्न्यपदेखाच ॥ १५ ॥ 

हतश्च नानन्दमयः संसारी ; यस्मादानन्दमयाधिकारे 

“रसो वै सः। रस द्येवायं छट्ध्वानन्दी मवति" इति जीवान- 

न्दमयौ भेदेन व्यपदिरति । न दि रुव्धैव रच्धञ्यो भवति । 
कथं तर्हिं ‹ आस्मान्वेष्टव्यः ` ‹ आत्मलाभान्न परं विद्यते 

इति श्रुतिस्ख्ृती, यावता न खव्यैव र्ब्धव्यो भवततीत्यु- 
क्तम् बाटम-- तथाप्या्नोऽप्रच्युतात्मभावस्यैव सतस्त- 

त्वानवबोधनिमित्तो मिथ्यैव देदादिष्वनात्मसु आरमत्व- 
निख्यो लौकिको दष्टः । तेन देहादिभूतस्यात्मनोऽपि आत्मा 
--अनन्विषटः ‹ अन्वेष्टव्यः”, अरृव्धः ^ छव्धन्यः , अश्रुतः 

£ श्रोतव्यः `, अमतः (मन्तव्यः, अविज्ञातः ` विज्ञा 

तव्यः -- इद्यादिमेदव्यपदेश उपपद्यते । प्रतिषिध्यत णव 

तु परमार्थतः सर्वज्ञा्रमेच्वरादन्यो द्रष्टा श्रोता वा ¢ नान्यो- 

ऽतोऽस्ति द्रष्टा ` इदयादिना । परमेश्ररस्तु अचिद्याकल्पिता- 

चछारीरात्कतुर्भोक्तुः विज्ञानात्माख्यात् अन्यः; यथा माया- 

विनश्चमेखङ्गधरास्सूत्रेणाकाक्मधिरोहतः स एव॒ मायावी 

परमा्थरूपो भूमिष्ठोऽन्यः; यथा वा घटाकाशादुपाधिपरि- 
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च्छिन्नादनुपाधिपरिच्छिन्न आकाश्चोऽन्यः । इंट च विज्ञा- 

नात्मपरमात्ममेदमाभ्रिय “नेतरोऽनुपपत्तेः ' ‹ भैदव्यपदे- 

शा ` इत्युक्तम ॥ 

कामाच नानुलानापेश्चा ॥ १८ ॥ 

आनन्दमयाधिकारे च ‹ सोऽकामयत बहु स्यां प्रजा- 

येयेति ' इति कामयिव्रलनिर्देशञान्च नालुमानिकमपि सांख्य- 

परिकरिपितमचेतनं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणस्वेन वा 

अपेक्षितन्यम । ‹ ईक्षतेनौ शब्दम् ' इति निराकृतमपि प्रधानं 
^ 

ूर्वसू्रोदाह्तां कामयिव्स्वश्रुतिमाभ्रिदय प्रसङ्गास्पुन्िराक्रि- 

यते गतिसामान्यप्रपच्चनाय ॥ 

अस्मिन्नस्य च तद्योगं चास्ति ।॥ १९ ॥ 

इतश्च न प्रधाने जीवे वानन्दमयश्ञच्दः; यस्मादस्मि- 

न्नानन्दमये प्रकृत आत्मनि, प्रतिुद्धस्यास्य जीवस्य, तद्योगं 

शास्ति-- तदात्मना योगस्तथ्ोगः, तद्भावापत्तिः, सुक्तिरि- 

य्थः-- तद्योगं शास्ति शाखम्-- “यदा ह्येवैष एतस्मि- 
त्रये ऽनात्म्येऽनिसक्तेऽनिख्यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । 

अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्येवैष एतस्मन्नुद्रमन्तरं 
कुरते । अथ तस्य भयं भवति ` इति । एतदुक्तं भवति-- 
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यदैतस्मिन्नानन्दमयेऽल्पमप्यन्तरमतादास्म्यरूपं प्रयति, तदा 

संसारमयान्न निवसत; यदा व्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं 

तादात्म्येन प्रतितिष्ठति, तदा संसारभयान्निवर्तत इति । 

तच्च परमाद्मपरिग्रहे घटते, न प्रधानपरिम्रहे जीवपरिप्रहे 

वा । तस्मादानन्दमयः परमात्मेति सिद्धम ॥ 

इदं त्विह वक्तव्यम-- (स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः" 

' तस्माद्रा एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर आस्मा प्राणमयः ' 

तस्मात् “ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः ` तस्मात “ अन्यो- 

ऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः * इति च विकारार्थे मयट्प्रवाहे 

सति, आनन्दमय एवाकस्माद धेजरतीयन्यायेन कथमिव 

मयटः प्राचुयाथेत्वं ब्रह्मविषयत्वं चाश्रीयत इति । मान्त्रवरणि- 

कन्रह्माधिकारादिति चेत्, न; अन्नमयादीनामपि तर्हि ब्रह्मत्व- 

प्रसङ्गः । अच्राहू--युक्तमन्नमयादीनामन्रह्यत्वम , तस्मात्तस्मा- 

दान्तरस्यान्तरस्यान्यस्यान्यस्यात्मन उच्यमानत्वात ; आनन्द्- 

मयात्तु न कश्चिदन्य आन्तर आत्मोच्यते ; तेनानन्दमयस्य 
ब्रह्मत्वम् , अन्यथा प्रकृतहानाप्रकरतप्रक्रिया प्रसङ्गादिति । अत्रो- 

च्यते-- यद्यप्यन्नमयादिभ्य इवानन्दमयान् ° अन्योऽन्तर 

आत्मा ' इति न श्रूयते, तथापि नानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम् ; 

यत आनन्दमयं प्रकृ श्रूयते-- " तस्य॒ प्रियमेव शिरः, 
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मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्र, आनन्द आत्मा, 

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति । तच्र यद्भद्येह् मन्त्रवर्णे प्रकृतम् 

सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ` इति, तदिह ^ ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्टा ' 

इद्युच्यते । तद्विजिज्ञापयिषयैवान्नमयादय आनन्दमय 

पयैन्ताः पश्च कोशाः कर्प्यन्ते ! तत्र कुतः प्रकृतहानप्र- 

कृतप्रक्रियाप्रसङ्गः । नन्वानन्दमयस्यावयवत्वेन ' ब्रह्म पुच्छं 

प्रतिष्ठा ' इत्युच्यते, अन्नमयादीनामिव ‹ इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ' 

दइलादि ; तत्र कथं ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं रक्यं विज्ञातुम्? 

प्रकृतत्वादिति ब्रूमः । नन्वानन्द् मयावयवत्वेनापि ब्रह्मणि 

विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं हीयते, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति; 

अच्रोच्यते-- तथा सति तदेव ब्रह्म आनन्दमय आत्मा 

अवयवी, तदेव च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा अवयव इदययसामख- 

स्यं स्यात्। अन्यतरपरिप्रहे तु, युक्तम ‹ ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ' 

इयत्रैव ब्रह्मनिर्देश आश्रयितुम् , बरह्यसब्दसंयोगात ; नानन्द्- 

मयवाक्ये, ब्रह्मदाष्दे संयोगाभावादिति । अपि च ब्रह्म पुच्छं 

प्रति्ठत्युकसेदस॒च्यते-- ' तदप्येष शोको भवति । असन्नेव 

स भवति | असद्रद्चेति वेद चेत ¦ अस्ति ब्रह्येति चेद्रेद 

सन्तमेनं ततो विदुः ' इति । अस्मिश्च श्छकेऽननुकृष्यानन्द- 

मयं ब्रह्मण एव भावाभाववेदनयोगुणदोषा भिधानाद्रम्यते-- 
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‹ ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ' इयत्र ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्वमिति । 

न चानन्दमयस्यालसनो मावाभावाश्ङ्का युक्ता, प्रियमोदादि- 

विचिष्स्यानन्दमयस्य सबेखोकप्रसिद्धत्वात् । कथं पुनः स्व- 

प्रधानं सद्भ्य आनन्दमयस्य पुच्छत्वेन निर्दिदयते-- ' ब्रह्म 

पुच्छं प्रतिष्ठा ` इति १ नैष दोषः । पुच्छव्पुच्छम् , प्रतिष्ठा 

परायणमेकनीडं रोकिकस्यानन्दजातस्य ब्रह्मानन्दः इये- 

तदनेन चिवक््यते, नावयवत्वम् ; ‹ एतस्यैवानन्दस्यान्यानि 

भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ' इति श्रुयन्तरात । अपि चानन्द्- 

मयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविद्धोषं ब्रह्माभ्युपगन्त- 

न्यम् ; निविरेषं तु ब्रह्म वाक्यरोषे श्रूयते, बाड््नसयोरगो- 

चरस्वाभिधानात-- “यतौ वाचो निवतेन्ते । अप्राप्य 

मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान् । न बिभेति कुतश्चन 

इति } अपि चानन्दप्रचुर इत्युक्ते दुःखारपीयस्त्वमपि गम्यते ; 

प्राचुर्यस्य रोके प्रतियोग्यस्पत्वापेक्षत्वात् । तथा च सति 
“यतर नान्यत्पदयति, नान्यच्छृणोति, नान्यद्विजानाति, स 
भूमा ` इति मून्नि ब्रह्मणि तन्यतिरिक्तामावश्रुतिरुपरुध्येत । 

प्रतिशरीरं च प्रियादिमेदादानन्दसयस्य भिन्नत्वम् ; जह्य तुन 

प्रतिशरीरं भिद्यते, ' सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' इयानन्यश्रुतेः 

° एको देवः मवेभूतेषु गूढः सरवैन्यापी सरवैभूतान्तरात्मा ! 
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19 इति च श्रुयन्तरात् । न चानन्दमयाभ्यासः श्रूयते । 
प्रातिपदिकाथेमात्रमेव हि सर्वत्राभ्यस्यते-- 'रसो वै सः । 

रस ह्येवायं छन्ध्वानन्दी मवति । को दछयेवान्यात्कः प्रा- 

ण्यात्त । यदेष आका आनन्दो स स्यात्" ‹ सैषानन्द्स्य 

मीमा५सा भवति" “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभति कुत- 

श्चन इत्ति ‹ आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात् ` इति च। यदि चा- 

नन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयत्वं निशितं भवेत्, तत उन्तरेष्वा- 

नन्दमा्नप्रयोगेष्वप्यानन्दमयाभ्यासः कल्प्येत ; न त्वानन्द्- 

मयस्य ब्रह्मत्वमस्ति, प्रियिरस्त्वादिभिर्हैतुभिरियवोचामः; 

तस्म च्छूयन्तरे ‹ विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ' इद्यानन्द्पदप्रातिप- 

दिकस्य ब्रह्मणि प्रयोगदरौनात् , ‹ यदेष आकाश आनन्दो 

न स्यात्" इति ब्रह्मविषयः प्रयोगो न त्वानन्दमयाभ्यास 

इदयबगन्तम्यम । यस्त्वयं मयडन्तस्यैवानन्दमयद्चन्दस्याभ्या- 

सः : एतमानन्दमयमात्मानयुपसंक्रामति ` इत्ति, न तस्य 

ब्ह्मविषयत्वमस्ति ; विकारात्मनामेवान्नमयादीनामनात्मना- 

मुपसंक्रमितव्यानां प्रवाहे पतितत्वात्. । नन्वानन्दमयस्योप- 

संक्रमितव्यस्यान्नमयादिवद्ब्रह्मत्वे सति नैव विदुषो ब्रह्यप्रा- 

पिः फलं निर्दिष्टं मवेत् । नैष दोषः, आनन्दमयोपसंकमण- 

निरदेशेनैव विदुषः पुच्छप्रतिष्ठाभूतब्रहम्ाप्रः फएरस्य नि्दिष्ट- 
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त्वात् , ' तदप्येष शोको भवति ' ‹ यतो वाचो निवतैन्तेः 

इदयादिना च प्रपञ्च्यमानत्वात् । या त्ानन्दमयसंनिधानें 

‹ सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेयेति ` इतीयं श्रततिरुदाहता, 
सा ' ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ' इलयमेन संनिहिततरेण ब्रह्मणा संब- 

ध्यमाना नानन्दमयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तदपेक्षत्वाश्चो- 

त्तरस्य ्रन्थस्य "रसो वै सः इत्यादेर्नानन्दमयविषयता । 
नलु “ सोऽकामयत ' इति ब्रह्मणि पुंलिङ्गनिर्देशो नोपपद्यते । 

नायं दोपः, (तस्माद्वा एतस्मादात्मन आका्चः संभूतः ' 

इत्र पुंलिङ्गेनाप्यात्मश्ब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात् । यत्त 
भार्गवी वारुणी विद्या-- °आनन्दो ब्रह्मति व्यजानात् ' 
इति, तस्यां मयडश्रवणास्ियरिरस्त्वाद्यश्चवणाञ्च युक्तमान- 

न्दुस्य ब्रह्मत्वम् । तस्मादणुमाच्रमपि विशेषमनाभ्रिय न स्व- 

त एव प्रिया्िरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते । न चेह सविद्घोषं 

ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितम् ;, वाड्धनसगोचरातिक्रमणश्ुतेः । 

तस्मादन्नमयाद्विष्विवानन्दमयेऽपि विकाराथं एव मयद् 

विज्ञेयः, न प्राचुयाथेः ॥ 

सूत्राणि व्वेचं व्याख्येयानि-- ° बरह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ` इय- 

त्र किमानन्दमयावयवसेन ब्रह्म विवक््यते, उत ॒स्वभ्रधान- 

त्वेनेति । पुच्छराब्दाद वयवस्वेनेति प्राप्रे, उच्यते-- आन- 
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न्दमयोऽभ्यासात् -- सानन्दमय आत्मा इल्यत्र ^ त्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठाः इति स्वम्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यते; अभ्या- 

सात् ° असन्नेव स॒ भवतिः इयस्मिन्निगमनश्छोके ब्रह्मण 

एव॒ केवटस्याभ्यस्यमानत्वात । विकारशब्दानेति चेन 

पाचुयौत्-- विकारङब्दोऽवयवशब्दोऽभिप्रेतः ; पुच्छमि- 

लयवयवशब्दान्न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तम , तस्य परि- 

हारो वक्तव्यः; अत्रोच्यते-- नायं दौषः, प्राचुयौदप्यव- 

यवशब्दोपपनत्तेः ; प्राच्यं प्रायापत्तिः, अवयवम्राये वचन- 

मिथः; अन्नमयादीनां हि रिरञआदिषु पुच्छान्तेष्व- 
वयवेपृक्तेष्वानन्दमयस्यापि शिरआदीन्यवयवान्तराण्युक्ल्वा 

अवयवग्रायापत््या ‹ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ` इलाह, नावयव- 

विवक्षया ; यत्कारणम् ‹ अभ्यासात् ' इति स्वप्रधानत्वं ब्रह्म 

णः समथितम । तद्धूतुव्यपदेश्चाच्च -- स्वस्य दि वि- 

कारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्य व्यपदिरयते-- 

८ इद् सवेमसजत, यदिदं किंच ` इति । न च कारणं सद्रह्य 

स्वविकारस्यानन्दमयस्य मुख्यया वबृच््यावयव उपपद्यते । 

अपराण्यपि सूत्राणि यथासंभवं पुच्छवाक्यनिर्दिष्टस्यैव 

ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ 

अन्तस्तद्धर्मोपदेरात् ॥ २० ॥ 
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इदमाभ्नायते-- “अथ य एषोऽन्तरादिलये हिरण्मयः 

पुरुषो हृद्यते हिरण्यदमश्रुर्दिरण्यकेर आ प्रणखात्सर्व- 

७. अन्तरथि. एव सुवणैः' ‹ तस्य यथा कप्यासं पु- 

करणम् 1 ण्डरीकमेवमञ्षिणी तस्योदिति नाम स 

ण्ष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः 

पाप्मभ्यो य एवं वेद्" दइयधिदरैवतम् । अथाध्यात्ममपि 

अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो टद्यते' इलयादि । 

तत्र संरयः-- किं विद्याक्मातिरायवशासराप्रोत्कषै; क~ 

श्ित्संसारी सूयेमण्डटे चक्षुषि चोपास्यत्वेन श्रूयते, 

किं वा निलयसिद्धः परमेश्ररः १ इति । किं तावस्प्राप्तम ? 

संसारीति । छतः £ रूपवत्त्वश्रवणात् । आदित्यपुरुषे 

तावत् ‹ हिरण्यदमश्रुः' इलयादि रूपसदाहृतम् ; अक्निपुरू- 

षेऽपि तदेवातिदेशेन प्राप्यते ' तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य 

रूपम् ' इति । न च परमेश्वरस्य रूपवत्त्वं युक्तम् , ^ अङा- 

व्दमस्परौमरूपमग्ययम् ' इति श्रुतेः ; आधारश्रवणाच्च-- ‹ य 

एषोऽन्तरादिये य एषोऽन्तरक्षिणि ` इति । न द्यनाधारस्य 

स्वमहिमप्रतिष्ठितस्य सवेव्यापिनः परमेश्वरस्याधार उपदि- 

दयेत । ‹ स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिनि इति 

‹ आकाङवत्सवेगतश्च निलयः ' इति च श्रुती भवतः । श्र 
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येमयौदाश्रुतेश्च-- ‹स एष ये चाजुष्मात्पराश्चो ठोका- 

स्तेषां चेष्टे देवकामानां च ` इलयादित्यपुरुषस्य रेदव्यम- 
यौदा; ‹स एष ये चैतस्मादर्वाच्चो रोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य- 
कामानां च" इत्यक्षिपुरुषस्य । न च परमेदवरस्य म- 

यादावदैशर्य॑युक्तम् ; ‹ एष सर्वेशरर एष भूताधिपतिरेष 
भूतपारू एष सेतु्िधरण एषां रोकानामसंभेदाय ` इय- 

विरोषश्ुतेः । तस्मान्नाक्त्यादिययोरन्तः परमेश्वर इयेवं 
प्रप्र 

नरूमः--अन्तस्तद्धमोपदेशात् इति । ‹ य एषोऽन्तरादित्ये ' 

ध्य एषोऽन्तरक्षिणि ' इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव, 

न संसारी । कुतः १ तद्धमोपदेश्चात् । तस्य हि परमेश्वरस्य 

धर्मां इहोपदिष्टाः 4 तद्यथा--' तस्योदिति नाम ` इति श्राव- 

यित्वा तस्यादिदयपुरुषस्य नाम "स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य 

उदितः इति सवेपाप्मापगमेन .निवैक्ति । तदेव च कृतनि- 

वैचने नामाक्षिपुरुषस्याप्यतिदिङ्चति--' यन्नाम तन्नाम 

इतति । सर्वपाप्मापगमश्च परमात्मन एव श्रूयते--: य आ- 

त्मापहतपाप्मा ` इत्यादौ । तथा चा्षुषे सुरषे ‹ सैव ऋक् त- 

त्साम तदुक्थं तद्यजुस्तद्भह्य ' इति ऋक्सामाद्यात्मकतां निधो- 

रयति । सा च परमेश्ररस्योपपद्यते, स्वैकारणत्वास्सवौत्मक- 
६. +. 1.9 
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स्वोपपत्तेः । प्रथिव्यग्न्यादातमके चाधिदैवतमूक्सामे, वाक्पा 

णाद्यास्मके चाध्यात्ममनुक्रम्याह---'तस्यक्चै साम च गेष्णौः 

इत्यधिदैवतम् । तथाध्यात्ममपि-- "यावमुष्य गेष्णौ तौ 

गेष्णौ ` इति । तच्च सबौत्मकतवे सयेवोपपद्यते । ! तद्य इमे 

चीणायां गायन्येतं त्वेव ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः, इति 

च ऊौकिकेष्वपि गानेष्वस्यैव गीयमानत्वे दर्शयति । तच्च परमे- 

रपरिग्रह एव घटते--- यदयद्विभूतिमत्सनततवं श्रीमदूर्जितमेव 
चा । तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजोँशसंभवमः इति भगव द्रीता- 

द्शेनात् । रोककामेरिदृत्वमपि निरङ्कुश श्रूयमाणं परमेश्वरं 
गमयति । यतक्तं दिरण्यशमश्ुत्वादिरूपवत्तवश्रवणं परमेश्वरे 
नोपपद्यत इति, अच्र ब्रूमः-- स्यात्परमेश्ररस्यापीच्छावशञा- 

न्मायामयं रूपं साधकालुग्रहाथम् , ‹ माया ह्येषा मया सृष्टा 

यन्मां पश्यसि नारद् । सर्वभूतगुणयैक्तं मैवं मां ज्ञातुमर्हसि ' 
इति स्मरणात् । अपि च, यन्न तु निरस्तसर्वविशेषं पारमेश्वरं 

 रूपमुपदिशयते, भवति तत॒ शाखम् ' अशब्द्मस्पश्मरूप- 

मव्ययम् ` इत्यादि । सर्वकारणत्वात्तु विकारर्भैरपि कैश्चिद्धि- 
शिष्टः परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्दिदयते--‹ संवैकमा सवकामः 

सर्वगन्धः सवेरसः* इदयादिना । तथा हिरण्यदमश्रुत्वादिनि- 
देशोऽपि भविष्यति ।. यदप्याधारश्रवणान्न परमेश्रर इति, 

- अत्रोच्यते-- स्वमहिमप्रतिष्ठस्याप्याधारविशेषोपदेशच उपास- 
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नाथो भविष्यति ; सर्वगतत्वाद्भद्यणो व्योमवत्सबौन्तरत्वोप- 

पत्तेः । पेशर्यमयौदाश्रवणसप्यध्यासापिदैवतविभागपे्चसु- 

पासनार्थमेव । तस्मात्परमेश्रर णवरा्ष्यादिलययोरन्तरुपदि- 
र्यते } 

मेदव्यपदेदाचान्यः ॥ २१॥ 

अस्ति चादिलयादिशरीराभिमानिभ्यो जीबिभ्योऽन्य ईर 

रोऽन्तर्यामी-- ‹य॒ आद्िये तिष्ठननादिव्यादन्तयो यमादि- 

लयो न वेदं यस्यादित्यः शरीर य आदिलयमन्तयो यमययेष 

त आत्मान्तर्याम्यसरृतः ' इति श्रुयन्तरे भेदव्यपदेशात् । तत्र 

हि ‹आदिलयादन्तसो यमादियो न बेद ' इति वेदितुरादि- 

दयाद्विज्ञानात्मनोऽन्योऽन्तयीमी स्पष्ं॑निर्दिद्यते । स एवे- 

हाप्यन्तरादित्ये पुरुषो भवितुमर्हति, श्रतिसामान्यात् । 

तस्मास्परमेश्र प्वेहोपदिशयत इत्ति सिद्धम् ॥ 

आकाास्तच्िङ्गात् ॥ २२ ॥ 

इदमामनन्ति *अस्यं छोकस्यं का गतिरियाकांश इति 

दोवौीच सवौणि हं वां इमानि भूतान्योको्चादेव समुत्प- 
८. आकाञ्चा- दन्ते आकार व्रैयस्तं थन्तयाकार्ो होतरैभ्यौ 

धिकरणम् । ज्थांयानांकादाः परीयंर्णम ' इति ।. संव 

संशयः-- किमाकाशकब्देन परं ब्रह्माभिधीयते, उत भूता- 
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काञञमिति । कुतः संश्रयः £ उभयत्र प्रयोगदरेनात् । भूत- 

विषे ताक्त्युप्रसिद्धो खोकवेदयोराकाञ्चश्चब्द्ः । ब्रह्मण्यपि 

कचिरयुञ्यमानो हर्यते, यत्र॒ वाक्यरोषवश्चादसाधारणरु- 
णश्रवणाद्रा निधारितं ब्रह्म भवति-- यथा "यदेष आकासच 
आनन्दो न स्यात् " इति ‹आकाडो ह् वै नाम नामरूपयो- 
सिवहिता ते यदन्तरा तद्रह्म' दति चैवमादौ । अतः 

संशयः । किं पुनरत्र युक्तम £ भूताकाशमिति । कृतः £ तद्धि 

प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्र बुद्धिमारोहति । न चायमा- 

कारश्द् उभयोः साधारणः शक्यो विज्ञातुम , अनेकार्थत्व- 

प्रसङ्गात । तस्माद्रह्यणि गौण एव आकाराराव्दो भवितुमर्हति । 

विभुत्वादिमिदहि बहुिधर्मैः सदृशमाकाशेन ब्रह्म मवति । 
न च मुख्यसंभवे गौणोऽर्थो ब्रहणमर्हति । संभवति चेह 

युख्यस्यैवाकाश्ञस्य ग्रहणम् । नु मूताकाश्चपरि्रहे वाक्य 

रोषो नोपपद्यते-- ‹सवांणि ह वा इमानि भूतान्याकाञ्चा- 

देव समुत्पद्यन्ते ' इलयादिः ; नैष दोषः, भूताकाशस्यापि बा- 

स्वादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । विज्ञायते हि-- ‹ तस्मादा 

एतस्मादात्मन आकाशः संभूत आकाडाद्ायुवायोर भिः 

इयादि । ज्यायसत्वपरायणत्वे अपि भूतान्तरापेक्षयोपपदयेते 

भूताकाशस्यापि । तस्मादाकाश्ब्देन भूताकाशस्य म्रहणमि- 

येवे प्राप्त-- 



सू. २२.] प्रथमोऽध्यायः । ६९ 

नरूमः-- आकाशस्तदिङज्गात. । आकाक्षशब्देनेह ब्रह्मणो 

ग्रहणं युक्तम् । कुतः १ . तदिङ्गात् । परस्य हि न्रह्मण इदं 

छिङ्ञम-- सर्वाणि ह् वा इमानि भूतान्याकाशादेव समु- 

त्पयन्ते ' इति । परस्माद्धि ब्रह्मणो भूतानासुत्पत्तिरिति 

वेदान्तेषु मयौदा । ननु भूताकाश्चस्यापि वाय्वादिक्रमेण 

कारणत्वं द्र्दितम् । सयं दर्दितम् । तथापि मूखकारणस्य 

ब्रह्मणोऽपरिप्रहात्, आकाशादेवेयवधारणं सर्वाणीति च 

भूतविशेषणं नानुकूरं स्यात् । तथा ८ आकां प्रयस्तं यन्ति ” 

इति ब्रह्मलिङ्गम् , ‹ अकाशो छेवैभ्यो स्यायानाकाश्चः परा- 

यणप ' इति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे ! ज्यायस्त्वं ह्यनपे- 

क्षिकं परमास्मन्येवैकस्मिन्नान्नातम-- ज्यायान्पृथिव्या ल्या- 

यानन्तरिक्षाजञ्ज्यायान्दिवो अयायानेभ्यो खोकेभ्यः ` इति । 

तथा परायणस्वमपि परमकारणस्वा्पर मात्मन्येव उपपन्न 

तरं भवति । श्रुतिश्च-- ‹ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदातुः 

परायणम् इति । अपि चान्तवन्त्वदोपषरेण शआखावलयस्य 

पश्चं॑निन्दित्वा, अनन्तं किंचिद्रक्तुकामेन जैवलिनाकाशः 
परिगृहीतः; तं चाकाशमुद्रीथे संपाद्योपसंहरति-- “स 

ष परोवरीयानुद्रीथः स॒ णषोऽनन्तः` इति । तज्चानन्यं 

ब्रह्मछिङ्गम । यस्पुनरक्तं भूताकाशं प्रसिद्धिवखेन प्रथमतरं 
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प्रतीयत इति, अचर नूमः-- प्रथमतरं प्रतीतमपि तद्राक्य- 

रोषगतान्त्रह्मगुणान्टष्रा न परिगृह्यते । दररीतश्च ब्रह्म 

ण्यप्याकाञशचव्दः ‹ आकाशो ह वरै नाम नामरूपयो्ि- 

वहिताः इत्यादौ । तथाकाङपयौयवाचिनामपि ब्रह्मणि 

प्रयोगो ददयते-- ‹ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मि 

न्देवा अधि विप्रे निषेदुः 'सेषा भार्गवी वारुणी 
विद्या परमे व्योमन्प्रतिष्ठिता' "उक ब्रह्म खं ब्रह्म 

'्खं पुराणम इति चैवमादौ । वाक्योपक्रमेऽपि वर्त- 

मानस्याकाशशब्देस्य वाक्यरोषवज्ञाद्युक्ता ब्रह्मविषयत्वाव- 

धारणा । ' अभिरधीतेऽनुवाकम ` इति हि वाक्योपक्रम- 

गतोऽप्यभिङाब्दो माणवकविषयो दश्यते । तस्मादाकारा- 

शब्दं ब्रह्येति सिद्धम् ॥ 

अते एव प्राणः ॥ २३ ॥ 

उद्रीधे-- ` प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ` इच्यु- 

पक्रम्य श्रूयते-- ‹ कतमा सा देवतेति; प्राण इति होवाचः 

९. प्राणाधि- स्वांणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमे- 

करणम् । वाभिसंविशन्ति, प्राणमभ्युज्निहते, सैषा 
देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ` इति । तत्र संशयनि्णयौ पू्व- 
वदेव दरष्ट्यौ । “प्राणबन्धन ५ हि सोम्य मनः ! प्राणस्य 
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प्राणम् ' इति चैवमादौ ब्रह्मविषयः प्राणद्ब्दो दृश्यते ; 

वायुविकारे तु प्रसिद्धतयरो खोकवेदयोः ; अत इहं प्राणशब्देन 

कतरस्योपादानं युक्तमिति भवति संशयः । किं पुनरत्र 

युक्तम् ? वायुविकारस्य पच्चदृत्तेः प्राणस्योपादानं युक्तम् । 

तत्र हि प्रसिद्धतरः प्राणराब्द इत्यवोचाम । ननु 

पूवबदिहापि तहिङ्गाद्रह्यण एव प्रहरणं युक्तम् । इहापि हि 

वाक्यशेषे भूतानां संवेदानोद्रमनं पारमेश्वरं कम॒॑प्रतीयते । 
न, सुख्येऽपि प्राणे भूतसंवेशनो दरमनस्य॒दशेनात् । एवं 

ह्यान्नायते-- ‹यदा तरै पुरुषः स्वपिति प्राणं तर्हिं वाग- 

प्येति प्राणं चक्षुः प्राणे श्रोत्रं प्राणं मनः, स यदा प्रबुध्यते 
प्राणादेवाधि पुनजौयन्ते ' इति । प्रयक्षं॑चैतत्-- स्वाप- 

कारे प्राणव्त्तावपरिटुप्यमानायामिन्द्रियव्रत्तयः परिलुप्यन्ते, 

प्रोधकाटे च पुनः प्रादुभवन्तीति । इन्द्रियसारत्वा्च भूता- 

नामविरुद्धो मुख्ये प्राणेऽपि भूतसंवेशनो दमनवादी वाक्य- 

दोषः । अपि चादियोऽन्नं चोद्रीथप्रतिहारयो्देवते प्रस्ताव- 

देवताया; प्राणस्यानन्तरं निर्दिश्येते; न च तयोव्रद्यत्व- 

मस्ति ; तत्सामान्याङ्ख प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वभियेवं प्रप्रै-- . 

सूत्रकार आह-- अत एव प्राणः इति । तच्िज्गय- 

दिति पूैसूत्रे निर्दिष्टम् । अत एव त्िङ्गासप्राणशब्द्मपि परं 
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जह्य भवितुमदति । प्राणस्यापि हि ब्रह्मलिङ्कसंबन्धः श्रूयते-- 

(सवाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशान्ति 

पराणमभ्युल्िहते ' इति । प्राणनिमित्तौ सर्वेषां भूतानाञुत्प- 

त्तिप्रख्यावुच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतां गमयत्तः । ननूक्तं 

सुख्यप्राणपरिरहेऽपि संवेशानोद्रमनदरनमविरुद्धम् , स्वापग्र- 

बोधयोदैर्नादिति | अप्रोच्यते-- स्वापप्रवोधयोरिन्द्रियाणा- 

मेव केवलानां प्राणाश्रयं संवेशानोद्रमनं दश्यते, न स्वेषां 

मूतानाम ; इह तु सेन्द्रियाणां सक्रीराणां च जीवाविष्टा- 

नां भूतानाम् › 'सवणि ह् वा इमानि भूतानि ' इति श्रुतेः । 
यदापि भूतश्ुतिमेहाभूतविषया परिगृह्यते, तदापि ब्रह्मिन्ग- 

त्वमविस्द्धम । ननु सहापि विषथैरिन्दरियाणां म्वापप्रचो- 

धयोः प्राणेऽप्ययं प्राणाच्च प्रभवं शणुमः-- " यदा सुपः 

स्वप्र न कंचन पश्ययथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति तदैनं 

बाक्सर्वेनामभिः सहाप्येति ` इति । तत्रापि तदिङ्गासप्राणक्र- 

्दं ब्रह्मैव । यस्पुनसुक्तमन्नादिलयसंनिधानासपाणस्यानरह्मत्वभिति, 

तदयुक्तम् ; वाक्यक्ेषवछेन प्राणशचव्दस्य ब्रह्मविषयतायां 

प्रतीयमानायां सनिधानस्याकिचित्करत्वात । यत्पुनः प्राण- 

शब्दस्य पच्चवृत्तौ प्रसिद्धतरत्वम , तदाकाशचशाव्दम्येव प्रति- 

विधेयम् । तस्माच्सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य ब्रह्मत्वम् ॥ 
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अत्र केचिदुदाहरन्ति-- ' प्राणस्य प्राणम् ! "प्राणव 

न्धनं हि सोस्य मनः ` इति च । तदयुक्तम् ; शब्दभेदास- 

करणाच्च संशायातुपपत्तेः । यथा पितुः पितेति प्रयोगे, 

अन्यः पिता षष्रीनिर्दिष्टात् , प्रथमानिदिष्टः, पितुः 

पिता इति गम्यते ; तद्त् ' प्राणस्य प्राणम् ' इति शब्द 

मेदासप्रसिद्धासप्राणात अन्यः प्राणस्य प्राण इति निश्चीयते । 

नहि स एव तभ्येति भेदनिदेशार्हो भवति । यस्य च प्रकरणे 

यो निर्दिरयते नामान्तरेणापि स एव तत्र प्रकरणी निर्दिष्ट 

इति गम्यते ; यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे ‹ वसन्ते वसन्ते ञ्यो- 

तिषा यजेत ` इलयत्र ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमविषयो भवति, 

तथा परस्य बऋह्यणः प्रकरणे ‹ प्राणबन्धनं हि सोम्य 

मनः इति श्रुतः प्राणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवगम- 

येत् । अतः संशयाविषयत्वान्नैतदुदाहरणं युक्तम । प्रस्ताव 

देवतायां तु प्राणे संश्चयपूविपक्षनिणेया उपपादिताः ॥ 

ज्योतिशरणाभिधानात् ॥ २४ ॥ 

इदमामनन्ति-- ‹ अथ यदतः पसो दिवो ज्योतिर्दीप्यते 

विश्वतः प्रष्ठेषु स्वेतः पृष्ठेष्वनुन्तमेषूत्तमेषु रोकेष्विदं वाच 
१०. ज्योतिश्वरणा- तद्मदिदमस्मिन्नन्तः पुरुष ज्योतिः * इति । 

धिक्रणम् । तत्र संदायः-- किमिह ज्योतिःशब्देनादि- 
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ल्यादिकं उ्योतिरभिधीयते, किं वा पर आत्मा ? इति । अर्था- 

न्तरव्रिषयस्यापि प्राणश्चब्दस्य तदिङ्गद्रह्यविषयत्वसुक्तम । 

इह तु तलिङ्गमेवास्ति नास्तीति विचार्यते । क्रि तावत्पराप्रम १ 

आद्दिलयादिकमेब ज्योतिःशब्देन परिगृह्यत इति । क्रुतः ? 

प्रसिद्धेः । तमो ज्योतिरिति हीमौ शब्दौ परस्परप्रतिद्रन्द्र- 
विषयौ प्रसिद्धौ । चक्ुवरत्तेमिरोधकं शार्वरादिकं तम उच्य- 
ते । तस्या ण्वानुभ्राहकमादिलयादिकं ज्योतिः । तथा ‹ दीप्यते 

इतीयमपि श्रुतिरादिदयादिविषया प्रसिद्धा । न दि रूपादि- 

हीनं ब्रह्म दीप्यत इति मुख्यां श्रुतिमहंति । दय॒मर्यादस्वश्चुते- 

शच । न हि चराचरबीजस्य ब्रह्मणः सबत्मकस्य द्मौमयादा 

युक्ता; कार्यस्य तु ज्येतिषः परिच्छिन्नस्य स्मौमैयीद्ा 
स्यान् । ‹परो दिवो ज्योतिः इति च ब्राह्मणम् । ननु 

कार्यस्यापि ज्योतिषः सवत्र गम्यमानत्वादचयुमर्यांदावत्त्तम- 

समख्रसम ; अस्तु तद्यत्रिबरतकरतं तेजः प्रथमजम् ; न, अलि- 
वृतकृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावादिति । इदमेव प्रयोजनं यदु- 

पास्यत्वमिति चेत्, न; प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्थैवादियादेरुपा- 

स्यत्दरछनात् , ‹ तासां त्रिवृतं लिदृतमेकैकां करवाणि ` इति 

चाविशेषश्ुतेः । न चात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो दयुमयौदल्वं 
प्रसिद्धम् । अस्तु ताह त्रिबरत्करृतमेव तत्तेजो व्यो तिःशब्दम । 

ननूक्तमवौगपि दिवो ऽवगम्यतेऽन्यादिकं ज्योतिरिति ; नैष 
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दोषः ; स्ैत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः (परो दिवः' इत्यु- 

पासनार्थः प्रदेशविशेषपरिप्रहो न विरुध्यते । न तु निष्प्रदेश- 

स्यापि बरह्मणः प्रदेशविश्चेषकल्पना भागिनी । ' स्वेतः प्र्ठे- 
प्वनुकत्तमेपृत्तमेषु रोकेषु ' इति चाधारबहुत्वश्ुतिः कार्य ज्यो- 
तिष्युपपद्यतेतराम् । “इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे 

ज्योतिः! इति च कौक्षेये ज्योतिषि परं ज्योतिरध्यस्यमानं 
दश्यते । सारूप्यनिभमित्ताश्चाध्यासा मवन्ति-- यथा ८ तस्य 

भूरिति शिर एकह शिर एकमेतदश्षरम ' इति । कौकषेयस्य तु 
ज्योतिषः प्रसिद्धमन्रहमत्वम् । (तस्यैषा दृष्टिः" (तस्यैषा श्रुतिः" 
इति चौष्ण्यघोषविशिष्टस्वस्य श्रवणात् । ‹ तदेतदृष्ं च श्रतं 
चेत्युपासीत ' इति च श्रुतेः । ‹ चक्षुष्यश्च श्रुतो भवति य 

एवं वेद् ̀ इति चास्पफरश्रवणादब्रह्यत्वम । महते दहि 

फलाय ब्रह्मोपासनमिष्यते । न चान्यदपि किंचिस्खवाक्ये 

प्राणाकाङ्चवज्ज्यो तिषोऽस्ति ब्रह्मत्वरिङ्गम् । न च पूवेस्मिन्नपि 
वाक्ये ब्रह्म निर्िष्टमस्ति, ‹ गायत्री वा इद ५ सर्वं भूतम” 
दरति च्छन्दोनिर्देडात् । अथापि कथंचित्पूवैस्मिन्वाक्ये ब्रह्य 

निर्दिष्टं स्यात्, एवमपि न तस्येह् प्रयमिज्ञानमस्ति । तत्र 

हि ‹ त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति द्यौरधिकरणत्वेन शरूयते ; 
अत्र पुनः (परो दिवो ज्योतिः: इति यौमैयौदात्वेन । 

तस्मासराङृतं ज्योतिरिह् ग्राह्यमियेवं प्रप्र-- 
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नरूमः-- ज्योतिरिह ह्य ब्राह्मम् । कतः १ चरणाभि- 

धानात् , पादामिधानादिय्थः। पूवेम्मिन्हि वाक्ये चतुप्पाद्भह्य 

निर्दिष्टम-- ‹ तावानस्य महिमा ततो ज्याया<य पूरुषः । 

पादोऽस्य सवौ भूतानि च्रिपादस्याश्ृतं दिवि" इत्यनेन 

सन्त्रेण । त्र यश्चतुष्पदो ब्रह्मणखिपादमरतं बयुसंबन्धिरूपं 

नि्दिष्टम , तदेवेह द्युसंबन्धान्निरिष्टमिति प्रत्यभिज्ञायते । तस्प- 

रियज्य प्राकृतं अ्योतिः कत्पयतः प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये 

प्रसज्येयाताम् । न केव ज्योतिर्वाक्य प्व ॒बद्मानुव्रत्तिः ; 

परस्यामपि हि राण्डिस्यविद्यायामनुवरतिप्यते ब्रह्म । तस्माद्रिह 

ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । यत्तृक्तम-- ‹ ज्योति 

प्यते" इति चैतौ शब्दौ कार्ये ज्योतिषि प्रसिद्धाविति, 

नायं दोषः; प्रकरणाद्भद्यावगमे सलयनयोः कब्दयोरविरोष- 

कत्वान् , दीप्यमानकार्थज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोग- 

संभवात्; “येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः ' इति च मन्त्रव्णान् । 

यद्वा, नायं उ्योतिःशब्दश्चक्चुघरत्तेरेवानुग्राहके तेजसि वर्तते, 

अन्यत्रापि प्रयोगद्नान-- ° वाचैवायं ज्योतिषास्ते ‹ मनो 

ज्योतिञजुषताम' इति च । तस्माद्यद्यत्कस्यचिदबभासकं 

तत्तञ्स्योतिःशष्देनाभिधीयते । तथा सति ब्रह्मणोऽपि चैतन्य- 

रूपस्य समरस्तजगदवमासहेतुत्वादुपपन्नो ज्योतिःशब्दः । 



सू. २४. प्रथमोऽध्यायः। ७७ 

[ ® श १ ८ तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
[क 

‹ तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासतेऽगृतम ` इट्यादिश्चुति-. 
नि 

ष भ्यश्च । यदप्युक्तं दयुमयादत्वं स्वेगतस्य ब्रह्मणो नोपपद्यत 
दति, अच्रोच्यते-- सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनाथैः प्रदेशवि- 

मोष्रपरिमरहौ न विरुध्यते । ननूक्तं निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेश 

बिशेषकस्पना नोपपद्यत इति ; नायं दोषः, निष्प्रदेशस्यापि 

ब्रह्मण उपाधिविशेषसंबन्धास्देशचिरोषकस्पनोपपत्तेः । तथा 

दि--आदिष्ये, चक्षुषि, हृदये इति प्रदेशविशेषसंबन्धीनि 

ब्रह्मणः उपासनानि श्रूयन्ते । एतेन ° विश्वतः प्रष्ेषु * इलया- 

धारबहुस्वसुपपादितम । यदप्येतदुक्तम् ओष्ण्यघोषाभ्यामनु- 

मिते कौक्षेये कर्ये स्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः का- 

यैञ्योतिरेवेति; तदप्ययुक्तम् ; परस्यापि ब्रह्मणो नामादि- 

प्रतीकल्ववत्कौक्षेयञ्योतिष्प्रतीकल्वोपपत्तेः । ' दृष्टं च श्रुतं चे- 
त्युपासीत ' इति तु प्रतीकद्वारकं दृष्टत्वं श्रुतस्वं च भविष्यति । 

यद्प्युक्तमस्पफलश्रवणाच्च न ब्रह्मेति, तदनुपपन्नम; न हि 

इयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयम् , इयते न इति नियमे हेतुरस्ति । 

यत्र हि निरस्तसर्बविश्चेषसंबन्धं परं ब्रह्माट्मतेनोपदिशयते, 

तन्रैकरूपमेव फलं मोभ्न इत्यवगम्यते ! यत्र तु गुणविशे- 

षसबन्धं प्रतीकविदोषसंबन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते, तन्न संसा- 
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रगोचराण्येवोच्ावचानि फलानि दरद्यन्ते-- * अन्नादो वसु- 
दानो चिन्दते वसु य एवं वेद ' इलयाद्यायु श्रुतिषु । यद्यपि न 

स्ववाक्ये किंचिञ्ञ्योतिषो बह्मललिङ्गमस्ति, तथापि पूरव॑स्मि- 

न्वाक्ये दृश्यमानं ्रहीतव्यं भवति । तदुक्तं सूत्रकारेण~-ज्यो- 

तिच्स्णाभिधानादिति । कथं पुनवाक्यान्तरगतेन ब्रह्मसंनि- 

धानेन ज्योतिःश्रतिः स्वविषयातत शाक्या प्रच्यावयितुम् १ 
नैष दोषः, “ अथ यदतः परो दिवो ज्योतिः" इति प्रथमतर- 

पठितेन यच्छब्देन सवेनाश्ना द्युसेवन्धात््रलयभिज्ञायमने 
पूव॑ंबाक्यनिरषटे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन प्ररासरष्े सलयथो- 
ञ्ज्योविःरब्दस्यापि ब्रह्मनिषयत्वो पपत्तेः । तस्मादिह ज्यो- 

तिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम ॥ 

छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोषण- 
निगदात्तथा हि दीनम् ॥ २५ ॥ 

अथ यदुक्तं पूरवैस्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्माभिदितमंस्ति, 
८ गायत्री वा इद् ५. सर्व भूतं यदिदं किंच ' इति गायच्या- 

ख्यस्य च्छन्दसोऽभिंहितस्वादिति ; तत्परिहतैन्यम् । कथं 

पुनश्छन्दोभिधानान्नं ब्रह्माभिहितमिति शक्यते वक्तुम् 

यातां ‹ तावानस्य महिमा” ` शयेतस्याश्चि ` च॑तुष्वाद््य 

दितेम् । नैतदस्ति | "गायत्री वा ददे सवथः इति 
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गायत्रीमुपक्रम्य, तामेव भूतप्रथिवीशरीरहदयवाक्म्राणप्रमेदै- 

व्यौख्याय, ‹ सैषा चतुष्पदा षदधिधा गायत्री तदेतदचाम्य- 
नक्तं तावानस्य महिमा ' इति तस्यामेवं व्याख्यातरूपायां 

गायच्यामुदाहृतो मन्त्रः कथमकस्माद्भह्य चेतुष्पादभिद्- 

ध्यात् । योऽपि तत्र "यद्र तद्भह्म ` इति ब्रह्मशब्दैः, सोऽपि 

च्छन्दसः प्रकृतत्वाच्छन्दोविषय एव । °य एतामेवं ब्रह्मो- 

पनिषदं वेद् ̀ इत्र हि बेदोपनिषदभिति व्याचक्षते । 

तस्माच्छन्दोभिधानान्न ब्रमणः प्रकृतत्वमिति चेन्, सैष 

दोषः । तथा चेतोपणनिगदात्-- तथा गायञ्याख्यच्छ- 

न्दोदरेण, तदनुगते ब्रह्मणि चेतसोऽपेणं चित्तसमाधानम् 

अनेन ब्रह्मणवाक्येन निगदयते-- “ गायत्री वा इद <. सवेम ' 

इति । न ह्यक्षरसंनिवेश्चमात्राया गायच्याः सवौत्मकत्वं 

संभवति । तस्माद्यद्रायश्यासर्यविकारेऽुगतें जगत्कारणं नह्य 

निर्दिष्टम् , तदिह सवैभित्युच्यते, यथा ‹ संय खस्विदे श्रह्य ' 

इति । कार्यं च कारणादन्यतिरिक्तमिति वेक््यामः-- तदेन- 

न्यत्वमारभ्भणकाब्दादिभ्यः ` इ्यत्न । तथान्यत्रापि विकोरद्रा- 

रेणे ब्रह्मण उपासनं दृरयते-- ‹ एतं ह्येव बद्वा महत्यु- 
क्थे भीमोसन्त एतमघ्रावध्वर्यव एतं महाघ्रते च्छन्दोगाः ' 

इति. । तस्मादस्ति चछन्दोभिधानेऽपि पूवैस्मिन्वाक्ये ` चतु- 
ष्पाद्रह्य निर्दिष्टम् । तदेव स्योतिर्वाक्येऽपि परामृदयते 
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उपासनान्तरविधानाय । अपर आह । साक्षादेव गाय- 
वीरशब्देन तह्य प्रतिपाव्यते, संख्यासामान्यान् । यथा गाय- 

ती चतुष्पदा षडक्षरैः पद्रैः, तथा ब्रह्म चतुष्पात । तथा- 
न्यत्रापि च्छन्दोभिघायी शब्दोऽ्थान्तरे संर्यासामान्या- 
सरयुज्यमानो दृर्यते | तद्यथा-- प्ते बा पते प्चान्ये 

पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्करृतम ` इत्युपक्रम्याह ‹ सैषा 

बिराडन्नादी” इति । अस्मिन्पक्षे ब्रह्मैवामिहितभिति न 

च्छन्दोभिधानम । सर्वेथाप्यस्ति प्ैस्मिन्वाक्ये प्रकृतं 
जह्य इति ॥ 

भ्रूतादिपादव्यपदेरोपपत्तेरचैवम् ॥ २६ ॥ 

इतव्यैवमभ्युपगन्तठ्यमस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये प्रकृतं ब्रह्मेति ; 
यतो ̀ भूतादीन्पादान््यपदि शति श्रुतिः । भृतप्रथिवीशरीरहद - 

यानि दिं निदिश्याह-- * सैषा चतुष्पदा षद्धिधा गायत्री ' 
इति। न हि ब्रह्मानाश्रयणे केवरस्य च्छन्दसो भूतादयः पा- 
दा उपपद्यन्ते । अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेयण्क् संबध्येत-- 
° तावानेस्य महिमा ` इति । अनया हि ऋचा स्वरसेन बद्मै- 
'वाभिधीयते, ° पादोऽस्य स्वा भूतानि नरिपादस्यामृतं दिवि ' 
इति सवौ तमत्वोपपत्तः ।`पुरुषसुक्तेऽपीयसृक् बह्मपरतयैव स- 
मा्नायते । स्मृतिश्च ब्रह्मण ए्वरूपतां दरयति-- ‹ विष्ट- 
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भ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगन् ` इति । °यै 
लद्भह्य ` इति च निर्देदाः । एवं सति मुख्या उपपद्यते । “ते वा 

पते पच्च ब्रह्मपुरुषाः ' इति च हृदयसुषिषु ब्रह्मपुरुष- 

श्रुतिब्रे्यसंबन्धितायां विवक्षितायां संभवति । तस्मादस्ति 

पृचस्मिन्वाच्ये ब्रह्म भ्रकृतम । तदेव ब्रह्म ज्योतिवक्ये 
चयुसबन्धरासप्रलयभिज्ञायमानं परामृदयत इति स्थितम ॥ 

उपदेरा मेदास्नेति चेन्नो भयस्मिन्नप्य- 

विरोधात् ॥ २७ ॥ 

यदप्येतदुक्तम-- पूवैत्र ‹ जरिपादस्यागृतं दिवि इति 

सप्रम्या द्यौः आधारव्वेनोपदिष्टा ; इह पुन: (अथ यदतः 

परो दिवः इति पश्म्या मयौदात्वेन; तस्मादुपदेशभे- 

दान्न तस्येह प्रयभिज्ञानमस्तीति-- तत्परिदहतव्यम् । अघ्रो- 

च्यते-- नायं दोषः , उभयस्मिन्नप्यविरोधान् । उभयस्मि- 

न्नपि सप्रम्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रयभिज्ञानं विस्- 

भ्यते । यथा छोके वरक्ष॒ग्रेण संवद्धोऽपि द्येन उभयथोपदि- 

रयमानो दद्यते-- पृक्षाप्रे उ्येनो बृक्षामात्परतः, उयेन 

इति च, एवं दिव्येव सद्भ्य दिवः परमिस्युपदिदयते । 

अपर. आह-- यथा रोके ब्ृक्षभ्रेणासंबद्धोऽपि दयेन 

उभयथोपदिश्यमानो दश्यते वृक्षा उयेनो ब्रक्षाग्रात्परतः 

8. ५, 1, 6 
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[अ + 

दयेन इति च, एवं दिवः परमपि सद्भ्य 1देवौत्युप- 

दिक्यते । तस्मादस्ति पूवैनिर्दष्टस्य ब्रह्मण इह प्रयभि- 

ज्ञानम् । अतः परमेव ब्रह्म ्योतिःशब्दमिति सिद्धम ॥ 

प्राणस्नथानुगमात् । २८ ॥ 

अस्ति कौषीतकित्राह्मणोपनिषदीन्दरप्रतदंनाख्यायिका-- 

"प्रतर्दनो ह तरै दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम 

६९. प्रातद्ना- युद्धेन च पौरुषेण च ` इ्यारभ्याघ्नाता । 
धिकरणम् । तस्यां श्रूयते-- स होवाच प्राणोऽस्मि 

्ज्ञात्मा तं माभायुररतमित्युपारस्व ` इति । तथोत्तरत्रापि- 

"अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृद्योर्थापयति ` 

दति । तथा (न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् ` 

इति । अन्ते च (स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दाऽजरो- 

ऽमतः ` इखयादि । तत्र संशयः--किमिह् प्राणङ्चब्देन वायु- 

मात्रमभिधीयते, उत देवतात्मा, उत॒ जीवः, अथवा परं 

ब्रह्मेति । ननु ८अत एव प्राणः ` इयत्र वर्णितं प्राण्- 

ब्दस्य ब्रह्मपरत्वम् ; इहापि च ब्रह्मरिङ्गमस्ि-- ‹ आन- 

न्दोऽजरोऽग्रतः ' इल्यादि ; कथमिह पुनः संश्चयः संभवति ? 

--- अनेकलिङ्गदशेनादिति ब्रूमः । न केवरूमिह् बह्मलिङ्ग- 

मेबोपरभ्यते । सन्ति हीतरशिङ्गान्यपि-- ‹ मामेव विजा- 
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नीहि ' इतीन्द्रस्य वचनं देवतात्मिङ्गम् । ‹ इदं शरीरं परि- 

गृह्योस्थापयति ' इति प्राणलिङ्गम् । ‹ न वाचं बिजिज्ञासीत 

वक्तारं चिद्यात् इद्यादि जीवरिङ्गम । अत उपपन्नः संशयः । 

तत्र प्रसिद्धेर्वायुः प्राण इति प्रप्त- 

इदमुच्यते-- प्राणश्चब्दं ब्रह्म विज्ञेयम । कुतः ? तथानु- 

गमान् । तथाहि पौवौपर्चेण पयारोच्यमाने वाक्ये पदानां 

समन्वयो ब्रह्मप्रतिपादनपर उपरम्यते । उपक्रमे तावत् 

‹ बरं वृणीष्व ` इतीन्द्रेणोक्तः प्रतदैनः परमं पुरुषार्थ वरसु- 

पचिक्षेप-- ` त्वमेव मे वरं वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हित- 

तमं मन्यसे " इति । तस्मै हितत्तमत्वेनोपदिद्यमानः प्राणः 

कथं परमात्मा न स्यात् । न ह्यन्यत्र परमासविज्ञानाद्धित- 

तमग्राध्िरस्ति, ‹ तमेव विदित्वाति भरत्युमेति नान्यः पन्था 

वि्तेऽयनाय ` इयादिश्रुतिभ्यः । तथा (स यो मां बवेद् 

नह तै तस्य केनचन कर्मणा रोको मीयते न स्तेयन न 

श्रणहयया ` इलयादि च त्रह्मपरिग्रहे घटते । ब्रह्मविज्ञानेन 

हि सवैकभेक्षयः प्रसिद्धः-- ! श्षीयन्ते चास्य कमाष्ण 

तस्मिन्दषटे परावरे ` इद्याद्यासु श्रुतिषु । भ्ज्ञास्मत्व च बरह्म 

पश्च एवोपपद्यते । न हचेतनस्य वायोः ्रज्ञात्मत्वं संभवति । 

तथोपसंहारेऽपि ' आनन्दोऽजयोऽमृतः ' इ्यानन्दत्वादीनि च 
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न जक्मणोऽन्यत्न सम्यक् संभवन्ति । 'स न साधुना कर्मणा 
भूयान्भवति नो एवासायुना कमणा कनीयानेष ह्येव साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो छोकेभ्य उन्निनीषते | एष उ 

वासाधु कर्मे कारयति तं यमेभ्यो छोकेभ्योऽधो निनीषते 

इति, ‹ एष छोकाधिपतिरेष छखोकपार एष लोकेशः 

इति च । सवैमेतत्परस्मिन्ह्मण्याश्रीयमाणेऽनुगन्तुं शक्यते, 

न मुख्ये प्राणे । तस्मात्प्राणो बह्म ॥ 

न वक्तुरात्मोपदेशादेति चेद्ध्यात्मसं- 

अन्धभ्चूमा ह्यास्मन् | २९ ॥ 

यदुक्तं प्राणो ब्रह्मेति, तदाक्षिप्यते--न परं ब्रह्म प्राण- 

कब्दम् ; कस्मान् १ वक्तुरास्मोपदेश्चात् । वक्ता हीन्द्रो नाम 

कश्चिद्धिप्रहवान्देवताविशेषः स्वमात्मानं प्रतदैनायाचचक्षे-- 

° मामेव विजानीहि ` इत्युपक्रम्य " प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा ' इल्य- 

हेकारवादेन । स एव वक्तुरात्मत्वेनोपदिदयमानः प्राणः कथं 

जह्य स्यात् १ न हि बरह्मणो वक्तृत्वं संभवति, * अवागमनाः ' 

इष्यादिश्ुतिभ्यः । तथा बिग्रहसंबन्धिभिरेव ब्रह्मण्यसंभव- 

द्विधरमेरिन्द्र आत्मानं तुष्टाव-- ‹ तरि्चीरषौणं त्वा्टूमहनमरु- 

न्सुखान्यतीङञालावरकेभ्यः प्रायच्छम् ' इलयेवमादिभिः । प्राण- 
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लवं चेन्द्रस्य बरूवचतवादुपपव्यते; “प्राणो वै बलम् ' इति दि 

विज्ञायते । बलस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा । या च काचिद्रलम्र- 

छरति, इन्द्रस्य कर्मैव तदिति हि वदन्ति । प्रज्ञात्मत्वमप्य- 

प्रतिहतक्ञानत्वादेवतात्मनः सं मवति । अप्रतिहतज्ञाना देवता 

इति हि वदन्ति । निश्चिते चैवं देवतर्मोपदेशचे हिततमत्वा- 

दिवचनानि यथासंभवं तद्विषयाण्येव योजयितव्यानि । 

तस्माद्रक्छरिनद्रस्यास्मोपदेशात् न प्राणो ब्रहमेयाशिप्य प्रतिस- 

माधीयते-- (अध्यात्मसंबन्धमूमा यस्मिन् इत । अध्या 

त्मसंबन्धः प्रयगात्मसंबन्धः, तस्य भूमा बाहुल्यम् ? ̀  अस्मि- 

ज्नध्याये, उपरम्यते । ‹ यावद्धयस्मिज्शरीरे प्राणा वसति 

तावदायुः ` इति प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः प्रयग्भूतस्यायुष्परदानो- 

पसंहारयोः स्वातन्त्यं दशयति, न देवताविशेषस्य पराची- 

नस्य । तथास्तित्वे च प्राणानां निःभ्रेयसमियध्यात्ममेवेन्द्ि- ` 

याश्रयं प्राणं दश्षेयति । तथा "प्राण एवं ्ज्ञास्मेदे छरीरं 

परिगरह्योत्थापयति ` इति । (न वाच विजिज्ञासीत वक्तार 

विद्यात् ' इति चोपक्रम्य ' तद्यथा स्थस्यासषु नेमिरिता 

नाभावरा आर्यता एवमेवेता भूतमात्रा ्रज्ञामात्रास्वर्षिताः 

प्रज्ञामात्राः अणेऽ्िताः स एष प्राण एन प्रज्ञात्मानन्द्।ञन- 

सेऽमतः ' इति विषयेन्द्रियव्यंवहारारनाभिभूतं प्रयगात्नी- 
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नमेवोपसंहरति । "स म आत्मेति विद्यात् ̀  इति चोपसंहारः 

प्रयगास्मपरिपहे साधुः, न पराचीनपरिभहे । “ अयमात्मा 

ब्रह्म सवोतुभूः ` इति च श्रुयन्तरमर । तस्मादध्यात्मसंबन्ध- 
बाहुस्याद्रह्मोपदेडा एवायम् , न देवतात्मोपदेक्षः ॥ 

कथं ताह वक्तुरात्मोपदेश्चः -- 

चाखदष्ट्या तुूपदेहो वामदेववत् ॥ ३० ॥ 

इन्द्रो नाम देवतात्मा सखमात्मानं परमात्मत्वेन (अहमे- 

व परं जह्य ` इयापेण दशनेन यथा्ास्तं पद्यन उपदिञ्च- 

ति स्म-- ° मामेव विजानीहि" इति; यथा-- ° तद्धैतस्प- 

इयश्नुषिवोमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च ' इति, तद्वत् ; 
° तद्यो यो देवानां प्रयवुध्यत स एव तदभवत्" इति श्रुतेः । 
यत्पुनरुक्तम--“ मामेव विजानीहि ` इत्युक्त्वा, विग्रहधर्मैरि- 
न्द्रः स्वमात्मानं तुष्टाव त्वाष्टूवधादिभिरिति, तत्परिहर्तव्यम् ; 

अच्रोच्यते-- न तावत् स्वाष््वधादीनां विज्ञयनद्रस्तुयथत्वे- 
नोपन्यासः--- ` यस्मदेवंकर्माहम , तस्मान्मां विजानीहि " 

इति; कथं तर्द £ विज्ञानस्तुयथेत्वेन ; यत्कारणं त्वाष्रूवधादीनि 

साहसान्युपन्यस्य परेण-- विज्ञानस्तुतिमनुसंदधाति-- 

न्तस्यमेतत्र छोम च नमीयते सयोमांवेदनदहवै 
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तस्य केन च कर्मणा खोको मीयते ' इलयादिना । एतदुक्तं 

भवति-- यस्मादीद्ररान्यपि कराणि कमणि त्रतवतो सम 

ब्रह्मभूतस्य खछोमापि न हस्यते, स॒ योऽन्योऽपि मां वेद्, न 

तस्य केनचिदपि कर्मणा रोको दिंस्यत इति । विज्ञेयं तु 

ब्रह्मैव ° प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा ` इति वक्ष्यमाणम् । तम्माद्भद्य- 

चाक्यमेतत ॥ 

जीवसुख्यप्ाणलिङ्ान्नति चेन्नोपासाचरैवि- 

ध्यादाभरिनत्वादिह तव्योगात् ॥ ३१ ॥ 

यद्यप्यध्यात्मसंबन्ध भूमदङ्नान्न पराचीनस्य देवतास्मन 

उपदेशः, तथापि न ब्रह्मवाक्यं भवितुमहेति । कुतः? 

जीविङ्घान मुख्यग्राणदिङ्गाच्च । जीवस्य तावदस्मिन्वाक्ये 

विस्पष्टं छिङ्गमुपरुभ्यते-- "न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं 

विद्यात ` इत्यादि । अच्र हि वागादिभिः करणैव्यीप्रततस्य 

कायंकरणाध्यक्षम्य जीवस्य विज्ञेयत्वमयिधीयते | तथा 

अुख्यप्राणलिङ्खमपि--- (अथ खुं प्राण एव प्रज्ञात्मेदं 

शरीरे परिगृह्योत्थापयति ` इति । ईदारीरधारणं च मुख्यप्रा- 

णस्य धर्मैः; प्राणसंवादे वागादीन्प्राणान्प्रकृय--- ` तान्व- 

रिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापव्यथाहमेतरै तत्प च्च धात्मानं प्रवि- 
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मन्यैतद्राणमवष्टभ्य वैधारयाभिः इति श्रवणात् । ये तु 

‹ हमं शरीरं परिगृह्य ' इति पठन्ति, तेषाम इमं जीवमि- 

न्द्रिय्रामं वा परिगृह्य दारीरमुत्थापयतीति व्याख्येयम् । 

्रज्ञात्मत्वमपि जीवे तावच्धेतनत्वादुपपन्नम । मुख्येऽपि भरणे 

्रज्ञासाधनध्राणान्तराश्रयत्वादुपपन्नमेव । एवं जीवुख्यप्रा- 

णपखिग्रहे च, प्राणप्रज्ञात्मनोः सहव्ृत्तिखेनाभेदनिर्देशः, 

खरूपेण च मेद निर्देशः, इत्युमयथापि निर्देश उपपद्यते-- 

धयो वरै प्राणः सा प्रज्ञा यावै भ्ज्ञा सप्राणः" “सहं द्येता- 
वस्मिञ्शरीरे वसतः सहोत्कामतः ` इति । बह्मपरिपरहे तु 

किं कस्माद्धियेत १ तस्मादिह जीवञुख्यप्राणयोरन्यतर उभौ 

वा प्रतीयेयातां न ब्रह्मेति चेत, नैतदेवम्; उपासात्रै- 

विध्यात्। एवं सति भ्रिविधमुपासनं प्रसञ्येत--जीबोपासनं 

मुख्यभ्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । न चैतदेकस्मिन्वाक्ये- 

ऽभ्युपगन्तुं युक्तम् । उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्यैकवाक्य- 

त्वमवगम्यते | ‹ मामेव विजानीहि ` इत्युपक्रम्य, : प्राणोऽस्मि 

्ज्ञात्मा' तं॑मामायुरमृतमिल्युपास्ख ` इत्युक्त्वा, अन्ते ‹स 

एष प्राण एव भ्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः ' इ्येकरूपावुपक्रमो- 

पसंहारौ दृश्येते । तत्रार्थेकत्वं युक्तमाश्रयितुम । न च नद्य 

लिङ्गमन्यपरत्वेन परिणेतुं शक्यम ; दज्ञानां भूतमाच्राणां 
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प्रज्ञामात्रं च ब्रह्मणोऽन्यत्र अपेणासुपपत्तेः । अआशभ्रितत्वा्च 

अन्यत्रापि ब्रह्मछिङ्गवशासाणराब्दस्य ब्रह्मणि प्रवृत्तेः, इहापि 

च  हिततमोपन्यासादिनह्मलिङ्गयोगान् › ब्रह्मोपदेश् एवाय 

मिति गम्यते । यत्तु मुख्यम्राणणिङ्ग दरितम-- ‹ इदं शरीरं 

परिगरह्योर्थापयति ' इति, तदसन; प्राणव्यापारस्यापि पर- 

मात्मायत्तत्वात्परमारमन्युपचरितुं शक्यत्वान्--- ‹ न प्राणेन 

नापानेन मर्यो जीवति कश्चन | इतरेण तु जीवन्ति 

यस्मिननेतावुपाश्रितौ ' इति श्रुतेः । यदपि ° न वाचं विजिज्ञा 
सीत वक्तारं विद्यात् ' इयादि जीवलिङ्गं दर्दतम , तदपि न 

ब्रह्मपक्षं निवारयति । न हि जीवो नामायन्तसभिन्नो ब्रह्मणः; 

° तत्वमसि ˆ ° अहं ब्रह्मास्मि ' इयादिश्च॒तिभ्यः । बुद्धथाच्युपा- 

धिकृत तु विशेषमभिय ब्रह्मैव सन् जीवः कर्ता भोक्ता चेत्यु 

चयते । तस्योपाधिकृतविश्चेषपरियगेन सरूपं ब्रह्य दशंयितुम् 

{न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् इत्यादिना प्रत्यगा- 

स्माभिञुखीकरणाथे उपदेशो न विरुध्यते । ‹ यद्वाचानभ्यु- 
दितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म ्वं॑विद्धि नेदं यदि- 

दमुपासते " इत्यादि च श्रुत्यन्तरं वचनादिक्रियाव्याप्रतस्यै- 

वात्मनो ब्रह्मत्वं द्यति । यत्पुनरेतदुक्तम-- " सह देता- 

वस्मिञ्छरीरे वसतः सदत्ामतः' इति प्राणप्रज्ञालमनो- 
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मेददर्शनं व्रह्मचादिनो नोपपद्यत इति, नेष दोषः; ज्ञानक्रिया- 

सक्तिद्रयाश्रययोवदधिमाणयोः प्रव्यगात्मोपापि भूतयोरभैदनिरद- 
च्ोपपत्तेः । उपाधिद्रयोपहितस्य तु प्रत्यगात्मनः खश्पेणा- 

मेद इत्यतः प्राण एव प्रज्ञाट्ा' इत्येकीकरणमति- 

र्द्रम् ॥ 

अथवा ° नोपासातरैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात् ̀  इलय- 

स्यायमन्योऽथः--ने बह्मवाक्येऽपि जीचुख्यप्राणलिङ्ग धि- 

रुध्यते ; कथम् ? उपासत्रेविध्यान् । तिविधमिह ब्रह्मण उपा- 

सनं विवक्षितम--श्राणधर्मेण, प्रज्ञाधर्मेण, स्वधर्मेण च । तन्न 

‹ आयुर गृतमित्युपास्छायुः प्राणः ` इति ‹ इदं शरीरं परिग्- 

ह्योव्थापयति ` इति ' तस्मादेतदेवोक्थसुपासीत ` इति च प्रा- 

णधर्म; । ‹ अथ यथास्यै प्रज्ञायै सवौणि भूतान्येकीभवन्ति 
तन्यास्यास्यासः' इत्युपक्रम्य ‹ वागेवास्या एकमङ्गमदू दुहनत्तसमै 

नाम परस्तास्प्रतिविहिता भूतमात्रा प्रज्ञया वाचे समाद्य 

वाचा सवौणि नामान्याप्नोति ' इ्यादिः म्रज्ञाधभेः | तावा 

एता दज्ञैव मूतमात्रा अधिप्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम् । 
यदि भूतमात्रा ने स्युनं प्रज्ञामात्राः स्युः । यदि प्रज्ञामात्रा न 

स्युने भूतमावाः स्युः । न ह्न्यतरतो रूपं किंचन सिध्येत् । 

नो एतन्नाना । तयथा रथस्यारेषु नेमिरर्षिता नाभावर! अ- 
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धिता एवमेवैता भूतमात्राः म्रज्ञामात्रासर्षिताः प्रज्ञामात्राः 

म्राणेऽ्विताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा ' इलयादिर्द्यघ्मः । 

तस्माद्रह्मण प्वैतदुपाधिद्रयधर्मेण स्वधर्मेण चैकमुपासनं त्रि- 

विधं विवक्षितम । अन्यत्रापि ‹ मनोमयः प्राणद्यरीरः * इ- 

त्यादावुपाधिधर्मेण ब्रह्मण उपासनमाभितम्; इदापि तदु 

ज्यते वाक्यस्योपक्रमोपसंहाराभ्यामेकाथेत्वावगमात् प्राण- 

्ज्ञात्मब्रह्मछिङ्कावगमाच । तस्माद्रह्यवाक्यमेवैतदिति सि- 

दम ॥ 

दरति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायस्य श्रीगोविन्दभगव- 

स्पूज्यपादरिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कतौ 

शारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 

प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 









६८ 

दवितीयः पादः ॥ 
न --- भय ररपुणा 

ध्र ~ थमे पादे. 'जन्मायस्य यतः 
इलयाकाशाद्ः समस्तस्य जयता जन्मा- 

दकारण ब्रह्मत्युक्तम् । तस्य समस्त 

६ जगक्कारणस्य ब्रह्मणा व्यावत्वे [नत्यत्व 
04 4 सव्ञत्वं स््रशक्तित्वं सर्वात्मकत्वमित्यवं- 

जातीयका धमौ उक्ता एव भवन्ति । अथौन्तरप्रसिद्धानां च 

केषांचिच्छब्दानां ब्रह्मविषयत्वहेतुप्रतिपादनेन कानिचिद्ा- 

क्यानि स्पष्टबरह्मलिङ्गानि संदिद्यमानानि ब्रह्मपरतया निर्णी 

तानि । पुनरप्यन्यानि बाक्यान्यस्पष्टनद्यलिङ्गानि संदि- 

ह्यन्ते-- किं परं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, आहोश्विदथौन्तरं 

किंचिदिति । तन्निर्णयाय द्वितीयतृतीयौ पादावारभ्येते-- 

स्वैर प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १॥ 

इदमाम्नायते-- ‹ सय खस्विदं ब्रह्म तजटानिति शान्त 

उपासीत । अथ खल्टु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मि्छीके 
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युरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत 

१. सर्त्रप्रति- °मनोमयः प्राण्चरीरः ` इत्यादि । तल 

दवधि- संद्रयः-- किमिह मनोमयत्वादिभि्मै 

करणम् । शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिङयते, आहो- 

खित्परं ब्रह्मेति | किं तावत्प्राप्रम£ शारीर इति। तः ? 

तस्य हि कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मनआदिभिः संबन्धः, 

न परस्य ब्रह्मणः; °अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः इत्यादिश्च 

तिभ्यः । नु ‹ सर्वं खस्विदं ब्रह्म ` इति खरब्देनैव ब्रह्मो- 

पात्तम् ; कथमिह शारीर आस्मोपास्यत्वेनाशङ्कथते १ नेष दोषः; 

नेदं वाक्यं ब्र्योपासनविधिपरम; किं तर्द दइामविधि- 

परम ; यत्कारणम् ‹ सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति श्ान्त 

उपासीत ` इत्याह । एतदुक्तं भवति-- यस्मात्सवमिदं 

विकारजातं ब्रह्मैव, तत्वात् वहत्वान् तदनत्वाञ्च-- न च 

सर्वस्थैकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति-- तस्मान् शान्त उषा- 

सीतेति । न च शमविधिपरत्वे सत्यनेन वाक्येन ब्रह्मोपा- 

सनं नियन्तुं शक्यते । उपासनं तु ‹ सख कतुं कुर्वीत ' इत्य- 

नेन विधीयते । कतुः संकल्पो ध्यानमित्यर्थः ¦ तस्य च 

विषयत्वेन श्रूयते-- “ मनोमयः प्राणशरीरः ' इति जीव- 

लिङ्गम् । अतो त्रूमः-- जीवविषयमेतदुपासनभिति ! सः 



सू. १. प्रथमोऽध्यायः । ९७ 

वकम सर्वकामः ` इत्याद्यपि श्रूयमाणं पर्यायेण जीवविष- 

यमुपपद्यते । ‹ एष म॒ आस्मान्त हंदयेऽणीयान्त्रीहेवी यवाद्वा 

इति च हृदयायतनखमणीयस्त्वं चाराग्रमालस्य जीवस्या 

वकरपते, नापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः । ननु ‹ ज्यायान्प्रथिव्याः । 

इत्याद्यपि न परिच्छिननेऽवकल्पत इति । अत्र व्रूमः-- न 

तावदणीयस्त्वं ज्यायस्तरं चोमयमेकस्मिन्समाश्रयितुं शक्यम् › 

विरोधात् ; अन्यतराश्रयणे च, प्रथमश्रुतत्वादणीयस्त्वं युक्त- 

माश्रयितुम् ; ज्यायस्त्वं तु ब्रह्ममावपेक्षया भविष्यतीति । 

निश्चिते च जीवविषयतवे यदन्ते बह्मसंकीतेनम-- ‹ एत- 

द्र्य ' इति, तदपि प्रहृतपरामज्ौभत्वाज्जीवविषयमेव । त~ 

स्मान्मनोमयत्वादिभिधेमैजीव उपास्य इयेवं प्रप्र-- 

मः--परमेव ब्रह्मेह मनोमयत्वादिभिधमेरुपास्यम् । कु- 

तः १ सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् । यत्सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं 

ब्रह्म्व्दस्याभ्बनं जगत्कारणम् , इद च {सर्वं स्वस्विदं ब्रह्म 

इति वाक्योपक्रमे श्रुतम् , तदेव मनोमयत्वादिधरमैविशिष्टमुप- 

दिशयत इति युक्तम् । एवं च सति प्रकृतदानाम्रछ्रतप्राक्ियं न 

भविष्यतः । ननु वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षया ब्रह्य नन 

विष्टं न खविवक्षयेव्युक्तम् ; अत्रोच्यते-- यद्यपि कषमविधि- 

विवक्षया ब्रह्म निदिष्टम्) तथापि मनोमयसादिषूपदिर्यमा- 

३, ५, 7. ¶ 
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नेषु तदेव ब्रह्म संनिहितं भवति, जीवस्तु न संनिहितः) न 

च स्वशाब्देनोपात्त इति वैषम्यम् ॥ 

विवदक्छितयुणोपपन्तेदच ॥ २ ॥ 

वक्तुमिष्टा निवक्षिताः । यद्यप्यपौरुषेये वेदे वक्तुरभावात् 
नेच्छा्थैः संभवति, तथाप्युपादानेन फडेनोपचयैते । खो- 

केऽपि यच्छब्दाभिहितमुपादेयं भवति तद्विवक्षितमिस्युच्यते; 

यद्युपदेयं तद विवक्षितमिति । तद्रद्ेदेऽप्युपदेयतेनाभिदहितं 

विवक्षितं भवति, इतरदचिवक्षितम् । उपादानाजुपादाने तु 
वेदवाक्यतात्पयीतात्पयाभ्यामवगम्येते । तदिह ये बिवक्षि- 

ता गुणा उपासनायामुपादेयसेनोपदिष्टाः सत्यसंकस्पप्रभूत- 

यः, ते पर्मिन्ब्ह्मण्युपपद्यन्ते । सत्यसंकल्पत्वं हि खष्टि- 
स्थितिसंहारेष्वध्रतिबद्धशाक्तितात्परमात्मन एवावकस्पते । 

परमात्मशुणत्वेन च °य आस्मापहतपाप्मा ` इत्यत्र ‹ खत्य- 

कामः सत्यसंकस्पः' इति श्रुतम् ›, (आकाशात्मा ' इति 

च । आकाशवदात्मा असयेत्यथैः । सवेगतत्वादिभिधैरमेः संभ- 

वत्याकाञशेन साम्यं ब्रह्मणः | “उयायान्प्रथिव्याः ` इत्यादि- 

ना चैतदेव दह्यति । यदपि आकाश्च .आत्मा अखेति व्या- 
ख्यायते, तदपि संभवति सवेजगत्कारणस्य सवोत्मनो 

ब्रह्मण आकाश्चातमत्वम् ! अत एवं ‹ सर्वैकमौ ` इत्यादि । एव- 
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मिहोषास्यतया विवक्षिता गुणा ज्र्ण्युपपद्यन्ते । यत्ृक्तम्- 

° मनोमयः प्राणक्चरीरः' इति जीवलिङ्गम् , न तद्भद्यण्युपपद्यत 

इति; तदपि ब्रह्मण्युपपद्यत, इति रूम: । सबीत्मत्वाद्धि बरह्मणो 

जीवसंबन्धीनि मनोमयत्वादीभि ब्ह्मसंबन्धीनि भवन्ति । 

तथा च ब्रह्मविषये श्रुतिस्मृती भवतः--- स्वंसरी त्वं 
पुमानसि त्वं कुमार उत्त वा कुमारी । त्वं जीर्णो 

दण्डेन वच्वसि त्वं जातो भवतसति चिन्तोमुखः ' 

इति ; ‹ सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् । सवेतः- 
्रुतिमहोके सवेमातरत्य तिष्ठति ` इति च । ८ अप्राणो ह्यमनाः 

भ्रः ` इति श्रुतिः ञुद्धव्रह्मविषया, इयं तु श्रुतिः (मनोमयः 

प्राणश्चरीरः ' इति सगुणत्रह्यविषयेति विशेषः । अतो विव- 

कितगुणोपपत्तेः परमेव ब्रह्म इहोपास्यत्वेनोपदिष्टमिति 

गम्यते ॥ 

अनुपपत्तेस्तु न चारीरः ॥ ३ ॥ 

पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपत्तिरक्ता । 

अनेन छारीरे तेषामनुपपत्तिरुच्यते । तु-शब्दोऽवधारणाथेः । 

बरहमैवोक्तेन न्यायेन मनोमयस्वादिगुणम्; न तु शारीरो 
जीबो मनोमयत्वादिगुणः ; यत्कारणम्-- ‹ सत्यसंकरपः' 

८ आकाञ्चात्मा ` : अवाकी ' ‹ अनादरः ` “ज्यायान्प्रथिव्या :' 
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इति चैवंजातीयका गुणा न शारीरे आलस्येनोपपद्यन्ते । 

श्चारीर इति शारीरे भव इव्यथः । नन्वीररोऽपि शरीरे 
भवति; सदयम् › शरीरे भवति; न तु शरीर एव मवति; 

‹ उ्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात् ` ‹आकाश्चवत्सवैगतश्च 
नित्यः ` इति च व्यापित्वश्रवणात् । जीवस्तु शरीर एव 

मवति, तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्त्यभावात् ॥ 

कमेकतैग्यपदे राच ॥ 2 ॥ 

इतश्च न श्ञारीरो मनोमयत्वादिगुणः; यस्मात्कमकवे- 

व्यपदेश्चो भवति---: एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि ` इति । 

एतमिति प्रकृतं मनोमयत्वादिगुणसुपास्यमात्मानं कर्मत्वेन 

प्राप्यत्वेन व्यपदिशति ; अभिसंभवितास्मीति श्ारीरसुपा- 

सकं कर्त्वेन प्रापकसेन । अभिसंभवितास्मीति प्राप्ता 

स्मीत्य्थेः । न च स्यां गतावेकस्य क्ैककैन्यपदेशो युक्तः । 
तथोपास्योपास्कभावोऽपि मेदाधिष्ठान एव । तस्मादपि न 

८ ^ 

ज्चारीये मनोमयत्वादिविरिष्टः ॥ 

राञ्दविदोषात् ॥ ५॥ 

इतश्च शारीरादन्यो मनोमयस्वादिगुणः ; यस्माच्छब्दवि- 
रोषो भवति समानप्रकरणे श्रुयन्तरे-- “यथा व्रीहिर्वा 
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यवो वा इयामाको वा रयामाकतण्डुखो वैवमयमन्तरास- 

न्पुरुषो द्िरण्मयः' इति । सारीरस्यासनो यः शब्दोऽभि- 

धायकः सप्तम्यन्तः-- अन्तरासन्निति ; तस्माद्धिशिष्टोऽन्यः 

प्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविशिष्टस्यासनोऽभिधा- 
धि) अ र ‰१३ 

यकः । तस्मात्तयोर्भेदोऽधिगम्यते ॥ 

स्मरते ॥ ६॥ 

स्पृतिश्च श्चारीरपरमासनोर्मेदं दर्धयति-- ‹ ईश्वरः सवे- 

भूतानां हृदेशेऽयेन तिष्ठति । भरामयन्खवेभूतानि यन्ला- 

रूढानि मायया ` इयाय । अत्राहु-- कः पुनरयं शारीरो 

नाम परमात्मनोऽन्यः , यः प्रतिषिध्यते-- अनुपपत्तेस्तु न 

सारीरः' इलयादिना ए श्रुतिस्तु ‹नान्योऽतोऽस्ि द्रष्ट 

नान्योऽतोऽस्ि श्रोता' इयेवंजातीयका परमात्मनोऽन्य- 

मात्मानं वारयति । तथा स्मृतिरपि “क्षेलज्ञं चापि मां 

विद्धि सवैक्षेत्रेषु भारत ' इयेवंजातीयकेति ॥ 

अत्रोच्यते-- सलयमेवैतत-- पर एवात्मा देदेन्द्रिय- 

मनोवुद्धनुपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बाः शारीर इ्युपच- 

थते; यथा घटकरकादयुपाधिवक्षादपरिच्छिन्नमपि नभः परि- 

च्छिन्नवदवभासते, तदत् । तदपेक्षया च कमेकर्चैत्वादि- 

मेदन्यवहारो न विरुध्यते प्राक् ८ तत्वमसि ' इयास्मैकत्वो- 

ग्न्थालय, %, ख. ।त. शि संस्थान १ 

१ सारन्थ, ५।उ णी १ 
~ ~~ ~ ^^ ^ ^~ ^ 
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पदेशषप्रहणात् । गृहीते स्वाल्मेकस्वे बन्धमोक्षादिसर्थैग्यवहार- 

परिसमाधिरेव स्यात् ॥ 

अभैकौकस्त्वान्तद्भय पदेदाच नेति चेन्न 

निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 

अभैकमस्पम् ओको नीडम्; ° एष म आत्मान्तहैदये ' 

इति परिच्छिन्नायतनत्वात् , स्वश्ब्देन च ' अणीयन्त्रीहेवौ 

यवाद्वा इलयणीयस्त्वव्यपदेरात्, शारीर एवाराभ्रमाच्रो 

जीव इदोपदिशयते, न सवेगतः परमात्मा-- इति यदुक्तं 

तत्परिहर्तव्यम् । अतोच्यते-- नायं दोषः । न तावत्परि- 

च्छिन्नदेश्चस्य सर्वेगतस्वन्यपदेशः कथमप्युपपद्यते । सर्वगतस्य 

तु स्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिच्छिन्नदेशज्यपदेरोऽपि कया- 
चिदपेक्षया संभवति । यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि 

सन् अयोध्याधिपतिरिति व्यपदिदयते । कया पुनरपेक्षया 

सर्वगतः सन्नीश्ररोऽभंकौका अणीयांश्च व्यपदिश्यत इति । 
निचाय्यत्वादेवमिति बूमः । एवम् अणीयस्स्वादिगुणगणोपेत 

ईश्वरः, तन्न हृदयपुण्डरीके, निचाय्यो द्रष्टव्य उपदिश्यते ; 

यथा साख्प्रामे हरिः । तत्रास्य बुद्धिविज्ञानं म्राहकम् ; 

सर्वेगतोऽपीरस्तत्रोपास्यमानः प्रसीदति । व्योमवज्ैतद्र- 
्टव्यम । यथा सर्वगतमपि सन्योम सूचीपाशादपेक्षयार्मकौ- 
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कोऽणीयश्चेति व्यपदिश्यते, एवं ब्रह्मापि । तदेवं निचाय्य 

त्वापक्षं ब्रह्मणो ऽरमकौकस्त्वमणीयस्त्वं च, न पारमाधथिकम् । 
तत्र॒ यदाशङ्कथते-- हृदयायतनत्वाद्भन्मणो हृदयानां च 

प्रतिश्चरीरं भिन्नत्वाद्धिन्नायतनानां च जयुकादीनामनेकतस्वसा- 

वयवस्वानिदयस्वादिदोषदशनाद्क्चणोऽपि तद्रससङ्ग इति, त- 

दपि परिहृतं मवति ॥ 

संभोगपासिरिति चेन्न वैरोष्यात् ॥ ८ ॥ 

ठ्योमवत्सवेगतस्य ब्रह्मणः सवैप्राणिहदयसंबन्धात् , चि- 

दरूपतया च शारीरादविशिष्टत्वात्, सुखदुःखादिसंभोगोऽप्य- 

विरिष्टः प्रसञ्येत; एकलाच्च--न हि परस्मादात्मनोऽन्यः 

कृथिदात्मा संसास विद्यते, “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ' 

इयादि श्रुतिभ्यः । तस्मासपरस्यैव ब्रह्मणः संभोगप्राप्तिरिति चे- 
त्, न; वैशेष्यात् । न तावत्सरबभ्राणिहदयसंबन्धात् चिद्रूप- 

भ 
१ 9 

तया च ्चारीरवद्द्यणः संभोगप्रसङ्गः, वैशेष्यात् । विदोषो हि 

भवति शारीरपरमेश्वरयोः । एकः कतां भोक्ता धमाधमोदि- 

साधनः सुखदुःखादिमांश्च । एकस्तद्धिपरीतोऽपहतपाप्मत्वा- 

दिगुणः । एतस्मादनयोर्विशेषादेकस्य भोगः, नेतरस्य । यदि 

च संनिधानमात्रेण वस्तुरक्तिमनाभििय कायेर्खबन्धोऽभ्युपग- 

म्येत, आकारादीनामपि दाहादिप्रसङ्गः । स्वेगतानेकात्मवा- 
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दिनामपि समावेतौ चोद्यपरिहारौ । यदप्येकत्वाद्रह्मण आत्मा- 
न्तराभावाच्छासीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगप्रसङ्ग इति, अत्र 

वबदामः--इदं तावदेवानांप्रियः ब्र्टव्यः--कथमयं त्वया- 

त्मान्तराभावोऽध्यवस्षित इति । ‹ तत्वमसि (अहं बह्मास्मि ' 

८ नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ' इत्यादिश्ाखेभ्य इति चेत्, य- 

थाश्चाद्लं तर्हि शाञ्चीयोऽथेः प्रतिपत्तव्यः, न तघ्रार्धजरतीयं 

ङभ्यम् । शाखे च ‹ तत्त्वमसि ` इयपहतपाप्मत्वादिविदोषणं 

ब्रहम शारीरस्यात्मसेनोपदिराच्छारीरस्थैव तावटुपभोक्तृतवं बा- 

सयति । कुतस्तदुपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः । अथाग- 

हीतं शारीरस्य ब्रह्मणेकत्वम् , तदा मिथ्याज्ञाननिमित्तः शारी- 

रस्योपभोगः ; न तेन परमार्थरूपस्य बरह्मणः संस्पर्शः । न हि 

वेस्तरुमटिनतादिभिर्व्योश्चि विकर्प्यमाने तरमछिनतादि- 

विशिष्टमेव परमाथतो व्योम भवति । तदाह---न, वैरोष्या- 

दिति । नैकस्वेऽपि शारीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपभोगग्रसङ्गः, 

वेदोष्यात् । विशेषो हि भवति मिथ्याज्ञानसम्यग्ञानयोः । 

भिथ्याज्ञानकस्पित उपभोगः, सम्यग्ज्ञानदृष्टमेकस्वम् । न च 

भिथ्याज्ञानकर्पितेनोपभोगेन सम्यगज्ञानदृष्टं वस्तु संस्पृश्यते । 

तस्मान्नोपभोगगन्धोऽपि शक्य ईंश्ररस्य कल्पयितुम् ॥ 

अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ ९ ॥ 
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कटठव्टीषु प्यते “यस्य ब्रह्य च क्षुप्र चोभे भवत 
ओदनः । मत्युयैस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्व सः ` इति । 

२. अच्रधि- अत्र कश्चिदोदनोपसेचनसूचितोऽत्ता प्रती- 
करणम् । यते । तन्न किमभिरत्ता स्यात्, उत जी- 

वः, अथवा परमात्मा, इति संशयः; विरशेषानवधार- 
णात्त् , याणां चाभ्रिजीवपरमात्मनासस्मिन्प्रन्ये प्रञ्नोपन्या- 
सोपरुन्धेः 1 किं तावस्मराप्रम् ? अभिरनत्तेति । कुतः ? ८अभि- 
रप्नादः ' इति श्ुतिप्रसिद्धिम्याम् । जीवो वा अत्ता स्यात्त 

^ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्ति" इति दर्शनात् ; न परमात्मा, 

“ अनश्नन्नन्योऽभिचाकीति ` इत्ति दशनादित्येवं प्रप्र 

ब्रूमः--अत्तात्र परमात्मा भवितुमरहत्ति । कुतः १ चराचर- 
भ्रहणात् । चराचरं हि स्थावरजङ्गमं मृत्यूपसेचनमिहादयस्वेन 

प्रतीयते ; ताद्रशस्य चायस्य न परमात्मनोऽन्यः कार्त्छ्ये- 
नात्ता संभवति । परमात्मा तु विकारजातमुपसंहरन्सर्व- 
मत्तीस्युपपद्यते । नन्विह चराचररहणं नोपलभ्यते; कथं 
सिद्धवच्चराचरप्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते £ नेष दोषः, सत्ूपसे- 
चनत्वेनेदाद्यसेन सवस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात् , 
हयक्ष्रयोञख प्राधान्यासरदश्चेना्त्वोपपन्तः । यन्तु परमात्म- 
नोऽपि नात्तृतवं संभवति ° अनशन्नन्योऽभिचाकशीति * इति 
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दर्छनादिति, अ्रोच्यते-- क्मफटमोगस्य प्रतिषेधकमेत- 
इश्चनम् , तस्य संनिदितत्वात् । न विकारसंह्ारस्य प्रतिषे- 

धकम् , सर्ववेदान्तेषु खष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः 

प्रसिद्धत्वात् । तस्मात्परमल्मैवेहात्ता भवितुमर्हति ॥ 

प्रकरणाच ॥ १० ॥ 

इतश्च परमात्मैवेहात्ता मवितुमद्येति ; यत्कारणं प्रकर- 

णमिदं परमात्मनः--“ न जायते श्रियते वा विपश्चित् ' 

इयादि । प्रकृतमरहणं च न्याय्यम् । (क इत्था वेद् यत्र 

सः ' इति च दुविज्ञानत्वं परमात्मलिङ्गम् ॥ 

गुहां पविष्टावात्मानौ हि तदरोनात् ॥ ११॥ 

कठबहीष्वेव पल्यते-- ऋतं पिबन्तौ सुरतस्य छखोके 
गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे । छायातपौ बह्मविदो वदन्ति 

३. गुद परविष्टा पच्चाश्रयो ये न्च बिणाचिकेताः ५ इति 1 

पिकरणम् । तत्र संशयः--किमिह् बुद्धिजीवौ निर्दि- 
ष्टौ, उत जीवपरमात्मानाविति । यदि बुद्धिजीवौ, ततो 

बुद्धिरधानास्कायकरणसंघाताद्विलक्षणो जीवः प्रतिपादितो 
भवति । तदपीह प्रतिपादयितव्यम् , \येयं प्रेते विचिकि- 

सा मनुष्येऽस्तीव्येके नायमस्तीति चैके । एतद्धिद्यामनुरि- 
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ए्रस्स्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ` इति प्रष्टत्वात् । अथ 

जीवपरमात्मानौ, ततो जीवाद्धिलक्षणः परमात्मा प्रतिपादि- 

तो भवति । तदपीह प्रतिपादयित्तव्यम~--“ अन्यत्र धघमौद्- 

न्यत्राधर्माद्न्यत्रास्माचछृताकृतात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च 

यत्तत्पदयसि तद्वद ' इति प््टत्वात् । अत्राहाक्षेप्ा--उभाव- 

प्येतौ पक्षौ न संभवतः । कस्मात् १ बरतपानं दि कर्मफलोप- 
भोगः, ‹ सुकृतस्य छोके ' इति छिङ्गात्। तच्च चेतनस्य क्षेनज्ञस्य 

संभवत्ति, नाचेतनाया बुद्धेः । ‹ पिबन्तौ ' इति द्विवचनेन 
हयोः पानं दशेयति श्रुतिः । अतो बुद्धिकषेचज्ञपक्चस्तावन्न 
संभवति । अत एव क्षे्ज्ञपरमास्मप्चोऽपि न संभवति; 

चेतनेऽपि परमात्मनि ऋतपानासंभवात्, ‹ अनश्चन्नन्योऽभि- 

चाकशीति ' इति मन्त्रवणदिति । अत्रोच्यते-- नैष दोषः ; 

छल्तिणो गच्छन्तीव्येकेनापि च्छ्रिणा वबहूनामच्छत्रिणां 

छत्रिस्वोपचारदश्चनात् । एवमेकेनापि पिबता द्रौ पिबन्ता- 
बुच्येयाताम । यद्वा जीबस्तावत्पिबति ; इंश्वरस्तु पाययति ; 
'पाययन्नपि पिवतीत्युच्यते, पाचयित्यपि पक्कत्वप्रसिद्धिदच्ै- 
नात् । बुद्धक्षे्र्ञपरिगरदोऽपि संमवति; करणे कठैत्वो- 
पचारात्, ˆ एधांसि पचन्ति ` इति प्रयोगदशेनात् । न चा- 

ध्यात्माधिकारेऽन्यौ कौचिह्रावतं पिबन्तौ संभवतः । तस्मा- 

द्ुद्धिजीवौ स्यातां जीवपरमात्मानौ वेति संशयः ॥ 
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किं ताषत्पाप्रम् वुद्धिक्षे्ज्ञाविति । कुतः? " गुहां 
प्रविष्टौ" इति विशेषणात् । यदि क्षरीरं गुहा, यदिवा 

हृदयम्, उभयथापि बुद्धिक्षेरञौ गुहां प्रविष्टाबुपपव्येते । 
न च सति संभवे सवंगतस्य ब्रह्मणो विरिष्टदेशत्वं युक्तं 
कल्पयितुम् । ' सुकृतस्य रोके ` इति च क्मगोचरानतिक्रमं 
दशयति । परमात्मा तु न सुतस्य वा दुष्कृतस्य वा गो- 

चरे बतेते, (न कमणा वधते नो कनीयान्” इति श्रुतेः । 

‡ छायातपौ इति च चेतनाचेतनयो्निरदेश उपपद्यते, छाया- 

तपवत्परस्परविलक्षणत्वात् । तस्मादरुद्धक्षे्ज्ञाविहोच्येयाता- 

मियेवं प्राप्र-- 

न्रूमः-- विज्ञानात्मपरमात्मानाविहोच्येयाताम् । क- 

स्मात् १ आत्मानौ हि तावुभावपि चेतनौ समानस्वभावौ । 

संख्याश्रवणे च समानस्वभावेभ्वेव रोके प्रतीतिर्हरयते । 

«अस्य गोद्धितीयो ऽन्वेष्टन्यः ` इत्युक्ते, गौरेव द्वितीयोऽन्वि- 

ष्यते, माश्चः पुरुषो वा । तदिह चरतपानेन लिङ्घेन निश्चिते 

विज्ञानात्मनि दितीयान्बेषणायां समानस्वभावश्चेतनः पर- 

मास्मैव प्रतीयते । ननूक्तं गुहाहितत्वदर्दानान्न परमात्मा 

प्रये्तव्य इति; गुहाहितत्वदशैनादेव परमात्मा प्रयतस्य इति 

वदामः । गुहाहितत्वं तु श्रतिस्मृतिष्वसकरत्परमात्मन एव 
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दस्यते-- ‹ गुहाहितं गहरेषठं पुराणम्' "यो वेद निहि 

गुद्यायां परमे व्योमन् ' ¦ आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रचिष्म् 

इलयाद्यासु । चसवेगतस्यापि ब्रह्मण उपरुब्ध्यर्थो देशविदेषोप- 

देखो न विरुध्यत इयेतदप्युक्तमेव । सुकृतरोकवर्तित्वं तु 

च्छत्रित्ववदेकस्मिन्नपि बतेमानम्रुभयोरविरद्धम् । ८ छाया- 

तपौ ̀  इद्यप्यविर्द्धम् ; छायातपवसरस्परविलक्षणत्वात्सं- 

सारित्वासंसागरित्बयोः, अविद्याकृतत्वास्संसारित्वस्य पारमा- 

भिकत्वाच्चासंसारिष्वस्य । तस्माष्धिज्ञानात्मपरमातमानौ गुहां 

प्रविष्टौ गृह्येते ॥ 

कुतश्च विज्ञानात्मपरमात्मानौ गृह्येते - 

विरोषणाच ॥ १२॥ 

विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव भवति । ‹ आत्मानं 

रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ̀ इद्यादिना परेण मन्थेन 

रथिरथादिरूपककस्पनया विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमो- 

क्षयोगैन्तारं कल्पयति । ‹ सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः 

परमं पदम् इति परमात्मानं गन्तव्यं कल्पयति । तथा 

८ तं दुदेश्चं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरेष्ठ पुराणम् । अध्या- 

त्मथोगाधिगमेन् देवं मत्वा धीरो दर्ष्षोकौ जहाति" इति 

पूवस्मिज्नपि भ्रन्थे मन्वृमन्तन्यत्वेनैतावेव विदोषितौ । प्रक- 
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रणं चेदं परमात्मनः । ' ब्रह्मविदो वदन्ति" इति च बवक्तृ- 

विशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते । तस्मादिह जीवपर- 

मात्मानाबुच्येयाताम् । एष एव न्यायः शा सुपर्ण 

सयुजा सखाया ' इलयेवमादिष्वपि । तत्रापि ह्यध्यात्माधि- 

कारान्न प्राकृतौ सुप्णाबुच्येते । ‹ तयोरन्यः पिप्प सवा- 
त्ति" इयदनलिङ्गाद्विज्ञानात्मा मवति । " अनस्न्नन्योऽभि- 

चाककश्शीति ` इद्यनरानचेतनत्वाभ्यां परमात्मा । अनन्तरे च 

मनने तावेव दरषटदरष्टन्यभावन विरिनष्टि- ' समाने वृक्ष 

पुरुषो निमञ्नोऽनीशया शोचति सुद्यमानः । जुष्टं यदा पडय- 

लयन्यमीरामस्य महिमानमिति वीतक्षोकः " इति ॥ 

अपर आह- द्वा सुपणा ' इति नेयञ्रगस्याधिकरणस्य 

सिद्धान्तं भजते, वैङ्गिरहस्यत्राह्मणेनान्यथा व्याख्यातत्वात- 
: तयोरन्यः पिप्परं स्वाद्त्तीति सत्वमन भन्नन्योऽभिचाक- 

रीतीयनश्नन्नन्योऽभिपद्यति ज्ञस्तावेतौ सत्वक्षेवज्ञौ ' इति । 
सत्त्वशब्दो जीवः क्षेचज्ञशब्दः परमात्मेति यदुच्यते, 

तन्न; सत््वक्षेज्ञशब्दयोरन्तःकरणदारीरपरतया प्रसिद्ध- 

त्वात् । तत्रैव च व्याख्यातसात्-- ‹ तदेतत्सत्वं येन स्वप्र 

पश्यति, अथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स श्षेत्रज्ञस्तावेतौ स- 

त्वक्षेतरजञौ ` इति । नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षभावं भजते । 
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न द्यत्र शारीरः क्षेचज्ञः करैलवभोक्ृतवादिना संसारधर्मेणोपेतो 

विवक्ष्यते । कथं तर्हि £ सव॑संसारधमौतीतो बह्मस्वभावश्रै- 

तन्यमाच्रस्वरूपः ; ‹ अनञ्न्नन्योऽभिचाकश्षीतीयनशभन्नन्यो- 

ऽभिपदयति ज्ञः ` इति वचनात् , ८ तन्त्वमसि ' ' कषेत्रज्ञं चा- 

पिमां विद्धि" इलयारिशरुतिस्तिभ्यश्च । तावता च बिद्यो- 

पसंहारदशचनमेवमेवावकस्पते, (तावेतौ सच्वक्षे्रज्ञो नह वा 

एवेविदि किंचन रज आध्वंसते ` इलयादि । कथं पुनरस्मि- 

न्पक्षे ‹ तयोरन्यः पिष्पटं स्वाद्रत्तीति सत्वम्: इलयचेतने 

सत्त्वे भोक्तृत्ववचनमिति, उच्यते- नेयं श्रुतिरचेतनस्य 
सत्त्वस्य भोक्ृतवं वक्ष्यामीति प्रवृत्ता; किं तर्हि १ चेतनस्य 
षचरजञस्याभोक्तृत्वं ब्रहमस्वभावतां च वक्त्यामीति । तवर 
सुखटुःखादिविक्रियावति सत्त्वे भोक्तत्वमध्यारोपयति । इदं हि 

कचैतवं भोक्तृत्वं च सततवक्षेत्रज्ञयोरितरेतरस्वभावाविवेककृतं 

कत्प्यते । परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि संभवति, अचेतनत्वा- 

त्सत्त्वस्य, अविक्रियत्वाश्च क्षत्ज्ञस्य । अविदयाप्रत्युपस्थापि- 

तस्वभावत्वाश्च सत्त्वस्य सुतरां न संभवति । तथा चश्रु- 

तिः--: यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पद्रयेत् ̀  इलया- 

दिना स्वप्र्ृष्टहस्यादिन्यवहारबद्विद्याविषय एव कठृत्वादि- 

ज्यवहारं दर्शंयति । ‹ यत्र॒ स्वस्य स्वैमास्मैवाभूत्तत्केन कं 
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पर्येत्" इत्यादिना च विवेकिनः कठैत्वादिव्यवहारं निवा- 

रयति ॥ 

न्तर उपपत्तेः ।॥ १६॥ 

“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृर्यत एष आस्मेति होवाचैत- 

द्मृतमभयमेतद्द्येति । तदयद्यप्यस्मिन्सपिर्वोदक वा सिच्चति 

८. अन्तरा. बत्मैनी एव गच्छति ' इल्यादि श्रूयते । 

विकरणम् । त्व संरायः-- किमयं प्रतिबिम्बात्माक्त्य- 

धिकरणो निर्दिश्यते, अथ विज्ञानात्मा, उत देवतात्मेन्द्रिय- 

स्याधिष्ठाता, अथवर इति । किं ताव्प्राप्रम् £ छायात्मा 

पुरुषध्रतिरूप इति । ऊतः ए तस्य॒ ददयमानत्वप्रसिद्धेः, पय 

एषोऽश्चिणि पुरुषो दशयते ' इत्ति च प्रसिद्धवदुपदेखात् । 

विज्ञानात्मनो वायं निर्देश इति युक्तम् । स हि चक्षुषा रूपं 

पद्यश्चक्षुषि संनिहितो भवति । आस्मशब्दश्चास्मिन्पक्चेऽनु- 

कूटो भवति । आदित्यपुरुषो वा चक्षुषो ऽनुमाहकः प्रतीय 

ते-- रदिमभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः ' इति श्रुतेः, अमृतत्वा- 
दीनां च देवतात्मन्यपि कर्थंचित्संभवात् । नेश्वरः, स्थानवि- 

रोषनिर्देदात्--इव्येवं प्राप्र- 

मरूमः--परमेश्वर एवाक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपदिष्ट 
इति । कस्मात् £ उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणजा- 
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तभिहोपदिश्यमानम् । आत्मत्वं तावन्मुख्यया वस्या परमे- 
भ [+ नन श्वरे उपपद्यते, ˆ स आत्मा तत्त्वमसि ' इति श्रुतेः । अमु- 

तत्वाभयस्वे च तस्मिन्नसच्न्छयेते । तथा परमेश्वराघु- 
र [१३ ८ म भ वदो [3 

रूपमेतदश्चिस्थानम् । यथा हि परमेश्वरः सर्वेदोषैरङ्परः, 

अपहतपाप्मत्वादिश्रवणात् ; तथाक्निस्थानं सवरेपरहितसुप- 

दिष्टम ' तदयद्यप्यस्मिन्सधपिर्बोदकं वा सिश्वति, वत्मेनी एव 

गच्छति ' इति श्रुतेः । संय द्रामस्वादिगुणोपदे शश्च तस्मिन्न- 
वकस्पते । ^ णतं संयद्वाम इदयाचक्षते । एतं हि सर्वाणि 

वामान्यभिसंयन्ति, ८ एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि 

वामानि नयति । एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु छोकेषु 

भाति ` इति च । अत उपपत्तेरन्तरः परमेश्रः ॥ 

स्थानादिव्यपदेहाच ॥ १४ ॥ 

कथं पुनराकाङवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणोऽक्ष्यस्पं स्थानमु- 

पपद्यत इति, अल्लोच्यते-- भवेदेषानवक्ठपरिः, यदयेतदेवेकं 

स्थानमस्य निर्दिष्टं भवेत् । सन्ति ह्न्यान्यपि प्रथिव्यादीनि 

स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि-- ४यः प्रथिव्यां तिष्ठन्: इव्या- 

दिना । तेषु हि चक्षुरपि निदिष्टम् ‹ यश्चक्षुषि तिष्ठन ' इति । 

स्थानादिन्यपदेरादियादिग्रहणेनैतददीयति--न केवरं स्था- 

नमेवैकमनुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यते ; किं ताहू, नाम रूप- 
५, ५४, 1. £ 



११४ सूत्रभाष्ये ` (पा. २. 

मियेदंजातीयकमप्यनामरूपस्य ब्रह्मणोऽनुचितं निदिदय- 

माने द ्यते-- ‹ तस्योदिति नाम" : हिरण्यदमश्चुः' 
इलयादि । निर्गुणमपि सद्द नामरूपगतैमुणेः सगुणसुपा- 
सनार्थं तत्र तन्रोपदिरयत इयेतदप्युक्तमेव । सवेगतस्यापि 

ह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न विरुध्यते, साख्यम् 

इव विष्णोरिेतदप्युक्तमेव ॥ 

सुसखखविशिष्यभिधानादेव च ॥ १५॥ 
1, [~ ~ 

अपि च नैवात्र विवदितन्यम्-- किं ब्रह्मास्मिन्वाक्ये- 

ऽभिधीयते, न वेति । सुखविशिष्टाभिधानादेव ब्रह्मत्वं 

सिद्धम । सुखविरिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे प्रक्रान्तम् 

प्राणो त्र्य कं ब्रह्म खं बह्म ` इति, तदेवेहाभिदहितम ; प्रकर- 

तपरिरहस्य न्याय्यत्वात् , “ आचायेस्तु ते गतिं वक्ता 

इति च गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानात् । कथं पुनवांक्योप- 

क्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्म विज्ञायत इति, उच््यते-- ' प्राणो 

ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मः इयेतदभ्रीनां वचनं श्रुत्वोपकोसल 
उवाच-- ' विजानाम्यहं यखाणो ब्रह्य, कं च खं च तु 

न विजानामि ` इति । तत्रेदं प्रतिवचनम--' यद्वाव कं 

तदेव खं -यदेव खं तदेव कम् ' इति । तत्र खंशब्दो भूता- 
काशे निरूढो रोके । यदि तस्य विक्षेषणत्वेन कंशब्दः 
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सुखवाची नोपादीयेत, तथा सति केवले भूताकाश्चे ब्रह्म 

शाब्दो नामादिष्िव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः 

स्यात् । तथा कंश्चब्दस्य विषयेन्द्रियसंपकंजनिते सामये 

सुखे प्रसिद्धत्वात् , यदि तस्य खंशब्दो विशोषणस्वेन नोपा- 

दीयेत ; रौकिकं सुखं ब्त प्रतीतिः स्यात् । इतरेतरवि- 

जोषितौ तु कंखंरब्दौ सुखात्मकं नद्य गमयतः । तत्र 

द्वितीये ब्रह्मखब्देऽनुपादीयमाने ‹कं खं बह्म ` इयवोच्य- 

साने कंशब्दस्य विश्ेषणव्वेनैवोपयुक्तत्वात्सुखस्य गुणस्या- 

ध्येयत्वं स्यात्त ; तन्मा मूत्-- इत्युभयोः कंखंशचब्दयोत्रै- 

ह्यशव्दशिरस्त्वम-- “कं ब्रह्म खं ब्रह्य इति । इष्टं हि 

सुखस्यापि गुणस्य गुणिवच्येयतम् । तदेवं वाक्योपक्रमे 

खुखविचिणटं बरह्मोपदिष्टम् । प्रयेकं च॒ गादैपलयादयोऽग्रयः 

स्वं स्वं महिमानयुपदिरय ‹ एषा सोभ्य तेऽस्मद्धि्यात्मविदयया 

च ' इत्युपसंहरन्तः पूवैतर ब्रह्म निर्दिष्टमिति ज्ञापयन्ति । 

‹ आचार्यस्तु ते गतिं वक्ताः इति च गतिमात्नराभिधानघ्र- 

तिज्ञानमथौन्तरविवक्षां वारयति । (यथा पुष्करपराश 

आपो न श्छिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कम न शिष्यते 

इति चाक्षिस्थानं पुरुषं विजानतः पाप्मनानुपघातं न्रुवन्न- 

क्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दरोयति । तस्मास्परकृतस्यैव 
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बरह्मणोऽक्षिस्थानतां संयद्वामत्वादिगुणतां चोक्त्वा अविरा- 

दिकां तद्विदो गतिं वक््यामीत्युपक्रमते-- य एषोऽक्षिणि 

पुरूषो दृश्यत एष अम्मिति होवाच * इति ॥ 

श्युतोपनिषत्कगलयभिधानाच ।। १६ ॥ 

इृतश्चाक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्माच्छरूतोपनिष- 

त्कस्य श्रुतरहस्यविज्ञानस्य ब्रह्मविदो या गपिरदेवयानाख्या 

प्रसिद्धा श्रुतौ-- “ अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
विद्ययात्मानमन्विध्यादियमभिजयन्ते । पतद्र प्राणानामा- 

यतनमेतदमरृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्ते " इत्ति, 

स्मृतावपि-- " अभरिज्योतिरहः शुः षण्मासा `उत्तराय- 

णम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः" इति, 

सैवेदाक्षिपुरुषविदोऽभिधीयमाना दृशयत्ते । (अथ यदु 
यैवास्मिञ्दाव्यं कुर्वन्ति यदि च नाधिषमेवाभिसंमवन्ति' 

इत्युपक्रम्य ‹ आदिया्नन्द्रमसं चन्द्रमसो चिन्युतं तस्पुरुषो- 

ऽमानवः स एनान्त्रह्म गमययेष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन 

प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावतेन्ते ` इति । तदिह 

ब्रह्मविद्धिषयया प्रसिद्धया गलया अश्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं 

निश्चीयते ॥ 
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अनवस्थितेरसंमवाच नेतरः । १७॥ 

यत्पुनरुक्तं छायात्मा, विज्ञानास्मा, देवतात्मा वा स्याद 

क्िस्थान इति, अच्रोच्यते--न चछायास्मादिरितर इष थह- 

णमहति । कस्मात् ? अनवस्थितेः । न तावच्छायास्मनश्च- 

्ुषि निखमवस्थानं संभवति । यदैव हि कथित्पुरुषश्च्चुरा- 
सीदति, तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया द इयते ; अपगते तस्मिन्न 

दह्यते । «य एषोऽक्षिणि पुरुषः ' इति च श्रुतिः संनिधाना- 
सस्वचक्षुषि देर्यमानं पुरुषमुपास्यत्वेनोपदिश्ति । न चोपास- 

नाकाले च्छायाकरं कंचित्पुरुषं चक्षुःसमीये संनिधाप्योपास्त 
इति युक्तं कल्पयितुम् । ‹अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष 

नश्यति ' इति श्रुतिछायात्मनोऽप्यनव स्थितत्वं दर्शयति । 
असंमावञ्च । तस्मिन्नमृतत्वादीनां गुणानां न च्छायात्मनि 

प्रतीतिः । तथा विज्ञानात्मनोऽपि साधारणे छत्लहारीरोन्दरि- 

यसेबन्धे सति न चश्चुष्येवावस्थितत्वं शक्यं वक्तुम । बह्म- 

णस्तु सर्वन्यापिनोऽपि दृष्ट उपङब्ध्यर्थो हृदयादिदेशविशेष- 
संबन्धः । समानश्च विज्ञानात्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानाम- 

संभवः । यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽनन्य एव, तथा- 

प्यविद्याकामकर्मकरतं तस्मिन्मव्यस्बमध्यारोपितं भयं चेय- 

मृतत्वाभयस्वे नोपपद्येते । संयद्वामत्वादयश्चैतस्मि्नने्वयीद - 
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नुपपन्ना एव । देवतात्मनस्तु ‹ रदिमभिरेषोऽस्मिन्प्रतिश्ठितः ' 

इति श्रुतेः यद्यपि चक्चुष्यवस्थानं स्यात् › तथाप्यात्मत्वं तावन्न 

संभवति, पराध्रूप्वात् । अमृतसादयोऽपि न संभवन्ति, 
उत्पत्तिप्रख्यश्रवणात् । अमरत्वमपि देवानां चिरकालावस्था- 

नापेश्षम् । दे्येमपि परमेश्वरायत्तम् , न स्वाभाविकम् ; 
‹ भीषास्माद्वातः पवते, भीषोदेति सूर्यः। भीषास्मादभिशन्द्र- 

र सूद्यु्धौवति पच्वमः ` इति मन्त्रवणौत् । तस्मात्परमेश्वर 
एवायमक्षिस्थानः प्रयेतव्यः । अस्मिश्च पक्षे ‹ टश्यते इति 

प्रसिद्धवदुपादानं शाखखाद्यपेक्षं विद्रद्धिषयं श्ररोचनाथेभिति 

व्याख्येयम् ॥ 

अन्तयौम्यधिदेवादिषु तद्धमेव्यप- 
देखात् ॥ १८ ॥ 

“ य इमं च रोकं परं च रोकं सवाणि च भूतान्यन्त- 
रो यमयति” इत्युपक्रम्य श्रूयते--* यः प्रथिव्यां तिष्ठन्प्र- 

५, अन्तयौम्य- थिव्या अन्तरो य॑ प्रथिवी न वेद यस्य 

धिकरणम् । परथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमय- 
त्येष. त॒ आत्मान्तर्याम्यसृतः ' इत्यादि । अन्नाधिदैवतम- 
धिरोकमधिवेदमधियज्ञमधिभूतमध्यात्मं च कथिदन्तर- 
वस्थितो यमयिता अन्तयौमीति श्रूयते । स॒ किमधिदैवा- 
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द्भिमानी देवतात्मा कश्चित्, किं वा प्राद्राणिमादयैश्यैः 

कथचिद्योगी, किं बा परमाटमा, किं वाथौन्तरं किंचित; 

इयपूवसंज्ञादशेनात्संदायः । किं तावन्नः प्रतिभाति ? संज्ञाया 
अप्रसिद्धत्वात्संज्ञिनाप्यप्रसिद्धेनाथौीन्तरेण केनचिद्धवितन्य- 

मिति । अथवा नानिरूपितरूपमथीन्तरं किचिदपि शक्यम 

स्तीयभ्युपगन्तुम् । अन्तयभिश्द श्वान्त्य॑मनयोगेन प्रवरत्तो 

नायन्तमप्रसिद्धः । तस्मात्पथिव्याद्यभिमानी कश्चिदेवोऽन्त- 

यामी स्यात् । तथा च श्रूयते--- प्रथिव्येव यस्यायतनमभ्नि- 

खछँको मनो ज्योतिः ` इत्यादि । स च कायकरणवन््वास्प्र- 

थिव्यादीनन्तसितिघठन्यमयतीति युक्तं देवतात्मनो यमायिलृ- 
त्वम् । योगिनो वा कस्यचिर्सिद्धस्य सवानुपरवेशशेन यमथि- 

चृत स्यात् । न तु परमात्मा प्रतीयते, ` अकार्यकरणत्वान् ; 

इत्येवं प्राप्ने-- 

इदसुच्यते-- योऽन्तर्याम्ययथिदैवादिषु श्रूयते, स परमा- 

तमेव स्यात् , नान्य इति । कुतः £ तद्धमैव्यपदेश्ञात् । तस्य 

हि परमात्मनो धर्मा इहं निर्दिदयमाना द्यन्ते | प्रथिन्यादि 

तावद धिदेवादिभेदमिन्नं समस्तं विकारजातमन्तास्तष्ठन्यसय- 

तीति परमात्मनो यमयितृत्वं धर्म उपपद्यते ; सवैविकारकार- 

णत्वे सति सवशक्त्युपपत्तेः । ‹ एष त आत्मान्तयाम्यरृतः 
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इति चात्मत्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपद्येते । ‹ यं प्रथि- 

वी न वेद इति च प्रथिवीदेवताया अविज्ञेयमन्त्यीमिणं 

लरुबन्देवतात्मनोऽन्यमन्तयौभिणं दशेयति । प्रथिवी देवता 
ह्यहमस्मि प्रथिवीलयास्मानं विजानीयान् । तथा अदृष्टोऽश्रृतः 

हूयादिव्यपदेश्षो रूपादिविहीनत्वात्परमात्मन उपपद्यत इति। 

यत््वका्यकरणस्य परमासनो यमयततेत्वं नोपपद्यत इति, 

नैष दोषः; यान्नियच्छति तत्कार्यैकरणेरेव तस्य का्यकरणव- 

वोपपत्तेः ! तस्याप्यन्यो नियन्तेयनबस्थादोषश्च न संभवति, 

मेदाभावात् । मेदे हि सलयनवस्थादोषोपपत्तिः । तस्मालसर- 

मास्मैवान्तयौमी ॥ 

न च स्मातैमतद्धमौभिलापात् ॥ १९ ॥ 

स्थादेतत्--अटृष्त्वादयो धमः सांख्यस्मृतिकर्पितस्य 

प्रधानस्याप्युपपदयन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात् । 
“अग्रतक्यैमविज्ञेयं प्रसुप्रभिव सवेतः ' इति हि स्मरन्ति । 

तस्यापि नियन्तृत्वं सवेविकारकारणत्वादुपपद्यते । तस्मात्र 

धानमन्तयौभिराब्दं स्यात् । ‹ इंश्षतेनोशब्दम ` इलयत्र निरा- 

कृतमपि सत् प्रधानमिहारृष्टत्वादिग्यपदेश्चसंभवेन पुनराश 

ङथते । अत उत्तरसुच्यते--न च स्मार्तं प्रधानमन्तयामिश्च- 
च्दं भवितुमर्हति । कस्मान् ? अतद्धमौभिरापान् ! यद्यप्यद- 
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छत्वािव्यपदेश्ः प्रधानस्य संभवति, तथापि न दरषट्वादि- 
व्यपदेशः संभवति, प्रधानस्याचेतनस्वेन तैरभ्युपगमात् । 
८ अदृष्टो ब्रष्टाश्च॒तः श्रोतामतो मन्ताचिज्ञातो विज्ञाता 
इति हि वाक्यदोष इह भवति । आस्मत्वमपि न प्रधान- 

स्योपपद्यते ॥ 

यदि प्रधानमात्मवद्रृत्वा्यसंभवान्नान्तयौम्यभ्युपगम्य- 

ते, शारीरस्तद्यन्तयोमी मवतु । शारीरो हि चेतनत्वाद्रष्टा 

श्रोता मन्ता विज्ञाता च भवति, आत्मा च प्रयक्त्वात् । 

अमृतश्च, धमाधमंफलरोपभोगोपपनत्तेः । अदृ्टत्वादयश्च ध- 

मः शारीरे सुप्रसिद्धाः ; दनादिक्रियायाः कतरि प्रवृत्ति- 

विरोधात्, ‹न च्ष्रष्टारं प्यः ' इल्यादिश्चुतिभ्यश्च । तस्य 

च कार्यकरणसंघातमन्तय॑मयितुं सीखम , भोक्चत्वान । त- 

स्माच्छारीरोऽन्तयौमीयत उत्तरं पठति-- 

चछारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेने- 

नमधीयते ॥ २० ॥ 
अ ४ ९.४ ४ 

नेति पूवेसूत्रादुवतते । शारीरश्च नान्तयामी स्यात् । 

कस्मात् १ यद्यपि दर्ूत्वादयो धमौस्तस्य संभवन्ति, त- 

थापि घटाकाशवदुपाधिपरिच्छिन्नत्वा्न कार्स्न्येन प्रथि- 
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स्यादिष्वन्तरवस्थातुं नियन्तुं च शक्रोति । अपि चोभ- 

येऽपि हि शाखिनः काण्वा माघ्यदिनाश्चान्तयौमिणो मेदे- 

चैनं शारीरं प्रथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधी- 

यत्े-- ' यो विज्ञाने तिष्ठन् † इति काण्वाः । " य आत्मनि 

तिष्ठन् ' इति माध्यंदिनाः । ‹य आत्मनि तिष्ठन् ̀  इल्य- 

स्मिस्तावत् पाठे भवलयात्मशचब्दः शारीरस्य वाचकः । “यो 

विज्ञाने तिष्ठन् ` इत्यस्मिन्नपि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर 
उच्यते, विज्ञानमयो हि शारीर इति । तस्माच्छारीरादन्य 

ईशधरोऽन्तयौ मीति सिद्धम् । कथं पुनरेकस्मिन्देहे दरौ द्रष्ट 
रावुपपयेते-- यश्चायमीरोऽन्तयामी, यश्चायभितरः शा- 

रीरः १ का पुनरिहाजुपपत्तिः ? ‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 

इलयादिश्रुतिवचनं विरुभ्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तयौभिणो- 

ऽन्यं द्रष्टारं श्रोतारं मन्तारं विज्ञातारं चात्मानं प्रतिषेधति । 

नियन्त्रन्तरप्रतिषेधार्थमेतद्रचनमिति चेत् , न; नियन्न्रन्तरा- 

प्रसङ्गाद् विशेषश्रवणाञ्च । अच्रोच्यते--अविदयाप्रत्युपस्थापि- 

तकायेकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शारीरान्तर्यामिणोर्भदव्यपदे- 

शः, न पारमार्थिकः । एको हि रत्यगात्मा भवति, न दौ 
प्र्यगात्मानौ संभवतः । एकस्यैव तु भेदन्यवहार उपाधि- 

कृतः, यथा घटाकाशो महाका इति । ततश्च ज्ञातृज्ञेया- 
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दिभेदश्रुतयः प्रयक्षादीनि च प्रमाणानि संसारानुभवो विधिः 
प्रतिषेधज्ञाखं चेति सवेमेतदुषपद्यते । तथा च श्रुतिः- 
“यत्र हि द्ैताभिव भवति तदितर इतरं पयति ` इयविया- 
विषये सर्वै व्यवहारं द्चैयति । “यञ त्वस्य सर्वमात्मैवाभूः 
तत्केन कं पर्येत्" इति विद्याभिषये सर्वं व्यवहारं वार- 

यत्ति ॥ 

अदटरयत्वादिशुणको. धमाक्तेः ॥ २१ ॥ 

“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ` ‹यत्तदद्रेहयमग्रा- 

ह्यमगोत्रमवणेमचक्षु तरं तदपाणिपादम् , नित्यं विभुं सवगतं 

६. अद्यत्वा्- सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्य- 

धिकरणम् । न्ति धीराः ` इति श्रूयते । तत्र संश्यः- 

किमयमदश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः प्रधानं स्यात् , उत 
शारीरः) आद्योस्ित्परमेश्वर इति । तत्र प्रधानमचेतनं 

भूतयोनिरिति युक्तम , अचेतनानामेव तत्र दृष्टान्तत्वेनो- 
पादानात् । "यथोणेनाभिः सरूजते गृह्णते च यथा परथि- 

व्यामोषधयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केखलोमानि 

तथाक्षरात्संभवतीह विम् ̀  इति । ननूणैनाभिः पुरुषन्ध 

चेतनाविह दृष्टान्तत्वेनोपानत्तौ ; नेति ब्रूमः । न हि केव- 

छस्य चेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्वं केश्लोमयोनित्वं वास्ति । 
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चेतनाधिष्ठितं ह्यचेतनमूणैनाभिक्षरीरं सूत्रस्य योनिः, पुर- 
षकरीरं च केश्षलोश्रामिति प्रसिद्धम् । अपि च पूरवै्राह- 

्त्वा्यभिङापसंभवेऽपि रष्ूत्वायमिखापासंभवान्न प्रधा- 

नमभ्युपगतम् । इह स्वदश्यत्वादयो धमौः प्रधाने संभ- 

वन्ति । न चात्र विरुध्यमानो धर्मः कथ्चिदभिर्प्यते । ननु 

"यः सर्वज्ञः सर्ववित ' इलययं वाक्यशेषोऽचेतने प्रधाने न 

संभवति, कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति; अत्रो- 
च्यते--“ यया तदक्षरमधिगम्यते  यत्तद द्रेश्यम ' इदश्भरश- 
च्देनादृश्यस्वादिगुणकं भूतयोनिं श्रावयित्वा, पुनरन्ते श्राव- 
यिष्यति-- ° अक्षरात्परतः परः इति । तव्र॒ यः परो- 

ऽक्षराच्छतः, स॒ सर्वज्ञः सवैवित्संभविष्यति । प्रधानमेव 

स्वक्षरशब्दनिर्दिषटं भूतयोनिः । यदा तु योनिशब्दो निभिः 
त्तवाची, तदा ज्ञारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात्; धमोध माभ्यां 

भूतजातस्योपाजंनादिति । एवं ्रप्त-- 

अभिधीयते-- योऽयमदृहयत्ादिगुणको भूतयोनिः, 

स॒ परमेश्वर एव स्थात्, नान्य इति । कथमे- 

तदवगम्यते १ धर्मोक्तेः । परमेश्चरस्य हि धर्मं इदोच्यमानो 

दरदयते-- ‹ यः सवैज्ञः स्वैवित् ̀  इति । न हि प्रधानस्या- 

चेत्तनस्य शारीरस्य वोपाधिपरिच्छिन्नरषेः सर्वज्ञत्वं सर्व- 
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वित्त्वं वा संभवति । नन्वक्षरकब्दनिरदिष्टाद्धूतयोनेः परस्यैव 
एतत्सवेज्ञस्वं सवैवित््वं॑च, न भूतयोनिविषयभित्युक्तम ; 
अचरोच्यते-- नैवं संभवति ; यत्कारणम् ‹ अक्षरात्संभ- 

वती विश्वम् ' इति प्रकृतं भूतयोनिमिह् जायमानप्रकृतित्वेन 

निर्दिरय, अनन्तरमपि जायमानप्रकरतित्वेनैव सर्वज्ञं निर्दि- 

शति-- ° यः स्ज्ञः सवैविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मा- 

देतद्रह्य नाम रूपमन्नं च जायते इति । तस्मानिर्देकषसा- 

स्येन प्रयमिज्ञायमानत्वासक्रतस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेः सर्व- 
ज्ञत्वं सवेवि्तवं च धमै उच्यत इति गम्यते । ‹ अक्षरा- 

स्पस्तः परः ' इत्यत्रापि न प्रछ्ताद्भूतयोनेरक्षरात्परः काथ - 

दभिधीयते ; कथमेत्तदवगस्यतते  ‹ येनाक्षरं पुरुषं वेद॒ सयं 

प्रोवाच तां त्वतो ब्रह्मविद्याम्: इति प्रकृतस्यैवाक्चरस्य 

मूतयोनेरटदयत्वादिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातस्वात्त । 

कथं तर्हि ‹ अक्षरात्परतः परः इति व्यपद्यत इति, 

उत्तरसूत्रे तद्वक्ष्यामः } अपि चात्र द्र चिद्ये बेदितव्ये 
उक्ते-- (परा चैवापरा चः इति| तत्रापरामृग्बेदादि- 

लक्षणां विद्यायुक्त्वा व्रदीति (अथ परा यया .तदक्षरम- 

धिगम्यते ` इत्यादि । तच्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं 

श्रुतम् । यदि पुनः परमेश्वरादन्यददर्यत्वादिगुणकमक्षरं 
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परिकस्प्येत, नेयं परा विद्या स्यात् । परापरविभागो 

क्यं विद्ययोः अभ्युदयनिःश्रेयसफक्तया परिकैरप्यते । 
न च प्रधानस्य विद्या निःश्रेयसफटा केनचिदभ्युपगम्यते । 

तिखश्च विद्याः प्रतिज्ञायेरन् › त्वतपक्षेऽक्चराद्भूतयोनेः परस्य 

परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात् । हे षव तु विद्ये बेदि- 

तन्ये इह निर्दिष्टे । (कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेमिदं 

विज्ञातं भवतिः इति चैकिज्ञानेन सवैतिज्ञानापेक्षणं सर्वा- 

तमके ब्रह्मणि विवक््यमाणेऽवकल्पते, नाचेतनमात्रैकाय- 

तने प्रधाने, भेग्यव्यतिरिक्ते वा भोक्तरि । अपि च स 

ब्रह्मविद्यां सवैविद्याप्रतिष्ठामथवाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह" इति 

ब्रह्मविद्यां प्राधान्येनोपक्रम्य परापरविभागेन परां विद्या- 

मक्षराधिगमनी दर्चयन तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दर्शयति । सा 

च ब्रह्मविश्चासमाख्या तदधिगम्यस्य अक्षरस्याब्रह्मस्वे बा- 

धिता स्यात् । अपरा ऋग्वेदादिटक्षणा कर्मविद्या ब्रह्मवि- 

द्योपक्रमे उपन्यस्यते ब्रह्मविया्रशंसाये--- ' वा दह्येते अ- 

टृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । एतच्छेयो 

येऽभिनन्दन्ति मूढा जरां सत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ` इये- 

चमादिनिन्दावचनात् । निन्दित्वा चापरां विद्यां ततो विर- 

क्तस्य परविद्याधिकारं दशैयति--- ‹ परीक्ष्य छोकान्कर्म- 
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चितान्तराह्मणो निर्वेद मायाननासयकृतः छतेन । तद्विज्ञानार्थं 
स गुरुमेवाभिगच्छेत्छमित्पाणिः श्रो्ियं बद्यनिष्ठम् ' इति । 

यत्तक्तम्-- अचेतनानां पृथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेनोपादाना- 
दष्टौन्तिकेनाप्यचेत्नेनैव मृतयोनिना भवितव्यमिति, तद्- 

युक्तम्; न॒हि रृष्टान्तदाष्टौन्तिकयोर्यन्तसाम्येन भवि- 
तव्यमिति नियमोऽस्ति; अपि च स्थूलाः पृथिन्यादयो 
हृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूख एव दार्न्तिको मूतयो- 

निरभ्युपगम्यते । तस्माद श्यत्वादिगुणको भूतयोनिः पर- 

मेश्रर एव ॥ 

विदोषण मेदन्यपदेराभ्यां च 

नेतरौ ॥ २२॥ 

इतश्च परमेश्वर एव भूतयोनिः, नेतरौ--- शारीरः 

प्रधानं वा । कस्मात् £ विशेषणभेदन्यपदेश्चाभ्याम् । विशि- 

नष्टि हि प्रकृतं भूतयोनिं शारीराद्विलक्षणव्वेन-- ` दिव्यो 

ह्यमूः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो छलः । अप्राणो ह्यमनाः 

शुभ्रः ` इति । न द्येतदिव्यत्वादि विशेषणम् अविदयाप्रत्युप- 

स्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानिनः तद्धमौन्स्वात्मनि क~ 

स्पयततः श्चारीरस्योपप्यते । तस्मात्साक्षादौपानिषदः पुरुष 
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इहोच्यते | तथा प्रधानादपि प्रकृतं भूतयोनिं भेदेन व्यप- 

दिशति-- ४ अक्षरात्परतः परः ` इति । अक्षरमव्या्रतं 

नामरूपवीजशक्तिरूपं भूतसुष्स्ममीश्राश्रयं तस्यैवोपाधिमूत- 

म, सर्वस्माद्धिकारात्परो योऽविकारः, तस्मात्परतः परः इति 

भेदेन व्यपदिष्न परमात्मानमिह विवक्षितं दशयति । 

नात्र प्रधानं नाम रकिंचित्छखतन्त्रं तन्त्वमभ्युपगम्य, त- 

स्माद्वेदव्यपदेश उच्यते । किं तर्हि यदि प्रधानमपि 

करप्यमानं श्रुयविरो घेनाज्याकृतादिशब्दवाच्यं भूतसुष्ष्म 
परिकर्प्येत, कल्प्यताम् । तस्माद्धेदव्यपदेश्चात् परमेश्वरे 

[^ + 

मूतयोनिरियेतदिह प्रतिपाद्यते ॥ 

कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः -- 

रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 
अपि च ' अक्षरात्परतः परः ' इलयस्यानन्तरम् °पएत- 

स्माज्ञायते प्राणः' इति प्राणप्रश्रतीनां पृथिवीपयैन्तानां 

तत्त्वानां स्मुक्त्वा, तस्यैव भूतयोनेः सवेविकारात्मकं 

रूपञुपन्यस्यमानं पद्यासः-- ' अभ्रिमूधौ चक्षुषी चन्द्र- 
सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्वि्रताश्च बेदाः। बाचु: प्राणो 

हदयं विश्वमस्य पद्यां प्रथिवी छेष स्वैभूतान्तरात्मा ! 

इति । तच्च परमेश्वरस्थैवोचितम् ›, सर्वैविकारकारणस्वात् ; 
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न शारीरस्य तनुमहिश्नः ; नापि प्रधानस्य अयं रूपोपन्यासः 

संभवति, सर्व॑भूतान्तरात्मतवासं भवान् । तस्मात्परमेश्वर 

एव भूतयोनिः, नेतराविति गम्यते । कथं पुनभूतयो- 
नेरयं रूपोपन्यास इति गम्यते प्रकरणात् , (एषः 

इति च प्रकृताचुकषेणान् । भूतयोनिं हि प्रकृ ‹ एतस्मा- 

ल्ायते प्राणः' ‹ एषः सवेभूतान्तरात्मा ' इति वचनं 

भूतयोनिविषयमेव भवति ; यथा उपाध्यायं प्रकृय ‹ एत- 
स्मादघीष्व, एष वेदवेदाङ्गपारगः ' इति बचनमुपाध्याय- 

विषयं भवति, तद्रन् । कथं पुनरद्टदरयत्वादिगुणकस्य भूत- 

योनेरविग्रहवदरूपं संभवति १ सवात्मत्वविवक्षयेदसुच्यते, न तु 

विग्रहवन्त्वविवक्चया इलयदोषः, “ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम + 

अहमन्नादः' इलयादिवत । 

अन्ये पुनमैन्यन्ते-- नायं भूतयोनेः रूपोपन्यासः, 
जायमानत्वनोपन्यासान् । ‹ एतस्माज्जायते प्राणो मनः 

सर्वेन्द्रियाणि च ¦ खं वायुञ्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य 

धारिणी ' इति दि पूर्वत्र प्राणादि प्रथिव्यन्तं तत्वजातं जाय- 

मानत्वेन निरदिक्षत् । उत्तरत्रापि च ‹तस्मादभ्निः समिधो 

यस्य सूर्यः, इन्येवमादि अतश्च सवौ ओषधयो रसाश्च  इययेव- 
मन्तं जायमानस्वेतैव निर्देक्ष्यति । इहैव कथमकस्मादन्तराटे 

५. ४.1. 9 
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भूतयोनेः रूपसुपन्यस्येन् १ सवोत्मत्वमपि सृष्ट परिखमाप्यो- 

पदेक्त्यति-- ' पुरूष एवेदं विशं कमे" इत्यादिना । श्रुत्ति- 

स्यो व्रैखोक्यश्चरीरस्य प्रजापतेजेन्मादि निर्दिदयमान- 

सुपकभामदे-- ८ हिरण्यगर्भः समवर्चताग्रे भूतस्य जातः 

पतिरेक आसीत् । स दाधार प्रथिवीं चासुतेमां कस्मै देवाय 

हव्रिषा विधमः इति-- समवतेतति अजायतेयथेः-- 

तथा, 'स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदि- 

कतौ स भूतानां बरह्मा समवतंत' इति च । विकारपुरूष- 

स्यापि सर्वभृतान्तरात्मतवं संभवति, प्राणास्मना सरबमृता- 

नामध्यास्ममवस्थानात् । अस्मिन्पक्चे ८ पुरुष एवेदं विश्वं 

कर्मः इलयादिसर्वरूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहे कुरिति 

व्याख्येयम् ॥ 

वैश्वानरः साधारणराब्दायिदोषात् ॥ २४ ॥ 

धको न आत्मा किं व्रह्म इति ‹ आत्मानमेव वैश्वानरं 

संप्रयध्येषि तमेव नो ब्रूहि ' इति चोपक्रम्य दयुसूयवाय्वाका- 

७. वेश्वानराधि- शावारिप्रथिवीनां सुतेजस्स्वादिगुणयोगमेकै- 
करणम् । कोपासनर्निन्दया च वैश्वानरं प्रेषां 

मूध्ोदिभावसुपदिश्याम्नायते-- ‹ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्र 
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क मभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते, स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु 

भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमन्ति ; तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैशवा- 

नरस्य मूर्धैव सतेजाश्चष्ुर्विश्वरूपो वायुः प्राणः प्रथग्बत्मास्मा 

संदेहो बहुरे बस्तिरेव रयिः प्रथिव्येव पादाब्ुर एव वेदि- 

रोमानि बर्हिषटदयं गाहपयो मनोऽन्वाहार्यपचन अआस्यमा- 

हवनीयः ' इल्यादि । तत्र संशयः-- किं वरैश्रानरशब्देन 

जाठरोऽस्निरुपदिशयते, उत भूताम्निः, अथ तदभिमानिनी 

देवता, अथवा ह्ारीरः, आहोस्ित्परमेश्ररः इति । किं 

पुनरत्र संशयकारणम् £ वैच्धानर इति जाठर मूताभ्चिदेवतानां 
साधारणशब्दप्रयोगात् , आत्मेति च शारीरपरमेश्वरयोः । 

तत्न कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति संचयः । 

किं तावस्प्राप्तम १ जाठयोऽभ्भिरिति ; कतः १ तत्र हि विशेषेण 

कचिस्रयोगो दद्यते-- ‹अयमभनर्व्वानरो योऽयमन्तः 

पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते ' इत्यादौ । अचित्रं 

वा स्यात् , तत्सामान्येनापि प्रयोगदशेनात्-- ‹ विश्वस्मा 

अभ्नि भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमहामकृण्वन् ' ह्यादौ 

अभ्निररीरा बा देवता स्यात् , तस्यामपि प्रयोगदद्येनत्-- 

श्रैश्रानरस्य सुमतौ स्याम राजा दहि कं भुवनानामभिश्रीः ' 

इलेवमाधायाः श्ुेर्देवतायाजैयोद्युपेतायां संभवात् । 
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अधारमकश्षब्दसामानाधिकरण्यादुपक्रमे च (को न आत्मा 
क ब्रह्म ` इति केवरात्मकचब्दप्रयोगादात्मशाब्दवरीन वैश्रा- 

नर्दाब्द; परिणेय इत्युच्यते, तथापि शारीर आत्मा स्यात् ; 

तस्य भोक्तृखेन वैश्वानरसंनिकर्षात् , प्रादेशमावमिति च 

विज्ञेषणस्य तस्मिन्ुपाधिपरिच्छिन्ने संभवान् । तस्मान्ेश्वरो 
वैश्वानर इत्येवं प्राघ्म् ॥ 

तत्रेदुच्यते-- वैश्वानरः परमात्मा भवितुमहेति । 
कुतः १ साधारणशब्दविशेषात् ; साधारणश्चव्दयोविंशेषः 

साधारणश्चन्दविशेषः; यद्यप्येतावुभावप्यात्मवै्ानरशब्दौ 
साधारणकषब्दौ-- बैश्वानरशब्दस्तु वचरयाणां साधारणः, 

आत्मशब्दश्च दयोः-- तथापि विशेषो टङइयते,--- येन 

परमेश्वरपरत्वं तयोरभ्युपरसम्यते-- ‹ तस्य ह वा एतस्य।- 

त्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः' इत्यादिः । अत्र हि 
परमेश्रर एव दयुमूधत्वादिविशिष्टोऽवस्थान्तरगतः प्रयगा- 

त्मस्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते, कारणस्वात् । कार- 

णस्य हि सर्वाभिः कार्यगताभिरवस्थाभिरवस्थावत्वात 

युटोकाद्यवयवत्वमुपपद्यते । ' स सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु भूतेषु 

सर्वेष्वाव्मखन्नमन्ति ' इति च सवंरोकादयाश्रयं फलं श्रूयमाणं 
परमकारणपरिप्रहे संभवति, {एव दास्य स्वे पाप्मानः 
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प्रदूयन्ते ' इति च तद्विदः सवंपाप्मप्रदाहश्रवणम्, (को न 

आत्मा किं ब्रह्म! इति चास्मव्रह्म्लव्दाभ्यामुपक्रमः;-- 

इत्येवमन्तानि ब्रह्मलिङ्गानि परमेश्वरमेव गमयन्ति । तस्मा- 

त्परमेश्रर एव बैश्रानरः ॥ 

स्म्थमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २५ ॥ 

इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः; यरमात्परमेश्वरस्यैव 
‹ अभ्रिरास्यं द्यौमूधौ ̀  इतीदं त्रैरोक्यात्मकं रूपं स्मयंते- 
‹ यस्याभ्रिरास्यं सौधा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । सू््वक्च- 
दिशः श्रोत्रं तस्मै छोकात्मने नमः` इति । तत्स्मयंमाणं 

रूपं मूखभूतां श्रुतिमनुमापयदस्य वैश्वानरशषब्दस्य परमेश्वर- 

परत्वे अनुमानं लिङ्गं गमकं स्यादियथैः । इतिशब्दो हेस्व- 

ै-- यस्मादिदं गमकम, तस्मादपि वैश्वानरः परमानस्मै- 

वेः । यद्यपि स्तुतिरियम्-- ‹ तस्मै छोकात्मने नमः ' 

इति, तथापि स्तुतित्वमपि नासति मूरभूते वेदवाक्ये सम्यक् 

इंटेन रूपेण संभवति । °या मूधानं यस्य विप्रा वदन्ति 

खं तै नाभि चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे । दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ 

क्षितिं च सोऽचिन्त्यात्मा सर्व॑भूतभ्रणेता ' इत्येवंजातीयका 

च स्मृतिरिहोदाहतेव्या ॥ 
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चाब्दादिभ्योऽन्तःव्रतिष्ानावच नेति चेच 

तथादृ्टयुपदेराद संभ्नवात्पुरुष- 

मपि चैनमधीयते ॥ २६ ॥ 

त्राह-- न वरमेश्वरो वैश्वानरो भविुमदैति । कुतः ९ 

शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च । राब्दस्तावत-- वैश्वानरश- 

ब्दो न परमेश्वरे संभवति, अथौन्तरे रूढत्वात्; तथाभि- 

शाब्दः ‹ स एषोऽभ्चिर्वश्रानरः ` इति । आदिशब्दात् ‹ हृदयं 

गाहेपयः ` इल्याद्यभित्रेताप्रकल्पनम् ; ‹ तव्यद्धक्तं प्रथममाग- 

च्छेत्तद्धोमीयम् ' इद्यादिना च प्राणाहुयधिकरणतासंकीतै- 

नम् । एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्रानरः प्रलेतम्यः । तथा- 

न्तःप्रतिष्ठानमपि भ्रूयते-- पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद ' 

इति । तञ्च जाठरे संभवति । यदप्युक्तम् “मूर्धैव सुतेजाः ' 

इत्यादेविशेषात्कारणात्परमात्मा वैग्ानर इति, अत्र ब्रूमः-- 

कुतो न्वेष निर्णयः, यदुभयथापि विक्ञेषप्रतिभाने सति पर- 

मेश्वरविषय एव बिशेष आश्रयणीयो न जाठरविषय इति । 

अथवा भूताप्रेरन्तवोहिश्चावतिष्ठमानस्यैष निदेशो भविष्य- 
ति । तस्यापि हि द्युखोकादिसबन्धो मन्त्रवर्णे अवगम्यते-- 

यो भानुना प्रथिवीं द्यासुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम् ` 
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इत्यादौ । अथवा तच्छरीराया देवताया रेशर्ययोगात् गुरो- 
् [> [> च काव्यवयवत्वं भविप्यति । तस्मान्न परमेश्धरो वैश्वानर 

इति ॥ 

अन्रोच्यते-- न तथाद्ष्ञुपदेशादिति । न शब्दादि- 
भ्यः कारणेभ्यः परमेश्रस्य प्रयाख्यानं युक्तम् । इतः ए 

तथा जाठरापरिदयागेन, दृ्टय्युपदेशात् । परमेश्वर दृष्टिं जा- 

ठरे वैश्वानरे इहोपदिदयते-- मनो ब्रहयस्युपासीत्त ̀  इल्यादि- 
वत् । अथवा जाटरवैश्रानरोपाधिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वे- 

नोपदिरयते--' मनोमयः प्राणक्चरीसे भारूपः ` इयादि- 

वत् । यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत, केवर एव जाठ- 

रो ऽभ्रिविवक््येत, ततः मूर्धैव सुतेजाः ' इ्यादेविेषस्यासं- 
भव एव स्यान् । चथा तु देवताभूताभ्भिव्यपाश्रयेणाप्ययं 

विशेष उपपादयितुं न राक्यते, तथोत्तरसूत्रे वक्ष्यामः । 

यदि च केवर एव जाखर विवक््येत, पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठित- 

स्वं केव तस्य स्यात; न तु पुरुषत्वम्; पुरुषमपि चैनम- 

धीयते वाजसनेयिनः--‹ स एषोऽधिरवैश्रानरो यत्पुरुषः स 

यो हैतमेवमर्चिं वैश्रानरं पुरुषं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वे- 

द्' इति । परमेश्वरस्य तु सवौत्मत्वाप्पुरूषत्वं पुरुषेऽन्तःप्र- 

तिष्ठितत्वं चोभयमुपपद्यते । ये तु ८पुरुषयिधमपि चैनम- 
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धीयते ' इति सूत्रावयवं पठन्ति, तेषामेषोऽथैः-- केवर- 

जाठरपरियहे पुरुषेऽन्तःप्रतिष्टितत्वं केवट स्यात्; न तु पुर- 

षविधत्वम् ; पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसनेथिनः-- 

८ पुरुषनिधं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद ' इति । पुरुषविधत्वं च 

प्रकरणात् यदधिंदैवतं दुमूधैस्वादि प्रथिवीप्रतिश्चितत्वान्तम् , 

यश्नाध्यात्मं प्रसिद्धं मूधैस्वादि चुबुकप्रतिष्ठितत्वान्तम् , 

तत्परिगृह्यते ॥ 

अत एव न देवता भूतं च ॥ २७॥ 

यत्पुनरूक्तम--भूतानेरपि मन्रवर्णे दुलोकादिसंबन्धदद्ौ- 

नात् मूर्धैव सुतेजाः' इल्या्चवयवकस्पनं तस्यैव भविष्यतीति, 

तच्छरीराया देवताया वा कैश्च्ययोगादिति ; तत्परिहतैव्य- 

म । अच्रोच्यते--अत एवोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वैर्ा- 

नरः । तथा भूताभिरपि न वैश्वानरः; न हि. भूताम्नसौष्ण्य- 

परका्चमात्रारमकस्य द्युमूधेत्वादिकस्पनोपपद्यते, विकारस्य 

विकारान्तरात्मत्वासंभवात् । तथा देवतायाः सलयप्येश्चर्ययोगे 

न युमूधैत्वादिकल्पना संभवति, अकारणत्वात् परमेश्चराधी- 

नैश्वर्यत्वाज्च । आत्मराब्दासंभवश्च सर्वेष्वेषु॒पक्षेषु शित 

एव ॥ 
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साक्षादप्यबिरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥ 

पूर्वं जाटराश्निप्रतीको जाठरागन्युपाधिको चा परमेश्वर 

उपास्य इत्युक्तम् अन्तःम्रतिष्ठितस्वा्यनुरोधेन । इदानीं तु 

विनैव प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षादपि परमेश्वरोपासन- 

परिग्रहे न कश्चिद्विरोध इति जैभिनियचार्यो मन्यते । 

नलु जाठरागन्यपरिमरहेऽन्तःप्रतिष्ितत्ववचनं शब्दादीनि च 

कारणानि विरुष्येरन्निति ; अत्रोच्यते-- अन्तःप्रतिष्ठितत्- 

वचनं तावन्न विरुध्यते ¡ न हीह "पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः 

प्रतिष्ठितं वेद ' इति जाठराग्न्यभि्रायेणेदमुच्यते, तस्या- 

भ्रकृतस्वादसंशब्दितत्वाज्च ; कथं तर्हि, यस््रकृतं मूधौदि- 
चुवुकान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं कसपितम् › तद्भि- 

प्रायेणेदसुच्यते-- ' पुरुषविधं पुरषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद " 

इति ; यथा ब्रृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पयतीति, तद्वत् । 

अथवा यः प्रकृतः परमात्माध्यात्ममधिदैवतं च पुरुषवि- 

धत्योपाधिः, तस्य यत्कैवङं साक्षिरूपम्, तदभिप्रायेणेदमु- 

च्यते---“ पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद ̀ इति । निश्चिते 

च पूर्वापराखोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे, तद्विषय एव वेश्ा- 

नरब्दः केनचिद्योगेन वतिष्यते--~- बिग्श्चायं नयेति, 

विश्रेषां वायं नरः, चिश्रे बा नरा अस्येत्ति विश्रानरः 
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परमात्मा, सवीत्मखात् › विश्वानर एव वैश्वानरः; तद्धितो- 

ऽनन्या्थैः, राक्षसवायसादिवत् । अिशव्दोऽप्यप्रणीत्रा- 

दियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव भविष्यति । गादैपया- 

दिकल्पनं प्राणाहुयधिकरणसवं च परमात्मनोऽपि सबौत्मला- 

दुपपद्यते ॥ 

कथं पुनः परमेश्रपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्ुतिरुपपद्रत इति, 
तां व्याख्यातुमारभते-- 

४ २ अभिव्यक्तेरियारमरथ्यः ॥ २९ ॥ 

अतिमान्नस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेश्चमाच्रत्वमभिव्यक्ति- 

निमित्तं स्यात् । अभिव्यज्यते किट प्रादेशमात्रपरिमाणः 

परमेश्वर उपासकानां कृते । प्रदेशविषशेषेषु वा दृदया- 

दिषूपरुन्धिस्थानेषु विरेषेणाभिग्यज्यते । अतः परमेश्वरेऽपि 
प्रादेशमात्रश्चतिरभिव्यक्तेरपपद्यत इवयादमरभ्य आचार्यो 

मन्यते ॥ 
© 

अनुस्मरृतेबादरिः ॥ ३० ॥ 

प्रादेदामानत्रहदयप्रतिष्ठितेन बयं मनसायुस्मयेते; तेन 

 प्रादेरामात्रः ' इत्युच्यते ; यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्यु- 

च्यन्ते, द्रत । यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं प्रस्थ- 
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संबन्धान्यज्यते, . न चेह परमेश्वरगतं किवचित्परिमाणमस्ति-- 

यद्धुदयसेबन्धान्यज्येत ; तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेशमाच्नश्तेः 

संभवति यथाकथंचिद्नुस्मरणमादम्बनभिस्युच्यते । श्रादे- 
सामात्रत्येन वायमप्रादेदामाच्ोऽप्यनुस्मरणीयः प्रादेमात्र- 

श्रय्थवत्तायै । एवमनुस्पतिनिमित्ता परमेश्ररे प्रादेशमात्र 
श्रुतिरिति वाद्रिराचार्यो मन्यते ॥ 

संपत्तरिति जैमिनिस्तथा दहि 

ददोयति ॥ ३१ ॥ 

संपत्तिनिभित्ता वा स्यात्मादेशमात्रश्तिः । कुतः १ तथाहि 

समानप्रकरणं बाजसनेयित्राद्यणं चुप्रृतीन्प्रथिवीप्न्तां- 

खैखोक्यास्मनो बैश्वानरस्यावयवानध्यास्ममूरधप्रश्तिषु चुवु- 
कपर्यन्तेषु देहावयवेषु संपादयस्रादेशमान्रसंपत्ति परमेश्व- 

रस्य दृरयति-- ` प्रादेदामात्रमिव ह बै देवाः सुविदिता 

अभिसंपन्नास्तथा तु ब एतान्वक््यामि यथा प्रादेशमात्र- 

मेवाभिसंपादयिष्यामीति । स होवाच सूधानमुपदिशलु- 
वाचैष वा अतिष्ठा वैन्वानर इति । चक्षुषी उपदिरशञ्ुवा- 
चैष वै सुतेजा वैश्वानर इति । नासिके उपदिशुत्ाचैष 

वै प्रथम्बस्मौत्मा वैश्वानर इति । मुख्यमाकाशषसुपदिशच्चुवा- 
चैष त्रै बहुलो वैश्धानर इति । मुख्या अप उपदि- 
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शन्नुवाचैष वै रायर्वेश्वानर इति । चुुकमुपदिशक्नुवा- 
चैष वै प्रतिष्ठा वैश्वानरः ' इति । चुवुकभित्यधरं सुखफल- 
कमुच्यते । यद्यपि वाजसनेयके बौरतिष्ठात्रगुणा समाश्ना- 

यते, आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः, छान्दोग्ये पुनः च्रौः सुते- 

जस्त्वगुणा समाश्नायते, आदित्यश्च विश्रूपत्वशुणः ; तथा- 

पि नैतावता विक्चेषेण किंचिद्धीयते, प्रादेशमात्रश्ुतेरविशे- 
षात् , सरव॑ज्ञाखाम्रस्ययत्वाज्च । संपत्तिनिमित्तां प्रादेशमात्र 

श्रुति युक्ततरं जैमिनिराचार्यो मन्यते ॥ 

आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ३२ ॥ 

आमनन्ति चैनं परमेश्ररमस्मिन्मूर्धचुुकान्तराठे जा- 

बालाः-- “य॒ एषोऽनन्तोऽन्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते 

प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिश्ठत इति । वरणायां 

नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा का च नासी- 

ति' । तत्र चेमामेव नासिकाम् ‹ सवौणीन्द्रियकृतानि 

पापानि बास्यतीति सा वरणा, सर्बाणीन्द्रियकृतानि पापानि 

नारयतीति सा नासी ` इति वरणानासीति निरुच्य, पुन- 

रप्यामनन्ति-- कतमच्चास्य स्थानं भवतीति । भ्रुवो्री- 

मस्य च यः संधिः स एष द्युलोकस्य परस्य च संधि- 
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भवति-- इति । तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशषमात्र्रुतिः । 
अभिविमानश्रुतिः प्रयगात्मत्वाभिप्राया । प्रयगासतया सर्वैः 

प्राणिभिरभिविमीयत द्यभिविमानः ; अभिगतो वायं प्रत्य- 

गास्मत्वान्, विमानश्च मानवियोगात् इत्यभिविमानः । 

अभिविमिमीते वा सर्वै जगत्, कारणस्वादिखयभिविमानः ; 

तस्मात्परमेश्वरो वैश्वानर इति सिद्धम ॥ 

इति श्रीमत्परमदहसपरिव्राजका चार्यस्य श्रीगोविन्द- 

भगवत्पू्यपादसिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

सारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 

प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 

1९ 





९, 

(4 

पथमाध्याये 

तृतीयः पादः 





५ 
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तृतीयः पादः ॥ 
----- नै 

शुभ्वाद्यायतन स्वरान्दात् ॥ १॥ 

इदं श्रूयते-- ‹ यस्मिन्यरौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः 
सह प्राणैश्च स्वैः । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो 

९. युभ्वायधि- विसुच्वथामृतस्यैष सेतुः ' इति । अन्न 
करणम् । यदेतहचुप्रमृतीनामोतत्ववचनादायतनं किं 

चिदवगम्यते, तक्कि परं ब्रह्म स्यान्, आदहोस्िदधथोन्तर- 

मिति संदिह्यते । तत्राथौन्तरं किमप्यायतनं स्यादिति 

प्राप्तम् । कस्मात् १ ‹ अमृतस्यैष सेतुः ' इति श्रवणात् । पार- 

वान्हि छोके सेतुः प्रख्यातः । न च परस्य ब्रह्मणः पार- 

वत्त्वं शक्यमभ्युपगन्तुम्-- ˆ अनन्तमपारम् ' इति श्रव- 

णात् । अथौन्तरे चायतने परिगृह्यमाणे स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं 
परि्रहीतव्यम् , तस्य कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः । श्रुति- 

प्रसिद्धो बा वायुः स्यात्ू--: वायुवौव गौतम तत्सूत्रं बा- 

युना वै गौतम सूत्रेणायं च टोकः परश्च छोकः सवौणि 
#. ४. 1, 10 
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च भूतानि संद्धानि मवन्ति' इति वायोरपि विधार- 

णखश्रवणात् । छारीरो वा स्यात् ;-- तस्यापि भोक्त- 

त्वान् , भोग्यं प्रपञ्चं प्रल्ायतनत्वोपपत्तेः इयेवं प्रप्र-- 

इदमाह-- दुभ्वाद्यायतनमिति । बौन्च भूग्च दुमुबौ, 
भुवौ आदी यस्म तदिदं युभ्वादि । यदेतदस्मिन्वाक्ये यौः 
पृथिव्यन्तरिक्षं मनः प्राणा इद्येवमाद्मकं जगन् ओतस्ेन 

निर्दिष्टम् , तस्यायतनं परं ब्रह्म भवितुमहेति । कुतः ? स्वज्च- 

ब्दात् आस्मश्चब्दादिलर्थः । आत्मशब्दो दीह भवति-- 

८ तमवैकं जानथ आत्मानम ` इति । आत्मशब्दश्च परमा- 

त्मपरिप्रहे सम्यगवकल्पते, नाथौन्तरपरिप्रहे । कचिच्च स्व- 

शब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते-- ° सन्मूलाः सोम्येमाः 

सवी प्रजा; सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ' इति । खदाब्देमैव 

चेह पुरस्तादुपरिष्टा्च ब्रह्य संकीयेते-- ‹ पुरुष एवेदं 

विग्रं कर्म॑ तपो ब्रह्म परामृतम् ` इति, ब्रह्मैवेदममृतं 

पुरस्ताद्य पशचाद्भह्म दभ्िणतश्चत्तरेण ` इति च । तत्र साय- 

तनायतनवद्धावश्रवणान् । सर्वं॒ब्रह्येति च सामानाधिक- 

रण्यान + यथा ह्यनेकात्मको वृक्षः शाखा स्कन्धो मूलं 

चेति, एवं नानारसो विचिल्ल आस्मेयाशङ्का संभवति; तां 

निवर्तयितुं सावधारणमाह-- ' तमेवैकं जानथ आत्मा- 
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नम' इति । एतदुक्तं भवति-- न कार्यप्रपच्चविरिष्टो 

विचित्र आत्मा विज्ञेयः ; किं तर्हि, अचिद्याछ्रतं कायंप्रपश्चं 

विद्यया प्रविलापयन्तः तमेवैकमायतनभूतमात्मानं जानथ 

एकरसमिति । यथा ' यस्मिन्नास्ते देवदत्तस्तदानय ` इ्युक्ते 

आसनमेवानयति, न देवदत्तम ; तद्दायतनमभूतस्थैवैकरस- 

खात्मनो विज्ञेयत्वमुपदिश्यते । बिकारानृताभिसधस्य चा- 

पवादः श्रूयते-- ' मृदोः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 

पयति ' इति । ' सर्व॑ वद्य" इति तु सामानाधिकरण्यं 

प्रपञ्चविलापनाथेम् , न अनेकरसताप्रतिपादनार्थम् , (स 

यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः छृत्छलो रसघन णवं वा 

अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः छत्छः प्रज्ञानघन एव ` इलयेक- 

रसताश्रवणात । तस्मादचुभ्बाद्यायतनं परं बह्म | यत्तृक्तम-- 

सेतुश्रतेः, सेतोश्च पारवन्त्वोपपत्तेः, ब्रह्मणोऽथौन्तरेण च्ु- 
भबाद्यायतनेन मवितव्यमिति, अत्रोच्यते-- बिधारणत्व- 

मात्रमेव सेतुश्चुया विवक्ष्यते, न पारवत्त्वादि । न दहि 

खरदारुमयो रोके सेतुदष्ट इयत्रापि सृदारुमय एव सेतु- 

रभ्युपगम्यते । सेतुशब्दार्थोऽपि विधारणत्वमात्रमेव, न 

पारवन्वादि, षिञ्यो बन्धनकमंणः सेतुशव्द व्युत्पत्तेः । अ- 

पर आह--' तमेवैकं जानथ आत्मानम्" इति यदेतत्सं की- 
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सिंतमास्मज्ञानम् , यच्चैतत् “अन्या वाचो विञुज्वथ "इति 

वाग्विमोचनम् , तत् अत्र अमृतत्वसाधनत्वात् › ‹ अमृतस्यैष 

सेतुः ' इति सेतुश्रया संकीयेते; न तु दुभ्बाच्चायतनम् । 

तत्र यटुक्तम्-- सेतु्ुतवरह्णोऽथान्तरेण चुभ्वायायतनेन 

भवितव्यमिति, एतदयुक्तम् ॥ 

सुक्तोपरप्यत्यपद्कात् ॥ २ ॥ 

इतश्च परमेव ब्रह्म दयुभ्वाद्यायतनम् ; यस्मान्मुक्तोपसख- 

प्यतास्य व्यपदिदयमाना द्यते । मुक्तैरुपसप्यं सुक्तोपस- 

प्यम् । देहादिष्वनात्मसु अहमस्मीत्यात्मनुद्धिरविद्या; तत- 

स्तत्पूजनादौ रागः; तत्परिभवादौ च द्वेषः, तदुच्छेददशना- 

द्यं मोहश्च--इयेवमयमनन्तभेदोऽनर्थत्रातः संततः सवेषां 

नः प्रयक्ष; । तद्विपयैयेणाविद्यारागद्रेषादिदोषक्तैरुपसप्य- 

सुपगम्यमेतदिति दुभ्वाद्यायतनं प्रकृत्य व्यपदेशो भवति ; 

कथम् १ ‹ भिद्यते हृदयम्रन्थिचिछछयन्ते सवेसंरायाः । क्षीयन्ते 

चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ' इत्युक्त्वा, व्रवीति-- 

‹ तथा विद्वान्नामरूपाद्धियुक्तः परात्परं पुरुषसुपैति दिव्यम् ' 

इति । ब्रह्मणश्च सुक्तोपसप्यत्वं प्रसिद्धं राख्रे--‹ यदा सर्वे 

प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भ- 

बत्यतचर ब्रह्म समच्ुते ` इ्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न क्- 
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चिन्मुक्तोपप्यत्वमस्ति प्रसिद्धम् । अपि च॒“ तमेवैकं जा- 

नथ आत्मानमन्या वाचो विसुञ्वथाश्रतस्येष सेतुः ' इति 
वाग्विमोकपूर्वकं विज्ञेयत्वभिह् लुभ्वाद्यायतनस्योच्यते । त~ 
चच श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो दृष्टम्--‹ तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा 
कुर्वीति ब्राह्मणः । नायुध्यायाद्रूञ्शब्दान्वाचो विग्छापनं हि 

तत्! इति । तस्मादपि द्युभ्वाद्यायतनं परं व्रह्म ॥ 

नाचमानमतच्छब्दात् || ३ ॥ 

यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वेरोषिको देतुरुक्तः, नैवमथौ- 
न्तरस्य वैशेषिको हेतुः प्रतिपादको ऽस्तीत्याह । नानुमानं 

सांस्यस्मृतिपरिकल्पितं प्रधानम् इह दयुभ्वाद्यायतनत्वेन प्रति- 

पत्तव्यम् । कस्मात् £ अतच्छब्दात् । तस्याचेतनस्य प्रधानस्य 

प्रतिपादकः शब्दः तच्छब्दः, न तच्छब्दः अतच्छब्दः । न 

ह्यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चिच्छब्दोऽस्ति, ये- 

नाचेतनं प्रधानं कारणव्वेनायतनत्वेन बावगम्येत । तद्धिप- 

रीतस्य चेतनस्य प्रतिपादकशचब्दो ऽत्रास्ति--प यः सर्वज्ञः 

सर्ववित् ' इत्यादिः । अत एव न वायुरपीह् द्युभ्वाद्यायतन- 

स्वेनाश्रीयते ॥ 

प्राणभरच ॥ ४ ॥ 
यद्यपि प्राणश्तो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च सं- 
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भवति, तथाप्युपाधिपरिच्छिन्नज्ञानस्य स्ज्ञत्वाद्यसंभवे सति 

अस्मादेवावच्छब्दान् प्राणभरदपि न दयुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्र- 

यितन्यः। न चोपाधिपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणशेतो चुभ्बा- 

द्ायतनत्वमपि सम्यक्संभवति । प्रथग्योगकरणसुत्तरार्थम् ॥ 

कुतश्च न प्राणभरन् चुभ्बाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः १-- 

भेदव्यपदेशात् ॥ ५ ॥ 

मेदन्यपदेशश्चेह भवति--" तमेवैकं जानथ आत्मानम 

इति ज्ञेयज्ञाठृभावेन । तत्र प्राणश्रुत तावन्मुमुष्चुत्वाञ्जञाता; 

परिशेषाद्त्मराब्दवाच्यं ब्रह्म ज्ञेयं युभ्वाद्यायतनमिति ग- 
म्यते, न प्राणभृत् ॥ 

कुतश्च न प्राणशत् द्युभ्वाद्यायतनतेनाश्रयितव्यः !-- 

प्रकरणात् ॥ ६ ॥ 

प्रकरणं चेदं परमात्मनः-- (कस्मिज्च॒ भगवो विज्ञाते 
स्वैमिदं विज्ञातं भवतिः इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानपेक्ष- 

णात् । परमासनि हि सर्वात्मके विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 

स्यात्, न केवले प्राणभ्रृति ॥ 

कुतश्च न प्रणमन् दयुभ्वाद्यायतनस्वेनाश्रयितन्यः१-- 
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स्थियद्नाभ्थां च ॥ ७ ॥ 

चुभ्वाद्यायतने च प्रकर; द्रा सुपण सयुजा स- 

खाया ` इलयत्र स्थियदने निर्दिश्यते ; ‹ तयोरन्यः पिप्पलं 

स्वाद्रत्ति ' इति कमेफलाशनम् ; ̂ अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति 

इलयोदासीन्येनावस्थानम् । ताभ्यां च स्थियदनाभ्यामी- 

शररकषतरजञौ तत्र गृह्येते । यदि च ईश्वरो दुभ्बाद्यायततनस्वेन 
विवक्षितः; ततस्तस्य प्रकृतस्येश्चरस्य क्षेचज्ञात्पथग्वचनम- 

चकस्पते । अन्यथा ह्यग्रकृतवचनमाकसिकमसंबद्धं स्यात् । 

ननु तवापि क्षत्रज्ञस्येश्वरासपथगवचनमाकस्मिकमेव प्रस- 

ज्येत; न, तस्याविवक्ितत्वात् । कषत्रज्ञो हि कतृत्वेन 

भोक्तृत्वेन च प्रतिशरीरं बुद्धया्युपाधिसंबद्धः, लोकत एव 

प्रसिद्धः, नासौ श्रुया ता्प्येण विवक्ष्यते; इईश्ररस्तु 
लोकतोऽग्रसिद्धत्वाच्छू्या तात्पर्येण विवक्ष्यत इति न 

तस्याकस्मिकं वचनं ` युक्तम् । ‹ गहा प्विष्टावात्मानौ दि ' 
इलयत्राप्येतदर्दितम्--्ट्रा सुपणा ' इयस्यागृचि ई्ररक्षेज्ञा- 

बुच्येते इति । यदापि वैङ्गचुपनिषतकरतेन व्याख्यानेनास्या- 

मृचि सनत्वक्षेज्ञावुच्येते, तदापि न विरोधः कश्चित् । 

कथम् £ प्राणशरद्धीह वटादिच्छिद्रवत् सत्वाच्चुपाध्यभि- 

मानित्वेन प्रतिश्चरीरं गृह्यमाणो युभ्वाध्रायतनं न भवतीति 
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प्रतिषिध्यते । यस्तु स्वैश्षरीरेषूपाधिभिर्विनोपलक््यते, पर- 

एव स मवति; यथा घटादिच्छिद्राणि घटादिभिरुपाधिभि- 

विनोपछक््यमाणानि महाकाश एव भवन्ति, तद्त् प्राणभ्रृतः 

परस्मादन्यत्वानुपपन्तेः प्रतिषेधो नोपपद्यते । तस्मात्सच््वा- 

द्युपाध्यभिमानिन एव दयुभ्वाद्यायतनतप्रतिषधः । तस्मा- 

त्परमेव ब्रह्म द्युभ्वा्यायतनम । तदेतत् " अटृश्यत्वादिशु- 
भ अ, 9 ० [8 [1 [3 ५ 

णको धमेक्तिः ' इयनेनेव सिद्धम् । तस्येव दहि मूतयो- 

निवाक्यस्य मध्ये इदं परठितम्-- ‹यस्मिन्यौः प्रथिवी 

चान्तरिक्षम्" इति । प्रपच्वार्थं तु पुनरुपन्यस्तम् ॥ 

भूमा संप्रसादादध्युपदेरात् ।॥ ८ ॥ 

इदं समामनन्ति-- ^ भूमा सखेव विजिज्ञासितव्य इति 

भूमानं भगवो बिजिज्ञास् इति । यत्र॒ नान्यत्परयति 

२ भूमाधि- नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा । 
करणम् । अथ यत्रान्यत्पद्ययन्यच्छरृणोयन्यद्धिजा- 

नाति तदस्पम् ' इत्यादि । तत्र संशयः-- किं प्राणो भूमा 

स्यात् , आदोखित्परमास्मेति । कुतः संशयः १ भूमेति ताव- 

्रहुत्वमभिधीयते ; ' बहो्छोपो भू च वहोः ' इति भूमश- 
ब्दस्य भावप्रययान्ततास्मरणात् । किमात्मकं पुनस्तद्रहु- 
स्वमिति विशेषाकाष्मयम् “प्राणो वा आश्चाया भूयान् ' इति 
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संनिधानात् प्राणो भूमेति प्रतिभाति । तथा श्रुतं हेव 
मे मगवदृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति । सोऽहं भगवः 

शोचामि तं मा भगवाञ्शोकस्य पारं तारयतु! इति 

प्रकरणोत्थानात्परमात्मा भूमेदयपि प्रतिभाति । तत्र कस्यो- 

पादानं न्याय्यम् , कस्य वा हानमिति भवति संशयः । किं 

तावस््ाप्तम् १ प्राणो भूमेति । कस्मात्१ भूयःप्रञ्व्र- 

तिवचनपरंपरादश्चैनात् । यथा हि “अस्ति भगवो नाम्नो 

भूयः ' इति, “ वाग्वाव नाम्नो भूयसी ” इति ; तथा ‹ अस्ति 

भगवो वाचो भूयः” इति, ° मनो वाव वाचो सूयः ' इति 
च-- नामादिभ्यो हि आ प्राणात् भूयःपरभ््रतिवचनप्रवाहः 

रवृतः । नैवं प्राणात्परं सूयःपरश्र्रतिवचनं दश्यते--* अस्ति 

भगवः प्राणाद्भूयः * इति, ‹ अदो वाव प्राणाद्भूय: इति । 

प्राणमेव तु नामादिभ्य आशान्तेभ्यो सूयांसम्-- “प्राणो 

वा आल्लाया सूयान् इयादिना सप्रपश्चसुक्त्वा, प्राणद्शि- 

नश्चातिवादित्वम् ^ अतिवाद्यसीलयतिवादयस्मीति ब्रूयान्नापहु- 

वीत ' इलयभ्यनुज्ञाय, ‹ एष तु वा अतिवदति यः सयेनाति- 

वदति ` इति प्राणब्रतमतिषादित्मनुक्रष्य, अपरियज्यैव प्राणं 

सलयादिपरपस्या भूमानमवतास्यन् › प्राणमेव भूमानं मन्यत 
इति गम्यते । कथं पुनः प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने “यत्र 
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नान्यत्पद्यति ' इयेतद्भूम्नो छश्षणपरं वचनं व्याख्यायेतेति, 
-उच्यते-- युषुप्ावस्थायां प्राणग्रस्तेषु करणेषु ददौनादिव्य- 

वहारनिव्रत्तिददोनात्सं भवति प्राणस्यापि ८ यत्र नान्यत्पद्य- 

तीति" एतहक्षणम् । तथा च श्रुतिः-- “न श्रणोतिन 

पश्यति ' इत्यादिना सवेकरणव्यापारप्रत्यस्तमयरूपां सुषु- 

प््यवस्थाुक्त्वा, 'प्राणाग्नय प््रैतस्मिन्पुरे जाभ्रति ` इति 

तस्यामेवावस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य जागरणं ब्रुवती, प्राण 

परथानां सखुुप्त्यवस्थां दयति । यचैतद्भूम्नः सुखस्वं 

श्रुतम-- ° यो वै भूमा तत्सुखम् ' इति, तदप्यविरुदधम् ; 

८ अत्रैष देवः स्वप्रान्न परयस्यथ यदेतस्मिञ्शरीरे सुखं 

भवति ` इति सुषुप्त्यचस्थायामेव सुखश्रवणात्् । यच्च "यो 

वै भूमा तदगरृतम् › इति, तदपि प्राणस्याविरद्धम ; "प्राणो 

वा अम्रतम् ' इति श्रुतेः । कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्यमा- 

नस्य ' तरति शोकमात्मवित् ` इत्यात्मविविदिषया प्रकरण- 

स्थोरेथानञुपपद्यते £ प्राण एवेहात्मा विवक्षित इति ब्रूमः । 

तथाहि-- प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः 

स्सा प्राण आचार्यैः प्राणो ब्राह्मणः इति प्राणमेव सर्बामानं 

करोति, “यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सर्व 

समर्पितम् ̀  इति च; सबौत्मत्वारनाभिनिददीनामभ्यां च संभ- 
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वति वैपुल्यात्मिका भूमरूपता प्राणस्य । तस्मात्प्राणो मूमे- 
त्येवं प्राप्तम ॥ 

तत॒इदमुच्यते--परमास्मैवेह भूमा भविलुमेति, न 
प्राणः । कस्मात् £ संप्रसादादध्युपदेश्ात् । संभ्रसाद इति सु- 
षुप्ं स्थानमुच्यते; सम्यक्प्रसीदलयस्मिन्निति निवैचनात् , 
बरहदारण्यके च खप्रजागरितस्थानाभ्यां सद् पाठात । तस्यां 

च संप्रसादावस्थायां प्राणो जागर्तीति प्राणोऽत्र संप्रसादो- 

ऽभिग्रेयते । प्राणादूध्व भून्न उपदिद्यमानत्वादिल्थः । प्राण 

एव चेद्भूमा स्यात्, स एव तस्मादृष्वैमुपदिदयेतेय श्लिष्टमेत- 
तस्यात् । न हि नामैव ° नाश्नो भूयः" इति नान्न उर्वैसुपदि- 
म् ; किं तर्हि; नाश्नोऽन्यदरथान्तरमुपदिष्टं वागाख्यम् ‹वा- 

ग्बाव नाश्नो भूयसी ' इति। तथा वागादिभ्योऽपि आ प्राणा- 

दर्थान्तरमेव तत्र तत्रोध्वैमुपदिष्म् । तद्रस्राणादुष्व॑सुपदिश्य- 
मानो भूमा प्राणाद्थौन्तरभूतो भवितुमर्हति । नन्विह ना- 
स्ति प्ररनः--' अस्ति भगवः प्राणाद्भूय इति ; नापि प्र 

तिवचनमस्ति “प्राणाद्राव भूयोऽस्ति ' इति; कथं प्राणाद- 
धि भूमोपदिश्यत इत्युच्यते १ प्राणविषयमेव चातिवादित्व- 
म॒त्तरललालकृष्यमाणं परश्यामः--‹एष तु वा अतिवदति यः 

सयेनातिवदति ' इति ; तस्मान्नास्ति प्राणादध्युपदेश इति ; 
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अन्नोच्यते- न तावल्राणविषयस्यैवातिवादित्वस्येतदनुकषेण- 

भिति शक्यं वक्तुम् › विक्षेषवादात्--“ यः सलेनातिवद्ति 

इति। नञ विेषबादोऽप्ययं प्राणविषय एव भविष्यति ; कथ- 

म् १ यथा ' एषोऽच्निहोन्री, यः सय वदति इत्युक्तं, न सलय- 

वदनेनाभ्निहोध्रित्वम् ; केन तर्द १ अभ्निहोत्रेणैव ; तरसलयवदनं 

त्वभ्निहोतिणो विशेष उच्यते ; तथा ^ एष तु वा अतिवदति, 

यः सयेनातिवदति ' इत्युक्ते, न सलयवदनेनातिवादित्वम् ; केन 

तर्द? प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनैव ; सलयवदनं तु प्राणविदो विक्षेषो 

विवक्ष्यत इति--नेति ब्रूमः; श्रुयथेपरियागप्रसङ्गात् । श्रु- 

ल्या ह्यत्र सखयवदनेनातिवादित्वं प्रतीयते--‹ यः सलयेनाति- 

वेदति सोऽतिवदति › इति; नात्र प्राणविज्ञानस्य संकीतंन- 

मस्ति ; प्रकरणात्तु प्राणविज्ञानं संबध्येत ; तत्र प्रकरणानुरो- 

धेन श्रुतिः परिदयक्ता स्यात्; भ्रकृतन्याव्त््यथश्च तु-शब्दो न 

संगच्छेत--' एष तु वा अतिवदति ` इति । “ सलं त्वेव बि- 

जिज्ञासितव्यम्" इति च प्रयन्नान्तरकरणमथौन्तरविवक्षा 

सूचयति । तस्मा्यथेकवेदप्रश्ंसायथां प्रकृतायाम् , ‹ एष तु 

हाब्राह्यणः, यश्चतुरो वेदानधीते ' इयकबेदेम्योऽथान्तरम्- 

तश्वतुर्वेदः प्रशस्यते, तादगेतद्रष्टव्यम् । न च प्रश्नप्रतिवचन- 

रूपयैवा्थान्तरविवक्षया भवितव्यमिति नियमोऽस्ति; प्रक- 
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तसंबन्धासंमवकारितत्वाद्थौन्तरविवक्षायाः । तत्र प्राणान्त- 

मनुक्चासनं श्रुत्वा तूष्णीभूतं नारदं सयमेव सनत्कुमारो 

व्युत्पादयति--यत्प्राणविज्ञानेन विकारानरृतविषयेणातिवादि- 

त्वमनत्तिवादित्वमेव तत्-- एष तु वा अतिवदति, यः सये- 

नातिवदति' इति । तत्र सलयमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमा- 

्थरूपत्वान् ; ' सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म ' इति च श्रुत्यन्तरात् । 

तथा व्युत्पातिताय नारदाय ‹ सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि 

इयेवं प्रवृत्ताय बिज्ञानादिसाघनपरंपरया भूमानसुपदि- 

दाति । तच्च यसप्राणादधि सलं वक्तव्यं प्रतिज्ञातम् › तदे- 

वेह भूमेस्युच्यत् इति गम्यते । तस्मादस्ति प्राणादधि मून्न 
उपदेश्च इति--अतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितुमहे- 

तीति । एवं चेहात्मविविदिषया प्रकरणस्योर्थानमुपपन्नं भवि- 

ष्यति । प्राण एवेहात्मा विवक्षित इयेतदपि नोपपद्यते । न 

हि प्राणस्य मुख्यया व्रत््यात्मत्वमस्ति । न चान्यत्र परमात्म- 

ज्ञानच्छोकविनिधृत्तिरस्ति, ‹ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' 

इति श्रुत्यन्तरात् । ‹ तं मा मगवाञ्ज्ञोकस्य पारं तारयतु ' 

इति चोपक्रम्योपसंहरति--; तस्मै मृदितकषायाय तमसः 

पारं दश्चयति भगवान्सनत्छुमारः ` इति । तम इति शोका- 

दिकारणमविच्योच्यते । प्राणान्ते चानुश्षासने न प्राणस्या- 
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न्यायत्ततोच्येत । ‹ अत्मतः प्राणः" इति च ब्राह्मणम् । 

प्रकरणान्ते पररमात्सविवक्षा भविष्यति ; भूमान्र प्राण एवेति 

चेत्, न; ‹स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि 

इत्यादिना भूस्न एव आ प्रकरणसमाप्तेरलुकषैणान । वैपुस्था- 

स्मिका च भूमरूपता सवेकारणत्वात्परमात्मनः सुततरामु- 

पपद्यत ॥ 

घर्मोपपत्तेश्च ॥ ९ ॥ 

अपिचये भून्नि श्रूयन्ते धमः, ते परमात्मन्युपप- 

दन्ते । “यत्च नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजा- 
नाति स भूमा" इति दशनादिव्यवहाराभावं भूमनि अव- 

गमयति । परमात्मनि चायं दश्चैनादिव्यवहाराभावोऽवगतः 

-- ° यत्र स्वस्य सवैमालमेवाभूत्तत्केन कं पशयेत" इलया- 

दिश्रुयन्तरत् । योऽप्यसौ सुपुप्यवस्थायां ददौनादिव्यव- 

हाराभाव उक्तः, सोऽप्यात्मन एवासङ्गत्वविवक्षयोक्तः) न 

प्राणस्वभावविवक्षया, परमार्मप्रकरणात् । यदपि तस्या- 

मवस्थायां सुखमुक्तम › तदप्यालसन एव सुखरूपत्वविवक्षयो- 

क्तम ; यत आह-- ° एषोऽस्य परम आनन्द् एतस्येवा- 

नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति ' इति । इहापि 

“यो वै भूमा तत्सुखं नास्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम ' 
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इति सामयसुखनिराकरणेन ब्रह्मैव सुखं भूमानं दश्च॑यति । 
ध्यो वै भूमा तदग्रतम्' इलयमृतख्मपीह् श्रूयमाणं परम- 

कारणं गमयति; विकाराणाममृतत्वस्यापेक्षिकस्वान्, ‹ अ- 

तोऽन्यदातेम ' इति च श्रुयन्तरान् । तथा च सदयत्वं स्वम- 

दिमप्रतिष्ठितत्वं स्वेगतत्वं सवौत्मतमित्ति चैते धमः श्रूय- 

माणाः परमास्मन्येवोपपद्यन्ते, नान्यत्र । तस्माद्धूमा परमा- 

त्मेति सिद्धम् ॥ 

अक्षरमम्बरान्तध्रतेः ॥ १०॥ 

‹ कस्मिन्नु खस्वाकाशच ओतश्च पोतश्वेति स होवाचै- 
तद्र तदक्षरं मागि ब्राह्मणा अभिबदन्दस्थूलमनणु ' इत्यादि 

३. अक्षराधि- श्रूयते | तत्र संशयः-- किमक्षररब्देन 
करणम् । वणे उच्यते, किं वा परमेश्वर इति । त- 

त्राक्षरसमाम्नाय इलयादावक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वात् ; 
शरसिद्धयतिक्रम्य चायुक्तत्वात्, “ओकार वेदं सर्वम 
इत्यादौ च श्रुत्यन्तरे वणस्याप्युपास्यत्वेन सवौत्मकल्वाव- 

धारणात्, बर्ण एवाक्षरशब्द इयेवं प्राप्रे, उन्यते-- 

पर॒ एवात्माक्षरशचव्दवाच्यः । कस्मान् १ अम्बरान्तधूृतेः 
प्रथिव्यदिराकाश्चान्तस्य विकारजातस्य धारणात् । तन्न 

हि प्रथित्यादेः समस्तविकारजातस्य कारत्रयविभक्तस्य 
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‹ आकार एव तदोतं च प्रोतं च ' इत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वञु- 

क्त्वा, (कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च ` इत्यनेन प्रभे 

नेदमक्षरमवतारितम्; तथा चोपसंहृतम-- ‹ एतस्मिन्नु ख- 

स्वक्षरे गाग्याकाश्च ओतश्च प्रोत ` इति । न चेयमम्बरान्त- 

भृतिग्रह्यणोऽन्यत्र संभवति । यदपि ‹ ओंकार एवेदं सवम्! 

इति, तदपि ब्रहमप्रतिपत्तिसाधनत्वासस्तुतयर्थं दरष्टन्यम । त- 

स्मिन्न क्षरति अद्लुते चेति नित्यस्वन्यापित्वाभ्यामक्षर 

परमेव ब्रह्म ॥ 

स्यादेतत्-- कायस्य चेत्कारणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिर- 
भ्युपगम्यते, प्रधानकारणवादिनोऽपीयसुपपद्यते ; कथमम्ब 

रान्तधृतेश्रह्यसवप्रतिपत्तिरिति ? अत उत्तरं पठति-- 

साच प्ररासनात्॥ ११॥ 

सा च अम्बरान्तधृतिः परमेश्वरस्यैव कर्म । कस्मात् ? 

प्रशासनात् । प्रशासनं दीह श्रूयते-- ‹ एतस्य वा अक्ष- 

रस्य प्रज्ञासने गाशि सूर्याचन्द्रमसो विधृतौ तिष्ठतः 

इत्यादि । प्रासनं च पारमेश्वरं कमे; न अचेतनस्य 

प्रश्ञासनं भवतति । न हछयचेतनानां घटादिकारणानां मृदा- 
दीनां घटादिविषयं प्रश्चासनमस्ति ॥ 
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न्यभावव्याच्रत्ते ।॥ १२॥ 

अन्यभावव्याव्रत्तेश्च कारणाद्रह्यैवाक्षरशब्दवाच्यम् , तस्थै- 
वाम्बरान्तधुतिः कर्म, नान्यस्य कस्यचित् । किमिदम् अन्य- 

मावव्यावृत्तेरिति अन्यस्य भावोऽन्यभावः तस्मान्याव्रत्तिः 

अन्यभावव्यावृत्तिरिति तस्याः । पतदुक्तं भवति--यदन्यद्र- 

ह्मणोऽक्षरशब्दवाच्यमिहाश्चङ्कयते तद्धावात इदमम्बरान्तवि- 

धारणमक्षर॑व्यावतेयति श्रतिः-- ‹ तद्रा एतदक्षरं गार 

अदृष्टं द्वघ्रं अश्रुतं श्रोत अमतं मन्त अविज्ञातं विज्ञातु" 
इति । तल्लादत्वादिल्यपदेशः प्रधानस्यापि संभवति ; द्रष्टूतवा- 

दित्यपदेशस्तु न तस्य संभवति, अचेतनत्वात् । तथा (नान्य 

दतोऽस्ति द्रष्टुः नान्यदतोऽस्ति श्रोते, नान्यदतोऽस्ति मन्त, 

नान्यदतोऽस्ति विज्ञात ' इत्यात्मभेदप्रतिषेधात् , न शारीर- 

स्याप्युपाधिमतोऽश्नरशब्दवाच्यत्वम् ; ` अचक्षुष्कमश्नोच्रम- 

वागमनः ` इति चोपाधिमन्ताप्रतिषेधात । न हि निर 

पाधिकः शारीरो नाम भवति । तस्मात्परमेव ब्रह्माक्षरमिति 

निश्चयः ॥ 

इश्च निकर्मन्यपदेशात्सः ॥ १३ ॥ 
४ एतद्र सलयकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोकारस्तस्माद्धि- 

द्रानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ' इति प्रकृत्य श्रूयते--प यः 
३. ४, 1, 11 



१६२ सूत्रभाष्ये (पा. ३. 

पुनरेतं तिमात्रेणोभिव्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत ' 

४. इक्षतिकमा- इति । किमस्मिन्वाक्ये परं ब्रह्माभिध्यात- 

धिकरणम् । ठयमुपदि इयते, आदहोस्विदपर भिति । एतेनै- 

वायतनेन परमपरं वैकतरमन्वेतीति प्रकृतत्वास्संशयः । त- 
त्रापरमभिदं ब्रह्मेति प्राप्रम । कस्मात् १ ‹ स तेजसि सूर्ये सं- 

पञ्नः` °स सामभिरन्नीयते ब्रह्मखोकम ` इति च तद्विदो 
देापारिच््छन्नस्य फस्योच्यमानत्वात । न हि परन्रह्मविरे- 

सपरिन्छन्नं फटमरनुवीतेति युक्तम ; सवंगतस्वात्परस्य ब्र- 

ह्मणः । नन्वपरब्रह्मपरिप्रहे ‹ परं पुरूषम् ' उति विशेषणं 

नोपपयते । नैष दोषः---पिण्डापेश्वया प्राणस्य परत्वोपपन्तः ; 

इत्ये प्रप्र, अभिधीयते ॥ 

परमेव ब्रह्म इह अभिध्यातव्यमुपदिदयते । कस्मान् ? ईक्ष- 

तिकमैव्यपदेशान् ; ईश्चति्दैशनम ; दश्षनव्याप्यमीक्षतिकरमं ; 

ईश्चतिकमत्वेनास्याभिध्यातत्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे त्यप- 

देशो भवति-- ‹ स एतस्माजीवघनात्परात्परं पुरिक्षयं पु- 

रुषमीश्चते ' इतति ! तत्र अभिभ्यायतेरतथाभूतमपि वम्तु क- 
म भवति, मनोरथकसल्पितस्याप्यभिध्यायतिकमेत्वात् ; ईश्च 

तेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कमं द्रष्टम › इत्यतः परमा- 

तमैवायं सम्यग्ददचौनविषयभूत ईक्षतिकमेत्वेन उ्यपदिष्र इति 
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गम्यते । स एव चेह परपुरुषराब्दाभ्यामभिध्यातव्यः प्रत्य- 

अिज्ञायते । नन्वभिध्याने परः पुरुष उक्तः, इंश्चणे तु परात्प- 

र: ; कथभितर इतरत्र प्रव्यभिज्ञायत इति, अ्रोच्यते---पर- 

पुरुषशव्दौ तावदुभयत्र साधारणौ । न चात्र जीवधनशब्देन 
प्रकृतो ऽभिध्यातव्यः परः पुरुषः परामुदयते ; येन॒ तस्मात् 

परात्परोऽयमीश्षितव्यः` पुरुषो ऽन्यः स्यान् । कस्तर्हि जीच- 

घनं इति, उच््यते--घनो मृतिः; जीबलक्चषणा घनः जीव- 

घनः । सेन्धवखिस्यवत् यः परमात्मनो जीवरूपः खिंस्यभाव 

उपाधिकरतः, परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः, सोऽत्र जीवघन इति । 

अपर आह-- “सं. सामभिरन्नीयते ब्रह्मोकम ` इत्यती- 

तानन्तरवाकयनिर्दिष्टो यो ब्रह्मलोक; परश्च रोकान्तरेभ्यः, 

सोऽत्र. जीवघन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणप- 

रित्रतानां सवेकरणात्मनि हिरण्यगर्भे बह्मलोकनिवासिनि 

संघातोपपत्तेभैवति ब्रह्मलोको जीवघनः । तस्मात्परो यः 

पुरुषः परमात्मा दक्चणक्रमेभूतः, स एवाभिध्यानेऽपि कमैमूत 

इति गम्यते ।. ‹ प्रं पुरुषमः इति च विेषणं परमा- 

त्मपरिग्रह एवाषकल्पते । परो हि पुरुषः परमोत्मैव भवति 
यस्मात्परं किंचिदन्यन्नास्ति; ‹ पुरुषान्न ` परं किंचित्सा 

~ 
काष्ठा सा परा गतिः ' इति च श्रुत्यन्तरात् । पर चापरं 
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च ज्म यदोंकारः इति च विभज्य; अनन्तर्मोकारेण 

परं पुरुषमभिथ्यातव्यं ब्रुवन् ; परमेव ब्रह्म परं पुरुषं 

गमयति । ‹यथा पादोदरस्त्वचा विनिमच्यत एवं हवै स 

पाप्मना विनिञमुच्यते ` इति पाप्मविनिर्मोकफलवचनं परमा- 

त्मानमिदहाभिध्यातव्यं सूचयति । अथ यदुक्तं परमात्माभि- 

ध्यायिनो न देशपरिच्छिन्नं फलं युज्यत इति, अलोच्यते-- 

निमात्रेणोकारेणाटम्बनेन परमात्मानमभिष्यायतः फं त्र 

ह्योकप्रापनिः, क्रमेण च सम्यग्दृहोनोत्पत्तिः,-- इति कम- 

मुक्त्यसिप्रायमेतद्धविष्यतीत्यदोषः ॥ 

दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४॥ 

अथ यदिदमस्मिन्न्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेरम दहरो- 

ऽस्मिन्नन्तराकाशस्तसिमिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञा 

५. दहराथि- सितव्यम् ' इत्यादि वाक्यं समाम्नायते । 

करणम् । तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर 

आकाञ्चः श्रुतः, स किं भूताकाश्चः, अथ विज्ञानात्मा, अथवा 

परमात्मेति संशय्यते । कुतः संशाय: १ आकाराब्रह्मपुरकषब्दा- 

भ्याम् । आकाश्चजब्दो ह्ययं भूताकाशे परमश्च ब्रह्मणि प्रचु- 

ज्यमानो दश्यते । तत्र किं भूताकाश एव दहरः स्यात् , किं 

वा पर इति सद्रयः । तथा ब्रह्मपुरमिति-- किं जीवो- 
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ऽत्र ब्रह्मनामा, तस्येदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरम् , अथवा प्ररश्यैव 

ब्रह्मणः पुरं बह्यपुरमिति । तज्ञ जीवस्य परस्प वान्यतशस्यः 

पुरखराभिनो दहराकाश्चत््े संशयः । तत्राकाक्षसब्दस्य भूता- 
कारो रूढत्वद्भूताकाशच एव दहरछब्द इति अशनम् ; तस्र 

च दहरायतनापेक्षया दहरत्वम् ; ‹ यावान्वा अयमराकाश्च- 

स्तावानेषोऽन्तद्ट॑दय आकाञ्चः ` इति च बाह्याभ्यन्वरभावश्- 

तमेदस्योपरमानोपमेयभानः ; च्यावाप्रथिव्यादि च वस्मिन्नन्लः 

समाद्टितम् , . अवकाशचात्मनाकाशस्मैकत्त्ातत् । अथत्रा जीवो 

दहर इति प्राप्रम् , बह्यपुरशब्दात् ; जीबस्य हीदं पुरं सन् 

शरीरं ज्यपुरमित्युच्यते, वस्प्र खकमेणोपालितत्वात् ; भ- 

क्त्या च तस्य ब्रद्यश्चव्दन्प्प्रस्वम् ; न हि प्ररस्य ब्रह्मणः 

शरेण खस्वाभिभावः संत्रन्भोऽस्ति ; तल ॒प्ुरस्पभिनः 

पुरकदेशेऽवस्थानं दषम् , यथा राज्ञः; मनउपाथिकश्च जीवः ; 

मनश्च मायेण हृदये श्रतिष्ठितम्-- इत्यतो जीवस्यैवेदं हृदया. 

न्तरवरस्थानं स्यात् ; दहरत्वमपि तस्यैव आरामोप्रमितत्वावु 

अवकर्पते ; अआकाशोपमितत्यादि च ब्रह्मभेदविवश्षया 

भविष्यति ; न चाल दरहरस्याकारस्यान्वेष्टज्यत्वं निजिज्ञा- 

सितज्यत्वं च श्रूयते ; ` तस्मिन्यदन्तः ` इति पररविक्षेषण- 

त्वेनोपादानादिति 1 
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अत उत्तरं व्रूमः-- परमेश्वर एवात्र दहराकाशो भवि- 
वमहैति, न भूताकाशो जीवो बा । कस्मात् उत्तरेभ्यः 

वाक्यरोषगतेभ्यो हेतुभ्यः । तथाहि अन्वेष्टव्यतयाभि- 

हितस्य दहराकाशस्य ८ तं चेद्रूयुः' इत्युपक्रम्य ‹ किं तदत्र 

विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम' इत्येवमाक्षे- 

पपूरवैकं प्रतिसमाधानवचनं भवति-- (स ब्रूयाद्यावान्वा 

अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहेदय आकारा उभे ` अस्मिन्याबा- 

प्रथिवी अन्तरेव समाहिते" इत्यादि । तत्र ॒पृण्डरीकदह- 

रस्वेन प्राप्रदहरत्वस्याकाक्षस्य प्रसिद्धाकाशौपस्येन दहरत्वे 

निवतैयन् भूताकाशचत्वं दहरस्याकाश्चस्य निवर्तयतीति ग- 

म्यते । यद्यप्याकाश्चशव्दो भूताकाशे रूढः, तथापि तेनैव 
तस्योपमा नोपपद्यत इति भूताकाश्चशङ्का निवर्तिता भवति । 

नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकस्पितेन भेदेनोपमा- 

नोपभेयभावः संभवतीत्युक्तम् ; नैवं संभवति ; अगतिका 

हीयं गतिः, यत्काल्पनिकभेदाश्रयणम् । अपि च कस्ययि.- 

स्वा मेदमुपमानोपमेय भावं वणैयतः परिन्छन्नत्वादभ्यन्त- 

राकाञ्चस्य न बाह्याकादापरिमाणत्वञुपपयेत । ननु परमे- 

रस्यापि 'ज्यायानाकाश्चान् ' इति श्रुत्यन्तरात् नैवाकाञचपरि- 
माणलमुपपद्यते ; नैष दोषः; पुण्डरीकवेष्टनम्राप्रदहरत्वनिव- 
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त्तिपरत्वाद्राक््यस्य न तावत्त्वप्रतिपादनपरत्वम ; उथयग्रति- 

पादने हि वाक्यं भिवत । न च करस्पितमेदे पृण्डरीकवेष्टित 
आकारेकटेखे च्यावाप्रथिव्यादीनामन्तः समाधानसुपपद्यते । 

" एष॒ आत्मापहतपाप्मा विजरो तिमृल्युर्वश्चोको विजिघत्मो- 

ऽपिपासः सलयक्रामः सलयसंकस्पः ' इति चात्मत्वापहत- 

पाप्मत्वादयश्च गुणा न भूताकाङ्े संभवन्ति । यच्यप्यात्म- 

छब्दो जीवे संभवति, तथापीतरेभ्यः कारणेभ्यो जीवा- 

शङ्कापि निवतिता भवति । न ह्युपाधिपरिच्छिन्नस्याराग्रा- 

पभितम्य जीवम्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं शक्यं निव- 

तेयितुम् । ब्रह्मामेदविवक्षया जीवम्य सर्वगतत्वादि विव- 

हत्यतेति चन॒; यदात्मतया जीवस्य स्वैरत्तत्वादि चिच- 

ह्येत, तस्यैव ब्रह्मणः साक्नार्सर्वगतस्वादि विवक््यतामिति 

युक्तम् । यदप्युक्तम-- ‹ ब्रह्मपुरम ' इति जीवेन पुरस्योप- 

रक्चितत्वाद्राज्ञ इव जीवस्यैवेदं पुरस्वामिनः पुरैकदेरावर्ति- 

त्वमस्वितति ; अत्र ब्रूमः---परस्यैवेदं ब्रह्मणः पुर सत् शरीरं 
ब्रह्मपुर भिस्युच्यते, ब्रह्मकब्दस्य तस्मिन्मुख्यत्वान । तस्या- 

प्यस्ति पुरेणानेन संबन्धः, उपटब्ध्यधिष्ठानत्वान्--~ ^ स 

एतस्माल्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' (स वा 

भयं पुरुषः स्वासु पूष पुरिशयः इदयादिश्चुतिभ्यः । 
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अथचा . जीवपुर शबास्मिन् ब्रह्म संनिहितमुषलक््यते, यथा 

सारुप्रामे विष्णुः संनिहित इति, तद्त् । ‹ तद्यथेह कभ- 

चितो रोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षी- 

यते ' इति च क्मणामन्तबत्फङत्वसुक्त्वा, ‹ अथ य इहा- 

त्मानमहुबिद्य व्रजन्येतांश्च सलयान्कामस्तिषां सर्वेषु लोकेष 
कामचारो भवति ` इति प्रकरतदहराकाराविज्ञानस्यानन्तफ- 

„. लस वदन् , परमबत्मत्रमस्य सूचयति । यदप्येतदुक्तम~- 

न दहरस्याकाश्स्यान्वे्ट्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतं 

परविशेषणतवेनोषादानादिति ; अत्र बूमः--यथ्ाकाशो ना- ` ` 

नवेष्टग्यस्ेनोक्ः स्यात् ° यावान्वा अयमाकाश्चस्तावनेषो- 

ऽन्सहेदय आकाक्षः' इयाद्याकाश्स्वरूपप्रदशनं नोपप- 

देत । नन्बेतदप्यन्ततरैसिवस्तुसद्धावदशनायैव प्रदश्यते, 

८तं चेद्ूयुयेदिदमस्मन्नह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहगे- 

ऽस्मिश्नन्तयकाडः किं तदत्र बिद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्रा 

विजिज्ञासितव्यम् ` इव्याशिप्य परिहाराव्रसरे आकारौ 

पम्योषक्रमेण चागाप्रथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वप्रददोनात् ; 

नैतदेवम् ; एवं हि सति मदन्तः समाहितं द्यावाप्रथिव्यादि, 

तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं चोक्तं स्यात्; तच्र वाक्यरोषो 

मोपषद्येत ; “ अस्मिन्कामाः समाहिताः ` ‹ एष आत्माष- 
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हतपाप्मा ' इति हि प्रकृतं यावाप्रथिव्यादिसमाधानाधा- 

र्माकाष्चमाद्ष्य .^ अथ ` य॒ इदात्मानमनुविद्य व्रजन्येतश्च 

सटयान्कामान ' इत्ति समुश्नयार्थेन च-दाब्देनादमानं कामाध्ा- 

रम् आभितांश्च कामान् निज्ञेग्ान वाक्यशेषो दश्चंयति 1 

तस्माद्वाक्योपक्रमेऽपि दहर एवाकाक्चो हृदयपुण्डरीकाधि- 

छनः सहान्तःस्थैः समाहितः प्रथिव्यादिभिः सदयैनश्च कानै- 

विज्ञेय उक्त इति गम्यते । स॒चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमे- 
श्र इति श्थित्तम ॥ 

गतिकाब्दाभ्यां तथाहि दष्टं 
रिङ् च ॥ १५ ॥ 

दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम ; त एएत्ोत्तरे 

हेतत्र इदानीं प्रप्रञ्च्यन्ते । इतश परमेश्वर एव दहरः ; य- 

स्माहहरवाक्यशेषे परमेश्रस्यैव प्रतिपादकौ गतिश्ब्दौ भ- 

वतः-- इमाः सवः प्रजा अहरहगेच्छन्य एतं ब्रह्मरोकं 

न विन्दन्ति इति । तत्र भ्रङ्कतं दहरं बह्मलोकशब्देनाभि- 

धाय तद्विषया गतिः भ्रजाशचब्दवाच्यानां जीवानामभिधीय- 

माना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति । तथा इ्यहरहर्जीवानां सुषु- 

प्रावस्थगचां ब्रह्मविषयं गमन दृष्टं श्रुयन्तरे--“ खता सोभ्य 

तदा संपन्नो भवलि ` इयेवमादौ । लोकेऽपि किर गां स॒- 
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षुपरमाचश्चते 'ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गतः ' इति । तथा ब्रह्मरो- 

कशब्वोऽपि प्रकृते ̀ दहरे प्रयुज्यमानो जीव भूताकाशाशङ्क 
निवर्वयन्त्रह्यतामस्य गमयति । नयु -कमलासनरोकमयि न- 
ह्यटोकराब्दो गमयेत् ; गमयेव्यदि बरह्मणो खोक ` इति षष्ठी- 
समासव्र््या व्युत्पाय्रेत; सामानाधिकरण्यब्त्त्या तु व्युस्पा- 

मानो ब्रह्मैव छोको व्रह्मखोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्य- 

ति । एतदेव चाहरहनरद्यखकगमनं दृष्टं ब्ह्मरोकशब्द्रस्य 

सामानाधिकरण्यव्ृत्तिपारिग्रहे लिङ्गम । न द्यहरहरिमाः प्र- 

जाः कार्यतरह्मटोकं सयलोकाखयं .गच्छन्तीति द्त्यं कल्प- 

यितुम ॥ 

धृतेश्च महिश्नोऽस्यास्मिन्ञुपलन्धेः ॥ शदे॥ 

धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः । कथम ? ` दहरो- 

ऽस्मिननन्तराकाशचः ' इति हि प्रकृय आकाशौपस्यपूवैकं तस्मि- 
न्सर्वसमाधानमुक्त्वा तस्मिन्नेव चात्मशब्दं प्रयुज्यापहतपा- 

प्मत्वादिशुणयोगं चोपदिद्य तमेवानतिवृत्तप्रकरणं निदेश्च- 

ति--“अथ य॒ आत्मा स सेतुर्विध्रृतिरेषां रोकानामसंभे- 

दायः इति । तत्र बिधृतिरियात्मशब्दसामानाधिकरण्या- 

द्विधारयितोच्यते ; क्तिचः कतेरि स्मरणात् । यथोदकसंता- 

नस्य विधारयिता लोके सेतुः ̀ धे्रसंपदामसंभेदाय, ' एवम- 
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यमात्मा पषामध्यात्मादिसेदभिन्नानां खोकानां वणोश्रमादी- 

नां च विधारयिता सेतुः, असंभेदाय असंकरायेति । एवमिह 

प्रकृते दहरे विधरणलक्षणं महिमानं दश्षंयति ¦ अयं च महिमा 

परमेश्रर एव -श्रुयन्तरादुपरभ्यत्ते--* एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गाग सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इयादेः । 

तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्चरवाक्ये श्रूयते---: एष सर्वेश्वर 

एष भूताधिपतिरेष भूतपारु एष मेतु्िधरण षां रोका- 
नामसंमेदाय * इति । एवं ध्रतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायं 

दहरः ॥ 

प्रसिद्धे ॥ १५ ॥ 

इतश्च परमेश्वर एव ° दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः ' इ्यु- 

च्यते; यत्कारणमाकार्ब्दः परमेश्वरे प्रसिद्धः-- ‹ आ- 

काको वै नाम नामरूपयोनि्बहिता ` (सबौणि ह वा इमानि 

भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते ' इल्यादिप्रयोगदशचेनात् । जीवे 
तु न कचिदाकाराशब्दः प्रयुज्यमानो दृशयते ¦ भूताकाशस्तु 

स्यामप्याकाराशब्दप्रसिद्धौ उपमानोपमेयभावाद्यसं भवान्न 
ग्रहीतव्य इत्युक्तम् ॥ 

इतरपरामच्ाात्स इति चेन्नासं- 
भवात् ॥ १८ ॥ 
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यदि वाक्यश्चेषबेन दहर इति परमे्रः परिभृद्येत, अस्ति 

हीतरस्यापि जीवस्य. बाक्येषे परामशः-- (अथ य एष 

संभ्रसादोऽस्माच्छरीरास्समुस्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 

रुपरेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाच ' इति ; अत्र हि 

संप्रसादश्चब्दः श्रुयन्तरे सुषुप्रावस्थायां दृषटत्वादवस्थावन्तं 

जीवं शक्तोत्युपस्थापयितुम , नार्थान्तरम् ; तथा शरीरव्यपा- 

श्रयस्यैव जीवस्य शर्यरास्समुत्थानं संभवति, यथाकाशचव्य- 

पाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाश्चात्समुत्थानम् , तद्वन् ; यथा चा- 

दृष्टोऽपि खोके परमेश्चरविषय आकाराङब्दः परमेश्रधम- 

समभिव्याहारात् ° आकारो वै नाम नामरूपयोभिरबहिता ' 

इयेवमादौ परमेश्ररविषयोऽभ्युपगतः, एवं जीवविष्रयोऽपि 

भविष्यति ; तस्मादितरपरामरौत् ‹ दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश्चः' 

इत्यन्न स॒ एव जीव उच्यतं इति चेत--- नैतदेबं स्यात् ; 

कस्मात् £ असंभवात् । न हि जीवो बुद्धयाद्युपाधिपरिच्छि- 

दाभिमानी सन आकाशेनोपमीयेत । न चोपाधिधर्मानभि- 

मन्यभासस्यापहतपाप्मत्वादयो धमौः संभवन्ति । प्रपञ्चितं 

चैततपरथमे सूत्रे । अतिरेकाशङ्कापरिहाराय अत्र तु पुन- 

रुपन्यस्तम् । ष्रठिष्यति चोपरिष्टान--“ अन्यांश्च परामशः! 

इति ॥ 
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उन्तराचेदा विभूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥ 

इतरपरामशा जीवाशङ्का जाता, सा असंभवान्निराकृता । 

अथेदानीं मृतस्येवागृतसेकात् पुनः समुत्थानं जीवाशङ्कायाः 

क्रियते--- उत्तरस्मासप्राजापव्याद्राक्यत् । तत्रहि "य 

आत्मापहतपाप्मा ' इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकमास्मानमन्बेष्ट- 

व्यं विजिज्ञासितव्यं च प्रतिज्ञाय, *य एषोऽक्षिणि पुरुषो 

हृदयत एष आत्मा ' इति बरुन अश्चिस्थं द्रष्टारं ` जीवमा- 

स्मानं निर्दिशति । ‹ एतं सेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि ' इति 

च तेव पुनः पुनः पराम्रदय, य एष स्वप्रे महीयमानश्च- 

रव्येष अत्मा ` इति ‹तदत्रैतत्सुप्रः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न 

विजानात्येष आत्मा ` इति च जीवमेवावस्थान्तरगतं व्या 

चष्टे । तस्यैव चापहतपाप्मत्वादि दश्चंयत्ि-~ ‹ एतदमृत- 

मभयमेतद्रह्म इति । "नाह खस्वयमेवं संप्रत्यात्मानं 

जानाव्ययमदहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि ` इति च सुपुप्रा- 

वस्थायां दोषञुपरुभ्य, ‹ एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि 

नो एवान्यत्रैतस्मात्त् ` इति चोपक्रम्य, सरीर संबन्धनिन्दापू- 

वकम ८ एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरास्ससुत्थाय परं ज्योतिस- 

पसंप्य- सखेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः ` इति 

जीवमेव श्रीरात्समुत्थितमुत्तमं पुरुषं दशयति । तस्मादस्ति 
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संभवो जीव पारमेश्रराणां धमणाम । अतः ‹ दहरोऽस्मि- 
ननन्तराकाश्चः ` इति जीव एवोक्तं इति वचेत्कधिद्रूयात् ; तं 

प्रति ब्रूयान--* आविभूतस्वरूपस्तु ' इति । तु-शब्दः पूर्वपक्ष- 

व्याव्ृत्यथैः; नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह् जीवस्याशङ्का सं- 

भवतीलयथेः । कस्मान १ यतस्तत्राप्याविभूतस्वरूपो जीवो 

विवक्ष्यते । आविर्भूतं स्वरूपमस्येलया तिभूतस्वरूपः; भूतपूर्व 

गलया जीववचनम् । णतदुक्तं भवति-- ‹य एषोऽक्षिणि 

इ्यक्षिरु्ितं द्रष्टारं निर्दिश्य, उदङरावव्राह्यणेन एनं शरीरा- 
त्मतया व्युत्थाप्य, : एतं त्येव ते * इति पुनः पुनस्तमेव 

व्याख्ययत्वेनाकृष्य, स्वभ्रसुपुप्रोपन्यासक्रमेण “परं ञ्योति- 

रुपसंपदयः स्वन ॒रूपेणाभिनिष्पदयते ' इति यदस्य पारमा- 

धिकं सरूपं परं ब्रह्म, तद्रूपतयेनं जीवं व्याचष्टे; न जैवेन 
रूपेण । यत्तन् परं ज्योतिरूपसंपत्तव्यं श्रुतम , तत्परं नद्य ; 

तज्रापहतपाप्मत्वादिधमेकम् ; तदेव च जीवस्य पारमाथिकं 

स्वरूपम-- ‹ तन्त्वमसि ' इत्यादिद्चाखेभ्यः, नेतरदुपाधिक- 

ल्पितम् । यावदेव हि स्थाणाविव पुरूषनुद्धि दवेतलक्षणामविधां 

निवतेयन्कूटस्थनित्यदकस्वरूपमात्मानम् ‹ अहं ब्रह्मस्मि ! इति 

न प्रतिपद्यते, तावज्जीवस्य जीवत्वम् । यदा तु देहेन्द्रियमनोघु- 

द्विसंघाताद्रुत्थोप्य.श्रुया प्रतिबोध्यते नासि तं देहेन्दरियभ- 
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नोचुद्धिसंघातः?. नापि संसारी, किं तर्हि तग्रत्सल्यं स॒ आ- 

स्मा, , चैतन्यमालनस्वरूपस्तत्वमसीति; तदा कूटस्थनियद- 

कस्वरूप्रमास्मानं प्रतिबुध्य अस्माच्छरीरा्यभिमानात्समुत्ति- 

छन स ण्व कूटस्थनिदयदकस्वरूप आत्मा भवति--'स यो 

ह वरै तत्परर्मं व्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" इल्यादिश्रुतिम्यः । 

तदेव चास्य पारमाथिकं स्वरूपम , मेन शरीरात्समुत्थाय 

सखेन रूपेणाभिनिष्पदयते । कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनैव च 

निष्पद्यत इति संभवति कूटस्थनिलयस्य ? सुबणोदीनां तु द्रव्या- 

न्तरसंपकरादभिभूतस्वरूपाणामनभिव्यक्तासाधारणविशेषाणां 

क्षारप्रक्षेपादिभिः शोध्यमानानां स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्वा- 

त; तथा नक्षत्रादीनामहन्यमि भूतप्रकाकानाममिभावकवियो- 

गे रात्रौ खरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात् ; न तु तथात्मचैतन्य- 

उयोतिषो निलयस्य केनचिदभिमवः संभवति असंस्गित्वा- 

त व्यो इव, दृष्टविरोधाच्च ; दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञातयो हि 

जीवस्य स्वरूपम ; तच्च शरीरादसमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा 

निष्पन्नमेव द्रदयते ; सर्गो हि जीवः प्रश्यन रण्वन मन्वा 

नो वरिजानन्त्यवहरति, अन्यथा व्यवहारानुपपत्तः ; तच्चेन् 

शरीरात्समुत्थिततस्य निष्पद्येत, प्राक्समुस्थानादृष्टो व्यवहा- 

से विरुध्येत ; अतः किमात्मकमिदं शरीरात्समुव्थानम , कि 
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मात्मिका वा स्वरूपेणामि निष्पत्तिरिति; अच्रोच्यते--प्रा- 

ग्विवेकविज्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोवुद्धिविषयकेदनोपाभि- 

भिरविविक्तामिव जीवस्य टृष्टयादिष्योतिःस्वरूपं भवति; 

यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छथं शौक्ल्यं च स्वरूपं प्रा 
ग्विवेकग्रहणाद्रक्तनीलान्युपाधिभिरविविक्तमिव भवति; प्रमा- 

णजनितविवेकम्रहणात्त पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छयेन शौ- 

थेन च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इत्युच्यते प्रागपि तथैव स- 

न ; तथा देहादुपाध्यविविक्तस्यैव सतो जीवस्य श्रुतिकृतं विवे- 

कविज्ञार्नं शसीरात्समुत्थानम , विवेक विज्ञानफटं खरूपेणाभि- 

निष्पत्तिः केवलात्मखरूपावगतिः । तथा विवेकाविवेकमात्रेणै- 

बात्मनोऽशसीरत्यं सशरीरत्वं च मन्त्रवणोत् ‹ अक्षरीरं रारीरे- 

षु, इति, ‹ शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते ` इति 

च सदासीरत्वाशारीरत्वविशेषाभावस्मरणात् । तस्मादिवेक- 

विज्ञानाभावादनाविभूतसवरूपः, सन् विवेकविज्ञानादाविभू- 

तस्रूप इत्युच्यते । न त्वन्यादङ्ौ आविभौवानाविभीवौ 

स्वरूपस्य संभवतः, स्वरूपत्वादेव । एवं भिध्याज्ञानकृत एव 

जीवपरमेश्चरयोर्भेदः, न वस्तुकृतः ; व्योमवदसङ्गत्वाविशे- 

षात् । कुतश्चैतदेवं प्रतिपत्तव्यम् १ यतः ‹य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो कयते ` इत्युपदिश्य ‹ एतदग्रतमभयमेतद्रस्च ' इटयु- 
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पदिश्षति । योऽक्षिणि.भरसिद्धो द्रष्टा द्रष्टत्वेन विभाव्यते, सो- 

ऽसतामयटक्षणाद्भद्यणो ऽन्यश्चत्सयान् › ततोऽमृताभयन्रह्मसा- 

मानाधिकरण्यं न स्यात् । नापि प्रतिच्छायास्मायमान्निलट- 

ने 
क्षितो निष्ठिदयते, प्रजापतेमुषावादित्वप्रसङ्गान् । तथा द्विती- 

येऽपि पयाये °य एष सप्रे महीयमानश्चरति ' इति न 

प्रथमपयौयनि्दि्टादक्षिपुरूषाहषटुरन्यो निर्दिष्टः ' एतं त्वेव 

ते भूयोऽदुव्याख्यास्यामि ` इ्युपक्रमात् । किंच ‹अह- 

मद्य स्वप्रे हस्तिनमद्राक्चम, नेदानीं तं पदयामि ' इति टष्- 

मेव प्रतिबुद्धः प्रयाचष्टे । द्रष्टारं तु तमेव प्रयभिजानाति 

---^य एवाहं स्वप्रमद्राक्षम् , स एवाहं जागरितं पदयामि ' 

इति । तथा वृतीयेऽपि प्याये-- ` नाह खल्वयमेवं संभ्र- 

यात्मानं जानाययमहमस्मीति नो एवेमानि मृतानि ' इति 

सुषुप्तावस्थायां विशेषविज्ञानाभावमेव दशयति, न विज्ञा 

तारे प्रतिषेधति । यत्तु तश्च ‹ विनाङ्घामेवापीतो मवति ` 

इति, तदपि विरशोषविज्ञानविना्चाभिप्रायमेव, न विज्ञात्- 

विनाश्चाभिप्रायम; पन हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिखोपो विद्य 

तेऽविनाशित्वात् ' इति श्रयन्तरात्त । तथा चतुर्थेऽपि पर्या- 
ये ‹ एतं लेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतं- 

स्मात् ̀  इत्युपक्रम्य ‹ मघवन मत्यै वा इदं शरीरम् ` 'इल्याः 
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दिना प्रपश्वेन शरीरादुपाधिसंबन्धग्रयाख्यानेन संप्रसादश- 

च्दोदितं जीवम “स्वेन रूपेणाभिनिष्पश्रते ` इति बह्यस्वशरूपा- 

पञ्च दङ्खेयन , न परस्माद्रद्मणोऽमृताभयस्रूपादन्यं जीवं 

दयति । केचित्त परमास्मविवभ्नायाम् ‹ एतं त्वेष ते ' इति 

जीवाकषेणमन्याय्यं मन्यमाना एतमेव बाक्योपक्रमसूचि- 

तमपहतपाप्मत्वादिगुणकमास्मानं ते भूयोऽनुच्याख्यास्यामी- 

नि कल्पयन्ति । तेषाम ‹ णतम इति संनिहितावलम्विनी 

सर्वनामश्चतिविग्रकृष्येत ; भूय श्रतिश्चोपरुध्येत ; पर्यायान्तरा- 

भिहितस्य पर्यायान्तरेणानभिधीयमानस्वान । ̀  पतं त्वेव ते ' 

दरति च प्रतिज्ञाय प्राक्चतुरथात्पयौयादन्यमन्यं व्याचक्नाणस्य 

प्रजापतेः प्रतारकल्वं प्रमज्यत । तस्मान व्रद्विदयाप्रल्युषस्था- 

पितमपारमाथिकं जैवं रूपं कर्त्व मोक्तरत्वरागद्रेषादिदोष- 

कलटृषितमनेकानथंयोगि, तद्धि ख्यनेन तद्विपरीतमपहतपाप्म- 

त्वादिगुणक पारमेश्ररं स्वरूपं विद्यया प्रतिपद्यते, सपौदि- 

विख्यनेनेव रज्ज्वादरीन | अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव 

ञे रूपमिति मन्यन्तेऽस्मदीयाश्च केचिन् । तेषां सर्वेषामा- 

त्मेकत्वमम्यग्ददैनप्रतिपश्च भूतानां प्रतिषेधायेदं शा्सीरक- 
मारन्धम्-- एक एब परमेश्ररः कूटस्थनित्यो विज्ञानघा- 

तुरबिद्यया, मायया मायाविवन् , अनेकधा विभाव्यते, ना- 
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न्यो विज्ञानधातुरस्तीति । यलविदं परमेश्ररवाक्ये जीवमा- 

शङ्कथ प्रतिषेधति सूत्कारः-- ' नासंभवात्" इलयादिना, 

तत्रायमभिप्रायः-- निव्यञ्ुद्धनुद्धमुक्तस्वभावे करूटस्थनित्ये 

म्कस्मिन्नसङ्गे परमात्मनि तद्विपरीतं जवं रूपं व्योम्नीव तल- 

मादि परिकल्पितम् ; तत् आस्मैकत्वभ्रतिपादनपरैर्वाक्यै- 

न्यौयोपेतैद्ैतवादप्रतिषेभरैश्चापनेष्यामीति--- परमात्मनो जी- 

ब्रादन्यत्वं द्रढयति ; जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिपाद्- 

यिषति ; किं त्वनुवदत्येवाविद्याकल्पितं राकप्रसिद्धं जीव- 

भदम् ; एवं हि स्वाभाविककचैत्वभोक्ठृत्वानुवादेन प्रवृत्ताः 

कमेविधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्यं तु शाखत्रा- 

शेभास्पैकस्वमेव दशंयति-- ` शाखदष्टया तुपदेश्लो वामदे. 
कवत् * इलयादिना । वणितश्चास्माभिः विद्रदविद्रद्धेदेन कमे- 

चिधिविरोधपरिदहारः ॥ 

अन्याश्च पराम: ॥ २०॥ 

अथ योऽयं दहरवाक्यरोषे जीवपरामर्शो दर्दितः--: अथ 

य एष संप्रसादः ` इलयादिः, स दहरे परमेश्धरे व्याख्याय- 

माने, न जीवोपासनोपदेशः, नापि प्रकृतविशेषोपदेशः--इ- 

लयनथेकत्वं प्र भ्रोतीयत आह-- अन्यार्थोऽयं जीवपरामर्शो 

न जीवस्वरूपपयवसायी ; किं तर्हि, परमेश्वरस्वरूपपयैवसा- 
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यी । कथम् £ संप्रसादशब्दोदितो जीवो जागरितव्यवहार 

देहेन्द्रियपश्लराध्यक्षो मूत्वा, तद्वासनानिर्भितांश्च स्वप्रान्नाडी- 

चरोऽनुभूय, श्रान्तः शरणं प्रप्सुसभयरूपादपि शरीराभि- 

मानास्समुस्थाय, सुषुप्रावस्थायां परं उयोतिराकाराश्चब्िनं 

परं ब्रह्मोप्सपद्य, विशेषविज्ञानवच्वं च परिलयञ्य, स्वेन 

रूपेणाभिनिष्पद्यते ; यदस्योपसंपन्तव्यं परं अ्योतिः, येन 

स्वेन रूपेणायमभिनिष्पयते, स एष आत्मापहतपाप्मत्वादि- 

गुण उपास्यः-- इयेवमर्थोऽयं जीवपरामचैः परमेश्ररवा- 

दिनोऽष्युपपयते ॥ 

अस्पश्रुतेरिति चेन्तदु क्तम् ॥ २१ ॥ 

यदप्युक्तम-- दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इद्याकाङस्यार्प- 

त्वं श्रूयमाणं प्रमेन्ररे नोपपद्यते, जीवस्य तु आरग्रोपुमि- 

तस्याल्पत्वमवकल्पत इति ; तस्य परिहारो वक्तव्यः । उक्तो" 

ह्यस्य परिहारः--परमेश्ररे ऽप्यपेक्षिकमस्पत्वमवकस्पत इति, 

‹ अ्भकौकस्त्वान्तन्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्यो- 

मवन्च  इलयत्र ; स एवेह परिहारोऽनुसंधातव्य इति सुच- 

यति । श्रुलैव च इदमस्पस्वं प्रयुक्तं प्रसिद्धेनाकाशेनोपमि- 
मानया.“ याव्रान्वा अयमाकाञस्तावानेषोऽन्तद्रदय आकाञ्चः". 

इति ,॥ . 
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, अनुक्रुतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ 

“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 

कुतोऽयमभनिः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं॑तस्य भासा 

द. अजुकृय- सवमिदं विभाति ' इति समामनन्ति । 
धिकरणम् । तत्र यं भान्तमनुभाति सर्वं यस्य च मा- 

सा सवैमिदं विभाति, स किं तेजाधातुः कथित्, उत प्राज्ञ 
आत्मेति विचिकित्सायां तेजोधातुरिति तावत्प्राप्तम् । इतः 

तेजोधातूनामेव सूयौदीनां भान प्रतिषेधात् । तेजःस्वभावकं 

हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावकृ एव सूर्ये भासमाने अहनि 

न भासत इति प्रसिद्धम् । तथा सह सूर्येण स्वमिदं चन्द्र- 

तारकादि यस्मिन्न भासते, सोऽपि तेजःस्रभाव एव कथि- 

दिल्यवगस्यते । अनुभानमपि तेजःस्वभावक एवोपपद्यते, 

समानस्वभावकेष्वनुकारदश्च॑नान्; "गच्छन्तमनुगच्छति! इति- 

वन॒ । तस्मात्तेजोधातुः कथिदित्येवं प्राप्र- 

नरूमः--- प्राक्च एवायमात्मा भवितुमहंति । कस्मात् ! 

अनुकृतेः; अनुकरणमनुक्ृतिः ; यदेतत ‹ तमेव भान्तम- 

लुभाति स्वेमः इदयनुभानम , तत्पराज्ञपरिग्रहेऽवकल्पत ; 

: भारूपः सलयसकल्पः ` इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति ; 

न तु तेजोधातुं कंचित्सूयीदयोऽनुभान्तीति प्रसिद्धम् ; 



१८२ सूबभाष्ये [पा. ३. 

समत्वाच्च तेजोधातूनां सु्यादीनां न तेजोधातुमन्यं प्रल- 

पक्षास्ति, यं भान्तमनुभायुः; न दहि प्रदीपः प्रदीपान्त- 

रमलुभाति । यदप्युक्तं समानस्व भावकेष्वनुकासो दश्यत 

इति-- नायमेकान्तो नियमः; भिन्नस्वमावकेष्वपि द्यनु- 

कारो ददयते; यथा सुतप्रोऽयःपिण्डोऽग्न्यनुकृतिरञ्चि दह- 

न्तमनुदहति, भौमं वा रजो वायुं बहन्तमजुबहतीति । ‹अ- 

नुदते: ' इत्यनु भानमसुस् चत; ‹ तस्य च ' इति चतुथं पाद्- 
मस्य शोकस्य सूचयति । ' तस्य भासा सवेमिदं विभाति 

इति च तंद्धेतुकं भानं सू्यादेरुच्यमानं प्राज्ञमार्मानं गम- 

यति । ' तदेवा व्योतिषां ` उ्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ' इति 

हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण तु सूयौदितेजो 

विभातीयप्रसिद्धम ; विरुद्धं च; तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्र- 
तिघातात् । अथवा न सूर्यादीनामेव छोकपरिपटितानामिदं 

तद्धेतुकं विभानसुच्यते; कि तर्हि, ° सवैभिदमः इदयविकशे- 

षश्ुतेः स्व॑स्यैवास्य नासरूपक्रियाकारकफक्जातस्य या ज- 
भिन्यक्तिः, सा बह्मज्योतिःसत्तानिमित्ता; यथा सूयज्योतिः- 

सत्तानिमित्ता सर्वस्य रूपजातस्याभिव्यक्तिः, तदत् । * न तत्र 

सूर्यो भाति" इति च तच्-शब्दमाहरन्प्रकृतम्रहणं ददैयति ; 

परकृतं च ब्रह्म “ यस्मिन्दयौ प्रथिवी चान्तारिक्षमोतम् ' इया- 
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दिना; अनन्तरं च ` हिरण्मये परे कोषे विरजं जह्य नि- 

प्कलम् । तच्छुभ्रं ञ्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ' 

इति; कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरियत इदयुत्थितम-- ` न 

तत्र सूर्यो भाति ` इति । यदप्युक्तम सूयादीनां तेजसां भान- 

प्रतिषेधस्तेजोधातावेवान्यस्मिन्नवकस्पते, सूयं इवेतरेषामिति; 

तत्र तु ल एव तेजोधातुरन्यो न संभवतीत्युपपादितम् । 

ब्रह्मण्यपि चैषां भानम्रतिषेधोऽवकस्पते ; यतः-- यदुप- 
रम्यते तत्सर्वे ब्रह्मणैव ज्योतिषोपरुभ्यते ; ब्रह्म तु नान्येन 

ज्योतिषोपलभ्यते, स्यं ज्योतिःस्वरूपत्वान् , येन सूयोदय- 
म्तस्मिन्भायुः ; व्रह्म हि अन्यद्वयनक्ति, न तु ब्रह्मान्येन 

त्यज्यते, ‹ आत्मनैवायं ज्यातिषास्ते ' "अगृह्यो न हि गू- 

ह्यते ' इल्यादिश्रुतिभ्यः ॥ 

अपि च स्मथेने ॥ २६३॥ 

अपि चेदटमूपत्वं प्राज्ञस्यैवात्मनः स्मयेते भगवद्वीताञु-- 

न तद्भासयते सूर्यो न राश्ञाङ्को न पाव्रकः | यद्गत्वा न 

निवतेन्ते तद्धाम परमं मम इति । ` यदादिलयगतं तेजो 

जगद्धासयतेऽखिरम् । यचन्द्रमसि यन्नाग्नौ तत्तेजो विद्धि 

मामकम इति च ॥ 

दाब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 
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^ अङ्कष्ठमालः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ' इति श्रूयते ; 

तथा “ अङ्कष्ठमात्रः पुरूषो अ्योतिरिवाभूमकः । ईशानो भूत- 
७. प्रमिताधि- मन्यस्य स एवाद्य स उग्र पतदवै तन! 

करणम् । इति च । तत्र योऽयमङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः 

श्रयते, स किं विज्ञानात्मा, किंवा परमामेति संशयः | 

तत्र परिमाणोपदेशाद्धिज्ञानास्मेति तावस््राप्रम । न ह्यनन्ता- 

यामविस्तारस्य परमारमनोऽङ्कष्ठपरिमाणत्वसुपपद्यते ; विज्ञा- 

नास्मनस्तूपाधिमच्तात्सं मवति कयाचित्कल्पनयाङ्कषठमात्र- 
त्वम । स्म्रतेश्च-- ‹ अथ सलयवतः कायात्पाशबद्धं वश्च 

गतम । अङ्कमा पुरुषं निश्चकषं यमो वरान ` इति ; 
न हि परमेन्रो बलात् यमेन ` निष्कं शाक्यः; तेन तत्र 

संसारी अङ्गुष्ठमात्रो निधितः; स एवेहापी्येवं प्रात्र-- 

नूमः--परमासेवायमङ्गछठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुम- 
हेति । कस्मात् ? सब्दात्-- ‹ इंशानो भूतभव्यस्य ' इति । 
न ह्यन्यः परमेश्रराद्भूतभव्यस्य निरङ्कुशषमीदिता । ‹ एतद्र 
तत् इति च प्रकृतं प्रष्टमिहानुसंदधाति ; एतद्र तत् , 
यस्पृष्ठ ब्रह्यत्यथैः ; प्रष्टं चेह व्रह्म-- ‹ अन्यत्र घमीदन्यत्रा- 
धर्मादन्यत्रास्मार्छृताकृतान् । अन्यत्र भूता भव्याच्च यत्त- 
त्पश्यसि तद्द्र ' इति । शब्दादेवेति- अभिधानश्रुतेरेव- 
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ईसान इति परमेश्वरो ऽवगम्यत इलर्थः ॥ 

कथं पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत 
तूमः-- 

ह पेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥ 

सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदये ऽवस्थानमपेक्त्याङ्ग्ठमा- 
स्वमिदमुच्यते ; आकाक्चस्येव वंशपवौपेक्षमरल्िमात्रल्म । 

न द्य जसा अतिमात्रस्य परमात्मनोऽङ्कषठमा्रत्वमुपपयते । न 
चान्यः परमात्मन इह प्रहणमर्हेति ईशानशब्दादिभ्य इत्यु - 

क्तम् । नलु प्रतिप्राणिभेदं हृदयानामनवस्थितत्वात्तदपेक्षम- 

प्यङ्कष्ठमात्नत्वं नोपपद्यत इत्यत उत्तरयुच्यते--मयुष्याधि- 

कारत्वादिति; शाख ह्यविशेषप्रवृत्तमपि ममुष्यानेवाधिकरो- 

ति; शक्तत्वात्, अ्थित्रान्, अपयदस्तत्वान उपनयनादि- 

श्राखाच्च--इत्ति व्णितमेतदधिकाररक्षणे । मनुष्याणां च नि- 

यत्तपरिमाणः कायः ; ओचित्येन नियत्तपरिमाणमेव चैषाम- 

ङ्छठमाघ्रं हृदयम् ; अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छाखरस्य मनुष्य 

द्रदयावस्थानपेक्षमङ्कुष्ठमाच्रस्वञुपपन्नं परमात्मनः । यदप्यु- 

्म---परिमाणोपदे शान् स्प्रतेश्च संसार्येवायमङ्कु्ठमात्रःप्रये- 

तम्य इति ; तसरत्युच्यते--: स आत्मा तत्त्वमसि ` इल्यादि- 

वन् संसारिण एव सतोऽङ्कषठमात्रस्य ब्रह्मत्वमिद्सुपदिश्यत 
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इति । द्विरूपा दहि वेदान्तवाक्यानां प्रव्रत्तिः--कचित्परमा- 

त्मस्वरूपनिरूपणपरा ; कचिद्विज्ञानात्मन; परमात्मैकत्वो पदे- 
छपरा । तदन्न विज्ञानात्मनः परमात्मनैकत्वमुपदिरयते ; ना- 

ङ्ुष्ठमात्रत्वं कस्यचित्न । एतमेवार्थं परेण स्फुटीकरिष्यि-- 
४ अङ्कषठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिवि- 

श्रः | तं स्वाच्छरीरात्पवृहेन्सु जादिवेषीकां धैर्येण; तं विद्या 

च्छुक्रममृतम ' इति ॥ 
6.८ ५ 

तद् पयेपि बादरायणः सभवात् ॥ २६ ॥ 

अङ्कष्ठमात्रश्रुति म॑नुष्यहृदयापेक्षा मचुष्याधिकारत्वाच्छा- 
खस्येव्युक्तम ; तस्परसङ्गेनेदमुच्यते । बाढम , मनुष्यानधिकरो- 

८. दवता- ति शाखम् ; न तु मनुष्यानेवेति इह ब्रह्मज्ञाने 

धिकरणम् । नियमोऽस्ति । तेषां मनुष्याणाम उपरिष्टा- 

ये देवादयः, तानप्यधिकरोति शाख्मिति बादरायण आचा- 

यी मन्यते ; कस्मात् १ संभवात् । संभवति हि तेषामप्यथि- 

त्वाद्ययिकारकारणम् ; तत्राित्वं तावन्मीश्चविषयं देवादी- 

नामपि संभवति विकारविषयविभूस्यनियत्वाोचनादिनिमि- 

त्तम्; तथा सामभ्येमपि तेषां संभवति, मन्रार्थवादेतिहास- 

पुरणछोकेभ्यो विग्रहवत्त्वाद्यवगमात् ; न च तेषां कश्चिखरति- 

वेधोऽस्ति; न चोपनयनश्चाखरेणेषामधिकारो निवर्त्येत, उप- 
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नयनस्य वेदाध्ययना्थस्वान् , तेषां च स्वय॑प्रतिमातवेदस्वात; 

अपि चैषां विदयाग्रहणार्थं बह्मचयौदि दरयति-- एकशतं ह 

त्रै बषाोणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचयेमुवास' ‹ भ्रुवै वारुणिः । 

वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्म ` इलयादि । 

. यदपि कर्मश्वनधिकारकारणसुक्तम-- ८ न देवानां देवतान्त- 

राभावान ` इति, ८ न ऋषीणाम् , आर्ेयान्तगभावात् ' इतिः; 

न तद्विद्या असि । न दीन्द्रादीनां विदयास्वधिक्रियमा- 

णानाभमिन्द्राचयुदेशेन किंचित्छृयमस्ति; न च बुग्वादीनां 

खग्वादिसगोत्रनया । तस्मादेवादीनासपि विद्याश्ठधिकारः 

केन वार्यते ? देवा्यधिकारेऽप्यङ्गष्ठमात्रश्तिः म्वाङ्गुष्ठपेश्नया 

न विरुध्येत ॥ 

विरोधः कमेणीति चेन्नानेकपनि- 

पत्तर्ददोनात् ॥ २७ ॥ ` 

स्यादेतत्-- यदि अिग्रहवच्वाद्यभ्युपगमेन देवादीनां 

विद्यास्वधिकारो व्यत, विग्रहुवत््वात् ऋत्विगादिवदिन्द्रा- 

दीनासपि स्वह्पसंनिधानेन कमाङ्गमावोऽभ्युपगम्येत ; तदा 

च विरोधः कर्मणि स्यात्; न दहीन्द्रादीनां स्वरूपसंनिधा- 

नेन यागाङ्गभावो दृद्यते; न च संभवति, बहुषु यागेषु 
[ (9 

युमपदेकस्वेन्द्रस्य स्वरूपसंनिधानाजुपपनत्तेरिति चेत्, ना- 
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यमस्ति विरोधः; कस्मात्? अनेकप्रतिपत्तेः । एकस्यापि 

देवतात्मनो युगपदनेकस्वरूपग्रतिपत्तिः संभवति । कथमे- 

तदवगम्यते ? द्ेनात् । तथाहि-- ‹ कति देवाः ' इल्युप- 

क्रम्य ‹ त्रयश्च ल्ली च इता त्रयश्च त्री च सहस्रा इति 

निरुच्य (कतमे ते ' इल्यस्यां प्रच्छायाम॒‹ महिमान एतै 
पामेते जयशिश््त्वेव देवाः ` इति ब्रुवती श्रुतिः एकैकस्य 
देवतात्मनो युगपदनेकरूपतां दीयति । तथा त्रयश्चिशतो- 

ऽपि षडाद्यन्तमौवक्रमेण (कतम एको देव इति प्राणः 

इति प्राणैकरूपतां देवानां दशचयन्ती तस्यैव एकस्य प्राणस्य 

युगपदनेकरूपतां दशैयति । तथा स्मृतिरपि-- ‹ आत्मनो 

वै शरीराणि बहूनि भरतषमभ । योगी कुर्याद्र प्राप्य तेश्च 

सर्वेमेहीं चरेत् ॥ प्राप्लुयाद्विषयान्कैश्चिककैश्चिदुभ्रं तपश्चरेत् । 
संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रद्िमिगणानिव ` इत्येवजाती- 
यका प्राप्राणिमाद्रैश्रयाणां योगिनामपि युगपदनेकश्चरीरयोगं 
दशेयति ; किमु वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम् ? अनेक- 
रूपप्रतिपत्तिसंभवाज् एकैका देवता बहुभी रूपैरात्मानं 
प्रविभज्य बहुषु येषु युगपदङ्गभावं गच्छतीति । पौरैश्च न 
द्रश्यते, अन्तधौनादिशचक्तियोगात्--इत्युपपद्यते । ‹ अनेकप्र- 
तिपत्तेदेशेनात् ' इलयस्यापरा ज्याख्या--विग्रहवतामपि क- 
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मोङ्गभावचोदनासु अनेका प्रतिपत्तिरश्यतते ; कचिदेकोऽपि 

विग्रहवनेकत्र युगपदङ्गभावं न गच्छति, यथा बहुभिर्मोज- 

यद्धिनैको ब्राह्यणो युगपद्धोज्यते ; कचिचैकोऽपि विग्रहवान- 
नेकन्च युगपदङ्गभावं गच्छति, यथा बहुभिर्नेमस्छुबौणैरेको 

ब्राह्मणो युगपन्नमस्ियते; तद्दिदहोदेश्शपरित्यागात्मकस्वान् 

यागस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतामुदिङय बहवः स्वं स्वं द्रव्यं 

युगपत्परिद्यक््यन्तीति विग्रहवत््वेऽपि देवानां न किंचिच्छ- 

माणि विरुध्यते ॥ 

राब्द इति चेन्नातः प्रमवात्थ्यक्षाु- 
सानाभ्याम् ॥ २८ ॥ 

9 

मा नाम बिग्रहवच्च देवादीनामभ्युषगस्यमाने कर्मणि 

कशिद्धिरोधः प्रसज्जि; शब्दे तु विरोधः प्रसव्येत। कथम ट 

ओत्पत्तिकं हि शब्दस्यार्थेन संबन्धमा ‹ अनपेक्षत्वान ` 

इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम् । इदानीं तु विग्रहवती देव- 

ताभ्युपगस्यमाना यद्यप्यश्रयैयोगाद्युगपदनेककमेसंबन्धीनि 

हवीषि मुखीत, तथापि विग्रहयोगादस्मदादिवल्लननमरण- 

वती सेति, नित्यस्य शब्दस्य निव्येना्थेन नित्ये संबन्धे 

प्रतीयमाने यद्ैदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितम् , तस्य विरोधः 
स्यादिति चेन, नायमप्यस्ति त्रिरोधः; कस्मात्? अतः 
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प्रमवात् । अत एव हि बेदिकाच्छब्दादे वादिकं जगत्रभ- 

वति ॥ 

ननु - जन्माद्यस्य यततः ' इत्यत्र बरह्मप्रमवत्वं जगतोऽव- 

धारितम् , कथमिह शब्दभ्रभवत्वुच्यते अपि च यदि नाम 
वरैदिकाच्छन्दादस्य प्रभवोऽभ्युपगतः, कथमेतावता विरोधः 

शब्दे परिहतः £ यावता बसवो रद्रा आदित्या विश्रेदेवा 

मरुत इेतेऽथौ अनित्या एव, उत्पत्तिमत्वान ; तदनिल- 

त्व च तद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन 

निवार्यते £ प्रसिद्धं दहि रोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने 
यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति; तम्माष्टिसोेध ण्व 

शब्द इति चेत , न ; गवादिश्चब्दा्थेसंबन्धनियत्वदशनात । 
न हि गवादित्यक्तनामुतपत्तिमत्ते तदाक्रतीनामप्युत्पत्ति- 
मत्त्वं स्यात् । द्रव्यगुणकमेणां हि व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते, 
नाछ्रतयः । आकृतिभिश्च शब्दानां संबन्धः, न व्यक्तिभिः, 
व्यक्तीनामानन्यात्सबन्धग्रहणानुपपत्तेः । व्यक्तिपूर्पसमा- 
नास्वप्याकृतीनां निलयत्वात् न गवादिशब्देषु कथिद्धिसेधो 
दृश्यते । तथा देवादिव्यक्तिमभवाभ्युपगमेऽप्याकृतिनिय- 
त्वात् न कश्चिद्रस्वादिङष्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम् । 
भकृतिविशेषस्तु देवादीनां मन्त्रारथेवादादिभ्यो बिग्रहवत्वा- 
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्रवगसाद्वगन्तव्यः । स्थानविशेषसंबन्धनिमित्ता वा इन्द्रा- 

दिशब्दाः संनापयादिश्चब्दवन् । ततश्च यो यस्तत्तत्स्थानम- 

धितिष्ठति, स स इन्द्रादिश्ब्दैरभिधीयत इति न दोषो 

भवति । न चेदं शच्दप्रभवस्वं ब्रह्मप्रभवस्ववदुपादानकार- 

णलत्वासिप्रायेणेव्टयत । कथं तदि, स्थित वाचकात्मना निले 
शब्दे नित्याथंसंबन्धिनि शब्दव्यवहारयोग्याथग्यक्तिनिष्प- 
त्तिः * अतः प्रभवः ' इत्युच्यते । कथं पुनरवगम्यते दराच्दा- 
भवति जगदिति १--- प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्; प्रत्यक्षं हि 

श्रतिः; प्रामाण्यं प्रयनयेक्षखात; अनुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं 

परति सापेभ्नत्वान्; ते हि शब्दपूर्वा स्ट दशच॑यतः; ‹ एत 
इति वै प्रजापतिरदेवानसरजतास््मिति मनुष्यानिन्दव इति 
(~ ४ 

पितरस्तिरःपविचमिति ब्रहमनाशव इति स्तोन्नं विश्रानीति 

शस्रमभिसौ मगेलयन्याः प्रजाः ` इति श्रुतिः ; तथान्यत्रापि 

* स मनसा वाचं मिश्ुनं समभवत् ' इत्यादिना तत्र तत्र 

शब्दपूर्विका सरष्टिः श्राव्यते ; स्मृत्तिरपि-- “ अनादिनि- 

धना निलया बागुस्छष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिव्या 
यत्त; सवौ: प्रवृत्तयः ` इति; उत्सर्गोऽप्ययं वाचः; संप्रदा- 

यभ्रचतनात्पको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया अन्याददास्यो- 

त्सर्गस्यसरं भवान ; तथा "नाम रूपं च भूतानां कर्मणां च 
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मरवर्तनम॒ । वेदशब्देभ्य णवादौ निर्ममे स महेश्वरः' 
इति । "स्वेषां तु स नामानि कमांणि च प्रथक् प्रथक् | 

वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक् संस्थाश्च निर्ममे" इति च; 

अपिच चिकाीर्षितमथेमनुतिष्ठन तस्य वाचकं शब्दं पूर्व 
स्मरत्वा पश्चात्तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रयक्षमेतत् ;, 

तथः प्रजापतेरपि शषः सृष्टेः पूर्वै वैदिकाः शब्दा मनसि 
पराहुबेभूवुः, पश्चात्तदनुगतानथौन्ससर्जेति गम्यते; तथा च 

श्रतिः ` स भूरिति व्याहरत् स ॒मूमिमसरजत ' इयेवमा- 
दिका भूरादिशब्देम्य एव मनसि प्रादुभूतेभ्यो भूरादिरो- 

कान्सष्टन्दशेयति ॥ 

किमात्मकं पुनः राब्दमभिप्रेत्येदं शब्दप्रमवत्वसुच्यते 

स्फोटम् इद्याह् । व्णपक्षे हि तेषामु्पन्नपरष्वंसित्वान्नित्ये- 
म्यः इउब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रमव इ्यनुपपन्न स्यात् ह 

उत्पन्न्वंसिनश्च बणौः, प्रसयुच्चारणमन्यथा चान्यथा च प्र 

तीयमानत्वात् ; तथा ह्यदृदयमानो.ऽपि पुरुषविरेषोऽध्ययनध्व- 

निश्रवणादेव विशेषतो निधौर्यते-- देवदत्तोऽयमधीते, यज्ञ- 
दत्तोऽयमधीते ` इति; न चायं वणेबिषयोऽन्यथात्वग्रययो 

मिथ्याज्ञानम् , वाधकप्रययाभावात् । न च वर्णेभ्योऽथौब्रग- 

तिक्ता; न द्यकैको वर्णोऽर्थ प्रयाययेत् , व्यभिचारात्; न 
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च वर्णसमुदायगप्रययोऽस्ति, कमवतित्वाद्रणानाम् ; पूरवपू्ैव- 

गनुभवजनितसंस्कारसदहितोऽन्दयो वर्णोऽथै प्रयाययिष्यतीति 
यद्युच्येत, तन्न ; संबन्धम्रहणापेक्षो हि शब्द; स्वयं प्रतीय 

मानोऽ प्रयाययेन › घूमादिवन् ; न च पूवपूवेवणीलुभवज- 

नितसंस्कारसहितस्यान्यवणेस्य प्रतीतिरस्ति, अगप्रलक्षव्वास्मरं- 

स्काराणाम् ; कार्यप्रयाथितैः संस्करिः सदितोऽन्त्यो वर्णोऽयै 

म्रयाययिष्यतीति चेन्, न; संम्कारकार्यखयापि स्मरणस्य कम- 

वर्तिसवात्त ; तस्मास्स्फोर णव शब्दः । स चैकैकवर्णप्रयया - 

दितसरंस्कारवीजेऽन्यवणंप्रययजनितपरिपाके प्रल्ययिन्येकम्र- 

वययविषयतया स्लटिति प्रयवभासत; न चायमेकम्रययो व~ 

पेविषया स्मृतिः, वणोनामनेकत्वादेकप्रययविषयत्वालुपपततेः ; 

तस्य च प्रत्युच्चारणं प्रयभिज्ञायमानत्वान्नित्यस्वम , भेदप्रय- 

यस्य वणैविषयत्वात् । तस्मान्नित्याच्छन्दात्स्फोटरूपादभिधा- 

यकाल्कियाकारकफलरूरक्षणं जगद्मिधेयभूतं प्रभवतीति ॥ 

° वणां एव तु शब्दः ` इति मगवानुपवैः । ननूत्पन्न- 

प्र्वंसित्वं बणोनामुक्तम्; तन्न, त षवेति प्रयभिज्ञानात्; सा- 

दृर्यास्यभिज्ञानं केशादिष्विवेति चेत्, न; प्रत्यभिज्ञानस्य 

प्रमाणान्तरेण बाधानुपपत्तः ; प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिमित्त- 

भिति चेत्, न; व्यक्तिप्रस्यभिज्ञानान् ; थदि दहि प्रत्युच्चारणं 

६. ५. 1. 13 
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गवादिव्यक्तिवदन्या अन्या वणंव्यक्तयः प्रतीयेरन् , तत 
आकृतिनिमित्तं भ्रयभिज्ञानं स्यात; न स्वेतदस्ति ; वर्णल्यक्तय 

एव हि प्रत्युज्ारणं प्रयभिज्ञायन्ते ; द्विर्गोशब्द उचारितः-- 

इति हि प्रतिपत्तिः; न तु द्वौ गोशब्दाविति | नु वर्णा 

अप्युचारणभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते, देवदत्तयज्ञदत्तयोरभ्ययन- 

ध्वनिश्रवणादेव भेद्प्रतीतेरिव्युक्तम् ; अत्राभिधीयते-- सति 

वर्णविषये निशिते प्रयभिज्ञाने, संयोगविभागामिव्यङ्खय- 

त्वाद्रणीनाम , अभित्यल्कवैचित्रयनिमित्तोऽयं वर्णविषयो 

विचित्रः प्रययः, न स्वरूपनिमित्तः ; अपि च वणेव्यक्तिमे- 

दवादिनापि प्रयभिज्ञानसिद्धये बणीकृतयः कल्पयितव्या; 

ताघ्ु च परोपाधिको मेदग्रयय इलयभ्युपगन्तव्यम ; तद्वरं 

वणेव्यक्तिष्वेव परोपाधिको मेदप्रययः, स्वरूपनिभित्त च 

प्र्यभिज्ञानम्-- इति कस्पनाखघवम् । एष एव च वर्ण- 

विषयस्य मेदग्रययस्य बाधकः प्रययः, यस्रलयभिज्ञानम । 

कथं द्येकस्मिन्काटे बहूनामुञ्चारयतामेक एव सन् गकारो 

युगपदनेकरूपः स्यात्-- उदान्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च सानु- 

नासिकश्च निरतुनासिकश्चेति; अथवा ध्वनिकरृतोऽयं मेदप्र- 

लयो न वर्ण॑कृत इदयदोषः | कः पुनरयं ध्वनिनीम यो 

दूरादाकणैयतो वणेविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णंपथमवत- 
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रति; प्रव्यासीदतश्च पटुमदुत्वादि भेदं बर्णेष्वासलयति ; 

तज्निबन्धनाश्चोदात्तादयो विषाः, न बण॑स्वरूपनिबन्धनाः; 

वर्णानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वान् ; एवं च सति 

साखम्बना एषते उदात्तादिप्रयया भविष्यन्ति; इतरथा 

हि बणांनां प्रत्यभिज्ञायमानानां निर्भेदत्वात्संयोगविभागकृ- 

ता उदात्तादिविशेषाः करप्येरन् ; संयोगविभागानां चाप्रव्य- 

क्षत्वान्न तदाश्रया विरोषाः व्णेष्वध्यवसातुं शक्यन्त इत्य- 

तो निरारम्बना एवे एते उदात्तादिप्रत्ययाः स्यु; । अपिच 

नैवेतदभिनिवष्टव्यम--उद्ात्तादिभेदेन वणीनां प्रत्यभिज्ञाय- 

मानानां भेदो भवेदिति; न द्यन्यस्य भेदेनान्यस्याभिद्यमा- 

नस्य भेदो भवितुमर्हति ; न हि व्यक्तिभेदेन जाति भिन्नां 

मन्यन्ते । वर्णेभ्यश्चाथप्रतीतेः संभवात् स्फोटकल्पनानाथैका । 

न कल्पयाम्यहं स्फोटम् , प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि, एकैक- 

वणंग्रहणाहितसंसकारायां बुद्धौ इटिति प्रत्यवभासनादिति 

चेत्, न ; अस्या अपि बुद्धेवेणविषयत्वात् ; एकेकव्णंग्रहणो- 

तरकाला हीयमेका बुद्धिर्गौरिति समस्तव्णैविषया, नाथौन्तर- 

विषया ; कथमेतदवगम्यते £ यततोऽस्यामपि बुद्धौ गकारा- 
द्यो वणौ अनुवतेन्ते, न तु दकारादयः ; यदि ह्यस्या बुद्ध 
गेकारादिभ्योऽ्थान्तरं स्फोटो बिषयः स्यात्, ततो दकारा- 
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दय इव गकारादयोऽप्यस्या बुद्धेव्यौवर्तेरन् ; न तु तथास्ति; 

तस्मादियमेकबुद्धिवण विषयेव स्पतिः । नन्वनेकत्वाद्रणोनां 

नैकलुद्धिविषयतोपपद्यत इत्युक्त , तत्प्रति ब्रूमः-संभवत्यन- 

कस्याप्येकबुद्धिविषयत्वम , पङ्कः वनं सेना दरा शतं सहस्र- 

मित्यादिदशषनान् ; या तु गौरियेकोऽयं शब्द इति बुद्धिः, 

सा बहुष्वेव वणेष्वेकार्थावच्छेदनिबन्धना ओपचारिकी वनसे- 

नादिबुद्धिवदेव । अत्राहु-- यदि वणौ एव सामस्त्येन ष- 

कलुद्धिविषयतामापद्यमानाः पदं स्युः, ततो जारा राजा क- 

पिः पिक इत्यादिषु पदविशेषप्रतिपत्तिर्न स्यात्; त एव हि व- 

णौ इतरत्रेतरत्र च प्रस्यवभासन्त इति; अल्ल वदा- 

मः-- सत्यपि समस्तवणैम्रस्यवमरे यथा कमानुरोधिन्य एव 

पिपीलिकाः पङ्किबुद्धिमायोहन्ति, एवं कमानुरोधिन एव हि 

वर्णाः पदबुद्धिमारोक्ष्यन्ति ; तत्र वणौनामविरोषेऽपि क्रमवि- 

शेषकरता पदविरेषभ्रतिपत्तिने विरुध्यते; ब्रद्धव्यवहारे चेमे 

वर्णी कमाद्यनुगृह्ीता गृहीताथेविरोषसंबन्धाः सन्तः स्व- 

ज्यवहारे ऽप्यकैकवणेग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमरशिन्यां बुद्धौ 

तादृशा एव अरत्यवभासमानास्तं तमथेमव्यभिचारेण प्रत्या- 

ययिष्यन्तीति वणंवादिनो छधीयसी कल्पना | स्फोटवादि- 

नस्तु दृष्टहानिः, अदृष्टकस्पना च ; वर्णीश्चेमे कमेण गृह्यमा- 
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णाः स्फोटं उ्य्रयन्ति स स्फोटो ऽर्थं व्यनक्तीति गरीयसी 
कस्पना स्यात ॥ 

अथापि नाम प्रत्युच्वारणमन्येऽन्ये वणाः स्युः, तथापि 

परत्यभिज्ञारम्बनमभावेन वणंसामान्यानामवहयाभ्युपगन्तन्य- 

स्वात्, वर्णेष्वथेप्रतिपादनपरक्रिया रचिता सा सामान्येषु 

संचारयितव्या । ततश्च नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्ती- 
नां प्रभव इत्यविरुद्धम् ॥ 

अत एव च निदखयत्वम् ॥ २९ ॥ 
कतुरस्मरणादिति स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिन्य- 

क्तिप्रभवाभ्युपगमेन तस्य विरोधमाश्ङ्कुथ (अतः प्रभवान् ' 
इति परिदत्य इदानीं तदेव वेदनित्यत्वं स्थितं द्रदयति-- 

अत एव च नित्यत्वमिति । अत्त एव नियताकृतेर्देवादेजंगतो 

बेदशब्दभ्रभवत्वान् वेदशब्दनित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम् । तथा च ` 

मन्त्रवणे;--* यज्ञेन वाचः पद्वीयमा्यस्तामन्वविन्दन्नुषिषु 
प्रविष्टाम् ' इति स्थितामेव वाचमनुविन्नां दर्शयति । बेदन्या- 
सश्चैवमेव स्मरति-- युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्मह- 
प्रयः । ठेभिरे तपसा पूैमनुज्ञाताः स्वयंभुवा " इति ॥ 

समाननाभरूपत्वाचाव्त्तावप्यविरोधो 

दहोनात्स्खते ॥ ३० ॥ 
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अथापि स्यात्-- यदि पश्रादिव्यक्तिवरेवादिव्यक्तयो- 

ऽपि संतत्यैवोतपव्येरन् निरुध्येरंश्च, ततोऽभिधानाभिधेया- 

भिधातरव्यवहाराविच्छेदास्संबन्धनियत्वेन विरोधः र्दे 

परिष्टियेत । यदा तु खलु सकलं त्रैखोक्यं परियक्तनामरूपं 

निर्धेपं प्रीयते, प्रभवति चाभिनवमिति श्रुतिस्मृतिवादा 

वदन्ति, तदा कथमविरोध इति । तत्रेदमभिधीयते समा- 

ननामरूपत्वादिति । तदापि संसारस्यानादित्वं तावद्भ्युप- 

गन्तव्यम् । प्रतिपादयिष्यति चाचायः संसारस्यानादित्वम् 

-- ‹ उपपद्यते चाप्युपरभ्यते च ' इति । अनादौ च सं- 

सारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रख्यप्रभवश्रवणेऽपि पूवैपबोध- 

वदुत्तरप्रबोधेऽपि व्यवहारान्न कथिद्धिरोधः, एवं कल्पा- 

न्तरप्रभवप्रखययोरपीति द्रष्टव्यम् । स्वापग्रबो घयोश्च प्रख्य- 

प्रभवौ श्रयेते-- ° यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पर्यलयथा- 
स्मिन्प्राण एवैकधा भवति तदैनं वाक्सवैनांमभिः सहा- 

प्येति चक्षुः सवै रूपैः सहाप्येति श्रोचं सर्वैः शब्दैः सहा- 

प्येति मनः सवै््यानः सहाप्येति स॒ यदा प्रतिबुध्यते 
यथानज्वैकतः सवौ दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्ेवमेषै- 
तस्मादात्मनः स्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणिभ्यो 

देवा देवेभ्यो रोका ' इति । स्यादेतत-- स्वापे पुरुषा- 
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न्तरत्यवहाराचिच्छेदात्स्वयं च सुषुप्रप्रबुद्धस्य पू्व्रबोधव्य- 

वहारानुसंथानसंभवाद्विसधम ; महाप्रखये तु सवेत्यवहा- 
रोच्छेदाज्ञन्मान्तरष्यवहारवच्च कल्पान्तरभ्यवहारस्यानुसं- 
धातुमदाकयस्वाद्धैषम्यमिति । नेष दोषः, सत्यपि सवेव्यव- 

हारोच्छेदिनि महाप्रखये परमेश्वरानुम्रहादीश्वराणां हिरण्यग- 

मौदीनां कल्पान्तरव्यवहारानुसंधानोपपत्तेः । यद्यपि म्रा 

कृताः प्राणिनो न जन्मान्तरव्यवहारमनुसंदधाना दरयन्त 

इति, तथापि न तत्प्राकृतवदीश्ररयाणां भवितव्यम । यथा 

दि प्राणित्वाविरोषेऽपि मनुष्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञानैश्र- 

यौदिश्रतिवन्धः परेण परेण भूयान् भवन द्ञ्यते ; 

तथा मनुष्यादिष्वेव दिरण्यगर्भपर्यन्तेषु ज्ञानिश्रयौयभिव्य- 

क्तिरपि परेण परेण भूयसी भवतीत्येतच्छूतिस्प्रतिवादे - 

ष्वसकृदेवाजुकस्पादौ प्रादुमैवतां पारमेश्र्थ श्रूयमाणं न 

र्य नास्तीति वदितुम् । वतश्चातीतकस्पानुष्टितप्रकृष्ट- 

ज्ञानकर्मणामीश्वराणां हिरण्यगभोदीनां व्त॑मानकल्पादौ प्रा- 

दुभैवतां परमेश्वरानुगृहीतानां सुप्रपरतिनुद्धवत्कल्पान्तरन्य- 
वहाराज्ुसंघानोपपत्तिः । तथा च श्रुतिः-- "यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्वं यो त्रै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै! त हि 

दे वमास्मचुद्धिभकाश्चं सुमुष्र्वै शरणमहं परपदे ' इति । 
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अ + १ रमरन्ति च सौनकाद्यः-- ' मघुच्छन्दःप्रभूतिमिर्कषिभिर्दा- 
शतय्यो दृष्टाः › इति । प्रतिवेदं चैवमेव काण्टर्प्यादयः स्मर्य 
न्ते । श्ृतिरपि कपिज्ञानपूरबंकमेव मन्वेणानुष्ठानं दर्शयति-- 
ध्यो ह वा अविदितार्ेयच्छन्दोदैवतन्राह्यणेन मन्तरेण याज- 
यति वाध्यापयति वा स्थाणुं वच्छंति गर्तं वा प्रतिपद्यते 
इप्युपक्रम्य ` तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्" इति । 
प्राणिनां च सुखप्राप्ये धर्मो विधीयते; दुःखपरिहाराय 
चाधमैः प्रतिषिध्यते; टृषटानुश्रविकसुखदुःखविषयौ च राग- 
वेषौ भवतः, न विलक्षणविषयौ-- इत्यतो धमीधश्षफल- 
भूतोत्तरोत्तरा सेष्टििष्प्यमाना पूरब्ष्टिसदृ दयेव निष्पद्यते । 
स्मृतिश्च भवति-- (तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सरष्टयां 
प्रतिपेदिरे । तान्येव ते प्रपद्यन्ते छज्यमानाः पुनः पुनः । । 
दिंखाहिखे मदुकूरे धमो धर्मावरृतारृते । तद्भाविताः प्रप्ते 
तस्मात्तत्तस्य रोचते ' इति । प्रीयमानमपि चेदं जगच्छ- 
केत्यवशेषमेव प्रलीयते ; शाक्तिमूकमेव च प्रभवति; इतरथा 
आकस्मिकत्वप्रसङ्गात् 1 न चानेकाकाराः शक्तयः शक्याः क- 
स्पयितुम् । तत््च विच्छिद्य विच्छिदयाप्युद्धवतां भूरादिरोक- 
म्रचाहाणाम् , देवतियैख्लुष्यलक्षणानां च प्राणिनिकायभ्रवा- 
हाणाम् , वणाश्रमधरमैफरुव्यवस्थानां चानादौ संसारे नियत- 
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[५ 

स्वभिन्द्रिय॑विषयसंबन्धनियतत्ववस्मस्येततव्यम; न दीन्द्रियवि- 

पयसंबन्धादेव्येवहारस्य प्रतिसगगमन्यथात्वं षष्ठन्द्रियविषय- 

कल्पं सक्यसुस्रेक्षितुम । अतश्च स्व॑कस्पानां तुस्यन्यवहा- 

रत्वान॒ कस्पान्तरव्यवहायानुसंधानक्षमलाचेश्राणां समा- 

ननामरूपा एव प्रतिसर्म विशेषाः प्रादुभवन्ति । समानना- 
मरूपत्वा्चावरत्तावपि महासगमहाप्रख्यलक्षणायां जगतोऽभ्यु- 

पगम्यमानायां न कश्चिच्छब्दभरामाण्यादिविरोधः । समानना- 

मरूपतां च श्रुतिस्मृती दशंयतः-- ‹ सूयाचन्द्रमसौ धाता 

यथापूर्वमकस्पयन् । दिवं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो सुबः' 

इति ; यथा पूर्वेसमिन्कल्पे सूयाचन्द्रमःप्रथत्ति जगत् क्तम , 

तथास्मिन्नपि कल्पे ` परमेश्वरोऽकल्पयदित्यथेः ; तथा- 

८ अभ्निवी अकामयत ¦ अन्नादो देवाना स्यामिति । स एत- 

मम्रये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाश्चमष्टाकपाटं निरवपत् ` इति 

नक्षबरेष्िविधौ योऽभनिर्निरवपत् यस्मे वाग्नये निरवपत् , तयोः 

समाननामरूपतां दश्शंयति-- इत्यवेजातीयका श्रुतिरिहो- 

दाहरवैव्या ; स्मृतिरपि ‹ ऋषीणां नामयेयानि याश्च वेदेषु 

दृष्टयः । शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ यथ- 

वष्बूतुलिङ्गानि नानारूपाणि पयैये । दृश्यन्ते तानि 

तान्येव तथा भावा युगादिषु ।॥ यथाभिमानिनोऽतीतास्तु- 
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+) 

ल्याम्ते साप्रतैरिह् । देवा देवैरतीतैरह सूपैर्लासभिरेव चः 

इव्येवंजातीयका द्रष्टव्या ॥ 

मध्वादिष्वसंमवाद्नधिकारं 
जैमिनिः ।॥ ३१ ॥ 

इह देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्प 

विज्ञातं तत्पयावल्यैते-- देवादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यो 
मन्यते ; कस्मात्? मध्वादिष्वसंभवात् । ब्रह्मविद्यायामधिका- 

रारेयुपगमे हि विद्यात्वाविज्चेषात् मध्वादिविद्ाखप्यधिकारो- 

ऽभ्युपगम्ये्त; न चैवं संभवति ; कथम् १ ‹ असौ वा आदित्यो 
देवमधु ̀  इलयत्र मनुष्या आदिं मध्वध्यासेनोपासीरन ; देवा- 

दिषु ह्युपासकेष्वभ्युपगम्यमानेष्वादियः कथमन्यमादियसुपा- 

सीत? पुनश्चादियन्यपाश्रयाणि पच्च रोहितादीन्यस्रतान्यनु- 

क्रम्य, वसवो रुद्रा आदिलया मरुतः साध्याश्च पच्च देवगणाः 

कमेण तत्तदम्ृतमुपजीवन्तीत्युपदिदय, ‹ स य॒ एतदेवममृतं 

वेद वसूनामेवैको भूत्वाभचिनैव सुखेनैतदेवामतं दृटा तृप्यति" 
इद्यादिना वस्वा्युपजीन्यान्यमृतानि विजानतां वस्वादिम- 
दिमप्रापचिं दशेयति ; वस्वादयस्तु कान् अन्यान् वस्वादीन- 

मृतोपजीविनो विजानीयुः १ कं॑वान्यं वस्वादिमहिमानं प्र 
प्सेयुः १ तथा-- ‹ अभिः पादो वायुः पाद् जादिदयः पादो 
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दिश्चः पादः ' ‹बायुवौ संबभैः' ८“ आदियो ब्रह्मेयादेशः ' 

इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधि- 

कारः संभवति; तथा ‹ इमामेव गौतमभरद्राजावयं वै गौ- 

तमोऽये भरद्वाजः ` इत्यादिष्वपि देषिसंबन्धेषूपासनेषु न 

तेषामेव कषीणामधिकारः संमवति ॥ 

कुतश्च देवादीनामनधिकारः-- 

ञ्यातिषि मावाच॥ ३२॥ 

यदिदं ज्योतिभेण्डङं दुस्थानमहोरात्राभ्यां बम्भ्रमञ्ञग~ 

दवभासयति, तस्मिन्नादित्यादयो देवतावचनाः काब्दाः भरयु- 

ञ्यन्ते ; छोकभ्रसिद्धेवाक्यरषप्रसिद्धेख | न च ज्योतिमेण्ड- 

छस्य हृदयादिना विभ्रहेण चेतनतया अआ्थत्वादिना वा यो- 

गोऽवगन्तुं राक्यते, मरदादिवदचेतनत्वावगमात् । पएतेना- 

रन्यादयो व्याख्याताः ॥ 

स्यदेतत्-- मन्त्राथेवादेतिहासपुराणरोकेम्यो देवादीनां 

विग्महवतत्वाद्यवगमादयमदोष इति चेत् , नेत्युच्यते ; न ताव- 

ल्लोको नाम किंचिर्स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति; प्रत्यक्षादिभ्य एव 
अच्यमिचरितविषयेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्ध एवार्थो लोकास 

सिद्ध इत्युच्यते ; न चात्र प्रत्यक्षादीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति ; 
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इतिहासपुराणानामपि पौरुषेयत्वात्प्रमाणान्तरमूलतामाक।- 

हति ; अथवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वात् स्तुत्यथौः सन्तो न 
प्र्थगर्थ्येन देवादीनां विम्रहादिसद्धावे कारणभावं प्रतिपद्य 
न्ते; मन्त्रा अपि श्रुत्यादिविनियुक्ताः प्रथोगसमवायिनो- 
ऽभिधानाथौ न कस्यचिदर्थस्य प्रमाणभित्याचक्छते ; तस्माद्- 

मावो देवादीनामधिकारस्य ॥ 

भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥ 

तु-शब्दः पूरवेपक्षं ठ्यावतेयति । बादरायणस्त्वाचार्यो भाव- 

मधिकारस्य देवादीनामपि मन्यते । यद्यपि मध्वादिविद्यासु 

देवतादिव्यामिश्रास्वसं मबोऽधिकारस्य, तथाप्यस्ति हि श्ु- 

द्धायां ब्रह्मविद्यायां संभवः; अ्थित्वसामध्याप्रतिषेधायपेक्ष- 

स्वाद्धिकारस्य । न च कचिदसंभव इत्येतावता यत्र संभव- 

स्तत्राप्यधिकारोऽपोदेत । मनुष्याणामपि न सर्वेषां ब्राह्मणा- 

दीनां सर्वेषु राजसूयादिष्वधिकारः संभवति । तत्र 

यो न्यायः सोऽत्रापि भविष्यति । ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य 

भवति छिङ्गदशेनं श्रौतं देवाद्यधिकारस्य सूचकम-- ˆ तयो 
यो देवानां प्रत्यतरुभ्यत स एव तद मवत्तथर्षीणां तथा मनु- 
ष्याणाम् ` इति, ‹ते होचुहेन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमा- 

त्मानमन्विष्य सर्वाश्च. छोकानाप्रोति सवौश्च कामान् ` इति, 
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“इन्द्रो ह वै देवानामभिम्रवत्राज विरोचनोऽदुरणाम् ' 
इसयादि च । स्मातैमपि च गन्धवैयाज्ञवल्क्यसंवादादि ॥ 

यदप्युक्तम् ‹ ज्योतिषि मावा ' इति, अत्र बूमः--ञ्यो- 

तिरादिविपया अपि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दारचेत- 

नाबन्तजैशर्यादुपेतं त॒तं देवतात्मानं समपेयन्ति, मन्त्रा 
ैवादादिषु तथा व्यवहारात् । अस्ति शछचेश्रयेयोगादेषतानां 

उ्योतिराद्यात्मभिरचावस्थातुं यथष्ठंचतं तं विग्रहं प्रहीतुं 

साम्यम् । तथा हि श्रूयते सुनरद्मण्याथेवादे-- ° मेधाति- 

येमेष- इति-- मेधातिथिं ह काण्वायनमिन्द्रो मेषो भूत्वा 

जार ` इति । स्मर्येते च--- आदिय पुरुषो भूत्वा न्ती- 

सुपजगाम ह” इति । मृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारोऽम्यु- 

पगम्यन्ते ; ‹ मद्त्रवीत् ' ‹ आपोऽनुवन ” इत्यादिदशेनात् । 

ज्योदिरादेस्तु मूतधातोरादिलयादिष्वभ्यचेतनत्वसभ्युपगम्यते । 

चेतनास्त्वधिष्ठातासे देवतात्मनो मन्त्राथवादादिषु व्यवहारा- 

दित्युक्तम् ॥ 

यदप्युक्तम्-- मन्त्राथैवादयोरन्याथत्वान्न देवताविग्रहा- 
दिप्रकाञ्चनसामभ्यमित्तिः अत्र ब्रूमः-- प्रत्ययाप्रस्ययौ हि स- 

द्वावासद्धावयोः कारणम् ; नान्यार्थत्वमनन्या्थेत्वं वा ; तथा 
ह्यन्याथैमपि प्रस्थितः पथि पतितं तृणपणौद्यस्तीव्येव प्र्िप- 
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दयते । अच्राहू--विषम उपन्यासः ; तत्र हि तृणपणौदिवि- 

षयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति, येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते; अच्र पु- 

नरिध्युदेदौकवाक्यभावेन स्तुद्यर्थेऽथैवादे न पाथगर्भ्येन चर 
न्तान्तविषया प्रवृत्तिः राक्याध्यवसातुम् ; न हि महावाक्ये 

ऽथप्रत्यायकेऽवान्तरवाक्यस्य प्रथक्परत्यायकत्वमस्ति ; यथा 

“न सुसं पिबेत् ' इति नञ्वत्ति वाक्ये पदत्रयसंबन्धात्सुरा- 

पानप्रतिषेध एवैको ऽर्थो ऽबगस्यते ; न पुनः सुगं पिबेदिति 
पदद्वयसंबन्धात्सुरापानविधिरपीति ।- अप्रोच्यते-- विषम 

उपन्यासः; युक्तं यत्सुरापानप्रत्तिषेघे पदान्वयस्यैकत्वाद्वा- 

न्तरवाक्या्थस्याग्रहणम् ; विध्युदेश्चाथवादयोस्त्वथेवादस्थानि 

पदानि प्रथगन्वयं ब्ृत्तान्तविषयं प्रतिपद्य, अनन्तरं 

कैमथ्यैवशेन कामं विधेः स्तावकत्वं प्रतिपद्यन्ते; यथा हि 

^ वायन्य ̂ इवेतमारभेत भूतिकामः इत्यत्र बिध्युदेावर्सिनां 
वायव्यादिपदानां विधिना संबन्धः, चैवम् ‹ वायव क्षेपिष्ठा 

देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स॒ एवैनं भूतिं 
गमयति! इलेषामथेवादगतानां पदानाम्; न हि भवति 

° वायुवौ आमेतः इति “क्षेपिष्ठा देवता वा आङमेत ` 

इत्यादि । बायुखभावसंकीतेनेन तु अवान्तरमन्वयं प्रति- 
पद्य, एवं विशिष्टदैवत्यमिदं कर्मेति बिधि स्तुवन्ति । तदत 
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योऽवान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो भवति, तत्र तदनु- 

वाद्रेनार्थवादः प्रवर्तते; यत्र प्रमाणान्तरविरुद्धः, तत्र गुण- 

वादेन; यत्र तु तदुभयं नास्ति, तत्र किं प्रमाणान्तसाभावा- 

दुणवादः स्यात् , आहोस्तिस्रमाणान्तराविरोघाद्वियमानाथे- 

वाद् इति-- प्रतीतिङारणैर्वि्माना्थैवाद् आश्रयणीयः, न गु- 

णानुवाद्ः ; एतन मन्त्रो व्याख्यातः । अपि च विधिभिरेवेन्द्रा- 

दिरैवत्यानि हवीषि चोदयद्धिरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम ; 

न॒ दहि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्चेतस्यारोपयितुं शक्यन्ते; 

न च चेतस्यनारूढायै तस्थै तस्ये देवतायै हविः प्रदातुं 

शाक्यते ; श्रावयति च-- ` यस्यै देवतायै हविगहीतं 

स्यात्तां ध्यायेद्रषट् करिष्यन ' इति; न च शब्दमात्र- 

मर्थस्वरूपं संभवति, शन्दाथेयोभदात् ; तत्र यादशं मन्ता- 

थेवादयोरिन्द्रादीनां स्वरूपमवगतं न तत्तादृशं शब्दप्रमाण- 

केन प्रत्याख्यातुं युक्तम् । इतिद्ासपुराणमपि व्याख्यातेन 

मार्गेण संभवन्मन्त्राथेवादमूढकत्वात् प्रभवति देवताविग्रहादि 

साधयितुम् ; प्रत्यक्षादिमूरमपि संभवति ; भवतति ह्यस्माक- 

मग्रत्यक्षमपि चिरंतनानां प्रत्यक्षम् ; तथा च व्यासादयो दे- 

वादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्यते ; यस्तु नूयात्--इदा- 

नीतनानामिव पूर्वेषामपि नास्ति देवादिभिव्यैवह्तँ साम्य 
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[9 मिति, स जगद्रौचिच्यं प्रतिषेधेत् ; इदानीमिव च नान्यदा- 
पि सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्तीति त्रूयान् › ततश्च राजसूयादि- 

चोदना उपश्न्ध्यान् ; इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यञ्यवस्थि- 

तप्रायान्येणीश्रमधर्मान्प्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्थाविधायि 

ाखमनथेकं कुयान् ; तस्माद्धमो्कर्षवराचिरेतना देवादिभिः 

प्रत्यक्ष व्यवजहुरिति शिष्यते । अपि च स्मरन्ति-- 
° स्वाध्यायादिष्देवतासंप्रयोगः ` इत्यादि ; योगोऽप्यणिमायै- 

श्येप्राप्निफल्कः स्मर्यमाणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्या- 

ख्यातुम् ; श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रख्यापयति-- प्रथिव्यप्रेनो- 

ऽनिल्खे समुस्थिते पश्वात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तम्य 

रोगो न जरान म्ल्युः प्रामरस्य योगाभनिमयं शरीरम ' 

इति । ऋषीणामपि मन््रत्राह्मणदिनां सामर्थ्य नास्मदी- 

येन सामर्थ्येनोपमातुं युक्तम । तस्मात्समूरमितिहासपुगा- 
णम । रोकप्रसिद्धिरपि न सति संभवे निरारम्बनाध्यवसातुं 

युक्ता । तस्मादुपपन्नो मन्त्रादिभ्यो देवादीनां विग्रहवत््वा- 
द्यवगमः । तत्श्चाधित्वादिसंभवादुपपन्नो देवादीनामपि नश्च- 

विद्ायामधिकारः । क्रममुक्तिदशनान्यप्येवमेवोपपद्यन्ते ॥ 

चुगस्य तद्नाद्र्रवणात्तदाद्रवणा- 

त्सूच्यते हि ॥ २४ ॥ 
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यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि बिद्याख- 

धिकार उक्तः, तथैव द्विजायधिकारनियमापवादेन शूद्रस्या- 
९. अपशच्ाधि- प्यधिकारः स्यादित्येतामाशचङ्कं निवतैयितु- 

करणम् । मिद्मधिकरणमारभ्यते । तच श द्रस्याप्यधि- 

कारः स्यादिति तावस्प्राघ्रम्; अ्थित्वस्तामथ्यंयोः संभवात् , 

° तस्म च्छ्रो यज्ञेऽनवक्लप्रः * इतिवत् शद्धो विद्यायामनव- 

कठप्न इति निषेधाश्रवणात् । यच्च॒ कर्मेसखनधिकारकारणं 

शद्रस्यानभित्वम , न तद्विद्यास्वधिकारस्यापवाद्कम्; न द्याह्- 

वनीयादिरदितेन विद्या वेदितुं न शक्यते । भवति च श्रतं 
लिङ्ग शद्राधिकारस्योपोद्रलकम् ; संबगैविद्यायां हि जानश्रति 

पौत्रायणं छश्रूषुं शद्रशब्देन परासृशति--' अह हारे त्वा द्र 

तवैव सह गोभिरस्तु ' इति । विदुरप्रश्तयश्च शुद्रयोनिप्र- 

भवा अपि विशिष्टविज्ञानसंपन्नाः स्मयेन्ते । तस्माद्धि क्रियते 

शद्रो विद्यास्विव्येवं प्रापे- 

ब्रूमः-- न साद्रस्याधिकारः, वेदाध्ययनाभावात् । अधी- 

तवेदो हि विदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधिक्रियते । न च श्युद्रस्य 

वेदाध्ययनमस्ति ; उपनयनपू्वैकत्वाद्ेदाध्ययनस्य, उपनयनस्य 

च बणंत्रयविषयत्वात् । यत्त॒ अथित्वम्, न तदसति सामर्थ्ये- 

ऽधिकारकारणं भवति | सामध्यमपि न लौकिकं केवरम- 
>. ४४. 1. 14 
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धिकारकरारणं भवति ; शाखीयेऽरथे शाखीयस्य साम्य 

स्यापि्षितत्वात् , शा्लीयस्य च सामध्यंस्याध्ययननिराकरणे- 
न निरङ्ृतत्वात् । यच्चेदम् ‹ शूद्रो यज्ञेऽनवक्त्छपतः ' इति, तत्त् 
न्यायपूवेकस्वाद्विद्यायामप्यनवक्लछपस्वं खोतयति ; न्यायस्य 

साधारणत्वात् । यत्पुनः संवगेनिद्यायां शाद्रशषब्दश्रवणं लिङ्गं 

मन्यसे, न चलिङ्गम् ; न्यायाभावात् । न्यायोक्ते हि लिङ्ग- 

दशनं! द्योतकं भवति । न चात्र न्यायोऽस्ति । कामं चायं 
शद्रशब्दः संवगैविद्यायामेतैकस्यां श्ुद्रमधिकुर्यात्, तद्विषय- 

स्वात् ; न सवासु विद्यासु । अथेवादस्थवात्तु न कचिद- 

प्ययं शूद्रमधिकवुँमुत्सहते । शक्यते चायं दा द्रशब्दोऽधि- 

कृतविषये योजयितुम् ; कथभित्युच्यते--- ‹ कम्वर एन- 

मेतस्सन्तं सयुग्वानमिव रैकमात्थ ` इयस्माद्धंसबाक्यादा- 

स्मनोऽनादरं श्रुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शुक् उत्येदे ; 

तामृषी रकः शद्रशब्देनानेन सूचयांबभूव आत्मनः परो- 
्षक्नताख्यापनायेति गम्यते, जातिशद्रस्यानधिकारात् । कथं 

पुमः शद्रशब्देन शुगुत्पन्ना सूच्यत इति, उच्यते-- तदा- 

द्रबणात् ; शुचमभिदुद्राव, इचा वा अभिदुद्रुवे? शुचा वा रक- 

मभिदुद्राव-- इति शद्रः; अवयवाथेसंमवात् , रूढय्थंस्य 

चासंभवात् । ददयते चायमर्थोऽस्यामाख्यायिकायाम् ॥ 
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क्चचियत्वगतेश्चोच्तरचत्र चैच्ररथेन 

िङ्गात् ॥ ३५ ॥ 

इतश्च न जातिशयुद्रो जानश्रुतिः ; यत्कारणं प्रकरणनि- 

रूपणेन क्षत्रियत्वमस्योत्तरत्र चैत्ररथेनाभिप्रतारिणा कषुतियेण 

समभिव्याहारादिङ्गाद्म्यते । उत्तरत्र हि संवर्मविद्ययावाक्य- 

रोषे चैलरथिरभिप्रतासी क्षत्रियः संकीरत्यते- ‹ अथ ह क्ौनकं 

च कापियमभिग्रतारिणं च काक्चसेनिं सूदेन परिविष्यमाणौ न- 

दयचारी बिभिक्षे इति । चैत्ररथित्वं चाभिप्रतारिणः कापे- 

ययोगाद्बगन्तव्यम् । कापेययोगो हि चिच्ररथस्यावगततः 

° एतेन त्रै चित्ररथं कापेया अयाजयन् ' इति । समानान्व- 

यानां च प्रायेण समानान्वया याजका भवन्ति । ‹ तस्माचै- 

प्ररथिनमिकः क्षत्रपतिरजायत ` इति च क्षत्रपतित्वावगमात्प्ष- 

त्रियत्वमस्यावगन्तव्यम् । तेन क्षत्रियेणाभिप्रतारिणा, सष 

समानायां संबगविद्यायां संकलनं जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्वं 
सूचयति । समानानामेव हि प्रायेण समभिन्याहारा भवन्ति| 

्षततपरेषणाचैशव्यैयोगाज्च जानश्रुतेः क्षत्नियत्वावगतिः । अतो 

न द दरस्याधिकारः ॥ 

संस्कारपरामशौत्तदभावाभिलापाच ॥ ३६ ॥ 
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इतश्च न शद्रस्याधिकारः, यद्धिद्याप्रदेश्ञेषूपनयनाद्यः 

संस्काराः परामररयन्ते--८ तं होपनिन्ये (अधीहि भगव 

इति होपससाद ` ' ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा 

एष ह् तै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पि- 

प्पखादमुपसन्नाः ' इति च । ° तान्हालुपनीचैव ` इल्यपि प्रद- 

शितैवोपनयनप्राप्निभेवति । शद्रस्य च संस्काराभावोऽभिरप्यते 

 शद्रशचतुर्थो वण एकजातिः ' इत्येकजातित्वस्मरणात् । ‹न 

सद्र पातकं किंचिन्न च संस्कारमहेति ` इल्यादिभिश्च ॥ 

तद्भावनिधरणे च पव्त्तः ॥ ३७ ॥ 

इतश्च न श्द्रस्याधिकारः ; यर्सलयवचनेन शुद्रत्वाभावे 

निधौरिते जाबारं गौतम उपनेतुमनुशासितुं च प्रववृते-- 

° नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहति समिधं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये 

न सलयादगाः' इति श्रुतिखिङ्गात् ॥ 
प्रति ४० ३ ४ 

अवणाध्यथनाथप्रतिषेधात्स्मृतेख ।| ३८ । 

इतश्च न शुद्रस्याधिकारः ; यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययना- 
£. क क [4 च [ककन 0१ क 

थेप्रतिषेधो भवति । बेदश्रवणप्रतिषेधः, वेदाभ्ययनप्रतिषेधः, 

तदथेज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शुद्रस्य स्मयते । श्रवणभ्र- 

तिषेधस्तावत्-! अथ हास्य वेदसुपश्रण्वतसखपुजतुभ्यां भरोघ्रप्र- 
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तिपूरणम्' इति; ‹ पच्च ह् वा एतच्छमश्चानं यच्छद्रस्तस्मा- 

च्ुद्रसमीये नाध्येतन्यम् › इति च । अतत एवाध्ययनप्रतिषे- 

धः; यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतव्यं मवति; स कथमश्रुत- 

समधीयीत । मवति च वेदोचारणे जिहवाच्छेद्ः) धारणे शरीर- 

भेद इति । अत एवे चाथौदथैज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेधो भ- 

वत्ति- न रुद्राय मति दद्यात् ' इति, ' द्विजातीनामध्यय- 

नमिज्या दानम्" इति च । येषां पुनः पूर्वकृतसंस्कारवश्ा- 

दिदुरघमंन्याधप्रशरृतीनां ज्ञानोत्पत्तिः, तेषां न शक्यते फ- 
टप्राप्निः प्रतिषेद्धुम , ज्ञानस्थैकान्तिकफ्वात् । ' श्रावयेचतुरो 
वर्णान् ̀  इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुवण्यैस्याधिकारस्म- 

रणान् । बेदपूवेकस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम ॥ 

कम्पनात् ॥ ३९ ॥ 

अवसितः प्रासङ्किकोऽधिकारविचारः; प्रकृतामेवेदानीं 

वाक्याथविचारणां प्रवतेयिष्यामः । ‹ यदिदं च जग- 

१०. कम्पना. स्सर्वं प्राण एजति निःखतम् । महद्भयं 
धकरणम् । वज्रमुद्यतं य एतद्विदुर्तास्ते भवन्ति ? 

इति-- एतद्वाक्यम् ‹ एज् कम्पने * इति धात्वथोनुरामा- 

हश्षितम । अस्मिन्वाक्ये सवेमिदं जगत् प्रापाश्रयं स्पन्दते, 

मह किचिद्धयकारणं व ् रकाव्दितयुद्तम् , तद्विज्ञानाच्चासृत- 
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त्वप्राधिरितति श्रूयते । तत्न, कोऽसौ प्राणः, किं तद्धयानकं 

वज्रम् , इलयप्रतिपत्तर्विचारे क्रियमाणे, प्राप्रं तावन--प्र- 

सिद्धेः पच्चवृत्तिवीयुः प्राण इति ; प्रसिद्धेरेव चाञ्चनिर्वं 

स्यात् ; वायोश्चेदं महारम्यं संकीर्यते; कथम १ सर्व- 
मिदं जगत् पच्चवृत्तौ वायौ प्राणङब्दिते प्रतिष्ठाय एजति ; 
वायुनिमित्तमेव च महद्धयानकं वज्रमुद्यम्यते; वायौ हि 

पजन्यभावेन विवतंमाने विदयुरस्तनयिलुडष्टवशनयो विव- 
तेन्त इलयाचक्षते; वायुिज्ञानादेव चेदमभृतत्वम ; तथा दहि 

्रूयन्तरम्-- ° वायुरेव व्यष्टिवयुः समष्टिरप पुनर्लयं 
जयति य एवं वेद ' इति; तस्माद्वायुरयमिह् प्रतिपत्तव्यः 
इयेवं प्राप्रे-- 

बरूमः-- ब्रहयवेदमिह् प्रतिपत्तन्यम ; कुतः? पूरबोत्तरारो- 
चनात्; पूर्वोत्तरयोर्हिं मन्थभागयो्रद्यैव निदिश्यमानमुपल- 
मामहे; इहैव कथमकस्मादन्तराठे वायुं निदिर्यमानं प्रतिषये- 
महि ९ पूत्र तावत् ‹ तदेव शुक्रं तद्ह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मि 
हछोकाः भरिताः सर्व तदु नायेति कश्चन ` इति ब्रह्य निर्दिष्टम्; 

तदेव इहापि, संनिधानात् , (जगत्सर्व प्राण एजति ` इति 
च छोकाश्रयत्वप्रयभिज्ञानात् निर्दिष्टमिति गम्यते ; प्राणश्च 
व्दोऽप्ययं परमात्मन्येव प्रयुक्तः-- ‹ प्राणस्य प्राणम्? इति 
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दशेनात् । एजयितृत्वमपीद्ं परमात्मन एवोपपद्यते, न 

वायुमात्रस्य ; तथा चोक्तम्-- ‹८न प्राणेन नापानेन मर्यो 

जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्ेतावुपाश्रितौ ' 

इति ; उत्तरत्रापि * भयादस्याभिस्तपत्ति भयात्तपति सूर्यः । 

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधाविति पञ्चमः" इति ब्रह्मैव 
निर्देक्ष्यते, न वायुः, सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधा- 

नात्; तदेव इहापि संनिधानात् ' महद्भयं वजसु्यतम् 

इति च भयहेतुत्वं प्रयभिन्ञानान्नर्दिष्टमिति गम्यते; वज्र 

राब्दोऽप्ययं यहे तुतसामान्याल्रयुक्तः ; यथा हि ‹ वज 

मुद्यतं ममैव शिरसि निपतेत्, यद्यहमस्य श्ञासनं न 

कुर्याम् ' इलयनेन भयेन जनो नियमेन राजादिक्चासने प्रव- 

तेते, एवमिद्मभ्रिवायुसू्यादिकं जगत् अस्मादेव ब्रह्मणो 

विभ्यत् नियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तत इति-- भयानकं ब~ 

जरोपमितं ब्रह्म । तथा च ब्रह्मविषयं श्रुयन्तरम-- ‹ भीषा- 

स्माद्वात्तः पवते । भीषोदेति सुयैः । भीषास्माद्निशवन्द्रश्च । 

मृस्युधोवति पश्वमः * इति । अगृतस्वफलश्रवणाद्पि ब्रहमै- 

वेदमिति गम्यते ; ब्रहमज्ञानाद्धथमृतत्वभ्राप्निः, ^ तमेव यिदि- 

त्वाति मृल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ` इति मन्त्रव- 
णोत् । यत्तु बायुविज्ञानात्कचिदभ्तत्वमभिहितम् , तदपेक्षि- 
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कम्; तत्रैव प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिधाय ( अततो- 

ऽन्यदार्तम् ' इति वाय्वादेरातैत्वाभिधानात् । प्रकरणाद्- 

प्यत्र परमात्मनिश्चयः ; “अन्यत्र धमौदन्यत्राधमोदन्यत्रा- 

स्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताश्च भव्याच्च यत्तत्पदयसि 

तद्वद् ' इति परमालसनः प्रष्ठत्वात् ॥ 

ज्योतिदंदीनात् ॥ ४० ॥ 

८ एष संप्रसादोऽस्मच्छरीरात्समूत्थाय परं उ्योतिरुपसं- 

प स्वेन रूपेणाभिनिष्पदयते * इति श्रूयते । तत्र संशय्यते- 

१९१. ज्योतिर- किं ञ्योतिःराव्दं चक्षुविषयतमोपहं तेजः, 

धिकरणम् । किंवा परं ब्रहेति । किं तावत्प्राप्तम् ? 

प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति। कुतः £ तत्र ज्योतिः- 

उाब्दस्य रूढत्वात् । ‹ ज्योतिश्वरणाभिधानात्त्' इदयत्र हि 

प्रकरणाज्ज्योतिःशाब्दः स्वार्थं परियस्य बरह्मणि वतेते; न 

चेह ॒तद्रत्किचितस्वार्थपरियागे कारणं दृशयते । तथा च 

नाडीखण्डे-- ‹अथ यत्रैतद्स्माच्छरीरादुच्कामत्यथेतरेव 

रदिमभिरूध्वैमाक्रमते ` इति मुयुक्षोरादियग्रापिरभिदहिता । 
तस्मास्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति, एवं प्राप 

नरूमः-- परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम् ; कस्मात् £ दक 
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नात् । तस्य हीह प्रकरणे बक्तन्यत्वेनाुवरत्तिरैश्यते ; °य 

आत्मापहतपाप्मा ' इयपहतपाप्मत्वादिगुणकस्यास्मनः प्रकर- 

णाद्ावन्वेष्टज्यत्वेन विलिज्ञासितन्यत्वेन च प्रतिज्ञानात् ; "एतं 

त्वेव ते भूयोऽनुन्याख्यास्यामि ` इति चानुसंधानात् ; ' अश- 

रीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्परशतः ` इति चाशरीरतायै 

ज्योतिःसंपत्तेरस्याभिधानात्; ब्रह्यभावाच्चान्यत्राश्चरीरताजुप- 

पत्तेः; ° परं ज्योतिः ‹ स उत्तमः पुरुषः ' इति च विरोष- 

णात् । यत्तक्तं ुसृक्षोरादियम्राप्निरभिदहितेति, नासावाय- 

न्तिको मोक्षः, गल्युच्ान्िसंबन्धात् । न द्यालन्तिके मोक्षे 

गस्युत्ान्ती स्त इति व्याम 

आकारोऽथोन्तरत्वादिव्यपदेरात् ।॥ ४१॥ 

° आकाश्चो वे नाम नामरूपयोर्चिवहिता ते यदन्तरा त- 

द्र्य तदमृतं स आत्मा" इति श्रूयते | तक्किमाकाशारव्दं 
१२. अथान्तरत्वा- परं ब्रह्य, किवा प्रसिद्धमेव भूताकारामि- 

दिव्यपदेशा- ति विचारे--भूतपरिप्रहो युक्तः ; आका- 

धिकरणम्। शशब्दस्य तस्मिन् रूढत्वात् ; नामरूप- 

निचेहणस्य चावकाश्चदानद्वारेण तस्मिन्योजयितुं शक्यत्वात्; 

सष्टूत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्मरिङ्गस्याश्रवणादित्येवं प्राप्र-- 

इदसुच्यते--परमेव द्य इहाकाश्चरघ्दं भ वितुमहति ; 



२१८ सूबभाष्ये [प. ३. 

कस्मात् £ अथौन्तरत्वादिव्यपदेशात् । ^ ते यदन्तरा तद्भद्य ' 

इति हि नामरूपाभ्यामर्थान्तर भूतमाकाशं व्यपादिशति ; न 

चे ब्रह्मणो ऽन्यन्नामरूपाम्यामर्थान्तरं संभवति, सर्वस्य वि- 

कारजातस्य नामरूपाभ्यामेव व्याछृत्त्वात् ; नामरूपयोरपि 

निवैहणं निरङ्कुशं न जह्मणोऽन्यत्र संभवति, ‹अनेन जीवे- 

नात्मनानुप्रविरय नामरूपे व्याकरवाणि ` इति बह्मकटैक- 

त्वश्रवणात् । ननु जीवस्यापि प्रयक्षं नामरूपविषयं निर्वो 

दृत्वमस्ति; बाढमस्ति ; अभेद्स्त्विह॒ विवक्षितः । नामरूप- 

निवेहणाभिधानादेव च सषटत्वादि बह्मलिङ्गमभिहितं भवति । 
° तद्भह्य तदमृतं स आत्मा इति च ब्रह्मवादस्य लिङ्गानि । 

‹ आकाश्चस्तचिङ्गात् ' इयस्यैवायं प्रपच्चः ॥ 

सुषुष्त्युत्कान्योर्भेदेन ॥ ४२॥ 

व्यपदेदादित्यमुवतेते । ब्रहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके ८ क- 

तम आतसेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृयन्तज्योतिः 

१३. सुषुप्यधि- पुरुषः " इत्युपक्रम्य भूयानात्मविषयः प्र 

करणम् । पच्च: कृतः । तकिं संसारिसवरूपमत्रा- 

न्वाख्यानपरं वाक्यम्, उतासंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमिति 

विश्य: । किं तावसप्राप्रम् £ संसारिस्वरूपमात्रविषय- 

मेवेति ; कुतः १ उपक्रमोपसंहाराभ्याम् , उपक्रमे ‹ योऽयं 
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विज्ञानमयः प्राणेषु" इति रदारीरलिङ्गात; उपसंहारे च 

स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" 

इति तदपरिलयागात् ; मध्येऽपि बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेनं 

तस्यैव प्रपच्चनादियेवं भपे-- 

न्रूमः-- परमेश्वरोपदेश्षपरमेवेदं वाक्यम् › न शारीरमा- 
त्रान्वाख्यानपरम ; कस्मात् १ सुषुप्तावुत्कान्तौ च श्चारीरा- 
द्ेदेन परमेश्वरस्य न्यपदेश्चात्त । सुषुप्तौ तावत् ‹ अयं पुरुषः 
प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं करंचन वेद् नान्तरम' 

इति शारीराद्धेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति ; तत्र पुरुषः शारीरः 

स्यात्, तस्य वेदितृत्वात् ; बाह्याभ्यन्तरवेदनग्रसङ्खे सति 

तसरतिषेधसंभवात् ; प्राज्ञः परमेश्वरः, सवैज्ञत्वखक्षणया 

प्रज्ञया नियमवियोगान् । तथोत्कान्तावपि (अयं श्षारीर 

आत्मा प्राज्ञेनास्मनान्वारूढ उत्सञन्याति ' इति जीवाद्ध- 

देन परमेश्चरं व्यपदिशति; तत्रापि शारीरो जीवः स्यात्, 

दारीरसवामित्वात् ; प्राज्ञस्तु स एब परमेश्वरः । तस्मात्सुषु- 

प्तयुत्करान्त्योर्भेदेन उ्यपदेश्चाल्परमेश्चर एवात्र निवक्षित इति 
गम्यते । यदुक्तमाद्यन्तमध्येषु श्ारीरिङ्गान् तत्परत्वमस्य 

वाक्यस्येति, अत्र न्ूमः-- उपक्रमे तावत् ‹योऽयं॑चि- 
ज्ञानमयः प्राणेषु" इति न संसारिसवरूपं विवक्षितम; 
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किं तर्हि, अनूद्य संसारिस्रूपं परेण त्रह्मणास्यैकतां 

विवक्षति ; यतः "ध्यायतीव रखेकायत्तीव ` इत्येवमायुत्तर- 

मन्थप्रचृ्तिः संसारिधर्मनिराकरणपरा छक््यते ; तथोपसंहारे- 

ऽपि यथोपक्रमभेवोपसंहरति---; स वा एष महानज आत्मा 

योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ' इति ; योऽयं विज्ञानमयः प्रणे- 

घु ्ंसारी छक््यते, स वा एष महानज आत्मा परमेश्वर 

एवास्माभिः प्रतिपादित इयथः ; यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यव- 

स्थोपन्यासात्संसारिस्वरूपविवक्षां मन्यते, स प्राचीमपि दि- 

शं प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिशं प्रतिष्ठेत; यतो न बुद्धा 

न्ताद्यवस्थोपन्यासेनावस्थावत्तवं संसारित्वं बा विवक्षति, कि 

तर्हि, अवस्थारहितत्वमसंसारित्वं च; कथमेतदवगम्यते 

यत् अत उर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहि ̀ इति पदे पदे प्रच्छति; 

यञ्च “ अनन्वागतस्तेन भवल्यसङ्को ह्ययं पुरुषः ' इति पदे पदे 

भ्रतिवक्ति; ˆ अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि 

तदा सवांञ्कोकान्हदयस्च भवति ` इति च । तस्मादसंसा- 

रिखरूपप्रतिपाद नपरमेवेतद्वाक्यमिलयवगन्तन्यम ॥ 

पल्यादि शब्देभ्यः ॥ ४३ ॥ 

इतश्चासंसारिखरूपत्रतिपादनपरमेतरैतद्राक्यमियवगन्तव्य- 

म; यदस्मिन्वाक्ये पलयादयः शब्दा असंसारिस्वरूपप्रति- 
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पादनपरयाः संसारिस्वभावप्रतिषेधनाश्च भवन्ति-- ' सवस्य 

वकी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः ' इत्येवंजातीयका असं- 

सारिस्वभावप्रतिपादनपरः; “स न साधुना कर्मणा भूयान्नो 
एवासाधुना कनीयान ' इत्येवंजातीयका: संसारिखठभावप्र- 

तिषेधनाः । तस्मादसंसारी परमेश्वर इहोक्तं इयव गम्यते ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोचिन्द- 

भगवद्पून्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

शारीरकमीमांसासूत्रमाष्ये 

प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 

र 3 ६, ( 
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चतुथः पादः ॥ 

1 | ह्यजेन्ञासां अतिज्ञाय ब्रह्मणो रक्षणयु- 
५. 0. | क ‡ 
(त्सरत् क्तम-- ‹ जन्माद्यस्य यत्तः ' इति । तद्क्षणं 
८050. य ८ [9 य तदशब्दत्वेन द प्रधानस्यापि समानमिलयाश्चङक ठ 

(0 निराकृतम-- ईक्षतेनौचब्दम ` इति । 
गतिसामान्यं च वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मकारणवाद प्रति विद्यते, 

न प्रधानकारणवाद प्रतीति प्रपञ्चितं गतेन ग्रन्थेन । इदं 

त्विदानीमवशिष्टमाशङ्कयते--यदुक्तं प्रधानस्याश्व्दत्वम् , त- 

दसिद्धम , कासुचिच्छाखासु प्रथानसमपेणामासानां शब्दानां 

श्रूयमाणत्वात् ; अतः प्रधानस्य कारणत्वं बेदसिद्धमेव महद्भिः 
परमर्षिभिः कपिलभ्रभतिभिः परिगृहीतमिति प्रसन्यते; 

तद्यावत्तेषां राब्दानामन्यपरत्वं न प्रतिपाद्यते, तावत्सवंज्ञ 

ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादितमप्याङ्खलीमवेत् ; अतस्ते- 

षामन्यपरत्वं दद्येयितुं परः संद भः प्रतते ॥ 

४, भ. 1, 13 
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आचुमानिकमप्येकेषामिति चन्न शारी- 

ररूपकाविन्यस्तगृहीतेदैरीयाति च ॥ १॥ 

आनुमानिकमपि अनुमाननिरूपितमपि प्रधानम , एकेषां 

शाखिनां शब्दवबटुपरभ्यते ; काठके हि पशयते-- ' महतः 

परमत्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः परः इति ; तत्र य ण्व यन्नामानो 

१. आलुमानिका- यक्रमाश्च महदव्यक्तपुसपाः स्म्रतिप्रसिद्धाः, 
धकरणम् । त एवेह प्रयभिज्ञायन्ते ; तच्रात्यक्तमिति 

समरतिप्रसिद्धेः, शब्दादिहीनत्वाञ्च न व्यक्तमव्यक्तमभिति उयुत्प- 
त्तिसंमवात , स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानमभिधीयते; अतस्तस्य 
शब्द्वत्त्वादराच्दत्वमनुपपन्नम ; तदेव च जगत्तः कारणं 
श्रतिस्छृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत् , चैतदेकम-- न ह्येत- 
त्काठकवाच््यं स्मरृतिप्रसिद्धयो महद न्यक्तयोरस्तित्वपरम } न 

ह्यत्र यादशं स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानम, 

ताद्रशं प्रयभिज्ञायते; शब्दमात्रं ह्यत्राव्यक्तमिति प्रय- 

भिन्ञायते; स च शब्दः-- न व्यक्तमन्यक्तमिति-- 
यौगिकत्वात् अन्यस्मिन्नपि सृष्ष्मे सुदुरु्ये च प्रयुज्यते; न 

चायं कस्मिधिद्रूढः; या तु प्रधानवादिनां रूढिः, सा 

तेषामेव पारिभाषिकी सतीं न बेदाथैनिरूपणे कारणभावं 
प्रतिपद्यते; न च कममात्रसामान्यास्समानाथंप्रतिपत्तिभ- 
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वति, असति तदूपप्रलयभिज्ञने; न ह्यश्वस्थाने गां . परयन्न- 

श्रो ऽयमित्यमूढोऽध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणायां चात्र न 

परपरिकल्पितं प्रधार्नं प्रतीयते, शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः ; 

सरीरं द्यत्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तराष्देन परिगरह्यते; 

कुतः १ प्रकरणानं परिशेषाच्च । तथा ह्यनन्तरातीतौ प्रन्थ 

आत्मशरीरादीनां रथिरथादिरूपकक्ल््िं दशेयति-- ° आ- 

स्मान रथिन विद्धि शरीरं स्थमेव तु । बुद्धि ठु सारथि 

विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुरविषयांस्तेषु 

गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ' इति ; 

तैश्चन्द्रियादिभिरसंयतैः संसारमधिगच्छति, संयतैस्सवध्वनः 

पारं तद्विष्णोः परमं पदमापरोति---इति दशेयित्वा, किं त- 

द्ध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमिदयस्यामाकाह्ायाम › तेभ्य 

एव प्रकृतेभ्यः इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानमध्वनः 

पारं तद्िष्णोः परमं पदं दशयति: इन्द्रियेभ्यः परा ह्यो 

अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा वुद्धिबुद्धेरात्मा महा- 

न्परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्ता्पुरुषः परः । पुरुषान्न 

परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः इतिः; तच्र य एवे- 

न्द्रियादयः पूर्वस्यां रथरूपककस्पनायामश्चादि भावेन प्रकृताः? 

त .णएवेह परिग्र्यन्ते, प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियापरिहाराय । तत्र 
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इन्द्रियमनोबुद्धयस्तावरपूरव॑त्र इह च समानशब्दा एव ; अथौ- 

स्तु ये शब्दादयो विषया इन्द्रियहयगोचरत्वेन निर्दिष्टाः; तेषां 

चेन्द्रियेभ्यः परत्वम् , इन्द्रियाणां च अ्रहत्वं विषयाणामति- 

्रहत्वम् इति श्रुतिप्रसिद्धेः; विषयेभ्यश्च मनसः परत्वम् , 

मनोमूखत्वाद्विषयेन्द्रियज्यवहारस्य ; मनसस्तु परा बुदधिः-- 

बुद्धि द्यारुह्य भोग्यजातं भोक्तारसुपसपेति ; बुद्धेरात्मा महा- 
न्परः-- यः, सः ‹ आत्मानं रथिनं विद्धि ` इति रथेत्वेनो- 

पक्षिप्तः । कुतः १ आत्मशब्दात् , भोक्तुश्च भोगोपकरणात्परत्वो- 

पपत्तेः ; महस्वं चास्य खवामित्वादुपपनम् ; अथवा-- ' मनो 

महान्मतित्रद्या पूद्धिः ख्यातिरीश्वरः । प्रज्ञा संविितिश्चैव 
स्मृतिश्च परिपल्यते' इति स्मृतेः, "यो ब्रह्माणं विद्- 
थाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ' इति च श्रुतेः । या 
प्रथमजस्य हिरण्यगभेस्य बुद्धिः, सा सवासां बुद्धीनां परमा 

प्रतिष्ठा ; सेह महानात्मेत्युच्यते ; सा च पूर्वतर बुद्धिथहणेनैव 

गृहीता सती हिरुगिहोपदिश्यते, तस्या अप्यस्मदीयाभ्यो बु- 

द्विभ्यः परत्वोपपत्तेः ; एतस्मिस्तु पक्षे परमात्मविषयेणैव परे- 

ण पुरुषभ्रहणेन रथिन आत्मनो ग्रहणं द्रष्टव्यम् › परमा्थ॑तस्तु 

परमात्मविज्ञानात्मनोर्भेदाभावात् ; तदेवं शरीरमेवेकं परि- 

शिष्यते ; तेष्ितराणीन्द्रियादीनि प्रक्रतान्येव परमपददिदक्ष- 
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यिषया समनुक्रामन्परि शिष्यमाणेनेहान्त्येनाव्यक्तरब्देन परि- 

शिष्यमाणं प्रकृतं शरीरं दश्यतीति गम्यते । शरीरोन्द्रियम- 

नोबुद्धिविषयवेदनासंयुक्तस्य ह्यविद्यावतो भोक्तुः शरीरादीनां 
रथादिरूपककर्पनया संसारमोक्षगतिनिरूपणेन प्रयगात्म- 

ब्रह्मावगतिरिह विवक्षिता; तथा च ‹ एष सर्वेषु भूतेषु गू- 
ठोऽत्मा न प्रकाश्यते | दृयते त्वग्र्यया वुद्या सृक्ष्म्या सू- 

ह्मदरिभिः ` इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुर्वगमस्वमुक्सवा 

तदवगमार्थं योगं दशेयति-- " यन्छेद्राड्नसी प्राज्ञस्तय्य- 

च्छेञज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियनच्छेत्तद्यच्छे- 

च्छान्त आत्मनि ' इति ; एतदुक्तं भवति-- वाच मनसि 

संयच्छेत् वागादिबाद्येन्द्रियव्यापारमुत्स्रञ्य मनोमात्रेणाव- 

तिष्ठेत; मनोऽपि विषयविकल्पाभिभुखं विकस्पदोषद शैनेन 

ज्ञानराब्दोदितायां बुद्धावध्यवसायस्रभावायां धारयेत् ; ता- 

मपि बुद्धि मह्यास्मनि भोक्तरि अभ्रयायां वा बुद्धौ सुक्ष्म- 
तापादनेन नियच्छेत् ; महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मनि प्र 

करणवति परस्मिन्पुरुषे परस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति च । 

तदेवं पूबोपराखोचनायां नास्त्यत्र परपरिकस्पितस्य प्रधान- 

स्यावकाशः ॥ 

सक्षम तु तदहत्वात् ॥ २॥ 
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उक्तमेतत्-- प्रकरणपरिरेषाभ्यां शरीरमन्यक्तशब्दम्, न 

प्रधानमिति; इदमिदानीमाशङ्कयते--कथमत्यक्तशब्दाहत्वं 

खरीरस्य, यावता स्थूरत्वास्स्पष्टतरमिदं शरीरं व्यक्तशब्दा- 

हेम › अस्पष्टवचनस्त्वन्यक्तशब्द् इति ; अत उत्तरमुच्यते-- 

सृष््मं तु इह कारणात्मना कारीरं विवक्ष्यते, सूष्ष्मस्याव्य- 

्तशव्दाहेत्वात्; यद्यपि स्थुखमिदं शरीरं न खयमत्यक्तशच- 
। व्दमर्हति, तथापि तस्य स्वारम्भकं भूतसूष््ममव्यक्तशव्द्- 

मर्हति; अ्रकृतिरब्दश्च विकारे दृष्टः--यथा "गोभिः श्री- 

णीत मत्सरम् ' इति; श्ुतिश्च-- ' तद्धेदं तद्यैव्याकृतमा- 

सीत्! इतीदमेव व्याकृतनामरूपाविभिन्नं जगतप्रागवम्थायां 

परियक्तन्याक्रतनामरूपं बीजराक्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं द्- 

रौयति ॥ 

तद्धीनस्वादथंवत् ॥ २३ ॥ 

अत्ताह--- यदि जगदिदमनभिव्यक्तनामरूपं वीजात्मकं 

प्रागवस्थमन्यक्तशव्दादमभ्युपगम्येत, तदात्मना च शरीर- 
स्याप्यव्यक्तशब्दाहैत्वं प्रतिज्ञायेत , स एव तर्हिं प्रधानकारण- 
वाद् एवं सल्यापद्येत ; अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः प्रधान- 
त्वेनाभ्युपगमादिति । घ्रोच्यते--यदि वयं स्वतन्त्रां कांचि- 
स्रागवम्थां जगतः कारणत्वेनाभ्युपगच्छेम;, प्रसल्येम 
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तद् प्रधानकारणवादम् ; परमेश्राधीना वियमस्माभिः प्रा- 

गवस्था जगतोऽम्युपगम्यते, न स्वतन्वा; सा चावर्या- 

भयुपगन्तव्या ; अथवती हि सा; न हि तया चिना परमे- 

शरस्य शषटूतवं सिध्यति, शक्तिरदहितस्य तस्य प्रबृत््यनुपपत्तेः ; 

मुक्तानां च पुनरनुत्पत्तिः; कुतः £ विद्यया तस्या बवीज- 

शक्तदौदहान् ; अविद्यात्मिका हि सा बीजशक्तिरव्यक्तशष्दनि- 

दद्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषु्निः, यस्यां स्वरूपर- 

तिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः; तदेतदव्यक्तं 
कचिदाकाराशब्द निदिष्टम-- ‹ एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्य- 

कारा मोतश्च प्रोतश्च ' इति श्रुतेः ; कचिदक्षरशब्दोदितम-- 

ˆ अक्षरात्परतः परः ' इति श्रतेः; कचिन्मायेति सूचितम् 

-- (मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् इति 

न््रवणोतत् ; अव्यक्ता हि सा माया , तनत्वान्यत्वनिरूपण- 

म्याञक्यत्वात ; तदिद् महतः परमव्यक्तमित्युक्तम्-अव्य- 

्तप्रभवसवान्महतः, यदा हैरण्यगर्भीं बुद्धर्महान् ; यदा तु 

जीवो महान ; तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाज्ीवभावस्य-- महतः 

परमन्यक्तमि्युक्तम ; अविद्या द्यव्यक्तम् ; अविद्यावच्वेनैव 

जीवस्य सवः संव्यवहारः सततो वतेते ; तच्च अल्यक्तगतं 

महतः परत्वमभेदोपचारात्तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते; सपि 
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शरीरवदिन्द्रियादीनां तद्धिकारत्वाषिकशेषे शरीरस्येवाभेदोप- 

न्वारादव्यक्तराब्देन अहणम् , इन्द्रियादीनां खच्चन्दैरेव गृही- 

तत्वात् , परिशिषटस्वाञ्च शरीरस्य ॥ 

अन्ये तु व्णयन्ति-- द्विविधं हि शरीरं स्थूरं सुक्ष्म 
च ; स्थूलम् › यदिदसुपकभ्यते ; सक्ष्मम , यदुत्तरत्र वक््यते- 

८ तदन्तरग्रतिपन्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रनिरूपणाभ्याम ' 

इति ; तज्नोभयमपि शरीरमविशेषात्यू्वत्र रथत्वेन संकीति- 

तम; इह तु सृष््ममव्यक्तश्चव्देन परिगं्यते, सृष््मस्यान्यक्त- 

सब्दाहस्वात् ; तद धीनत्वाच्च बन्धमोक्षव्यवहारस्य जीवा- 

त्तस्य परत्वम् ; यथाथोधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्येन्द्रियेभ्यः 

परत्वमथौनामिति । तेस्त्ेतद्रक्तन्यम्-- अविशेषेण शरीर 

द्यस्य पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितत्वात् , समानयोः प्रकृतत्व- 

परिशिष्टस्वयोः, कथं सूष्ष्ममेव शरीरमिह गृह्यते, न पुनः 

स्थूलमपीति । आम्नातस्यार्थं प्रतिपत्तुं प्रभवामः, नाभ्नातं 
पयुयोक्तुम् , आभ्नातं चाव्यक्तपदं सुष्ष्ममेव प्रतिपादयितुं 

शक्रोति, नेतरत्, व्यक्तत्वान्तस्येति चेत् , न; एकवाक्य- 

ताधीनत्वादथेप्रतिपत्तेः; न हीमे पूर्वोत्तरे आश्नाते एकवा- 

क्यतामनापद्य कंचिदर्थं प्रतिपादयतः ; प्रकृतदानाप्रकृत - 

्क्रियाभ्रसङ्गात् ; न चाकाङ्कामन्तरेणैकवाक्यताप्रतिपत्ति- 
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रस्ति; तत्राविश्िष्टायां शछरीरदयस्य ्राह्यत्वाकाह्भूायां यथा- 

काकुं संबन्धेऽनभ्युपगम्यमाने एकवाक्यतैव बाधिता भवतिः 
कुत आस्रातस्याथैस्य प्रतिपत्तिः १ न चेवं मन्तव्यम्--दुःशो- 

धत्वात्सुक्ष्मस्यैव शरीरस्येह ग्रहणम् , स्थूरस्य तु दष्टबीभत्स- 

तया सुशोधत्वाद्रहणभिति ; यतो नैवेह शोधनं . कस्यचि- 

द्विवक््यते; न द्यत्र शोधनविधायि किंचिदाख्यातमस्ति ; 

अनन्तरनिर्दिषटत्वात्तु किं तद्विष्णोः परमं पदभितीदमिह 
विवक्स्यते ; तथाहीदुमस्मात्परमिदमस्मात्परमिष्युक्त्वा, : पुरू- 

षान्न परं किंचित् ` इयाद् ; स्वैथापि त्वालुमानिकनिराकर- 

णोपपत्तेः, तथा नामास्तु; न नः किंचिच्छिद्यत ॥ 

ज्ञेयत्वावचनाच ॥ ४ ॥ 

ज्ञेयत्वेन च सांख्यैः प्रधाने स्मर्यते, गुणपुरुषान्तरज्ञाना- 
स्कैवस्यमिति--वदद्धिः--न दहि गुणस्वरूपमज्ञात्वा गुणे- 
भ्यः पुरूषस्यान्तरं शक्यं ज्ञातुमिति; कचिच्च विभूतिविरोष- 
प्राप्रे प्रधानं ज्ञेयमित्ति स्मरन्ति; न चेदमिहाव्यक्तं ज्ञेयत्वे 

नोच्यते ; पदमात्रं द्यन्यक्तराब्दः, नेहान्यक्तं ज्ञातव्यमुपासि- 

तव्यं चेति वाक्यमस्ति; न चानुपदिष्टं पदाथज्ञानं पुरुषा्- 

मिति शक्यं प्रतिपत्तुम् ; तस्मादपि नाव्यक्तशब्देन प्रधान- 

मभिधीयते ; अस्माकं तु रथरूपकक्लप्तश्रीराय्नुसरणेन 
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विष्णोरेव परमं पदं दशेयितुमयमुपन्थास इद्यनवद्यम् ॥ 

वदतीति चेन्न प्राज्ञो टि प्रकरणात् ॥ ५॥ 

अत्राह सांख्यः--ज्ञेयत्वावचनात , इलयसिद्धम ; कथम् ४ 

श्रूयते दु्तरत्राव्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनम~- 
 अराव्द्सस्परमरूपमव्ययं तथारसं नियमगन्धवच्च यन् । 

अनानन्त महतः परं धुवं निचाय्य तं मूत्युञुखास्परसुच्यते ' 

इति; अत्र हि यादशं शब्दादिहीनं प्रधानं महतः परं स्मृतौ 
निरूपितम् , तादृशमेव निचास्यस्वेन निर्वि्टम ; तस्मासरधान- 

मेबेदम ; तदेव चान्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति । भत्र ब्रूमः-- नेह 

प्रधानं निचास्यत्वेन निर्दिष्टम ; प्राज्ञो हीह परमात्मा निचा- 

स्यत्वेन निर्दिष्ट इति गम्यते; कुतः £ प्रकरणात् ; प्राज्ञस्य 

हि प्रकरणं विततं बतेते-- पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा 

सा प गतिः ` इलयादिनिरदेरात् , ^ एष स्वेषु भूतेषु गुढो- 

ऽस्मा न प्रकाश्यते ' इति च दुज्ञौनत्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयत्वा- 
काङ्कणात् , ' यच्छेद्राड्नसी प्राज्ञः ' इति च तञ्ज्ञानायेव 

वागादि संयमस्य विहितघ्वात् , स्त्युमुखप्रमोक्षणफलरत्वाच्च ; 
न हि प्रधानमात्रं निचाय्य मृल्युुखात्परसुच्यत इति सां- 
ख्यैरिष्यते ; चेतनात्मविज्ञानाद्धि मद्युयुखासुच्यत इति ते- 
पामभ्युप्रगमः; सर्वेषु वेदान्तेषु प्राज्ञस्यैवात्मनो ऽराब्दादि- 
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धर्मैत्वमभिरप्यते ; तस्मान्न प्रधानस्यात्र ज्ञेयत्वमव्यक्तशष्द- 

निरदिष्त्वं वा॥ 

चथाणामेव चैवसुपन्यासः प्र्चश्च ॥। ६ ॥ 

दतश्च न प्रधानस्याव्यक्तशब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा; य- 

स्मात्रयाणामेव पदार्थानामभ्निजीवपरमाव्मनामस्मिन्मन्थे क- 

खवष्ीपु वरप्रदानमामभ्याद्रक्तव्यतयोपन्यासो टर्यते ; तद्वि- 

षय ण्य च प्रभः; नातोडन्यस्य प्रभ उपन्यासो वास्ति; तच्र 

तावत् "स त्वमभि स्वग्येमध्येपि मृल्यो प्रजहि तं श्रहधानाय 

मह्यम ' इदयभ्रिविषयः प्रन: ; \येयं प्रेते विचिकित्सा मनु- 

प्ये ऽस्तीयेके नायमस्तीति चैके । एतद्विचामनुिष्टस्त्वयादं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ' इति जीवविषयः प्रधः ; ‹ अन्यत्र ध- 

मौदन्यत्राधमीदन्यत्रास्माल्छृता्रतात । अन्यत्र भूताच्च मज्याज्च 

यत्तत्पदरयसि तद्रद ' इति परमात्मविषयः ; प्रतिवचनमपि-- 

‹ छोकादिमभ्चि तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा 

इयभ्निविषयम् ; ! हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं बह्म सनात 

नम् । यथा च मरणं प्राप्य आस्मा मवति गौतम । यानि- 

मन्ये प्रपद्यन्ते क्षरीरल्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति 

यथाकम यथाश्रुतम् ' इति व्यवहितं जीवविषयम् ; ८ न जा- 

यते म्रियते वा विपश्चित ` इयादिव्टुपरपञ्चं परमास्मविषय- 
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म् । नैवं प्रधानविषयः प्रभ्रोऽस्ति । अग्ष्टत्वाच्रानुपन्यसनी- 

यत्वं तस्येति ॥ 

अत्राह--योऽयमात्मविषयः प्रश्नः--' येयं प्रेते बिचि- 

कित्सा मनुष्येऽस्ति ` इति, किं स॒ एवायम् (अन्यन्न धमौ- 

दन्यत्राधर्मात ' इति पुनरनुकरृष्यते, किं वा ततोऽन्यो ऽयम- 

पूवैः प्र उत्थाप्यत इति । किं चातः स एवायं प्रभः 

पुनरयुक्ृष्यत इति यद्युच्येत, तदा द्रयोरात्मविषययोः प्र ्यो- 
रेकतापत्तेरभिविषय अ्मविषयश्च द्वावेव प्र्मावियतो न व- 

क्तव्य त्रयाणां प्रञ्नोपन्यासाविति ; अथान्योऽयमपू्ैः प्रन उ- 

स्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यथैव वरप्रदानन्यतिरेकेण प्रक- 

ल्पनायामदोषः ; एवं प्रञ्नव्यतिरेकेणापि प्रधानोपन्यासकर्प- 

नायामदोषः स्यादिति ॥ 

अत्रोच्यते-- नैवं वयमिह वरप्रदानन्यतिरेकेण प्रर 

कंचित्कल्पयामः, वाक्योपकरमसामर्यात् ; वरप्रदानोपक्रमा 

हि म॒त्युनचिकेतःसंवाद्रूपा वाक्यप्रवृत्तिः आ समाप: कठ्व- 

हीनां लक््यते; मूत्युः किर नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय 

ब्ीन्वरान्प्रददौ ; नचिकेताः किर तेषां प्रथमेन वरेण पितुः 
४१ ५ च द्विती भ [> ८ त ^> 
सौमनस्यं वव्रे, द्वितीयेनामिविद्याम्, ठतीयेनातमविद्याम-- 

८ येयं प्रेते ' इति ° वराणामेष वरस्तृतीयः इति खिज्गात् । 
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तत्र यदि ‹ अन्यत्र धर्मात्' इलयन्योऽयमपूवैः प्र उत्था- 

प्येत, ततो वरप्रदानव्यतिरेकेणापि अ्रश्चकल्पनाद्वाक्यं बा- 

ध्येत । ननु प्रष्टव्यभेदादपूर्वोऽयं प्रभो भवितुमर्हति ; अपूर्वो 
हि प्ररो जीवविषयः, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति 

नास्तीति विचिकित्साभिघानात्; जीवश्च धमीदिगोचर- 

त्वात् न “ अन्यत्र धमोत् ' इति प्र्रमहैति ; प्राज्ञस्तु धमौ- 

दयतीतत्वात ` अन्यत्र घमौत्' इति प्र्चमर्हति ; प्रञच्छाया 

च न समाना छक््यते, पूवैस्यास्तित्वनाभ्तित्वविषयत्वात्; 

उत्तरस्य धमोद्यतीतवस्तुविषयत्वाच ; तस्मासरयभिज्ञानाभा- 

वातसप्रन्नमेदः ; न पू्स्यैवोत्तरराजुकषेणमिति चेत्, न; 
जीवग्राज्ञयोरेकत्वाभ्युपगमात्; भवेखष्टव्यभेदासञ्रभेदो य- 

न्यो जीवः प्राज्ञासस्यात् ; न स्वन्यत्वमस्ति , ‹ तत्त्वमसि ` 

इत्यादिश्रत्यन्तरेभ्यः ; इह च अन्यन्न धमीन् › इयस्य प्रस्य 

प्रतिवचनम् ‹ न जायते भ्रियते वा विपश्चित् ' इति जन्म- 

मरणश्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमानं शारीरपरमेश्वरयोरभेदं दरौ- 

यति ; सति हि प्रसङ्गे प्रतिषेधो भागी भवतिः; प्रसङ्गश्च जन्म- 

मरणयोः शरीरसंसपश्षैच्छासीरस्य भवति, न परमेश्वरस्य ; 

तथा-- ‹स्वप्रान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति” इति स्वप्र 
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जागरितटशो जीवस्यैव महत्वविभुत्वविशेषणस्य मननेन 

शोकविच्छेदं दश्च॑यन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दशयति ; प्राज्ञ- 

विज्ञानाद्धि शोकविच्छेद इति बेदान्तसिद्धान्तः ; तथात्रे-- 

° यदेवेह तदमुत्र यदसुत्र तदन्विह । मृल्योः सं मृत्युमाप्नोति 

य इह नानेव परयति" इति जीवप्राज्ञमेदरष्िमपबदतिः; 

तथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तिव्वप्र्रस्यानन्तरम् ‹ अन्यं वरं 

नचिकेतो व्रृणीष्व ' इत्यारभ्य मरस्युना तैस्तैः कामैः प्ररोभ्यमा- 

नोऽपि नचिकेता यदा न चचार, तदैनं मृत्युरम्युदयनिः- 

श्रेयसविभागप्रदश॑नेन वि्ाविद्याविमागप्रदचनेन च ‹ विद्या 

भीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहबोऽखोटटुपन्त ' 

इति प्रशस्य प्रभमपि तदीयं प्रशंसन्यदुवाच~-^तं दुदे गूढमनु- 

प्रविष्ट गुहाहितं गहरेष्ठ पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 

मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति › इति, तेनापि जीवप्राज्ञयोरभेद 

एवेह ॒विवश्ित इति गम्यते; यत्प्रश्ननिभमित्तां च प्रशंसां 

महतीं मृ्योः प्रयपद्यत नचिकेताः, यदि तं विह्वाय प्रशंसा- 

नन्तरमन्यमेव प्र्नमुपक्षिपेत् , अस्थान एव सा सवां प्रशंसा 

प्रसारिता स्यात् ; तस्मात् ‹येयं प्रेते" इयस्यैव प्र्स्येतद्- 

युकषेणम् ‹ अन्यत्र धमौत् ' इति । यत्तु प्रभच्छायवैरक्ष- 

ण्यमुक्तम् , तददूषणम्; , तदीयस्यैव विरोषस्य पुनः प्रच्छय- 
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मानस्वात; पूर्व दि देहादिञ्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वं 
प्रष्टमृ , उत्तरत्र तु तस्थैवासंसारित्वं प्रच्छ्यत इति; याव- 

द्ववविद्या न निषतेते, तावद्धमीदिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं 
च न निवत, तन्निव्रत्तौ तु प्राज्ञ एव ‹ तत्त्वमातिः इति 

श्रूया प्रत्याय्यते; न चाविद्यावच्वे तदुपगमे च वस्तुनः 

कथि द्विशेषोऽस्ति; यथा कथित्संतमसे पतितां कांचिद्रज्जु- 

महिं मन्यमानो भीतो वेपमानः पलायते, तं चापरो ब्रूयात् 
ध्मा अषीः नायमदहिः रज्जुरेवेति, स॒ च तहुंपश्रुलयादिकृतं 

मयमुत्छजेद्रेपथं परखायनं च, न त्वदहिबुद्धिकारे तदपगमकाले 

च वस्तुनः कश्चिद्विशेषः स्यान्---तथवैतदपि द्रष्टन्यम ; ततश्च 

न जायते म्रियते वा" इलयेवमाद्यपि भवयस्तित्वनास्तित्वप्र स्य 

न्प 

14 

प्रतिवचनम् । सूत्रं स्वविद्याकस्पितजीवप्राज्ञमेदपरक्षया याज- 

यितव्यम- एकस्वेऽपि द्यास्मविषयस्य प्ररस्य प्रायणावस्थायां 

देहव्यतिरिक्तास्तिव्वमाबविचिकित्सनात्कवैत्वादिसंसारस्वमा- 

वानपोहनाज पूवस्य पययीयस्य जीवविषयत्वसुपरेक््यते, उत्त- 

रस्य तु धमौद्यलययसंकीतेनासाज्ञविषयत्वमिति । ततश्च युक्ता 

अभनिजीवपरमात्मकल्पना; प्रधानकस्पनायां तु न वरप्रदानं 

न प्रो न प्रतिवचनमिति वैषम्यम् ॥ 

मरदढच ॥ ७॥ 
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यथा महच्छब्दः सांख्यैः सत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तः, 
१ च ८- ० न ५ 

न तमेव बादृकडऽपि प्रयामेऽमधत्त; ‹ बुद्धरात्मा महा- 

न्परः ' ‹ महान्तं विभुमात्मानम् ' ‹ वेदाहमेतं पुरुषं महा- 

न्तम् † इत्येवमादावात्मशब्दप्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः; तथा- 

व्यक्तशब्दोऽपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभिधातुमर्हतति । 
अतश्च नास्यातुमानिकस्य शाब्दवन्त्वम ॥ 

चमसवदविद्रोषात् ॥ ८ ॥ 

पुनरपि प्रधानवादी अशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धमियाह् ; क~ 

स्मान्? मन्त्रवणौत-- “ अजामेकां लोहितुह्क्ष्णां बहीः 

२. चमसायथि प्रजाः सजमानां सरूपाः । अजो द्येको 

करणम् । जुषमाणोऽनुश्चेते जहायेनां भुक्तभोगाम- 

जोऽन्यः ` इति; अत्र हि मन्ते रोदितद्युष्करष्णशन्दैः रजः- 

सत्त्वतमांस्यभिधीयन्ते ; रोहितं रजः, रल्नात्मकलत्वात् , 

र्ठ सत्त्वम् , प्रकाशात्मकत्वात् ; कृष्णं तमः, आवरणात्म- 

कत्वात् ; तेषां साम्यावस्था अवयवधघ्व्येपदिद्यते--रोहि- 

तञुकृष्णेति ; न जायत इति च अजा स्यात्, ‹ मूटप्रकृति- 

रविकरृतिः ` इत्यभ्युपगमात्; नन्वजाशन्दरछाग्यां रूढः; 

चाढम्; सा तु रूढिरिह नाश्रयितुं शक्या, विद्याप्रकरणात् ; 

सा च बहीः प्रजास्ैगुण्यांन्विता जनयति ; तां प्रङृतिमज 
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एकः पुरूषो जुषमाणः प्रीयमाणः सेवमानो वा अतुरोते- 

तामेचाविद्यया आत्मत्वेन प्रगम्य सुखी दुःखी मूढोऽहमिय- 

विवेकरितया संसरति ; अन्यः पुनरजः पुरुष॒ उत्पन्नविवेक- 

ज्ञानो चिर्तो जहालेनां प्रकृतिं मुक्तभोगां कृतभोगापवर्गा 

परियजति-- सुच्यत इयथः ; तस्माच्छतिमूटेव प्रधाना- 

दिकल्पना कापिलानामियेवं प्रप्नि-- ` 

तरूमः---नानेन मन्त्रेण श्रुतिमत्त्वं सांख्यवादस्य शक्य- 

माश्रयितुम् ; न ह्ययं मन्त्रः खातन्त्येण कंचिदपि वाद् सम- 

ययितुसुल्सहते, सवैत्रापि यया कयाचित्कत्पनया अजात्वादि- 

संपादनोपपत्तेः, सांख्यवाद् एवेदाभिप्रेत इति विशेषाबधारण- 

कारणाभावात् । चमसवत्--यथा हि 'अर्वाग्विरुश्चमस उ- 

प्वेवुश्रः ' इत्यस्मिन्मन्त्रे खातन्त्येणायं नामासौ चमसोऽभि- 
परेत इति न शक्यते नियन्तुम् , सर्वत्रापि यथाकथंचिद्- 

वाग्बिकत्वादिकस्पनोपपत्तः, एवमिहाप्यविशेषः 'अजामेकाम् ' 

इत्यस्य मन्त्रस्य ; नास्मिन्मन्त्े प्रधानमेवाजाभिप्रतेति शक्य- 
ते नियन्तुम् ॥ 

त्र तु ^ इदं तच्छिर एष इ्यवौग्विख्ख्मस रउष्व॑बुभ्रः ' 
इति वाक्यरोषाच्चमसविशेषप्रतिपत्तिभेवति ; इह पुनः केय- 
मजा प्रत्िपत्तव्येलयत्र त्रूमः-- 

>. \\. 1. 16. 
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ज्योतिरपक्रमा तु तथा धीयत 
चके ॥ ९ ॥ 

परमश्वरादुत्पन्ना अ्योतिःप्रसुखा तेजोबन्नलक्षणा चतुर्वि 
घस्य भूतम्रामख प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तु-शब्दो- 

ऽवधारणार्थः--मूतत्रयलक्षणैवेयमजा विज्ञेया, न गुणत्रय 
क्षणा । कस्मात्? तथा द्येके शाखिनस्तेजोवन्नानां परमेश्ररा- 

दुत्पत्तिमाञ्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामामनन्ति-- यदभ्ने 

रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छं तदपां यच्छृष्णं तदन्नस्य ' 

इति ; तान्येवेह तेजोवन्नानि प्रयभिज्ञायन्त; रोहितादिष्- 

व्दसामान्यात्त , रोहितादीनां च शब्दानां रूपविशेषेषु मुख्य- 
ताद्धाक्तत्वाचच गुणविषयत्वस्य ; असं दिग्धेन च संदिग्धस्य 

निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते । तथेहापि ‹ ब्रह्मवादिनो वदन्ति । 

किंकारणं ब्रह्य ' इत्युपक्रम्य ‹ ते ध्यानयोगाल्ुगत। अपदय- 

न्देवात्मराक्ति स्वगुणैनिगूढाम › इति पारमेश्व्याः शक्तः स- 

मस्तजगद्धिघायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्, वाद्यरोषेऽपि 

° मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्र्म ” इत्ति यो 

योनि योनिमधितिष्ठलेकः ` इति च तस्या एवावगमान्न स्वत- 
त्रा काचिसरकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणास्नायत इति शक्यते 
क्तुम् । प्रकरणात्तु सेव दैवी राक्तिरत्याकृतनामरूपा ना- 
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मरूपयोः प्रागवस्था अनेनापि मन्तञेणाश्नायत इत्युच्यते ; 
[कष कः [॥ 

तस्याश्च स्वविकारविषयम त्रैरूप्येण तरैरूप्यसुक्तम् ॥ 

कथं पुनस्तेजावन्नाव्मना त्रैरूप्येण त्रिरूपा अजा प्रतिपत्तुं 

शक्यते, यावता न॒ तावनत्तेजोबन्नेष्वजाङृतिरस्ति, न च 

तेजोबन्नानां जातिश्रवणादजातिनिमित्तोऽप्यजाशब्दः संभ- 

वतीति ; अत उत्तरं पठति- 

कल्पनो पदेदाच मध्वादिवद्- 
विरोधः: ॥ १० ॥ 

नायमजाकरतिनिभिन्तोऽजाश्ब्दः; नापि यौगिकः ; किं 

तर्हि, कल्पनोपदेशोऽयम्- अजारूपकक्टपिस्तेजोवन्नलक्षणा- 

याश्चरचरयोनेरपदिदयते; यथा हि रोके यदच्छया काचि- 

दजा रोहितश्ुष्क्षष्णवणौ स्याद्रहुवकेस सरूपवबकंरा च, तां 

च कथिदजो ज्ुषमाणे(ऽनुश्यीत , कथिक्ैनां भुक्तभोगां 

जद्यान्-- एवमियमपि तेजोषन्नरक्षणा भूतप्रकृतिखिवर्ण 

वहु सरूपं चराचरलक्षणं विकारजातं जनयति? अविदुषा 

च क्षेतरज्ञेनोपभुञ्यते › विदुषा च परियज्यत इति । न चेद- 
माश्षङ्कितन्यम--- एकः क्षेत्रज्ञोऽुशेते अन्यो जहातीयतः 

्षिचज्ञभेदः पारमार्थिकः परेषामिष्टः प्राप्नोतीति; न हीयं 

क्षेचज्ञमेदप्रतिपिपादयिषा; किंतु बन्धमोक्ष॒व्यवस्थाग्रतिपि- 
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पादयिषेवैषा; प्रसिद्धं तु मेदमनूद्य बन्धमोक्षुव्यवस्था 

प्रतिपाद्यते; मेदस्तूपाधिनिमित्तो मिध्याज्ञानकल्पितः; न 

पारमाथिकः, "एको देवः सवभूतेषु गूढः सर्वव्यापी 

सवेभूतान्तरास्मा ' इव्यादिश्रतिभ्यः । मध्वादिवत्-- यथा 

आदिलयस्यामघरुनो मधुत्वम् › वाचश्चाधेनोर्धेवुत्वम , चुखो- 

कादीनां चानस्नीनामभ्निलम्-- इयेवंजातीयकं कल्प्यते, 

एवभिदमनजाया अजास्वं कर्प्यत इयर्थः । तस्मादविरो- 

धस्तेजोवननेष्वजाशब्दप्रयोगस्य ॥ 

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावा 

द्तिरेकाच ( ११॥ 

एवं परिट्टतेऽप्यजामन्त्रे पुनरप्यन्यस्मान्मन्त्रार्सांख्यः प्र 

लयवतिष्ठते-- ‹ यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 

३. संद्योपंम्. तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्त्रह्यामृतोऽमू- 

हाधिकरणम् । तम् ' इति । अस्मिन्मन्त्रे पच्च पच्चजना 

इति पश्चसंर्याविषया अपरा पश्चसंख्या श्रूयते, पच्चश- 

व्दद्रयदशंनान्; त एते पच्च परच्चकाः पच्चविंङतिः संपद्यन्ते ; 

तया च पच्चविंङतिसंख्यया यावन्तः संख्येया आकाद्कुयन्ते 
तावन्त्येव च तत्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते-- ‹ मूलश्रकृतिर- 
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विकृति्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सपर । षोडदयकश्च विकारो 

न प्रकृतिनै विकतिः पुरुषः ' इति; तया श्रुतिप्रसिद्धया 
पञच्चविंशतिसंख्यया तेषां स्मृतिप्रसिद्धानां पशथ्चविंशतेस्तत्वा- 

नामुपसंम्रहासराप्तं पुनः श्रुत्िमत्त्वमेव प्रधानादीनाम् । 

ततो व्रूमः-- न संख्योपसंभरहयदपि प्रधानादीनां श्रुति- 
मत्वं प्रयाशा कतैव्या; कस्मात्? नानाभावात्; नाना 

ह्येतानि पच्चविंशचतिस्तत्वानि ; तेषां पच्चश्चः पच्च: साधार- 

णो धर्मोऽस्ति, येन पथ्वर्विंशतेरन्तरारे पराः पच्च पच्च सख्या 

निविशेरन् ; न द्येकनिवन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु दिखा 

"दिका: संख्या निविश्चन्ते । अथोच्येत-- पञच्चविंशतिसं- 

ख्यैतरेयमवयवद्वारेण लक्ष्यते, यथा ‹ पच्च सप्र च वर्षाणि 

न ववषं दइातक्रतुः ` इति द्वादशवा्षिकीमनावृष्टिं कथयन्ति, 

तद्वदिति ; तद्पि नोपपद्यते; अयमेवास्मिन्पक्षे दोषः, यदक्ष- 

णाश्रयणीया स्यात् । परश्चात्र पच्चश्चब्दो जनशब्देन समस्तः 

पञच्चजना इति, माषिकस्वरेणैकपदत्वनिश्चयात् ; प्रयोगा- 

न्तरे च ‹ पच्वानां त्वा पञ्चजनानाम्" इत्यैकपयकस्वरथक- 
विभक्तिकत्वावगमात्; समस्तत्वा्च न वीप्सा ८ पच्च पच्च 

इति । तेन न पच्चकद्रयग्रहणं पच्च पश्वेति) न च पच्चसंख्या- 

या एकस्याः पञ्चसंख्यया पर्या विशोषणम् “ पञ्च पञ्चकाः" 
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इति, उपसर्जनस्य वि रेषणेनासंयोगात् ; नन्वापन्नपच्चसंख्या- 

काजना एव पुनः पच्चसंख्यया विशेष्यमाणः पच्चविंशतिः 

प्रेष्यन्ते, यथा पञ्च पञ्चपूल्य इति पच्चविक्ञतिः पूलाः 

प्रतीयन्ते, तद्वत्; नेति ब्रूमः; युक्तं यत्पच्चपूीशच्दस्य 

समाहाराभिप्रायत्वात् कतीति सयां भेदाकाह्कायां पच्च 

पच्चपूस्य इति विशेषणम् ; इह तु पञ्च जना इल्यादित एव 

भेदोपादानात्कतीयसयां भेदाकाद्कायां न पच्च पञ्चजना 

इति विशोषणं भवेत् ; भवदपीदं विरोषणं पच्चसंख्याया एव 

भवेत्; तन्न चोक्त दोषः; तस्मात्पच्च पच्चजना इति न 

पच्चविंरातितत्त्वाभिध्रायम् । अतिरेकाच्च न पञ्चविङति- 

तत्त्वाभिप्रायम् ; अतिरेको दहि भवलयासाकाशाभ्यां पच्च- 

विंशतिसंख्यायाः ; आत्मा तावदिह प्रतिष्ठां प्रयाधारत्वेन 

निर्विष्टः, "यस्मिन् इति सप्रमीसूचित्तस्य ‹ तमेव मन्य 

आत्मानम्! इलात्मत्वेनालुकषंणात्; आत्मा च चेतनः 

पुरुषः ; स च पश्चविंश्षतावन्तर्म॑त एवेति न तस्थैवाधारत्वमा- 

धेयत्वं च युज्येत ; अथौन्तरपरिभरहे वा तत्त्वसंख्यातिरेकः 

सिद्धान्तनिरुद्धः प्रसज्येत ; तथा ‹ आकाङश्च प्रतिष्ठितः 

इयाकाशस्यापि पञ्चर््रिशातावन्तर्गतस्य न प्रथरुपादानं न्या- 

स्यम्; अथौन्तरपरिग्रहे चोक्तं दूषणम् । कथं च संख्या- 
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मात्रश्रवणे सयश्रुतानां पच्चविंशतितत्वानामुपसंग्रहः प्रती- 

येत £ जनशब्दस्य तस्वेष्वरूढत्वात् , अथौन्तरोपसंग्रहेऽपि 

संख्योपपत्तेः । कथं तदहि पच्च पञ्चजना इति ए उच्यते-- 

८ दिक्संख्ये संज्ञायाम ` इति विशेषस्मरणात्संज्ञायामेव पथ्चश- 

व्द्म्य जनक्चब्देन समासः ; ततश्च रूढत्वाभिग्रायेणेव केचि- 

त्पज्चजना नाम विवक्ष्यन्ते, न सांख्यतक्त्वाभिभ्रायेण ; ते 

कतीयस्यामाकाष्ायां पुनः पश्वेति प्रयुज्यते; पञ्चजना 

नाम ये केचित्, ते च पच्ैवेयर्थः, सप्तयः सप्रेति यथा ॥ 

के पुनस्ते पञ्चजना नामेति, तदुच्यते-- 

प्राणादथो वाक्यदोषात् ॥ १२॥ 

: यस्मिन्पश्च पञ्चजनाः ' इयत उत्तरस्मिन्मन्तरे ब्रह्म 

सवरूपनिरूपणाय प्राणादयः पच्च निर्दिष्टाः-- “प्राणस्य प्रा- 

णुत चश्चुषश्च्चुरुत श्रोचस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो 

विदुः ' इतिः; तेऽत्र बाक्यशोषगताः संनिधानास्पश्चजना वि- 

वक्त्यन्ते । कथं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः १ त्तषु 

वा कथं जनशब्दप्रयोगः १ समाने तु प्रसिद्धवतिक्रमे वा- 

क्यशेषवदास्राणादय एव प्रहीतव्या भवन्ति ; जनसंबन्धाच्च 

प्राणादयो जनश्चब्दभाजो मवन्ति; जनवचनश्च पुरुषशब्दः 
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प्राणेषु प्रयुक्तः-८ ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः ' इयच्च ; प्राणो 

ह पिता प्राणो ह माता' इदयादि च ब्राह्मणम् ! समासबलाच 

समुदायस्य रूढत्वमविरुद्धम्; कथं पुनरसति प्रथमप्रयोगे 

रूढिः शक्याश्रयितुम् ? सक्या उद्धिदादिवदियाह- प्रसिद्धाथ- 

संनिधाने हयप्रसिद्धाथः शब्द्: प्रयुज्यमानः समभित्याहारा- 

तद्विषयो नियम्यते ; यथा ‹ उद्भिदा यजेत ' ‹ यूपं छिनत्ति ' 
' वेदिं करोति " इति, तथा अयमपि पच्चजनक्षब्द्ः समासा- 

न्वाख्यानादवगतसंज्ञाभावः संस्याकाङ्की वाक्यङ्ञोषसमभि- 

व्याहतेषु प्राणादिषु वर्तिष्यते । कैश्चित्तु देवाः पितरो 

गन्धर्वा असुरा रक्षांसि च पच्च पञ्चजना व्याख्याताः; 

अन्यैश्च चसवारे वर्णा निषादपजच्वमाः परिगृहीताः ; कचिश्च 

‹ यत्पाच्चजन्यया विडा ' इति प्रजापरः प्रयोगः पच्चजन- 

छब्दस्य दश्यते ; तत्परिपरहेऽपीह न कथ्चिष्टिरोधः; आचा- 

यैस्तु न पथच्चविंशतेस्तत्चानामिह परतीतिरस्तीयेवपरतया 

' प्राणादयो वाक्यरोषात् ` इति जगाद ॥ 

भवेयुस्ताकरस्राणादयः पञ्चजना माध्यंदिनानाम् , येऽ 

प्राणादिष्वामनन्ति ; काण्वानां तु कथं प्राणादयः; पञ्चजना 

भवेयुः, येऽन्नं प्राणादिषु नामनन्तीति-- अत्त उत्तरं 

पठति- 
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ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३ ॥ 
असत्यपि काण्वानामनने ्योतिषा तेषां पञ्चसंख्या पू्यै- 

त; तेऽपि हि "यस्मिन्पच्च पञ्चजनाः ` इलयतः पूर्वस्मिन्मन्त्र 

ब्रह्मस्वरूपनिरूपणायैव ज्योतिरधीयते ‹ तदेवा ज्योतिषां 
ञ्योतिः' इति । कथं पुनरुमयेषामपि तुल्यवदिदं ज्योतिः प- 

ख्यमानं समानमन्त्रगतया पच्संख्यया केषांचिद्ृहयते केषां- 

चिन्नेति--अपेक्षामेदादियाह--माध्यंदिनानां हि समानम- 

न्घ्रपठितप्राणादिपशच्चजनलाभान्नास्मिन्मन्त्रान्तरपठिते ज्योति- 

ष्यपेक्षा भवति; तदलाभात्तु काण्वानां भवलयपेक्षा; अपेक्षा- 
भेदाश्च समानेऽपि मन्त्रे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे; यथा समा- 

नेऽप्यतिरात्रे वचनभेदात्षोडशिनो ग्रहणाग्रहणे, तद्वत् । त- 

देवं न ्षावच्छृतिप्रसिद्धिः काचि्प्रधानविषयास्ति ; स्मृति- 

न्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते ॥ 

कारणत्वेन चाकादादिषु यथाव्यप- 

दिष्टोक्तेः ॥ १४ ॥ 

प्रतिपादितं ब्रह्मणो छक्षणम् ; प्रतिपादितं ब्रह्मवि- 

षयं गतिसामान्यं बेदान्तवाक्यानाम् ; प्रतिपादितं च प्रधा- 

७. कारणत्वा- नस्याशब्दत्वम् ; तत्रेदमपरमाशङ्कयत- 

यिकरणम् । न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा 
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गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपादयितुं शक्यम ; क- 

स्मात् १ विगानदशचैनात्; प्रतिवेदान्तं ह्यन्यान्या सखृष्टिरुपटभ्य- 

ते, कमादिवैचिञ्यात। तथा हि-- कचित् “ आत्मन आकाशः 

संभूतः ' इलयाकाश्चादिका सष्टिराप्नायते ; कचित्तेजञदिका 

‹ तत्तेजो ऽस्रजत ` इति ; कचितप्राणादिका ‹स प्राणमस्रजत 

प्राणच्छद्धाम् ` इति; कचिदक्रमेणैव लोकानाुतत्तिरा- 
स्नायते-- ‹स इमहोकानसुजत । अम्भो मरीचीमैर- 

मापः इति; तथा क्चिदसपूविका सृष्टिः पठ्यते-- 

‹ असद्रा इदमभ्र आसीत्ततो वै सदजायत ` इति, ‹ असदे- 

वेदमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत् ̀  इति च; कचिदस- 

द्वादनिराकरणेन सद्पूरविका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते-- " तद्धैक 

आहुरसदेवेदमग्र आसीत् › इत्युपक्रम्य, ¦ कुतस्तु खलु सो- 

म्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः सलनायेतेति सन्तवेव 

सोम्येदमग्र आसीत् ` इति; कचिर्स्वथंकवैकैव व्याक्रिया 

जगतो निगद्यते-- तद्धेदं तद्ैव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्या- 

मेव व्याक्रियते ' इति । एवमनेकधा विप्रतिपत्तवैस्तुनि च 

विकत्पस्यानुपपत्तेनै वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणावधारण- 

परता न्याय्या; स्मृतिन्यायग्रसिद्धिभ्यां तु कारणान्तरप- 

सििहो न्यास्य इयेवं प्राप्रे-- 
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ब्रूमः--सलयपि प्रतिवेदान्तं खज्यमानेष्वाकाशचादिषु क- 

मादिद्धारके विगाने, न खष्टरि किंचिद्िगानमस्ति; छतः ? 

यथाव्यपदिषटोक्तेः--यथामूतो द्येकस्मिन्बेदान्ते सवज्ञः स- 

कैश्चरः सर्वात्मैकोऽद्धितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टः, तथाभूत 

एव वेद्ान्तान्तरेष्वपि व्यपदिदयते; तथयथा-- सलं ज्ञान- 

मनन्तं ब्रह्म " इति; अत्र तावञज्ञानशषव्दैन परेण च तद्धिष- 

येण कामयिवस्ववचनेन चेतनं ब्रह्म न्यरूपयन् ; अपरग्रयो- 

ज्यत्वेने्रं कारणमन्रवीत् ; तद्विषयेणैव परेणात्मशब्देन श- 

रीरादिकोशषपरम्परया चान्तरनुप्रवेशनन सर्वेषामन्तः प्रयगा- 

त्मानं निरधारयत् ; ‹ बहू स्यां प्रजायेय ` इति चात्मविषयेण 

बहु भवनानुशंसनेन सव्यमानानां विकाराणां खष्ुरमेद्मभा- 

षत ; तथा ° इदं सवैमस्नजत । यदिदं किं च ' इति समस्तज- 

गत्सृष्टिनिर्देशेन प्राक्सृष्ठेरद्धितीयं खष्टारमाचष्रे; तदत्र यह्ल- 

क्षणं ब्रह्म कारणत्वेन षिज्ञातम् › तदक्षणमेवान्यत्रापि विज्ञाय- 

ते-- सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम् › ‹ तदैक्षत 

बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत ः इति; तथा ‹ आत्मा 

वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यक्किचन मिषत् । स॒ ईत 

खोकाज्नु सृजे ' इति च--एवंजातीयकस्य कारणस्वरूपनिरू- 
पणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगीताथत्वात् । काय 
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विषयं तु विगानं द्यते-कचिदाकाशादिका सृष्टिः कचित्तज- 

आदिकेयेवंजातीयकम् । न च का्यंविषयेण विगानेन कारण- 

मपि ब्रह्म सववेदान्तेष्वविगीतमधिगस्यमानमविवश्चितं भवि- 

तुमहैतीति शाक्यते वक्तुम् , अतिप्रसङ्गात् । समाधास्यति चा- 

चार्यः कार्यविषयमपि विगानम् ‹ न वियदश्रुतेः" इद्यारभ्य । भ- 
वेदपि कार्यस्य विगीतत्वमप्रतिपा्यत्वात् । न ह्ययं सृष्टथा- 

दिप्रपथ्चः प्रतिपिपादयिषितः। न हि तस्प्रतिवद्धः कथित्पु- 

रुषार्थो दश्यते श्रूयते वा । न च कल्पयितुं शक्यते, उप- 

कमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र ब्रह्मविषयर्वाक्येः साकमेकवा- 
क्यताया गम्यमानत्वात् । ददौयति च सूष्टयादिभ्रपच्चस्य 

ब्ह्मप्रतिपत््यथताम् -- अन्नेन सोम्य ुङ्गेनापो मूखम- 

न्विच्छाद्धिः सोम्य श्ङ्गेन तेजो मूरमन्विच्छ तेजसा सोम्य 
श॒ज्ञेन सन्मूलमन्विच्छ इति । मदादिदृष्टान्तैश्च कार्यस्य 

कारणेनाभेदं वदितुं सृष्टथादिप्रपच्चः श्राव्यत इति गम्यते । 
तथा च संप्रदायविदो बदन्ति-- ‹ म्रह्धोहविरफुटिङ्गवैः 
सृष्टियां चोदितान्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः 
कथंचन इति । ब्रह्मप्रतिपत्निप्रतिबद्धं तु फलं भूयते“ ब्रह्म- 
विदाप्रोति परम् ' ‹ तरति शोकमात्मवित् ‹ तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति ' इति । प्रयक्षावगमं चेदं फम् , ‹ तत्त्वमसि" 
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इत्यसंसार्यात्मत्वप्रतिपत्तौ सटां संसायौस्मत्वव्यावृत्तेः ॥ 

यत्पुनः कारणविषयं विगानं दर्शितम् ‹ असद्वा इदमथ्र 

आसीत् ` इयादि, त्परिहतैग्यम ; अत्रोच्यते-- 

समाकषीत् ॥ १५ ॥ 

° असद्वा इदमग्र आसीत् ` इति नात्रासन्निरारमकं कार- 

णत्वेन श्राव्यते; यतः " असन्नेव स॒ भवति । असद्रद्येति 

वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेटेद । सन्तमेनं ततो विदुः ' 

इयसद्रादापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्रह्मान्नमयादिकोशयपरम्पर्या 

प्र्यगात्मांनं निर्धार्य, ' सोऽकामयतः इति तमेव प्रकृतं 

समाकृष्य, सप्रपञ्चां सृष्टं तस्माच्छरावयित्वा, ‹ तत्सलमि- 

दयाचक्षते ” इति चोपसंह्लय, ‹ तदप्येष स्छोको भवति ' इति 

तस्मिन्नेव प्रकृतेऽर्थे छोकभिममुदाहरति-- ‹ असद्वा इदमग्र 

आसीत् ` इति ; यदि स्सन्निरास्मकमस्मिञशछोकेऽभिप्रेयेत, 

ततोऽन्यसमाकषणेऽन्यस्योदाहरणादसंवद्धं वाक्यमापद्येत ; 

तस्मान्नामरूपन्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्द; प्रसिद्ध 

इति तब्याकरणाभावपेक्षया प्रारुसत्तेः सदेव ब्रह्मासदिवा- 

सी दित्युपचयैते । पैव ‹ असदेवेदमग्र आसीत् ` इलयत्रापि 

योजना, ' तत्सदासीत् ' इति समाकषणातत् ; अलयन्ताभावा- 
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भ्युपगम हि ‹ तस्सदासीन्' इति किं समाकृष्येत ? 

° तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत् इयत्रापि न श्रुयन्तरा- 
भिप्रायेणायमेकीयमतोषन्यासः) क्रियायामिव वस्तुनि बि- 

कल्पस्यासंभवान ; तस्माच्छृतिपरिगृहीतसत्पक्षदार्ायवायं 

मन्दमत्तिपरिकस्पितस्यासतपश्चस्यो पन्यस्य निरास इति द्रष्ट- 

त्यमु । ‹ तद्धेदं तद्यंव्याकृतमासीन' इलयत्रापि न नि- 

रध्यक्षस्य जगतो व्याक्ररणं कथ्यते, (स एष दह प्रविष्ट 

आ नखाप्रेभ्यः ' इदयध्यक्चम्य व्याकृतकायाीनुभ्रवेशित्वेन समा- 

कषत ; निरध्यक्च व्याकरणाभ्युपगमे ह्यनन्तरेण प्रकृताव- 

रल्बिना स इलयनेन सवेनाभ्ना कः कायोनुप्रवेित्वेन समा- 

छरृष्येत १ चेतनस्य चायमात्मनः शरीरेऽनुप्रवे्ः श्रूयते, अनु- 

प्रविष्टस्य चेतनत्वश्चवणान्- पदयंश्वक्षुः शरण्वञ्श्रोत्रं मन्वानो 

मनः इति; अपि च यादृश्षमिदमद्यत्वे नामरूपाभ्यां व्या- 

क्रियमाणं जगत्साध्यक्षं व्याक्रियते, एवमादिसर्गेऽपीति 

गम्यते, दृष्टविपरीतकल्पनानुपपत्तेः ; श्रुयन्तरमपि ८ अनेन 

जीवेनास्मनालुप्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणि ` इति साध्य- 

क्षामेव जगतो व्याक्रियां दशयति; “व्याक्रियते इलयपि 

कमैकतैरि रकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकरैरि सौकथैमपेश््य 

्रष्टव्यः-- यथा द्यते केदारः स्वयमेवेति सयेव प्के 
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छवितरि ; यद्वा कर्मण्येवैष रकारोऽथौक्िप्तं कर्चन्तरमपेक््य 

द्रष्रल्यः--- यथा गम्यते प्राम इति ॥ 

जगद्भानचित्वात् ॥ १३॥ 

कौर्पीतकिव्राह्मणे बाटाक्यजातशचनुसंवादे श्रूयते-- 
भ्यो वै बाराक पतेषां पुरुषाणां कती यस्य वैतत्कमं स वै 

५. वालाक्य- वैदितव्यः' इति । तच्र किं जीवौ वेदित- 

विकरणम् 1 व्यत्ेनोपद्दिरयते, उत मुख्यः प्राणः, उत 

परमात्मेति चिद्यः । किं तावस्राप्रमृ प्राण इति । कुतः? 

ध्यस्य वैतत्क्म' इति श्रवणात्, परिस्पन्दलक्षणस्य च 

कर्मणः प्राणाश्रयत्वात् ; वाक्यशेषे च 'अथास्मिन्प्राण एवैकधा 

भवति" इति प्राणराब्दश्रवणात् , प्राणशब्दस्य च अख्ये प्राण 

प्रसिद्धत्वात्; ये चैते पुरस्ताद्राखाक्रिना (आदिय पुरुषश्च- 

नद्रमसि पुरुषः इल्येवमादयः पुरुषा निर्दिष्टाः) तेषामपि 

भवति प्राणः कती, प्राणावस्थाविशेषत्वादादिलयादिदेबतात्म- 

नामु -- ‹ कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्य 

दिलयाचक्षते' इति श्रुखन्तरप्रसिद्धेः । जीवो वायमिह वेदि 

तन्यतयोपदिश्यते ; तस्यापि धमौधमैखक्षणं कमं शाक्यते 

श्रावयितुम-- “ यस्य वरैतत्कमै' इति; सोऽपि भोक्तृत्वाद्धो- 

गोपकरणभूतानामेतेषां पुरुषाणां च कर्तोपप्यते ; वाक्यरोषे 
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जीवटिङ्गमवगम्यते-- यत्कारणं वेदितन्यतयोपन्यस्तस्य 

पुरुषाणां कतुर्देदनायोपेतं बालाक्रि प्रति बुबोधयिषुरनात- 

दातुः सुप्र पुरुषमामन्त्य आमन्त्रणङव्दाश्रवणा्प्राणादीना- 

मभोक्तत्वं प्रतिबोध्य यष्टिषातोत्थापनासपराणादिन्यतिरिक्तं 

जीवं मोक्तारं प्रतिबोधयति; तथा परस्तादपि जीवलिङ्गम- 

चगसम्यते-- (तद्यथा श्रेष्ठी स्वैमुङ्क यथा वा स्वाः प्रेष्ठिनं 
मुखन्त्येवमेवैष प्रज्ञातमैतैरात्मभिभूङ्के एवमेवैत आत्मान 
एतमात्मानं भुखन्तिः इति; प्राणशरत्वाज्च जीवस्योपपन्न 

प्राणशचब्दत्वम् । तस्माजीवसुख्यग्राणयोरन्यतर इह रहणीयः, 

न परमेश्वरः, तलिङ्गानवगमादिव्येवं प्राप्र-- 

नूमः- परमेश्धर एवायमेतेषां पुरुषाणां कतां स्यात्; क- 

स्मात् £ उपक्रमसामभ्यीत् । इह हि बालाकिरजातश्रुणा सह 

° ब्रह्म ते ब्रवाणि ' इति संवदितुमुपचक्रमे; स च कातिचदादि- 

याद्यधिकरणान्पुरूषानमुख्यब्रह्मरष्टिभाज उक्त्वा तुष्णीं ब- 

भूव ; तमजातशन्रुः "मृषा वै खदु मा संवदिष्ठा ह्यते 
वाणि ` इयसुख्यग्रह्मवादितयापोध, तत्कतारमन्यं बेदित- 

उयतयोपचिक्षेप ; यदि सोऽप्यमुख्यत्रह्यरष्टिभाक्स्यात् , उप- 

कमो बाध्येत ; तस्मात्परमेश्र एवायं भवतुमर्हति । कर्चैतव 
चैतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्येणावकर्पते । 
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८ यस्य वैतत्कर्म ` इदयपि नायं परिस्पन्दरक्षणस्य धर्माधर्म- 

लक्षणस्य वा कमणो निदेशः, तयोरन्यतरस्याप्यप्रकृतत्वात् , 

असंशव्दितत्वाच्च; नापि पुरुषाणामयं निर्देशः, ° एतेषां पु- 

रुषाणां कतौ ' इल्येव तेषां निर्दिष्टत्वात् , लिङ्गवचनविगाना- 

ज; नापि पुरुषविषयस्य कसोय्थंस्य क्रियाफङस्य वायं नि- 

देशः, कर्ठशष्देनैव तयोरुपात्तत्वात् ; पारिशेष्यात्मयक्षसंनि- 

हितं जगत्सवैनाम्तैतच्छब्देन निर्दिंस्यते; क्रियत इति च 

तदेव जगत्कम ; ननु जगद्प्यप्रकृतमस्तंशब्दितं च ; सलयमे- 

तत्; तथाप्यसति विश्चेषोपादाने साधारणेनार्थेन सनिधा- 

नेन संनिहितवस्तुमाघ्रस्यायं निर्देश्च इति गम्यते, न विशि- 

टस्य कस्यचित्, विरोषसंनिधानामावात् ; पूर्वत्र च ज- 

गदेकदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानादविशेषितं ज- 
गदेवेहोपादीयत इति गम्यते । एतदुक्त भवति--य एतेषां 

पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कतौ-- किमनेन विरेषेण -- 
यस्य वा कृसमेव जगदविश्ञेषितं कर्मेति- वा-शब्द एकदेश्ा- 

वच्छिन्नकवरैतव्यावृ्यथः; ये बालाकिना ब्रह्मस्वाभिमताः 

पुरुषाः कीर्तिताः, तेषामब्रह्मसवख्यापनाय विहेषोपादानम । 
एवं ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः 

कर्तां बेदितव्यतयोपदिशयते; परमेश्वरश्च सर्वजगतः कता 
>. +. [, 17. 
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सवेवेदान्तेष्ववधारितः ॥ 

जी वसुख्यप्राणालिङ्गान्नेति चेन्तद्या- 

ख्यातम् ॥ १७ ॥ 

अथ यदुक्तं बाच्यरोषगताल्नीवरिङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाच 

तयोरेवान्यतरस्येह ग्रहणं न्याय्यं न परमेश्वरस्येति, तत्प- 

रिहर्वव्यम् ; अचरोच्यते--परिदटतं चैतन ‹नोपासात्रैविध्यादा- 

श्रितत्वादिह तद्योगात् ` इलयनत्र ; नविधं ह्यत्रोपासनमेवं सति 

प्रसस्येत--जीषोपासनं मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति; 
न चैतन्न्याय्यम्; उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि ब्रह्मविषयत्व- 

मस्य वाक्यस्यावगम्यते ; तच्रोपक्रमस्य तावद्भह्मविषयत्वं 

दर्शितम् ; उपसंहारस्यापि निरतिशयफटश्रवणाद्रह्यवि षयत्वं 

दर्यते-- ‹ सवौन्पाप्मनोऽपहय सर्वेषां च भूतानां श्रैष्ठयं 
स्वाराञ्यमाधिपलयं पर्येति य एवं वेद् ' इति । नन्वेवं सति 

प्रतर्ईैनवाक्यनिणयेतैवेदमपि वाक्यं निर्णयित ; न निर्णीयते, 
प्यस्य तैतत्कर्मः इयस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्र अनिधौरित- 
स्वान् ; तस्मादत्र जीवसुख्यप्राणशङ्का पुनरत्पद्यमाना निवत्थै- 

ते; प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो दृष्टः “प्राणबन्धनं हि सोम्य 

मनः ` इयत्र ; जीवछिङ्गमप्युपक्रमोपसंहारयोजैह्यविषयत्वाद्- 

मेदाभिप्रयेण योजयितव्यम् ॥ 
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क क अन्यार्थं तु जैमिनिः परश्चव्याख्याना- 

भ्यामपि चैवमेके ॥ १८ ॥ 

अपि च नैवात्र विवदितन्यम-- जीवप्रधानं वेद् वाकथं 
म्यात् ब्रह्यप्रधानं वेति; यतोऽन्या्थ जीवपरामर ब्रह्मप्रति- 

पत्त्य्थमभ्मिन्वाक्ये जैमिनिराचार्यो मन्यते; कस्मात् 

प्र्नव्याख्यानाभ्याम् । प्रशनम्तावस्सुषुप्रपुरुषभ्रतिबोधनेन प्रा- 

णादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिवोधिते पुनर्जीवव्यतिरिक्तविषयो 

द्यते-- ¦ कष पतद्राटाके पुरुषोऽशयिष्ट क वा एतद्- 

भूतकृत एतदागात् ' इति; प्रतिवचनमपि-- 'यदा सुप्रः 

स्वभ्रं न कंचन परयत्यथास्मिन््राण एत्रैकधा भवति ` इत्यादि, 

८ एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो 

देवा देवेभ्यो छोकाः` इति च सुषुप्रिकारे च परेण ब्रह्मणा 

जीव एकतां गच्छति; परस्मान्न ब्रह्मणः प्राणादिकं जग- 

जायत इति वदान्तमयोदा । तस्माद्यत्नास्य जीवस्य नि;- 

संबोधस्वस्थतारूपः स्वापः-- उपाधिजनितविशोषविज्ञान- 

रहितं स्वरूपम, यतस्तद्धशरूपमागमनम् , सोऽत्र पर- 

मात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते! अपि चैवमेके 
क्राखिनो वाजसनेयिनो ऽस्मिन्नैव वालाक्यजातशचनरुसंवादे 

स्पष्टं विज्ञानमयक्च्देन जीवमाग्राय तन्यतिरिक्तं परमात्मान- 
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मामनन्ति य एष विज्ञानमयः पुरुषः कैष तदाभूत्कुत 
एतदागात्त्' इति प्रभ ; प्रतिवचनेऽपि ‹य पषोऽन्तषैदय 

आकाशस्तस्मिञ्शेते ' इति ; आकाडशब्दश्च परमात्मनि प्र- 

युक्तः ' दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः ' इलयत्न ; ‹ स्वं एत आत्मानो 
चयुच्रन्ति इति चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युञ्चरण- 

मामनन्तः परमात्मानमेव कारणत्वेनामनन्तीति गम्यते | 

प्राणनिराकरणस्यापि सुषुप्रपुरुषोत्थापनेन प्राणादिन्यतिरि. 

्तोपदेशाऽभ्युञ्चयः ॥ 

वाक्यान्वयात् ॥ १९ ॥ 

बृहदारण्यके मेत्रेयीराद्यणेऽभिधीयते--भन वा अरे पस्युः 
कामायः इत्युपक्रम्य भ्न वा अरे स्वस्य कामाय सर्वं प्रियं 
६. वाकयान्वया- भवयार्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवलया- 

विकरणम् । स्मावा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्दनेन श्रवणेन 
मद्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ` इति; तव्रैतदिचिकरत्स्यते- 
किं निज्ञानारमैवायं द्रष्टव्यश्रोतव्यस्वादिरूपेणोपदिदयते, 
आहोखित्परमात्मेति । कुतः पुनरेषा विचिकित्सा ? प्रियस- 
सूचितेनात्मना भोक्त्रोपक्रमाद्िज्ञानारमोपदेश इति प्रतिभा- 
ति; तथात्मविज्ञानेन सवविज्ञानोपदेश्षात्परमात्मोपदेशच इति । 
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किं तावस्प्रा्रम ?-- विज्ञानात्मोपदेद इति ; कस्मान् १ उप- 

कमसामश्यत । पततिजायापुत्रवित्तादिकं हि मोग्यभूतं स्वं 
जगन आत्माथतया रियं भवतीति प्रियसंसूचितं भोक्तार- 

मात्मानमुषक्रम्यानन्तरमिदमास्पनो दश्नादयुपदिदयमानं क- 

स्यान्यस्यात्मनः स्यान £ मध्येऽपि ८इदं महद्रूतमनन्तमपारं 

विज्ञानघन प्वैतेभ्यो भूतेभ्यः सञुल्थाय तान्येवानुविनरयति 
न प्रेय संज्ञास्ति' इति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य 

भूतेभ्यः समुस्थानं विज्ञानात्मभावेन ब्रुवन्विज्ञानात्मन एवेदं 

द्रष्टव्यत्वं दशयति ; तथा ' विज्ञातारमरे केन विजानीयात् 

इति कतवचनेन शब्देनोपसंहरन्विज्ञानात्मानमेवेहो पदि 

दशयति ; तस्मादात्मविज्ञानेन सवेविज्ञानवचनं भोक्त्रथंत्वा- 

द्धोग्यजातस्यौपचारिकं द्रष्टग्यमियेवं प्रात्ते-- 

त्रूमः--परमात्मोपदेश एवायम् ; कस्मान् १ वाक्यान्व- 
यात् । वाक्यं हीदं पौर्वापर्येणावेक््यमाणं परमात्मानं प्रय- 
न्वितावयवं छक्ष्यते ; कथमिति तदुपपाद्यते--‹ अमृतत्वस्य 

तु नाश्चास्ति वित्तेन ` इति याज्ञवल्क्यादुपश्रुल ° येनाहं नामू- 

ता स्थां किमहं तेन छयौ यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहि ' 

इयम॒तत्वमा्चासानायै मेतेय्यै याज्ञवस्क्य आत्मविज्ञानमु- 
पदिश्चति; न चान्यत्र परमात्मविज्ञानादसृतत्वमस्तीति श्रू- 
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तिस्मरतिवादा वदन्ति ; तथा चास्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुच्य- 

मानं नान्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्यमवकल्पते ; न चैत- 

दोपचारिकमाश्रयितुं शक्यम् , यत्कारणमास्मविज्ञानेन सर्ववि- 
ज्ञानं प्रतिज्ञायानन्तरेण मन्थेन तदेबोपपादयति--“ ब्रह्म तं 

परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद् ̀ इलादिना; यो हि ब्रह्मक्ष- 

त्रादिकं जगदात्मनोऽन्यच्र स्वातन्त्येण लव्धसद्भावं परयति, 
तं मिभ्यादर्हिनं तदेव मिध्यादष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत्पराक- 

रोतीति भेद्टृष्टिमपोद्य, ‹ इदं सर्व यदयमात्मा ` इति सर्वस्य 

वस्तुजातस्यात्माव्यतिरेकमवतारयति ; दुन्दुभ्यादिरटान्तैश्च 
तमेवाव्यतिरेकं द्रढयति ; " अस्य महतो भूतस्य नि; धसितमे- 
तद्यदग्बेदः ` इयादिना च प्रकृतस्यात्मनो नामरूपकर्मप्रप- 
च्चकारणततां व्याचक्षाणः परमात्मानमेकैनं गमयति ; तथैत्ैका- 
यनश्रक्रियायामपि सव्रिषयस्य सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य 

प्रपश्चस्यैकायनमनन्तरमवाद्यं कत्ल प्रज्ञानघनं व्याचक्षाणः 

परमात्मानमेवेनं गमयति । तस्मात्परमात्मन एवायं दशंनाचु- 
पदेशा इति गम्यते ॥ 

यत्पुनरुक्तं प्रियसंसूचितोपक्रमाद्विज्ञानात्मन एवायं दरौ- 

नादुपदेश इति, अत्र तरुमः-- 

प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमादरमरभ्यः ॥ २० ॥ 
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अस्यत्र प्रतिज्ञा; अत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं मवति 
८ इदं सर्वै यदयमात्मा ' इति च। तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूच- 

यव्येतदिङ्गम ; यस्मरियसंसूचितस्यात्मनो द्रष्टव्यत्वादिसंकीत- 

नम । यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात् , ततः 

परमात्मनिज्ञानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञायत इयेकविज्ञानेन 

सर्वविज्ञानं यत्म्तिज्ञातम् , तद्धीयेत । तस्मास्मतिज्ञामिद्धयर्थ 

विज्ञानात्मपर्मात्मनोरमेदांशेनोपक्रमणमियारमरण्य आचा- 

यो मन्यते ॥ 

उत्क्रमिष्यत एवंभावादियौ- 

इलोमिः॥ २१॥ 

विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोघुद्धिसंघातोपाधिसंपकी- 
ठ्कटुषीभूतस्य ज्ञानभ्यानादि साधनानुष्ठानात्संप्रसन्नस्य देहा- 

दिसंघातादुत्करमिष्यतः परमात्मनैक्योपपत्तरिदमभेदे नोपक्रम- 
णमिलयौड्लोमिसचार्यो मन्यतते । श्रुतिचैवं भवति--‹ एष 
संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्सयुत्थाय ` परं स्योतिरुपसंपद्य स्वेन 

रूपेणाभिनिष्पद्यते ' इति । कचि जीवाश्रयमपि नामरूपं 
नदीनिदशनेन ज्ञापयति-- ‹ यथा नयः स्यन्दमानाः समरे 

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्धान्नामरूपाद्धमुक्तः 
परात्परं पुरुषञुयैति दिन्यमः इति; यथा छेके नयः 
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स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय समुद्रय्ुपयन्ति, रवं जीवोऽपि 

स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय परं पुरुषसुपैतीति हि तत्राथैः 

प्रतीयते--टृषान्तदाष्टौन्तिकयोस्तुस्यतायै ॥ 

अवसितेरिति काराक्रुत्स्नः ॥ २२॥ 

अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि चिज्ञानात्मभावेनावस्थाना- 

दुपपन्नमिदमभेदेनोपक्रमणमिति काश्चक्ृत्स्र आचार्यो मन्य 

ते । तथा च ब्राह्मणम्--- “अनेन जीविनात्मनानुप्र- 

विश्य नामरूपे व्याकरवाणि ' इयेवंजातीयकं परस्पै- 
वात्मनो जीवभावेनावस्थानं दशयति; मन्त्रवर्णश्च-- 
° स्वणि रूपाणि बिचि धीरो नामानि छरत्वाभिवदन्य- 
दास्ते ' इलयेवंजातीयकः । न च तेजःप्रशृतीनां सृष्टौ जीवस्य 
परथकसष्टिः श्रुता, येन परस्मादात्मनोऽन्यस्तद्िकारो जीवः 
स्यान् । कारटृस्स्नस्याचायैस्याविकृतः परमेश्वरो जीवः, 
नान्य इति मतम् ; आदमरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मा- 
दनन्यत्वमभिप्रेतम् , तथापि ‹ प्रतिज्ञासिद्धेः ` इति सपि्षत्वा- 

` भिधानात्कार्यकारणभावः कियानप्यभिप्रेत इति गम्यते ; 
ओड्खोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवावस्थान्तरापेश्नौ मेदामेदौ गम्थेते। 
तत्र काञ्चङृत्स्रीयं मतं श्रुयजुसारीति गम्यते, प्रतिपिपाद्- 
यिषिता्थानुसारात् “तत्त्वमसि ` इत्यादिश्ुतिभ्यः; एवं च 
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सति तञ्ज्ञानादमृतत्वमवकस्पते ; बिकारात्मकस्वे हि जीव- 

स्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसंबन्धे प्रख्यग्रसङ्गान्न 

तज्ज्ञानादमृतत्वमवकस्येत । अतश्च सखाश्रयस्य नामरूपस्या- 

संभवादुपाध्याश्रयं नामरूपं जीवे उपचरथेते। अत एवोतपत्ति- 

रपि जीवस्य कचिद्भिविस्फुलिङ्गोदाहरणेन श्राव्यमाणा 

उपाध्याश्रयैव वेदितव्या ॥ 

यदप्युक्तं प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः 
समुर्थानं विज्ञानात्मभावेन दञ्चेयन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्ट 

उ्यत्वं दशैयतीति, तत्रापीयमेव तिसूज्री योजयित्तव्या । 

श्रतिज्ञासिद्धरिङ्गमादमरभ्यः-इदमच्र प्रतिज्ञातम्--“आ- 
त्मनि विदिते सवैमिदं विदितं भवति ` ‹इदं सर्वं यदयमा- 

त्मा ` इति च; उपपादितं च स्वस्य नामरूपकमेप्रपच्चस्यैक- 

प्रसवत््ादेकप्रख्यत्वाच दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च कायैकारणयो- 
रव्यतिरेकप्रतिपादनात्; तस्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूच- 

यस्येतलिङ्गम › यन्महतो भूतस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञाना- 

त्मभावेन कथितम् इलयादमरभ्य आचार्यो मन्यते--अभेदे हि 

सयेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातमवकस्पत इति । “ उत्कर- 

मिष्यत एवैभावादिल्यौडलोमिः -- उच्कमिष्यतो बि- 
ज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसाम््यात्संप्रसन्नस्य परेणात्मनैकय- 
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संभवादिदममेदाभिधानमियौडखो मिराचार्यो मन्यते! ‹ अव- 
स्थितेरिति काशङ्कस्सरः अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञा- 

नात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदमभेदाभिधानमिति काशचकृ- 

त्त्र आचार्यो मन्यते । ननूच्छेदाभिधानमेतत्-- * एतेभ्यो 

भूतेभ्यः सयुस्थाय तान्येवाजुविनदयति न प्रेत्य संज्ञा- 

स्ति" इति; कथमेतदमेदाभिधानम् ¢ नेष दोषः; वि- 

शेषविज्ञानविनाश्चामिप्रायमेतद्धिनाश्चाभिधानम, नात्मोन्छे- 

दाभिप्रायम् ; ८ अत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेय संज्ञास्ति ' इति 

पयैलुयुज्य, स्वयमेव श्त्या अथान्तरस्य दरितत्वात-° न बा 

अरेऽहं मोहं व्रवीस्यविना्षी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधं 
मात्रासंसर्मस््वस्य भवति ` इति । एतदुक्तं भवति-- कूटख- 

निद एवायं विज्ञानघन आत्मा ; नस्योच्छेदप्रसङ्गो ऽस्त ; 

मा्राभिस्त्वस्य भूतेन्द्रियलक्षणाभिरतिद्याकृताभिरसंसर्गो वि- 
यया भवति; संसगोभावे च तत्कृतस्य विरोषविज्ञानस्याभा- 
वात् ‹न प्रेय संज्ञास्ति ' इत्युक्तमिति । यदप्युक्तम-- ‹ वि- 

ज्ञातारमरे केनः बिजानीयात्' इति कैवचनेन राब्देनोपसं- 

हाराद्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यमिति, तदपि काशकृत्छीयेनैव 

दरनेन परिहरणीयम् । अपि च "य हि द्वैताभेव भवति 
तदितर इतरं परयति ` इ्यारभ्याविद्याविषये तस्यैव दर 
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नादिलक्षणं विकेषविज्ञानं प्रपञ्न्य, ५ यत्रं त्वस्य सर्वमातमे- 

वाभूत्तत्केन कं प्येन् ' इलादिना विद्याविषये तस्यैव दशे- 
नादिरक्षणस्य विशेषविज्ञानस्याभावमभिदधाति ; पुनन 

विषयाभवेऽप्यात्मानं विजानीयादिलाराङ्कय, ‹ विज्ञातारमरे 

केन विजानीयात् ' इटयाह् ; ततश्च विरोषविज्ञानाभावोपपा- 

दनपरत्वाद्राक्यस्य विज्ञानधातुरेब केवर: सन्भूतपूर्वगलया 
कततैवचनेन तृत्वा निर्दिष्ट इति गम्यते । दरिं तु पुरस्ता- 

त्काशकृत्स्ीयस्य पक्षस्य श्रुतिमच्वम्. । अतश्च विज्ञाना- 

त्मपरमात्मनोरविद्यप्रत्युपस्थापितनामरूपरचितदेहाष्युपाधि- 

निमित्तो मेदः, न पारमाथिक इयेषोऽथः स्वैवेदान्तवादि- 

भिरभ्युपगन्तव्यः-- ‹ सदेव ` सोम्येदमग्र अशसीदेकमेवा- 

द्वितीयम् ° आत्मैवेदं सवेम' ` ब्रद्यैवेदं सर्वेम ' ‹ इदं सर्व 

यदयमात्मा ' “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" “नान्यदतोऽस्ति 

द्रष्ट" इर्येवंरूपाभ्यः श्रुतिभ्यः; स्मृतिभ्यश्च--- ‹ वासुदेवः 

सवैभिति' 'कषत्र्ञं चापि मां विद्धि सवेकषत्रेषु भारतः 

८ समं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ' इयेव॑रूपाम्यः; भे. 

दद्नापवादाच्च-- अन्योऽसावन्यो ऽहमस्मीति न स वेद 

यथा पशुः ' ‹ मृलयोः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव प्यति ' 

इत्येव्रेजातीयकान् ; ‹ स वा एष महानज आत्माजरोऽमसे- 



२६८ सूत्रभाष्ये (पा. ४. 

ऽमृतोऽभयो ब्रह्म इति च आत्मनि सवेनिक्रियाप्रतिषेधान ; 

अन्यथा च मुुक्षूणां निरपवाद विज्ञानानुपपत्तेः, सुनिध्िता- 

थत्वातुपपत्तेश्च ; निरपवाद हि विज्ञानं स्वाकाद्भानिवतेक- 

मात्मनिषयमिष्यते-- ‹ बेदान्तविज्ञानसुनिशचिताथौः ` इति 

च श्रुतेः; ^ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ” इति 

च; स्थितप्रज्क्षणस्मृतेश्च । स्थिते च क्े्ज्ञपरमात्मैकट्ववि- 
षये सम्यग्ददीने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाममात्नरभेदासेत्रज्ञोऽयं 

परमात्मनो भिन्नः परमात्मायं कषेत्रजञाद्धि्न इव्येवंजातीयक 

आस्मभेदविषयोऽयं निन्धो निरथैकः-- एको ह्ययमात्मा 
नाममाच्रभेदेन बहुधाभिधीयत इति । न हि (सयं ज्ञानम- 

नन्तं नह्य । यो वेद निहितं गुहायाम" इति कांचिदेवेकां 

गुहामधिक्ृयेतदुक्तम् ; न च ब्रह्मणोऽन्यो गुहायां निदितो- 

ऽस्ति, ‹ तत्छष्टा तदेवानुप्राविशत् ` इति सष्टुरेव प्रवेशश्रव- 

णात् । ये तु निर्बन्धं कुवन्ति, ते वेदान्तार्थ बाधमानाः 

भ्रेयोद्वारं सम्यग्दद्यीनमेव बाधन्ते; कृतकमनिस्यं च मोक्षं 

कल्पयन्ति ; न्यायेन च न संगच्छन्त इति ॥ 

प्रकृतिश्च पतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात् ॥ २६३ ॥ 

यथाभ्युदयहेतुत्वादध्मो जिज्ञास्यः, एवे निःश्रेयसदेतुस्वा- 

द्रह्यापि जिज्ञास्यमिस्युक्तम् ; ब्रह्म च (जन्माद्यस्य यत्तः ` इति 
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कक्षितम ; तच्च लक्षणं घटरुचकादीनां मृटसुवणौदिवस्र- 

७, प्रकृ्न्रि- कृतिस्े कुासुव्णकारादिवन्निमित्तत्वे च 

करणम्। समानमित्यतो भवति विमशः-- किमा- 
स्मकं पुनब्रैह्यणः कारणत्वं स्यादिति । तत्र निमित्तकारण- 

मव तावत्केवलं स्यादिति प्रतिभाति; कस्मान १ ईक्षापूरव- 

ककरस्वश्रवणान---दक्षापूवकं हि नह्मणः कतृत्वमवगम्यते-- 
‹ स ई्रांचक्र ' ` स प्राणमस॒जत ' इदयादिश्रतिभ्यः; ईष्वा- 

पूर्वकं च कवृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुखालादिषु दृष्टम् ; 

अनककारकपूर्विका च क्रियाफटसिद्धिरोकि दृष्टा; स च न्याय 

आदिकतयपि युक्तः संक्रमयितुम । ईश्ररत्वभ्रसिद्धेध-- ई 
राणां दहि राजवैवस्वतादीनां निमित्तकारणस्वमेव केवलं 

प्रतीयते ; तद्रस्परमेश्चरस्यापि निभित्तकारणस्वमेव युक्त 

प्रतिपत्तुम॒ । कार्यं चेदं जगत्सावयवमचेतनम्ुद्धं च टरयत, 

कारणेनापि तस्य ताटशेनैव भवितव्यम् , कायकारणयोः सा- 

रूप्यदरौनान ; ब्रह्म चनेवंलक्षणमवगम्यते-- ‹ निष्कलं 

निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरलनम ` इद्यादिश्रुतिभ्यः; 

पारिशेष्याद्द्मणोऽन्यदुपादानकारणसङ्ुद्धयादिगुणकं स्छृति- 

प्रसिद्धमभ्युपगन्तत्यम् , ब्रह्यकारणत्वश्चुतेनिमित्तत्वमात्रे पये- 

वसानादित्येवं प्रप्र-- 
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तूमः-- प्रकृतिश्चोपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तत्यम , 

निमित्तकारणं च; न केवरं निमित्तकारणमेव; कस्मान् 

प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधान । एवं हि प्रतिज्ञारष्टान्तौ श्रौतौ 

नोपुरध्येते । प्रतिज्ञा तावत-- “उत तमादेश्चमग्राक्न्यो येना- 

श्रुतं श्तं भवव्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्" इति; तत्र 

चैकेन विज्ञातेन सर्व॑मन्यदविज्ञातमपि विज्ञातं मवतीति 

भरतीयते ; तजोपादानकारणचिज्ञाने सवेविज्ञानं संभवति, 

उपादानकारणाव्यतिरेकात्कायंस्य; निभित्तकारणाव्यतिरेकम्तु 

कार्यस्य ` नास्ति, रोके तक्ष्णः प्रासादव्यतिरेकदरोनान । 

दृष्टान्तोऽपि ' यथा सोम्यैकेन मृदिण्डेन सवं मन्मयं वि- 

ज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेयेव सत्यम ` 

इत्युपादानकारणगोचर एवान्नायते ; तथा ‹ एकेन रोहमणि- 

ना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्" ‹ एकेन नखनिकृन्तनेन 

सर्वै काष्णीयसं विज्ञातं स्यात्" इति च । तथान्यत्रापि 

° कस्मि भगवो विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भवति ' इति 
प्रतिज्ञा; “यथा प्रथिव्यामोषधयः संभवन्ति: इति दष्टा 

न्तः । तथा ^ आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते 

इदं सर्वं॑विदितम्' इति प्रतिज्ञा; ‹स यथा दुन्दुभे 
देन्यमानस्य न बाह्याञ्चाब्दाञ्छक्तुयाद्भहणाय दुन्दुभेस्तु 
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यहणेन दुन्दुभ्याघातस्य त्रा शब्दो गृहीतः ' इति दृष्टान्तः । 

एवं यथासं मवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ प्रकरतित्वसाधनौ 
्रस्येतव्यौ । यत इतीयमपि पश्चमी--" यतो वा इमानि मू- 
तानि जायन्ते ` इयत्र ‹ जनिक्ुँः प्रकृतिः ` इति विशेषस्मर- 

णास्प्रकृतिक्चण एवापादाने द्रष्टव्या । निमित्तत्वं तधिष्ठात्र- 

न्तराभावादधिगन्तव्यम ; यथा हि रोके मृस्सुबणीदिकमुषा- 

दानकारणं करखाल्घुवपेकारादीनयिष्ठातृनपेक्ष्य प्रवतेते, नैवं 

ब्रह्मण उपादानकारणस्य सतोऽन्योऽधिष्ठातापे््योऽस्ति, प्रा- 

गुत्पत्तेः ‹ एकमेवाद्वितीयम् ` इदलयवधारणात् ; अधिष्ठात्नन्तस- 

भावोऽपि प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादेवोदितो वेदितव्यः-- 

अधिष्ठातरि ह्युपादानादन्यस्मिन्नभ्युपगम्यमाने पुनरप्येक- 

विज्ञानेन सवैविज्ञानस्यासंभवात्तिन्ञादृष्टान्तोपरोध एव 

स्यात् । तस्मादधिष्ठात्रन्तराभावादात्मनः कैत्वमुपादाना- 

न्तराभावाच्च प्रकृतित्वम् ॥ 

कुतश्चात्मनः करैप्रकृतिते -- 

अभिध्योपदेचाच ॥ २४ ॥ 

अभिध्योपदेशश्चात्मनः क्ैत्वप्रकृतितवे गमयति ' सोऽका- 

मयत बहू स्यां प्रजायेय ' इति, ‹ तदैक्षत बह स्यां प्रजायेयः 
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इति च । तत्राभिध्यानपूर्विकायाः स्वातन्त्रयश्रवृत्तेः कर्तेति 

गम्यते । बहु स्यामिति प्रयगास्मविषय्वाद्रहुमवनाभिध्या- 

नस्य प्रकरृतिस्यिपि गम्यते ॥ 

साक्चाचोभयाश्नानात् ॥ २५ ॥ 

्रकृतित्वस्यायमभ्यु्चयः । इतश्च प्रकृतिन्ह्य; यत्कारणं 

साक्नाद्रद्यैव कारणस्रुपादाय उभौ प्रभवश्रकयावाश्रायते-- 

"स्वणि ह वा इमानि भूतान्याकाञ्चादेव समुत्पद्यन्ते । 
आकारं प्रयस्तं यन्ति ' इति । यद्धि यस्मास्रभवति, यस्मि- 

अ प्रीयते तत्तस्यापादानं प्रसिद्धम्, यथा ब्रीहियवादीनां 

प्रथिवी । ' साक्षात्" इति च-- उपादानान्तयासुपादानं 

सूचयति “आकाशादेव ` इति । प्रयस्तमयश्च नोपादानाद्- 

न्यत्र कार्यस्य दृष्टः ॥ 

आत्मक्रतः परिणामात् ॥ २६ ॥ 

इतश्च प्रक्ृतिन्रेद्य, यत्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायाम ‹ तदात्मानं 

सखयमङुरुत ' इयारमनः कर्मत्वं कर्वैत्वं च दश्चयति-- 
| क १ 

आस्मानभित्ति कर्मत्वम् , स्वयमङ्करुतेति कर्ठृत्वम ; कथं पुनः 

पूवैसिद्धस्य सतः करत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं 
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पादयितुम १ पारणामादिति ब्रूमः-- पूवेसिद्धोऽपि 1 

सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासात्मानमिति। 

विकारात्मना च परिणामो खदादासु प्रक्ृतिषूपरन्धः; स्व- 

यमिति च विरोषणान्निमित्तान्तरानपेक्षतस्वमपि प्रतीयते ; 

‹ परिणामात् ' इति वा प्रथक्सूत्रम । तस्यैषोऽर्थः---इतश्च भरकृ- 

तिर््रह्य, यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारात्मना च परिणामः सा- 

मानाधिकरण्येनास्नायते “सश्च वयच्ाभवन्निरुक्तं चानिरुक्तं 

च › इव्यादिनेति ॥ 

योनिश ददि गीयते ॥ २७ ॥ 

इतश्च प्रकृतिन्रेह्य, यत्कारणं ब्रह्म यो निरियिपि पल्यते बे- 

दान्तेषु-ः कतारमीरशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम ` इति ` यद्भूतयोनिं 

परिपद्रयन्ति धीराः ' इति च । योनिश्चब्दश्च प्रकृतिवचन।- 

समधिगतो रोके ' प्रथिवी योनिरोषधिवनस्पततीनाम्  इति। 

सखरीयोनेरप्यस्येवावयवद्वारेण गभ॑ प्रत्युपादानकारणस्वम् । 
५ 

चिस्स्थानवचनोऽपि योनिशब्दो दृष्टः ¦ योनिष्ट इन्द्र निषदे 

अकारि ' इति । वाक्यदोषास्वत् प्रकृतिवचनता परिगरह्यते-- 

® यथोणेनाभिः सृजते गृह्णते च › इत्यवजातीयकान् । तदेवं 

प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम । यत्पुनरिदसुक्तम , दंध्नापूवेकं 

8. ४. {. 17८ 
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कठं निभित्तकारणेष्येव कुलालादिषु कोके दृष्टम , नोपादाने- 

भ्वित्यादि, तस्मव्युच्यत-- न सोकवदिह् भवितव्यम; न 

हययमनुमानगस्योऽभैः; शन्दगम्यत्वात्वस्याथस्य यथारन्दाभि- 

ह् भवितव्यम ; राब्द्श्चेक्नितुरीश्ररस्य प्रकृतित्वं प्रतिषादयतीत्य- 

वोचाम । पुनश्ेतनर्यं विम्तरेण प्रतिवरक्ष्यामः | ` 

पतेन सर्वे व्थाख्याना व्या- 

रपालाः । २८ ॥ 

' ईक्रतेनौशब्दम ' इत्यारभ्य प्रधानकारणवाद सूत्रैरेव 

पुनः पुनरा्ङ्कुव निशकृतः--तस्य हि पक्षस्योपोद्ररकानि 

८. स्व्याल्याना- कानिचि्िङ्गाभासानि वेदान्तेष्वापातेन म- 

विकरणम् । न्दुमतीन्प्रत्ति भान्तीति; स च कायकारणा- 

नन्यत्वाभ्युपगमास्भयासन्रो बेदान्तवादस्य देवर्प्रशृतिभिश्च 
कैधिद्ध्मसुत्रकारः स्वम्न्थेष्वाश्रितः, तेन तत्प्रतिषधे एव यत्नो- 

ऽतीव कृतः, नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे ; तेऽपि तु ब्रह्म 

कारणवादपक्षस्य प्रतिपक्षत्वास्रतिषेद्धव्याः ; तेषामप्युपोद्र- 

लकं तरदिकं किचिलिङ्गमापातेन मन्दमतीन्प्रति भायादित्ि-- 

अतः प्रधानमहनिबर्हणन्यायेनातिदिशति-- एतेन प्रधानका- 

रणवाद्प्रतिषेधन्यायकलपेन सर्वेऽण्वादिकारणवादा अपि 
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काशदोघोपन्यास .. २८३ 

स्मृतिविगाने भ्ुयनुसारिस्मरतिपस्पहस्योपपादनम् २८४ 

कपिलादिस्मृतीनां प्रयक्षमृख्त्वेन प्रामाण्यशङ्का- 

या निरसनम् ८४ 

भ्रद्धाजडानां शिक्षणम् . २८४ 

संभवव्यन्यस्मिन् वोदिके कपिले श्रुतिसामान्यमात्ने- 

णावैदिकः कपिः श्रोत इति भ्रम एवायमिति 

निरूप्य, ऋषिं प्रसूतं कपिलम् ` इत्यादिप्रति- 

परतिरेषस्यासाधकत्वप्रतिपादनम् ... २८१ 

ब्रह्मवादिनां मन्वादीनां श्रौतत्वपदर्शनम् ... २८५ 
प्रधाने पुरुषभेदे चाभिनिविशमानस्य कापिकूदर्ग- 
नस्य श्रुतिस्मृतिविरोधप्रपञ्चनेन निगमनम् ... २८५ 

अलोकवेदप्रसिद्धत्वात् महदादीनां ष्र्ेन्िया्थक- 

ल्पता व 4 

२. योगप्रद्युक्यधिकरणम् . --- २८५-२८९ 
पू्वातिदेशेन योगप्र्याख्यानम् ... २८७ 

अधिकाडङ्कया परथगधिकरणारम्भस्य समर्थनम् २८७ 

सांख्ययोगयोरादरातिशय एव तन्निराकरणे आद- 
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रातिशयस्य हेतुरिति प्रतिपादनम् ..„ २८८ 

अविषयेऽप्रामाण्यं सांख्ययोगयोः पुरुप्रविशयुद्धिनि- 

वृततिनिष्ठादिस्वविषरयेऽपि प्रामाण्यं नोपहन्या- 

दिति सांख्ययोगयोरथैकदेशाभ्यनुज्ञानम् ... २८८ 

३. नविरुक्षणतवाधिकरणम् ~ २८९--३०५ 

अवान्तर्संगव्यर्थमधिकरणस्य विरोधिन्यायाभासी- 

केरणार्भत्वप्रदर्शनम् ... २८९ 

श्रुतितकंयोरसमानविष्रयत्वेनाविरोधशङ्का  ..- २८९ 
समानविपयत्वसमर्थनेन समाधिः ... २८९ 

विष्रयतोऽनुभवान्तरङ्गत्वस्य मननविधिविदितत्व- 

स्य च तक॑समादरणहेठ॒तयोपन्यासः ... २८९ 

जगन्न ब्रह्मप्रकृतिकम् , तद्विलक्षणत्वात्- इत्यनु- 

मनिन पूवैपक्षः + 24 
व्याप्निसमर्थनम् ०25 

जगतोऽद्यद्वयचेतनत्वदर्शनात् ब्रह्मवैलक्षण्यस्य हे - 

तोः साधनम् ... २९० 

चेतनोपकरणस्य जगतोऽचेतनत्वसमर्थनम् ... २९० 

अशचेतनत्वं व्यभिचरेत् चेतनोपकरणता इति शङ्का- 

याः समाधिः .. २९१ 

श्रतारथापत््या समस्तस्य जगतः चेतनत्वोच्येक्षणम् २९१ 
° तथात्वं च शब्दात्" इति सूत्रावयवविभजनेन 
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आथस्याथेस्य श्रुयर्थैनापबाधनीयतायाः समर्थ- 

नम् ध 

परथिव्यादिचैतन्यमिदं नार्थमेव, किं वु शरुत्य्थोऽपि 
इति चोब्यापनोदना्थतया उत्तरसू्ाबतरणम् 

अधिष्ठात्रीणां देवतानां चिदात्मनामेव चैतन्यं 
्रुत्यभिमतमिति सूरारथप्रदशनम् 

विशेष्रपदस्य सौत्रस्य द्विधा योजनम् 
भूतेन्दरियादिषु चेतनानुगतेरविरोषतो विशेष 

तश्च प्रपञ्चनम् ८ 
पू्वपक्षनिगमनम् ४६२ 
केशनखद्श्चिकादिदष्टान्तान् प्राहयित्वा, पराभि- 

यतप्रकरतिविकारमावसाधकस्य सारूप्यस्य वि- 

करम्यासाधकत्वप्रददनम् + 

परोपक्षिप्तपरतिपक्षलिङ्ग विलक्षणत्वं त्रिधा विक- 
स्प्य, अप्रयोजकत्वासिद्धघसाधारण्यवाधैस्तस्या- 
भासीकरणम् कि 

परिनिष्यन्नस्यापि ब्रह्मणः आभ्नायेतसप्रमाणगो- 

चरात्सप्रमाणमपनयनम् त 
श्रवणातिरेकेण मननविधानस्य सत्तर्क॑विषयत्वप्रद्- 
रनेन, तकाप्रतिष्ठानादिति सू्रसंमघ्या च श्ु- 
ष्कत कौणामनवकाश्ीकरणम् ५ 

° विज्ञानं चाविज्ञानं च ` इति विभागश्नवणस्य 

२९२ 

२९२ 

२९२ 

1 

९३ 

२९४ 

२९४ 

9 

44 

२९६ 
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चेतन्यविभावनाविभावनाभ्यामवकाशं प्रदर्श्य, 
जगतश्चैतन्यानुगमे श्रुताथौपक्चि परिपास्य, पर- 

मते विभागश्चुतिषिरोधप्रदर्खनम् क 
चेतनकारणतावादे असत्कार्यवादापादनम् .... 

 खस्पेणानिर्वचनीयं कार्य कारणसत्तयैव सदिति 
सत्कार्यवादप्रतिषेधस्य निर्विषयत्वसमर्थनम् ... 

कार्यकारणानन्यस्ववादे, प्रख्ये कार्यस्यैव कारण- 

स्याप्यञ्॒द्धयादिधमंप्रसङ्गात्, मोक्तु मोग्यादि- 

विभागनियमभङ्गप्रसङ्गात् , सुक्तानामपि पुनर- 

तपत्तिप्रसङ्गात् , ख्याभावप्रसङ्गाच चतुधा असा- 
मज्ञस्योद्धावनम् 

परिणामदष्टान्तेन प्रथमासामज्ञस्यपरिहारः 

विवर्वषष्टान्तेन प्रथमासामन्स्यपरिहारः ५ 

सुषुत्तिसमाध्यादिदृ्टन्तेन अविद्याशक्तेर्नियतत्वात् 

उत्पत्तिनियम इति द्वितीयासामञ्चस्यपरिदारः 

अपीतेः सावशेषरत्वसाधकानुमानविक्षदनम् ... 

तृतीयासामज्चस्यपरिहारः अ 

अनभ्युपगमेन चतुर्थीसामज्ञस्यपरिहदारः .. . 
वैछक्षण्यादीनां सांख्यसाधारणतया ओपनिषदा- 

नामपर्यनुयोज्यताप्रदर्शनम् १ 

यकेनानुमितोऽप्यर्थः कशकेरनुमातृभिः । अभि- 
युक्ततरैरन्यैरन्यथेवोपपाय्यते-- इति खवतन्त्रत- 

२९६ 

२९७ 

१९७ 

* २९८ 

* २९९ 

(६: 8.) 

३०० 

३०१ 
३०१ 

२३०९१ 

२०१ 
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कणामप्रतिष्टितत्वोपपादनेन तकविष्टम्भशिथि- 

लीकरणम् .-. ३०२ 

तर्कावष्टम्मेन तकरप्रतिष्ठानं साधयता अभ्युपगत 

एव क्चित्प्रतिष्टितस्तकं इति प्रधाने प्रतिष्ठित- 

तकौनुसरणनैपुणामिमानेन पुनः प्रल्यवस्थानस्य 
अन्यथानुमेयमि्यादि सूप्रावयवविमजनेन नि- 

रूपणम् ... ३०३ 

कनिरतिष्ठिततकंसंभवमम्युपगम्य, नहीदमति- 

गम्भीरं मावयाथास्म्यमित्यादिभाष्येण जगत्का- 

रणे तर्कस्यानवतारं सम्य अप्रतिष्ठानादनि- 

मेक्षनिरूपणेन एवमपीत्यादिसौत्रपरिहारस्य वि- 
वरणम् र 

वेदमुपेक््य तकंमेवपेक्षमाणानां संसायाषिमोक्ष एव 

ग्रसव्येत-- इति कस्पान्तरेणानिमोक्षपदार्थ- 

निरूपणम् ... ३०४ 

४. शिष्टापरिभहाधिकरणम् ... ३०५--३०६ 

शिष्टापरिश्हीतेषु अण्वादिकारणवादेषु पधानका- 

रणवादपरिहारस्य प्रधानमह्छनिवर्हणन्यायेना- 

तिदेशः ...* ३०५. 

३०३ 

५. भोक्चापत्त्यधिकरणम् ... ३०६--३०७ 

अभेदश्रुतिः प्रवतमाना स्छुटतरभोक्तृमोग्यविभा- 
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गानुपपत्तिप्रतिहता सुख्यार्थात्प्रच्याव्येत---इति 

पुनः प्रत्यवस्थानम् ,.. ३०६ 

अमेदवादेऽपि समुद्रतरङ्कन्यायेन विभागाव्रिरोध- 

स्य समर्थनेन परिहारः ... ३०७ 

. आरम्भणाधिकरणम् ... ३०७---३२६ 

‹ स्याह्टोकवत् ` इति पूर्वस्मादविरोधात् अस्य 

विदोषामिधानोपक्रमस्य विवर्ताश्रयतया विभा- 

गप्रतिपादनम् ... २०७ 

नेह नानेत्यादिनिरङकशनानात्वनिषेधवबखात् जीवमे- 

दादिसंग्रहविवक्षाविरोषेण भेदविशिष्टमिथ्यास्वे 

पर्यवसिततया तदनन्यत्वमिति सूत्राबयवस्य चि- 

भजनम् ... २३०८ 

मेदनिषरेधहेतोरारम्भणदान्दस्य वाचारम्भणोदेश्य- 

कनामधेयमात्रत्वविधेयकस्य अर्थपरिसंख्यानद्वारा 

मिश्यात्वपयंवसानस्य प्रतिपादनम् व 

सौत्रादिपदसंग्राह्यनिरूपणम् ... ३०९ 

जीवप्रपञ्चयोर््ह्यणोऽनन्यस्रे दष्टन्तद्यप्दर्शनेन 

सिद्धान्तोपसंहारः ५ 

अनेकात्मकं ब्रह्मेयेकत्वनानात्वयो रुमयोरपि सत्य- 

त्ववादिनामनेकान्तवादिनां मतस्योत्थापनम्... ३०९ 

मृत्तिकेत्येव सस्यमित्यवधारणात् , वाचारम्भणरा- 
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ब्दादिभ्यः, तत्वमसीत्यव असि-पदस्वरसात्, 

तस्करष्टान्तबलात् , भेददष्टयपवदनात् , उभ- 

' यभाविकतायां ज्ञानान्मोक्षस्यानुपपत्तेश्च नानात्व- 

सत्यतापराक्रमणम् 

एकत्वैकान्ताभ्युपगमे प्रत्यक्षादीनि प्रमाणतां ना- 
दनुवते; अदरतं च शाख्नमद्रतमेव रासिष्यति 

--इति शङ्का ५4४ 

प्रत्यक्षादीनां साव्यवहारिकाबाधनेन प्रमाणलक्ष- 

णानतिपातसम्थनम् ५ 

राङ्काविपरादिनिमित्तमरणं स्वामरसर्षदंशनोदकस्ना- 

नादिकार्यदर्शनं च दृष्टान्ततयोपन्यस्य अ्त्यात् 

सत्यप्रतिपत्तेः समर्थनम् ध 

प्रसङ्गात् छोकायतिकमतापाकरणम् ध 
्रुया अन्वयव्यतिरेकाम्यां रेखादरताक्षरदष्टन्तेन 

च असलात्सत्यप्रतिपत्तेः साधनम् स 

आल्मिकत्वप्रतिपादकस्य शास्रस्य जन्तयप्रमाणत्व- 

समथनपूरवैकम् अनेकात्मकनब्रह्मकस्पनावीजस्य 
मेदव्यवहार्स्य विधयनम् (> 

अनेकत्वस्य तारिविकत्वं न कल्प्यते, परं ठ श्रूय- 

ते-- इति शङ्का ध 

फठ्वत्कूटस्यदश्षनसंनिधौ समान्नायमानस्य अफ- 
छस्य अनेकजगदाक्रारपरिणामित्वस्य तदौपयि- 

३११ 

२११ 

३१३ 

३१६३ 
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कत्वमेव न्याय्यमिति ब्रह्मणः परिणामधर्मत्वनि- ` 

रासेन परिहारः न 

तदनन्यत्वस्य श्रुतिप्रतिज्ञाम्यां विरोधस्य उद्धावनम् 

समुचितश्रुतिस्प्द्युपन्यासेनाचि्यकल्वभेश्वर्यस्य प्र- 
साध्य, आविद्यकैश्वयपिक्षं जन्मादिसूत्रम्, त- 
स्वाश्रयं तु तदनन्यत्वसूत्रमिति व्यवस्थया प्रति- 

शाश्रुतिविरोधस्य परिहारः ( 

मिथ्यात्वस्य संबन्धाधीननिर्घारणत्वात् , उपदियस्य 

कारणोपरूम्भमावानुविधाय्युपररुम्भभावकत्वं सू- 

त्रगं हेतमवलम्ब्य तादात्म्यरूपसंबन्धस्य साधनम् 

भावाचयोपलन्धेरिति पाठान्तरेण तादास्म्यप्रयक्षप- 

रतया सूत्रव्याख्यानम् ४ 

कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः कारणात्मना सत्वस्य श्रूयमा- 
णस्य, कार्यकारणयोः सत्वाव्यभिचारस्य च ता- 

दात्म्योपपादकतया उपन्यासः 44 

प्रागुखत्तेः कार्यसच्वाभ्युपगमे विरोधितया अभि- 
मन्यमानस्य असदेवेत्याद्यसद्यपदेशस्य वाक्यशे- 

षचरात् अध्याकृतव्यपदेशतया अविरोधित्वसम- 

थनम् ४ 

प्रतिनियतकास्णोपादानस्य सत्कार्थैवादसाधकतयो- 

पन्यासः 

2१४ 

२१४ 

२१५ 

२१७ 

२१७ 

३१८ 

२३१९ 

३२० 

कार्यकारणयोसतादात्म्यसाघनाथ समवायरदूषणम् ३२० 
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उत्तिविकस्पेनावयवातिरिक्तस्यावयविनो दूषणम् ३२१ 

असत्कार्थवादे उत्पत्तिरकर्तृका निरात्मिका च 

स्मादिति दोषान्तरम् „ ३२२ 

अस्तं निरस्यता सत्वमेव साधितमिति मन्वानेन 

सत्कार्यवादे कारकवेयर्थ्योद्धावनम् ... ३२३ 

कायांकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कारकव्यापा- 
रस्य अर्थवत्वसमथनपूर्वकं विवर्तपरिणामवादा- 
भ्यां सत्कार्यवादपरिपालनम् ... ३२३ 

प्रसङ्गात् क्षणमङ्गवादापाकरणम् ... २३२४ 

असत्कार्यवादे कारकव्यापारनिर्विषयत्वस्य प्रस- 
ञ्जनम् ५५४ -३.२४ 

क्षीरनर्दशान्तेन सिद्धान्तयुक्तेर्निगमनम् ... २३२४ 

. सद्यपदेरिरब्दस्य ' येनाश्रुतं श्रुतं भवति > इति 
प्रतिज्ञायाश्च सिद्धान्तानुकूकतयोपन्यासः ... ३२५ 

कार्यकारणयोरुपरुन्धिभ्यभिचारात् परिमाणभेदा- 

च मेदसेभावनस्य संवेष्टितप्रसारितपरन्यायेन 
विधटनम् ~+ ३२५ 

सिन्नकार्यकरत्वात् कार्थकारणयोभेदसाधनस्य प्रा 
णमेददृष्टान्तेनामासीकरणम् ५ 2२६ 

७. इतरव्यपदेश्ाधिकरणम् ---~ ३२६ ३३० 
सर्वज्ञः परमात्मा जीवान् आत्मनोऽभिन्नतया श्रुति- 
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भिव्यंपदिद्यमानान् तथेवानुभूयमानांश्च बध्रन् 
आत्मानमेव ॒बध्रीयादिति चेतनाजग्प्रक्रिया- 

या अन्याय्यत्वस्योद्धावनम् .-.. ३२७ 

अबाधिते भेदव्यवहारे, मेदनिरदेशनावगम्यमानं 
ब्रह्मणोऽधिकत्वं हिताकरणादिदोषप्रसक्ति नि- 

रुणद्धि ; सम्यग््ञानेन बाधिते तस्मिन् , न दोष- 

गन्धस्याप्यवकाड्च इति सिद्धान्तः ... ३२८ 

जीवप्राज्प्थक्त्वका्यवेचिच्ययोः स्वरूपधमांथीक्र- 

यवैचित्यपरैः अद्मबीजाननरसदष्न्तैर्मन्दमति- 

समाघानाथमुपपादनम् २१९ 

८. उपसंहारदशेनाधेकरणम् ... २३०-३३२ 

असहायस्य ब्रह्मणो विचिव्प्रपञ्चसखषटृत्वानुपपन्तेरु- 
द्धावनम् $: ` ५ 3 ६६ 

क्षीरादिषु खत एवं कारपरिपाकवरोन परिणामं 

प्रदश्यं परिहारः १०५ ९ 
वचेतनत्वविशिष्टासहायताया अनुपादानत्वसाघधके- 

ताप्रत्याशायाः देवतन्तुनाभवलाकापद्धिनीदष्टा- 

न्तोपन्यासेन विघयनम् २००३२३१ 

९. कत्ल्षप्रसक्यधिकरणम् - -- ३३३--३३८ 

निरवयवस्य परिणामे, कृत्लमेव परिणमेत ; सा- 
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वयवत्वाभ्युपगमे च श्रुतयः प्रकुप्ययुः---इति 

पूर्वपक्षः -.“ ३३३ 
ब्रह्मणः अक्रत्लप्रसक्तिनिरवयवत्वयोः शब्दमूलत्व- 

प्रपञ्चनेन परिहारः ५4 2 ई४ 

आश्ञयानववोधेन शब्दस्य योग्यतासपिक्षस्य कथं 

विरुद्धाथंप्र्यायनसामभ्य॑मिव्याक्षेपः ... ३३९ 

विवर्तबादमादाय परिहारः ३२६ 
सखप्रदग्हष्टन्तेन सायावादस्फुरयीकरणम् ... ३३६ 

परेषामपि दोषसाम्यस्य समर्थनम् ... ३३७ 

१०. सवेपिताधिकरणम् ३२८--२३९ 

अकरणस्यापि ब्रह्मणो विचित्रसामर््ययोगस्य श्रु- 
तिबलात्समर्थनम् ... ३३८ 

११. प्रयोजनव्तवाधिकरणम् ३३९--३४१ 
प्र्षावत्परव्रत्तिभ्यापकं प्रयोजनं निवर्तमानं बरह्मोपा- 

दानतामपि निवतैयतीत्याक्षेपः ५.०.32 
स्वभावदिव केवलं लीटारूपा प्रवृत्तिरीश्वरस्येति 

परिहारः ... ३४५ 

संषशरुतेरन्यपरत्वात् तदाश्रयो दोषौ निर्विषय 
„ इति परिहाररहस्यम् ... ३४१ 

१२. वैषम्यनेधृण्याधिकरणम् ३४१--३४५ 
विषमं विरचयतो दुःखं प्रयोजयतः स्वमपि संह- 
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रतश्च परमेश्वरस्य वेषम्यनेधण्यापादनेनक्षिपः... ३४१ 
पर्जन्यवत्साधारणस्य प्राणिक्मपिक्ष्य विषमं निर्मि- 

माणस्यात्रभवतः परमेश्वरस्य न वैषम्यनेर्धष्य 
प्रसच्येते इति परिहारः =» ३४२ 

प्राग्विभागाककर्मणोऽभावादाक्षेपस्य संसारानादि- 

स्वमादाय परिहारः ..„ ३४३ 

मोक्षकमकाण्डयोरनुपपस्या ˆ अनेन जीवेन ` इ- 

त्यादिशब्दैश्च अनादित्वस्य निर्वाहः ... ३४४ 

१३. स्व॑धर्मोपपच्यधिकरणम् ... २४५ 

निर्मुणस्यापि ब्रह्मणः सर्वधर्मोपपच्या जगदुपादा- 

नत्वसमथेनेन स्वपक्षपरियप्रधानस्य प्रकरण- 
स्योपसंहारः ... ३४५ 

दवितीयः पादः सांख्यादिमतानां दृष्टता ३०९--४१८ 

१. रचनानुपपत्त्यधिकरणम् -.. ३४९६४ 

वेदान्तवाक्यैदपर्यनिरूपणपरेऽपि शास्रे सखतन्तरा- 

णामप्यनुमानानामाभासीकरणं संगतमेवेति पा- 

दारम्भसमर्थनम् ,.. ३४९ 

परपक्षप्रत्याख्यानात् खयपक्षस्थापनस्याभ्यदहिंतस्वोप- 

पादनेन प्राथम्यनि्वाहिः ... ३४९ 

वीतरागकथायामपि परपक्षाधिक्षपप्रवेशस्य निवांहः ३४९ 
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पू प्रधानादीनां श्रृतिमच्ं निरस्तम् , इदानीं 

तु युक्तिमस्वं निरस्यते-- इत्यपौनरक्त्यनिरवहः 

: मेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च | 

कारणकार्यविभागादविभागद्िश्वरूप्यस्य ` इती- 

श्वरकृष्णसंग्हीतप्रधानानुमापकलिङ्गानां समन्व- 

याख्यलिङ्गव्याख्यानपृवैकं निर्देशेन पूर्वैपक्षोप- 
क्षिपः १ 

विचित्रप्रपञ्चस्वनायाः खामाविकप्रतिवन्धनियाम- 

कतया चेतनान्वयन्यतिरेकनिरूपणपूर्वकं रचना- 
नुपपत्तेः सौ व्रहेतोर्विभजनेन प्रधानानुमाननिस्स- 

नम् स 

च-शब्दसमुचितायाः समन्वयपरिमाणकार्यकारण- 

भावानां सांख्यहेतूनामसिद्धतायाः प्रपञ्चनम् 

साम्यावश्थानात्पच्युतिरूपायाः प्रत्रत्तेः चेतनाधि- 

छ्ानसाधनेन ' शक्तितः प्रदरततेश्च › इति सांख्यी - 

यो हेत्विरुद्ध एवेति वक्रोक्त्या प्रतिपादनम्. . . 

केवरस्य चेतनस्य प्रवर्तन दष्टा इति ओपनिष्र- 

दं प्रति सांख्यानामाक्षेपः त 

अचेतनस्य प्रब्तिश्वेतनाद्धवतीति ओपनिषदानां 
समाधिः 33 

प्दृत्तिरदितस्याप्यास्मनः प्रवतेकत्वस्य अयस्कान्त- 
रूपादिदृष्टन्तेन समर्थनम् 8) 

२५० 

२५२ 

३५३ 

२५३ 
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पयोग्बुनोः पक्षसमत्वसमर्थनेन तत्र व्यभिचारश- 

द्धाया निरासः ८ 

अनयेक्षप्रधानवादिनां कादाचित्कपरिणामभेदानु 

पपत्तेः पददनम् 

क्षीराच्याकारेण परिणममानानां वृणपह्छवोदकादी- 
नां स्वभावतः प्रवर्तौ दृष्टान्ततया अभिमन्यमा- 

नानामपाकरणम् 

प्रधानस्य स्वामाविकप्रह्त्तिमभ्युपगम्य पुरुषार्था 

परक्षाभावप्रसन्ननम् < 

अपेक्ष्यमाणस्यापि पुरुषार्थस्यासंभवनिरूपणम् . . - 

अन्धपङ्कन्यायेन अयस्कान्तदृ्टान्तेन च पुरुषस्य 

प्रवर्तकत्वं संमान्य प्रलयवतिष्ठमानस्य अभ्युपेत- 

हानादिदोष्ोद्धाघनेन निय्हणम् र 

स्वरूपप्रणाशभयात् बाह्यस्य कस्यचित् क्षोभयिद- 

रभावाच गुणानामङ्गाङ्गिभावानुपपत्तौ प्रवृच्य- 

नुपपतिः ३४ 

कार्यव्ेन चलं गुणडत्तमिल्यन्यथानुमाय वेषम्यो- 
पगमसमथेनाभिमानः ४ 

प्रधानस्य ज्ञशक्तिवियोगाहुक्तदोप्रतादवस्थ्यनिरूप- 

णपूर्वकयुक्ताभिमानस्यापि शिथिीकरणम् ... 

विप्रतिबरेघप्रपञ्चनेन सांख्यानामभ्युपगमस्यासाम- 

ज्ञस्यप्रददीनम् ` 0) 

३५४ 

३५५ 

२५५ 

२३५७ 

३५७ 

३५८ 

२५९ 

३५९. 

२५९ 

२६० 



२. महदीघाधिकरणम् 
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अद्वैतवादे तप्यतापकयोर्जालयन्तरमावानभ्युपगमात् 

मोक्षानुपपत्तिरिति सांख्यीयप्रतिबन्ध्याः सप्रप- 

ञ्मुद्धावनम् ४४ 

तापस्यापारमा्थिकत्वप्रतिपादनेन समाधिः ... 

असङ्खपुरुषवादी सांख्योऽप्याविद्यकमेव तप्यता- 

पकभावमाख्याठमहंतीति उक्तप्रल्युक्तेन निरूप्य 

स्वपक्षे अदोषसमर्थनम् ५ 

पारमाथिकतापाभ्युपगमे च मुधैव सांख्यानामप- 

वर्गकथेति प्रदर्य॑, ओपनिषदस्वास्थ्यसमर्थनेन 
निगमनम् (द 

स्वपक्षस्थापनपरस्याधिकरणस्य प्रासङ्किकतया सं 

गमनम् 1 
कारणद्रव्यसमवायिनो गुणाः कार्यद्रव्ये समान- 
जातीयं गुणान्तरमारभन्ते--इति वेशप्रिकाभ्यु- 
पगतेन नियमेन चेतनकारणवादविरोधस्योदद्धा- 

वनम् 
वैशेषिकाणां व्यवस्थिता प्रक्रियामादाय पारिमा- 

ण्डल्यस्यानारम्भकत्वप्रदरनेन स्यभिचारनिरू- 
पणम् व 

दोर््णुकयोः, बहूनां वा परमाणूनाम् , व्यणुक- 
सहितानां वा पश्माणूनां स्थरकार्यारम्भकत्वोप- 

३६० 

३६२९ 

२३६२ 

३६२ 

-*" ३६४२६७५ 

२६४ 

२६४ 

२६४ 
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न्यासेन वेदेषिकपरिभाषाया अप्र्रोजकत्वसूच- 

नपूर्वकं व्यभिचारप्रपञ्चनम् ध 

सूत्रविमजनम् 5 

कार्यद्रव्यस्य विरोधिपरिमाणाक्रान्तत्वादनारम्भ- 

काणि पारिमाण्डल्यादीनि इति वेषरम्यशङ्का.-. ३६५५ 

नोवत्तेः प्रागसत् परिमाणान्तरमाक्रामेत् , नवा 

न्यहेतुकपरिमाणे पारिमाण्डल्यादीनि व्याप्रियन्ते, 

नापि कारणबदहुत्वादीनीव न संनिदधते पारि 

माण्डल्यादीनि--इति परिहारः „५५ -६ ६६ 

संयोगादिकमादाय व्यभिचारप्रपञ्चनम् ... ६६६ 

नविकक्षणत्वरिष्टापस्यिहाधिकस्णाभ्यामगताभत्व- 

स्य समर्थनम् .. ३६७ 

३. परमाणुजगद्कारणत्वाधिकरणम् ( तद मावाधि- 
करणम् ) --- ३६७-३८१ 

प्रमाण् उपादानम्, ईश्वरशापिष्ठाता निमि- 
त्तम्, सर्गकाले परमाणुषु प्राण्यदृ्टपिक्ष कर्मः 
ततः परमाणुद्वयसतयोगात् द्यणुकादिक्रमेण ख 

िः--इति परमाणुकारणवादस्य उत्थापनम् ३६८ 
प्रमाणूनामा्स्य कर्मण निमित्तानम्बुपगमे न क- 
म, अभ्युपगमेऽपि दष्टनिमित्तानां प्रयन्नादीना- 
मसंभवात् न कर्म--इति सूत्रविभजनेन परमा- 

णुक्रारणवादस्य निरसनम् ०५९६९ 

# १४. 11. 0 



| १८ | 

आत्मसमवायितया अण्रुसमवायितया वा नादष्टमा- 

दस्य कर्मणो निमित्तम्-इव्यत्रापि सूत्रस्य योजनम् ३६९ 

प्रमाणुसंयोगस्वरूपस्य खण्डनम् ८ 

प्रस्यनिरासेऽपि सूरस्य योजनम् ४ 

भिन्रसमवायाम्युपगमे समवायान्तरकस्पनायाम- 

नवस्थापच्या समवायनिराकरणेन परमाण्रुकार- 

णवादस्यापाकरणम् ५ 

द ह-ग्रत्ययम्राह्यः समवायो नित्यसंब्द्ध इत्यनव- 

स्थापरिहारकसतंमावनाया विघटनम् 

परमाणून् प्रवृत्तिस्वभावत्वादिभिः चतध विक 
ल्प्य, वूषणान्तरम् ५ 

परमाणूनां रूपादिमचात् स्थौव्यानित्यत्वयोः प्र 

सञ्जनम् ४ 

परमाण्ुनित्यत्वे कणादसूचितस्य ‹ सदकारणव- 

न्नित्यम् ` इति प्रथमक्रारणस्य मङ्खः 

: अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिप्रेधामावः ` इति 

द्वितीयनिसयत्वकारणस्य भङ्गः ४ 

‹अविध्या च? इति तृतीयनिवयत्वकारणस्य मङ्खः 

परमाणव उपचितापचितगुणाः कस्प्येरन् , न घा 

इति विकर्प्य दप्रणान्तरम् 4; 

शिष्टापरि्रहादपि वैेषिकवादस्य न प्रधानवाद्- 
. स्येव अरोनाप्यादरणीयतेति प्रतिपादनम् 

२७० 
३७० 

२३५७१ 

२७१ 

२७२ 
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गुणादीनां द्रव्याघीनत्वम्यन्तभेदाभ्युपगमेन विरू- 

ध्यमानं द्रव्यात्मकतायामेव पर्थवस्यतीति उस्सूतनं 
दूषणम् .., ३२७६ 

अध्रथग्देशत्वाप्रथकारत्वाएथक्स्वभावव्वेः चिघधा 

विकरूप्य अयुततसिद्धत्वखण्डनम् ... ३२७७ 

युतसिद्धयोः संबन्धः संयोगः, अयरुतसिद्धयोस्तु 

समवाय इति अभ्युपगमान्तरस्य निरसनम् ... ३७७ 

स्वरूपबराह्यरूपपिक्षया अनेकशन्दप्र्ययदशनस्य 
समर्थनेन संबरन्ध्यतिरिक्तसंबन्धस्य विधटनम् ... ३७८ 

अप्रदेशानामण्वात्ममनसां संयोगं प्रदेराकल्पना- 

यामवकल्पमानं संभावयतः, अविद्यमानाथैक- 
व्पनायां सवां्थसिद्धिप्रसङ्गस्य प्रपञ्चनेन सौर्छण्टं 

शिक्षणम् ... २७९ 

निरवयवाभ्यां परमाणुभ्यां सावयवस्य द्यणुकस्य 

जतुकाष्ठादिवत् संछछेषो न चिष्यते-- इति 

प्रतिपादनम् 2९ 

परिच्छिन्नानां परमाणूनां सावयवत्वनिरूपणेन नि- 
त्यत्वविघटनम् =. 3८9 

सूत्रवाक्यदोषपूरणेन अधिकरणार्थस्य उपसंहारः ३८१ 

ध्र. समुदायाधिकरणम् --* ३८१-३९४ 

अर्धवैनाक्षिका; सर्ववेना्चिकान् स्मारयन्ति इति 

पूर्वोत्तरसंगतिनिरूपणम् ` ..-. ३८१ 
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वैनािकमतमेदानां विमजनम् 
बरेमाषिकसौचान्तिकमतयोः संप्रतिपन्नां सर्वास्ि- 
तामादाय उत्थापनम् ध 

सिरस्य संहन्तुदुर्मिरूपत्वात् परामिमता मूतभौ- 
तिकसंहतिः पञ्चस्कन्धी च नोपप्येयाताम्- - 

इति सिद्धान्तसूत्रस्य विभजनम् 

अविद्रादिकलपे परस्परनिभित्तैमित्तिकभावेन 
प्ररीयन्वदनिद्मावत॑मानेऽर्थक्षिप्त उपपन्नः 

संघात इति तथागतानां प्रयवश्यानम्  ... 

अविद्यादीनामितरेतरोत्पत्तिमात्रनिसित्तत्वाभ्युपग- 

मेऽपि संघातस्य निमित्ताभावेनानुपपत्तिः 

भोक्तारमुपकार्यौपकार्कमावं च असहमान क्षणि- 

कपक्षे संघाताक्षेपस्य दूरोत्सारितत्वप्रदशेन म्... 
हेतूपनिबन्धनप्रतीद्यसमुत्पादमासाय संघातप्रत्या- 

दशाया अन्योन्याश्रयपरसञ्जनेन विधटनम् 

प्रत्ययोपनिवन्धनप्रतीत्यसमुत्पादमास्थाय संघाता- 

नादित्वेऽभिनिविशमानस्य विकर्प्य निरोधः 

भोगापवगेव्यवहारानुपपत्तिदरीनेन क्षणिकपक्षवृ- 
षणम् (4 

अभ्युपेत्यवादं विहाय हेतूपनिबन्धनप्रतीत्यसमुत्पा- 

दस्यापि दूषणम् (त 

उत्पादनिरोधयोः वस्तुस्वरूपत्वे वा, अवख्ान्त- 

२८१ 

२८१ 

३८२ 

३८४ 

२८४ 

३८५ 
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रतत्रे बा, बस्स्वन्तरत्वे वा बस्त॒नः शाश्वतत्वं 

प्रसन्येतेति क्षणिकवाददूषणम् नि 

निहैठकफरोत्पत्तिसमाश्रयणस्य प्रतिज्ञाहान्यतिप्र- 

सङ्खप्रसञ्ञनाम्यामुपरोधः न 

प्रतिसख्याप्रतिसंख्यानिरोधयोः प्रत्याख्यानम् ,. .. 

प्रतिसंख्यानिरो धान्तःपातितया अभिमन्यमानस्या- 

प्यविन्यानिरोधस्य निर्हैुकत्वमापाद्र दूषणम् 

आकारनिरुपाख्यत्वाभ्युपगमस्य आगमानमाना- 

भ्यां निसयकरणम् 

स्मरणमादाय आत्मनः खायित्वप्रददीनम् 

उपटन्धरस्मर््रोभेदेऽपि समानायां संततो कार्यका- 
रणभावास्स्मरतिरुपपत्स्यते--इत्यपरितोष्रेण प्र्- 

भिन्ञासमाज्ञातग्रत्यक्षविरोधस्य दर्खनेन क्चषणम- 

ज्गवाददूपणम् स 

प्रत्यभिज्ञानस्य सादभ्यनिबन्धनत्वसभावनाया वि- 

घटनम् । 

वेनाशिकानां कथाकथैव कुप्येत इत्युपदसनम्.. . 

८ नानुपमूद्य प्रादुर्भावात्: इत्यभावाद्धावोत्प- 

्तिकल्पनायाः, ° नासतो दृष्टत्वात् ` इति सूत्र- 

विभजनेन निरसनम् 

अभावाद्धावोत्पत्तौ अनीहमानानामप्यमिमतसि 

द्धिः स्यादिति सौघ्ोपहसनस्य विवरणम् ... 

३८५ 

2३८६ 

३८७ 

२३८८ 

३८८ 

२८९ 

२३८९ 

३९० 

२३९१ 

२३९१ 

३९द 
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५. नाभावाधिकरणम् (उपर्न्ध्यधिकरणम् ) ३९४--४०३ 

सर्वमपि प्रमाणप्रमेयफलव्यवहारमन्तःस्थ नि्धौ- 

रयताम् , विकल्पासहत्वेन ब्राह्मानथानपर्पता- 
म्, अवरुद्धविष्रयाकारं ज्ञान खम्नदृष्टन्तं वास- 

नावैचिव्यं चावलम्न्य ब्ाह्माथेमपार्थयताम् , स- 

होपरुम्भनियमाचच विज्ञानेषु विषयानन्तर्भावय- 

ताम् विज्ञानैकस्कन्धवादिनां सुगतदृद्गतावगति- 
मतां मतस्य सप्रपञ्चमुत्थापनम् 4 

ब्राह्मस्यार्थस्यानुपलम्माद्वा तदमावयोऽष्यवसीयेतः, 

उपलम्भस्य बाद्याविषयकलवाद्वा, बाह्यार्थबाधक- 

प्रमाणसद्धावाद्वा-- इति विकस्म्य, अनुपल- 

म्भस्य तावद्विघरनम् व 

उपलम्भे ब्राह्मातिषयकत्वस्य विघटनम् व 

बाधकप्रमाणनिरतनम् . ३९७ 

विषयसारूप्यसहोपलङम्भनियमयोः प्रसमिमतदेत्वो - 

रसाधकत्वस्य समथनम् . ३२९७ 

स्वत एकसिन्विज्ञाने पएरथगवभासमानौ घ्रयपरा- 
वादाय प्रत्यनुमानम् ... ३२९७ 

सछवरूपमात्रपर्यवसितं विज्ञानं विज्ञानान्तरवार्तान 

भिज्ञमिति विज्ञानमेदादिग्रतिज्ञानामुपरोधः .... ३९८ 

ज्ञानवदथस्याप्यनुभवािदषोपपादनन सोल्ट्ण्टं 

भेदस्य साधनम् ... ३९८ 
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° अप्रस्यक्षोपकम्भस्य नारदः प्रसिध्यति ` इत्या- 

स्थितायाः विज्ञानस्य स्वात्मनि बतः, अप्रत्या- 

ग्वयेये विक्चानसाक्षिणमवलम्ब्य निरसनम् ... ३९९ 

स्थायिनः साक्षिगोऽवगन्तुः स्वयं सिद्धतामुपक्षि- 

पन्तो वयं न प्रच्छन्नबोद्धाः, किं तर्हि, उच्छन्न- 
बौद्धाः इति निरूपणम् .... ३९९ 

मिथ्या जागरितोपकन्धिः, उपलग्धिलवात् , स्वप्नो- 
परन्धिवत्-- इत्यनुमाने द्टन्तचिघ्रटना्थ 

वराधावाधस्मृतित्वाचमवत्वरूपवेधरम्यस्य प्रपञ्च- 
नम् ... ४०० 

अस्थैवानुमानस्य बाधेनामासीकरणम् ... ४०१ 

ग्रथालोकदर्शनमन्वयव्यतिरेकावाद्वियमाणावर्थं ए- 

वोपठव्वेर्भवतः, नार्थानेक्षायां वासनायाम् ; 
यस्याश्चास्मलाभावस्थिती अर्थोपरुन्धौ खायि- 

न्ाश्रये चायतेते-- इति पराभिमतस्य देतोर्वा- 
सनयिवित्यस्य विघटनम् ... ४०१ 

आल्स्यविज्ञानस्वापि वासनानधिकरणत्वसमर्थ- 

नम् ... ४०२ 

वाह्याश्वादे उक्तानां क्षणिकत्वनिवन्धनानां दूष- 
णानां विज्ञानवादे अत्तिदेशः ... ४०२ 

स्वप्रमाणनिप्रतिष्रिद्धस्य शून्यवादस्य सू्रकाराना- 

द्रबीजाविष्करणपू्व॑कं प्रातिक्षेपः ... ४०२ 
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स्था वैनाशिकसमयः सिकरताकृपवद्विदीर्यते-- 

इति निगमनम् ... ४०६ 

8. एकस्मिन्नसंमवाधिकरणम् ..- ‰४०३--४०९ 
मुक्तकच्छनिरासानन्तरं विवसनसमयोत्थापनम्. .. ४०३ 

संक्षेपविस्तराभ्यां विवसनाभिमतपदार्थनिरूपणम् ४०३ 

जेनैरवतारितस्य सत्तमङ्गीनयस्य विवेचनम् ... ४०४ 

निरङ्कशस्यानेकान्तिकत्वस्य-- निर्धारणे, जेनाभि- 
मतपदा्थैषु, सम्यग्दर्शने, खर्गापवर्मयोः, अ- 
ति चानादिसिद्धेऽतिप्रसञ्चनेन सप्रपञ्चं स्याद्ाद- 

स्यापवदनम् ... ४०४ 

शरीरपरिमाणो जीव इद्यार्दताभ्युपगमस्य दूषणम् ४०६ 

जीवस्य देहपरिमाणत्वोपपादनार्थममभ्युपगम्यमा- 

नस्य उपगतापगतावयवत्वस्य विकारादिदो- 

घप्रपञ्चनेन विघयनम् ... ४०७ 

यथा रक्तपटानां तथा विसिष्वामपरि स्रोतःसंतान्न- 

नित्यतान्यायेन जीवानित्यता समाधातुं शक्यते 

--इति संमावनायासुत्तरतया सूत्रस्य प्रकारया 

न्तरेण योजनम् ४ 4 

मोक्षावखामाविजीवपरिमाणस्य नित्यत्वाभ्युपग- 

मश्च एकशरीरपरिमाणतायाम् एकपरिमाणतायां 
वा जीवस्य पर्यवस्येत्--इति जैननिरासस्यो- 
पसहारः ..-~ ४५०९ 
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७. पल्यधिकरणम् -.. ‰०९--्१४ 

केवलाधिष्ठात्रीश्वरकारणवाद एवनिन प्रतिषिध्यते, 

नाविशेषरेण ईश्वरकारणवाद इति निरूपणम् ४०९ 

सांख्ययोगव्यपाश्रयाणां माहेश्वराणां वेशेष्रिकाणां 

च अत्र प्रतिवादित्वस्य प्रददीनम् .., ५१० 

रागद्वेषादिदोषनिवन्धनानीश्वरत्वादि प्रसक्तिरूपा- 

सामन्ञस्यप्रपञ्चनेन निरासः ... ४१० 

प्रधानपुरुपेश्वराणां सवन्धानुपपत्तेश्चासामञ्स्यम् ४११ 

दृ्ठन्तमनपेक्षय स्वतन्त्र प्रवतमानमागमं शरणीकु- 

वेतो बरह्मवादिनः सवंमप्युपपद्यते---इति नि. 

रूपणम् ... ४११ 

अप्रत्यक्षत्वादपधानादेरनधिष्ठेयतां निरूप्य, चक्षु- 

रादौ व्यभिचारशङ्कायाः स्वमोगादेठत्वे सतीति 

विशेषणेन निरसनम् --~ ४१२ 

शरीसितविन मोगादिप्रसञ्जनपरतया सत्रद्रयस्य क~ 

स्पान्तरेण व्याख्यानम् ४१२ 

सर्व्ान॒मानं प्रमाणयतः प्रधानपुरुषेश्वयणामन्त- 

वत्वम् अस्वज्ञता वा प्रसज्येत--इति दूषणा- 

न्तरेणोपसदहारः -.. ४१६३ 

€. उत्पत्त्यसंभवाधिकरणम् -.- ४१४ ४१८ 

अधिकरणारम्भसमर्थनम् ... ४१४ 
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चत॒न्यूहवादिनां मागवतानां मतस्योत्थापनम् ... ४१५. 

तच्राविसंवादिषिसंवाचंशयोर्विवेचनम् ... ४१५ 

संकर्षणादीनासुत्पतते्निरासः न ^ 

संकर्पणोऽकरणः कथं प्रदुम्नाख्यं मनः करणं कु- 

्यात्--इति दूषणान्तरम् 418 

वासुदेवादीनां स्वैषरा्मीश्नायामभ्युपगतायामपि 

उत्पत्यसंभवदोप्रस्य तादवस्थ्यम् ... ४१६ 

मिथोविप्रतिप्रेधवेदविप्रतिरेधयोर्व्याख्यानेन नि 

गमनम् ... ४१८ 

तृतीयः पादः-- पञ्चमहाभूतनीवश्चतीनां विशे 
धपरिहारः .... ¢२१--७९० 

१. वियदधिकरणम् - - -४२१--४३५ 

श्रुतीनां परस्परविरोधपरिहारपरतया उत्तरप्रपञ्चा- 

रम्भस्य समर्थनम् व 

आकारस्य उत्पत्तिप्रकरणे अश्रवणादमुसखत्तौ 
सिद्धायां तेजः प्रमुख एव सगं इत्यविरोधः श्रुती- 
नामिति सिद्धान्त्येकदेश्चिवचनेन उपक्रमणम्... ४२१ 

एकवाक्यतानवगमात् श्रुतयक्षरविप्रतिप्रेधस्य प्रपञ्च 
नेन पूर्वपक्षः -.- ४२२ 

प्रमाणान्तरविरोधेन बहूश्रुलन्तरवियेधेन चाकराशो- 



९ 
तपत्यसंभवादाकाशोस्पत्तिश्वुतिगौ्णीत्यविरोध इति 
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ऽपि तयोग एव इति प्रतिपादनम् --. ५५७ 

सर्वत्रेवानुशयिनां संसर्ममाचमिति शङ्काया निरा- 

करणा “योनेः शरीरम् : इत्युपन्यासेन वैरा 

स्यददीकरणपूर्वकं वैराग्यपर्यवसायिनः पादस्यो- 
पसंहारः ,.. ५५७ 
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। ॥ ब्रह्यसूल माष्यम् ॥ 
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॥ दितीयोऽध्यायः ॥ 
00 द ८704. 

| स्य जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणम , 

अवनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य ; स एव 

च सर्वेषां न आत्मा-- इत्येतद्रेदान्तवाक्यसमन्वयप्रति- 

पादनेन प्रतिपादितम्; प्रधानादिकारणवादाश्चाशब्दस्वेन नि- 

राता: । इदानीं स्वपक्षे स्म्रतिन्यायविरोधपरिहारः प्रधा- 

नादिवादानां च न्यायाभासोपह्हितत्वं प्रतिवेदान्तं च स्- 
छरयादिम्रक्रियाया अविगीतत्वमिलयस्याथंजातस्य प्रतिपादनाय 
द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथमं तावर्स्प्तिनिरोधमु- 
पन्यस्य परिहरति-- 

>+, र, [[, 1 
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स्छदयनवकारादोषपसङ्ग इति चेन्नान्य- 

स्मुलयनवकारादोषप्रसङ्गात् ॥ १॥ 

यदुक्तं ब्रह्मैव सवेज्ञं जगतः कारणम् इति, तदयुक्तम् ; 

कुतः ? स्मृयनवकारादोषप्रसङ्गात्--स्म्रतिश्च तन्त्राख्या पर~ 

९. त्दर्र्थिं मर्षिप्रणीता शिष्टपरिगृहीता अन्याश्च तदजु- 

करणम्। सारिण्यः स्मृतयः, ता एवं सलयनवकाङ्षाः 

प्रसज्येरन् । तासु ह्यचेतनं प्रधानं स्वतन्त्रं जगतः कारणमुपः 

निबध्यते । मन्वादिस्मृतयस्तावन्चोद्नारक्णेनाम्निहोत्रादिना 

धर्मजातिनपेक्षितमर्थं समर्षयन्यः सावकाशा मवन्ति-- 

अस्य वर्णस्यास्मिन्काटेऽनेन विधानेनोपनयनम्, ईदरश्चा- 

चारः, इत्थं बेदाध्ययनम् , इत्थं समावतैनम् , इत्थं सह- 

धर्मचारिणीसंयोग इति ; तथा पुरुषार्थाश्चतुवेणोश्रमधमंन्नाना- 

विधान्विद्धति । नैवं कापिखादिस्मरतीनामनुष्ठेये विषये अव~ 

काशोऽस्ति | मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्दशेनमधिकृय ताः 

प्रणीताः । यदि तत्राप्यनवकाश्चाः स्युः, आन्थक्यमेवासां 

प्रसज्येत । तस्मात्तदविरोधेन वेदान्ता व्याख्यातव्याः । कथं 

पुनरीक्षादिम्यो हेतुभ्यो ब्रह्मैव सवैज्ञे जगतः कारणमि- 
लयवधारितः श्रुयथैः स्मृयनवकाशदोषप्रसङ्गेन पुनरा क्षिप्यते £ 

भवेदयमनाक्षेपः स्वतन्तरपरज्ञानाम् ; परतन्तरप्रज्ञास्तु प्रायेण 
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भ ् जनाः स्वातन्त्र्येण श्रुयथमवधारयितुमशक्ुवन्तः प्रख्यातप्र- 

णेतृकासु स्मृतिष्ववटम्बेरन् ; तद्रखेन च श्रुयर्थ प्रतिपित्सेरन् ; 

अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्युः, वहुमानास्स्मृतीनां प्रणे- 

तृषु; कपिलग्रथतीनां चाष ज्ञानमभ्रतिहतं स्मर्येते; श्रुतिश्च 

भवति ‹ ऋषिं प्रसूतं कपिं यस्तमगे ज्ञानैर्विभति जायमानं च 
पर्येत् " इति ; तस्मान्नैषां मतमयथार्थं शक्यं संभावयितुम ; 

तकोवष्ट्भेन च तेऽथ प्रतिष्ठापयन्ति ; तस्माद्पि स्मृतिवटेन 
वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षेपः ॥ 

तस्य॒ समाधिः-- (नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात् ! 

इति । यदि स्म्रयनवकाक्दोषप्रसङ्गनेश्वरकारणवाद् आध्षि- 

प्येत, एवमप्यन्या ईश्वरकारणवादिन्यः स्मृतयोऽनवकाशाः 

प्रसज्येरन् ; ता उदाहरिष्यामः-- “ यत्तत्सूष््ममविज्ञेयम् ` 

इति परं ब्रह्म प्रकय, ‹ स हन्तरा्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति 

कथ्यते › इति चोक्त्वा,  तस्मादग्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजस- 

ततमः इलाह ; तथान्यत्नापि “ अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्निगौणे 

संप्रीयते ' इ्याह ; ‹ अतश्च संक्षेपमिमं श्रणुध्वं नारायणः 

सर्वमिदं पुराणः । स स्गैकाङे च करोति सग संहारकाले 

च तदत्ति भूयः इति पुराणे; भगवद्रीतास्ु च-- ' अहं 

त्स्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथाः इति ; परमात्मानमेव 
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च प्रकृलयापस्तम्बः पठति--" तस्मत्कायाः प्रभवन्ति सर्वे 

स मूलं शाश्वतिकः स नियः ' इति । एवमनेकशः स्प्ृति- 

ष्वपीश्चरः कारणत्वेनोपादानत्वेन च प्रकारयत । स्षतिब- 

टेन प्रयवतिष्ठमानस्य स्मृतिबटेनेवोत्तरं प्रवक्ष्यामीलयतोऽयम- 

न्यस्मृयनवकाशदोषोपन्यासः । दशितं तु श्रुतीनामीश्रका- 

रणवाद्ः प्रति तात्पर्यम ; विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनामवर्यकत- 

व्येऽन्यतरपरिग्रदेऽन्यतरपरित्यागे च श्रुयनुत्तारिण्यः स्मृत 

यः प्रमाणम् ; अनपेक््या इतराः ; तदुक्तं प्रमाग्ररश्नणे-- 

८ विरोधे स्वनपेक्षं स्याद सति ह्यनुमानम ' इति । न चाती- 

न्द्रियानर्थान् श्रुतिमन्तरेण कश्चिटुपरूमत इति राक्यं संभा- 

वयितुम ›, निमित्ताभावात्; शक्यं कपिखादौनां सिद्धाना- 

सप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत्, न; सिद्धेरपि सापेक्षता 

न्; धर्मावुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः, स च धममश्वोदनालक्ष- 

णः; ततश्च पूवैसिद्धायश्चोदनाया अर्थो न पशिमसिद्ध- 

पुरुषवचनवश्चेनातिशङ्कितुं राक्यते; सि द्धन्यपाश्रयकल्पना- 

यामपि बहुतवास्सिद्धानां प्रदर्दितेन ध्रकारेण स्मृतिविप्र- 

तिपत्तौ सल्यां न श्रुततिव्यपाश्रयादन्यननिर्णयकारणमस्ति ; 
परतन्त्रप्ज्ञस्यापि नाकस्मास्स्मृतिविश्चेषविषयः पक्षपातो 

युक्तः, कस्यचित्कचित्पश्चपाते सति पुरुषमत्तिवैश्ररूप्येण 
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तच्तवाव्यवस्थानप्रसङ्गात् ; तस्मात्तस्यापि स्ति विप्रतिपच्यु- 

पन्यासेन श्रुज्वसारानलुसारविषयविवेचनेन च सन्मार्ग 

प्रज्ञा संग्रहणीया । या तु श्रुतिः कपिलस्य ज्ञानातिक्यं 

प्रदशेयन्ती प्रदर्शिता न तथा श्रेतिविरुद्धमपि कापिरं मतं 

श्रद्धातुं शक्यम , कपिषमिति श्र॒तिमामान्यमात्रस्वात् , अन्य- 

ख च कपि्स्य सगरपुत्राणां प्रतप्ुबासुदेवनाश्नः स्मरणात् ) 

अन्यार्थदर्नस्य च प्रापिरदितस्यासाधकत्वात । भवति 

चान्या सनोरमाहात्म्यं प्रख्यापयन्ती श्रुति :-- “यदै किंच 

मनुरवदत्तद्धेषजम् ' इति ; मनुना च ‹ सवभूतेषु चात्मानं 

सर्वभूतानि चात्मनि । संपद्यन्नात्मयाजी वै स्वाराज्य 

मधिगच्छति ` इति सर्वात्मत्वद्छनं प्रञ्चसता कापिलं मतं 

निन्यत इति गम्यते ; कपिलो हि न सवौत्मत्वदश्ेनमनु- 

मन्यते, आस्ममेदाभ्युपगमान् । महाभारतेऽपि च-- ° ब- 

हवः पुरुषा ब्रह्मनुताहो एक एव तु इति विचार्य, 

' बहवः पुरुषा राजन्सांख्ययोगविचारिणाम् ' इति परपक्ष- 

सुषन्यम्य तद्रचदासेन-- “वद्नं पुरुषाणां दि यथैका 

योनिसच्यते । तथा तं पुरुषं विश्रमाख्यास्यामि गुणाधि- 

कम् ` इत्युपक्रम्य ' समान्तरात्मा तव च ये चान्ये देदिसं- 

ज्ञिताः । सर्वेषां साक्चिभूतोऽसौ न श्राह्यः केनचित्कचित ॥ 
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विश्मूधौ विश्वभुजो विश्वपादाक्िनासिकः । एकश्चरति 
भूतेषु स्वैरचारी यथासुखम् `-- इति सबौत्मतैव निधौ- 
रिता । श्रुतिश्च सवोर्मतायां भवति-- “ यस्मिन्सवाणि 
भूतान्यास्नैवाभूद्धिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एक- 

त्वमनुपदयतः' इयेवंविधा । अतश्च सिद्धमात्मभेदकस्पन- 

यापि कापिरस्य तच्रस्य वेदविरुद्धत्वं वेदानु सारिमनुवचन- 

विरुद्धत्वं च, न केवरं खतन्बप्रकृतिकस्पनयेवेति । वेदख हि 

निरपेक्षं सार्थे प्रामाण्यम् , स्वेरिव रूपविषये ; पुरुषवचसां 

तु मूलान्तरपेक्षं॑वक्तृस्मृतिन्यवदितं चेति विप्रकषेः । 
तस्मादवेदविरद्धे विषये स्मुयनवकारादोषप्रसङ्गो न दोषः ॥ 

कुतश्च स्मृयनवकाशदोषप्रसङ्गो न दोषः -- 

इतरेषां चानुपलग्येः ॥ २॥ 

प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतौ कल्पि- 

तानि महदादीनि, न तानि वेदे लोके चोपरभ्यन्ते । भूते- 

न्द्रियाणि तावह्लोकवेदप्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मतुम । अलो- 
कवेदप्रसिद्धत्वात्त महदादीनां षष्ठस्येवेन्द्रियाथेस्य न स्मति- 

रवकस्पते । यदपि कचित्तत्रमिव श्रवणमवभासते, तद्प्य- 

तत्परं व्याख्यातम्--' आनुमानिकमप्येकेषाम ' इलयत्र | का- 
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यंस्मृतेरप्रामाण्यात्कारणस्मृतेरप्यप्रामाण्यं युक्तमियभिप्रायः । 
तस्मादपि न स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गो दोषः । तकांवष्टमभं 

तु “न विर्षणस्वात् ' इ्यारभ्योन्मधिष्यति ॥ 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ 

एतेन सांख्यस्मृतिप्रलयाख्यानेन, योगस्मृतिरपि प्रयाख्या- 
ता द्ष्टव्येयततिदिश्ति । तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वत- 
२. योगप्र्युक्य- न्त्रमेव कारणम , महदादीनि च कायौण्य- 

भिकरणम् । छोकवेद्प्रसिद्धानि कर्प्यन्ते । नन्वेवं 

सति समानन्यायत्वापपूर्वेणेवैतद्रतम् ; किमर्थं पुनरतिदिश्यते ए 

अस्ति ह्यत्राभ्यधिकाश्ङ्का-- सम्यग्दशेनाभ्युपायो हि योगो 

वेदे विहितः--: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ` इति ; 

° त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम् इत्यादिना चासनादिकल्प- 

नापुरःसरे बहुप्रपञ्चं योगविधानं श्रेताश्चतरोपनिषदि दश्य- 

ते; लिङ्गानि च वैदिकानि योगविषयाणि सहस्रश उपल- 
भयन्ते--° तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् 

इति, ‹ विद्यामेतां योगविधि च कत्छ्म् ̀  इति चैवमादीनि ; 
योगशाखेऽपि--‹ अथ तदशैनाभ्युपायो योगः ` इति सम्य- 

ग्द्रानाभ्युपायत्वेनैव योगोऽङ्गीक्रियते ; अतः संप्रतिपन्नार्थे- 

कदेशत्वादष्टकादिस्मृतिबद्योगस्मृतिरप्यनपवद नीया भविष्य- 



२८८ सूत्तमाष्ये [पा. १. 

तीति---इयमप्यधिका राङ्कातिदेशेन निवयंते, अर्थैकदे शसं- 

प्रतिपत्तावप्यर्थेकदेशविप्रतिपत्तेः पूर्वोक्ताया दशनात् । सती- 

ष्वप्यध्यात्मविषयासु बह्मीषु स्प्रतिषु सांख्ययोगस्प्रस्योरेव 

निराकरणे यन्नः कृतः ; सांख्ययोगौ दहि परमपुरुषार्थसाघ- 

नत्वेन छोके प्रख्यातौ, रिषि परिगृहीतो, छिङ्घिन च श्रौ- 

तेनोपन्ुहितौ-- ‹ तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नं ज्ञात्वा देवं 

मुच्यते स्व॑पारौः' इति ; निराकरणं तु-न सांख्यस्प्रतिज्ञानेन 

वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा निःश्रेयसमधिगस्यत इति; 

श्रुतिरदिं वैदिकादात्मैकत्वविज्ञानादन्यन्निःश्रेयससाधनं वारय- 

ति--- तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विच्यते- 

ऽयनाय ` इति ; द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च नात्मैकत्व- 

दर्गिनः । यत्तु दशनमुक्तम ‹ तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नम् ° 

इति, वैदिकमेव तच्र ज्ञानं ध्यानं च सांख्ययोगराष्दाभ्या- 

मभिरुप्येते प्रयासत्तरियवगन्तन्यम् । येन त्वंरोन न विस- 

ध्येते, तेनेष्टमेव सांख्ययोगस्मृल्योः सावकाशत्वम् ; तद्यथा- 

° असङ्गो ह्ययं पुरुषः ' इयेवमादिश्रुतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य 

विशुद्धत्वं निुणपुरुषनिरूपणेन सांख्पैरभ्युपगस्यते ; तथा च 

यौगेरपि ‹ अथ परिव्रा्वर्णवासा सुण्डोऽपरिघरहः ' इलेव- 

मादि श्रतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्र्रज्यादयुपदेशेनाुग- 
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स्यत । एतेन सवाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तन्यानि ; तान्यपि 
त्कोपपत्तिभ्यां तत््वज्ञानायोपकुव॑न्तीति चेत्, उपड्धन्मु 

नाम ; तत्त्वज्ञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति--- ‹ नावे- 

दविन्मतुते तं बृहन्तम्" ‹ तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि ` 

इयेवमादिश्रुतिम्यः ॥ 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं 
च ₹राच्दात् ॥ ४॥ 

ब्रह्मास्य जगत्तो निमित्तकारणं प्रक्रतिश्चेयस्य पक्षस्या- 

क्षेपः स्मृतिनिमित्तः परिद्टतः ; तकेनिमित्त इदानीमाक्षेपः 

३. नविगक्षणत्वा- परिष्ठियते । कुतः पुनरस्मिन्नवधारिते आ- 
धिकरणम् । गमार्थे तकेनिमित्तस्याक्षेपस्यावकाशः १ ननु 

धमे इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमर्हति ;-- भवेद्- 

यमवष्टम्भो यदि प्रमाणान्तरानवगाद्य आगममाच्रप्रमेयोऽय- 
मथः स्यादनुष्ठेयरूप इव धर्मः ; परिनिष्पन्नरूपं तु ब्रह्मावग- 

म्यते ; परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तराणामस्यवकाशो 

यथा ्रथिव्यादिषु; यथा च श्रुतीनां परस्परविरोधे 

सयेकवरोनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरविरोधेऽपि 
तद्शोनैव श्रुतिर्नीयित ; दृष्टसाधर्म्येण चादष्रम्थ समर्ै- 
यन्ती युक्तिरसुभवद्य संनिकृष्यते, विप्रकृष्यते तु श्चतिः, 
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ेतिद्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात्; अनुभवावसानं च ब्रह्यवि- 

ज्ञानमविद्याया निवतेकं मोक्षसाधनं च टृष्टफएर्तयेष्यते; 

्ुतिरषि-- “श्रोतव्यो मन्तव्यः * इति श्रवणन्यतिरेकेण 

मननं विदधती तर्कमप्यत्रादतन्यं दर्षयति; अतस्तकैनि- 

मित्त: पुनराक्षेपः क्रियते “न विरक्षणसादस्य ' इति ॥ 

यदुक्तम् चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिः इति, तन्नो- 

पपद्यते ; कस्मात् £ विखक्षणत्वादस्य विकारस्य प्रकृयाः-- 

इदं हि ब्रह्मकार्यत्वेनाभिग्रेयमाणं जगद्रद्मविटक्षणमचेतन- 

मश्चुद्धं च हदयते ; ब्रह्म च जगद्विरक्णं चेतनं शुद्धं च 

भूयते; न च विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्टः; नहि 

रुचकाद्यो विकारा मृलपरकरतिका भवन्ति, शरावादयो वा 

सुबणंप्रकृतिकाः ; मृदैव तु मृद्न्विता विकाराः प्रक्रियन्ते, 

सवर्णेन च सुवर्णान्विताः ; तथेदमपि जगदचेतनं सुखदुः- 

खमोहान्वितं सत् अचेतनस्यैव सुखदुःखमोहात्मकस्य कार- 

णस्य कार्यं भवितुमदैति, न विरुक्षणस्य ब्रह्मणः । ब्रह्मविल- 

क्षेणत्वं चास्य जगतोऽशुद्धयचेतनत्वदरोनाद्वगन्तन्यम्-- 
अशुद्धं हीदं जगत् सुखदुःखमोहात्मकतया प्रतीयते, प्रीतिप- 

रितापविषादादिेतुतवास्स्वगनरकाुच्चावचगप्रपच्चत्वाच ; अवचे- 

तनं चेदं जगत् चेतनं प्रति कायंकारणभावेनोपकरणभावो- 
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पगमात्; न हि साम्ये सद्युपकार्योपकारकभावो भवति; 

न हि प्रदीपौ परस्परस्योपकुरूतः । नु चेतनमपि कार्यका- 

रणं स्वामिभ्रूयन्यायेन भोक्तुरुपकरिष्यति; न, स्वाभिभ्रू- 

लययोरप्यचेतनांशस्यैव चेतनं प्रत्युपकारकल्वात् ; यो दयेकस्य 

चेतनस्य परिग्रहो बुद्धयादिरचेतनभागः स एवान्यस्य चेत- 

नस्योपकरोति, न तु स्वयमेव चेतनश्चेतनान्तरस्योपकरोय- 

पकरोति वा; निरतिशया ह्यकतीरश्चेतना इति सांख्या मन्य- 

न्ते; तस्माद्चेतनं कायैकारणम् । न च काष्ठरोष्टादीनां 

चेतनत किंचिल्रमाणमस्ति ; प्रसिद्धश्वायं चेतनाचेतनविभा- 

गो छोके । तस्माद्भह्यविक्षणत्वान्नेदं जगत्तसरकृतिकम् । यो- 

ऽपि कश्चिदाचक्षीत श्रुत्या जगतश्चेतनप्रकृतिकताम् › तद्र - 

लेनैव समस्तं जगच्ेतनमवगमिष्यामि, प्रकृतिरूपख विकारे- 

ऽन्वयदश्च॑नात् ; अविभावनं तु चैतन्यस्य परिणामविश्ेषाद्ध- 
विष्यति ; यथा स्यष्टचैतन्यानामप्यात्मनां स्वापमूरछयवस्था- 
सु चैतन्यं न विभाव्यते, एवं. काष्ठोषठादीनामपि चैतन्यं 
न विभावयिष्य्मते; एतस्मादेव च विभावितस्वाविभावितत्व- 

कृताद्विश्चेषाद्रूपादिभावाभावाभ्यां च कायेकारणानामात्मनां 

च चेतनत्वाविश्चेषेऽपि गुणप्रधानभावो न विसेत्स्यते; यथा 

च पार्थिवत्वाविशेषेऽपि मांससूपौदनादीनां प्रल्या्मवरतिनो 
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विश्ेषात्परस्परोपकारित्वं भवति, एवमिहापि भविष्यति; 

प्रविभागभ्रसिद्धिरप्यत एव न विरोत्स्यत इति--तेनापि क- 

अविचचैतनत्वाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिद्ियेत ; शुद्धय- 

शुद्धित्वलक्षणं तु विलक्षणत्वं नैव परिद्धियते । न चेतर्दपि 

विरक्षणत्वं परिहत सक्यत इयाह--तथात्वं च शन्दादिति ; 

अनवगम्यमानमेव हीदं खोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्वं चे- 

तनप्रकृतिकस्वश्रवणाच्छब्दशरणतया केवल्योषस्प्रक्षेत; तश्च 

शब्देनैव विरुध्यते, यतः राब्दादपि तथात्वमवगम्यते ; तथा- 

त्वमिति प्रकृतिविखक्षणत्वं कथयति ; शाब्द एव ‹ विज्ञानं 

चाविज्ञानं च › इति कस्यचिद्धिमागस्याचेतनतां श्रावयंश्चेत- 

नाद्रह्मणो विलक्षणमचे्तनं जगच्छरावयति ॥ 

नयु चेतनत्वमपि कचिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां 

भ्रूयते-- यथा ` मूृदव्रवीत ' ‹ आपोऽन्ुवन ' इति ` तत्तेज 

देक्चत? ‹ता आप ठे्षन्त ' इति चैवमाद्या भूतविषया चे- 
तनत्वश्रुतिः ; इन्द्रियविषया अपि- ‹ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे 

विवदमाना ब्रह्म जग्मुः" इति, ‹^ते ह वाचमूचुस्त्वं न 
उद्रायेति ' इयेवमाययन्द्रियविषयेति । अत उत्तरं पठति-- 

अभिमानिव्यपदेरस्तु विक्ोषा- 
नगतिभ्याम् ॥ ५ ॥ 
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तु-शब्द् आशङ्कामपनुदति । न खलु ' मृद्त्रवीत् ' इयेव- 

जातीयकया श्रुया भूतेन्द्रियाणां चेततनसवमाशङ्कनीयम् , यतो 

ऽभिमानिव्यपदेश्च एषः ; मृदाद्यभिमानिन्यो वागाद्यभिमा- 
निन्यश्च चेतनादेवता वदनसंवदनादिषु चेतनोचितेषु व्यव- 

हारेषु व्यपदिश्यन्त, न भूतिन्द्रियमत्रम् ; कस्मान १ विशे- 

पानुगतिभ्याम-- विशेषो हि भोक्तृणां भूतेन्द्रियाणां च 

चेतनाचेतनप्रविभागलक्षणः प्रागमिदहितः; सर्वचेतनतायां 

चासौ नोपपद्येत ; अपि च कौषीतकिनः प्राणसंवादे करण- 

माच्राङ्ञङ्काविनिवृत्तयेऽधिष्ठातृचेतनपरिप्रहाय देवताशब्देन 

विरिषन्ति-- (एता ह वै देवता अहंश्रयसे विवदमानाः 

इति, (ता वा एताः सवौ देवताः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा 

इति च ; अनुगताश्च सवेत्राभिमानिन्यश्चेतना देवता मन्त्रा- 

थवादेतिहासपुराणादिभ्योऽवगम्यन्ते- ‹ अभिर्वागभूस्वा मुखं 

प्राविशत् ' इत्येवमादिका च श्रुतिः करणेष्वुप्राहिकां देव- 

तामनुगतां दश्चयति ; प्राणसंवादवाक्यशेषे च~-- (ते ह 

प्राणा; प्रजापतिं पितरमेत्योचुः ' इति श्रेष्ठत्वनि्धरणाय 

प्रजापतिगमनम , तद्भचनान्चैकैकोत्कमणेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां 

प्राणग्रष्ठयभ्रतिपत्तिः, तस्मै बलिहरणम् इति चैवंजातीयको- 

ऽस्मदादिष्विव व्यवहारोऽनुगम्यमानोऽभिमानिन्यपदेदं दरद 
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यत्ति; ‹ तत्तेज एेक्षत ' इयपि परस्या एव देवताया अधि- 

छात्रया; स्वविकारेष्वनुगताया इयमीक्षा व्यपदिरर्यत इति 

द्रष्टव्यम् । तस्माद्धिछक्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगत् ; विरक्षण- 

त्वाच्च न ब्रह्मप्रकृतिकमिलयाक्षिपरे, प्रतिविधत्ते-- 

दृदयते तु ॥ ६ ॥ 

तु-शब्दः पक्षं॑व्यावतेयति । यदुक्तम विरक्चणत्वान्नेदं 

जगद्हयप्रकृतिकम् इति, नायमेकान्तः ; दश्यते हि रोके-- 

चेतनेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केश्चनखा- 

दीनागुसत्तिः, अचेतनत्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो 

वृश्चिकादीनाम् । नन्वचेतनान्येव पुरुषादिशरीराण्यचेतनानां 

केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येव च वृश्चिकादिरारी- 

राण्यचेतनानां गोमयादीनां कायौणीति ; उच्यते--एवमपि 

किंचिद चेतनं चेतनस्यायतनभावमुपगच्छति किंचिन्नेयस्व्येव 

वैलक्षण्यम् । महांश्चायं पारिणामिकः स्वमावविप्रकर्षः 

पुरुषादीनां केरानखादीनां च रूपादिभेदात्, तथा गोम- 

यादीनां बृश्चिकादीनां च । अलयन्तसारूप्ये च प्रकृति- 

विकारभाव एव प्रीयेत । अथोच्येत-- अस्ति कथि- 

स्पाथिवत्वादिसभावः पुरुषादीनां केशनखादिष्वयुवर्व- 
मानो गोमयादीनां च वृश्चिकादिष्विति; ब्रह्मणोऽपि तहि 
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सत्ताखक्षणः स्वभाव आकाक्चादिष्वनुवतैमानो द र्यते । वि- 

क्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता किमश्े- 

परस्य ब्रह्मस्वभावस्यानसुवर्तन विलक्षणत्वमभिग्रेयते, उत यस्य 

कस्यचित् £ अथ चैतन्यस्येति वक्तव्यम-- प्रथमे विकस्पे 

समस्तग्रकृतिविकारभावोच्छेदप्रसङ्गः ; न दह्यसयतिशये प्रकृ- 

तिविकारभाव इति भवति । द्वितीये चासिद्धत्वम् ; दरयते 

हि सत्ताटक्षणो बह्यस्वभाव आकाशचादिष्वनुवतेमान इत्युक्तम् । 

तृतीये तु दृष्टान्ताभावः ; किं हि य्चैतन्येनानन्वितं तद- 
ब्रह्मप्रकृतिकं दृष्टमिति ब्रह्मकारणवादिनं प्रस्युदाद्ियेत, सम- 

स्तस्यास्य वस्तुजातस्य ब्रह्मपकृतिकत्वाभ्युपगमात् । आगम- 

विरोधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चे- 

ल्ागमतात्पयस्य प्रसाधितत्वात् । यनत्तक्तं परिनिष्यन्नत्वाद्र- 
ह्यणि प्रमाणान्तसाणि संभवेयुरिति, तदपि मनोरथमाल्लम ; 

रूपाद्यभावाद्धि नायमथः प्रयक्षस्य गोचरः ; छिङ्गाद्यमावाञ्च 

नानुमानादीनाम् ; आगममात्रसमधिगम्य एव त्वयमर्थो घ- 

सेवत ; तथा च श्रतिः--' चैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता- 

न्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ̀  इति; ! को अद्धा वेद् क इह प्रवो- 
चत् ̀  ‹ इयं विसृष्टिर्यत आबभूव ' इति चैते क्यौ निज सिद्धा- 

नामपीश्रराणां दुर्बोधतां जगत्कारणस्य दशयतः ; स्मृत्तिरपि 
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भवति--‹ अचिन्याः खलु ये भावा न तस्तर्केण योजयेत् ' 

इति, ‹ अव्यक्तो ऽयमचिन्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ' ई 

च, भ्न विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । अहमादिर्हि 

देवानां महर्षीणां च सर्वशः ' इति चै्धजातीयका । यद् 

2 

2 

पः 

श्रवणव्यतिरेकेण मननं विद्धच्छच्द् एव ॒तकंमप्यादतेव्यं 

दशंयतीस्युक्तम , नानेन मिषण शष्कतकस्याव्रात्मलाभः सं- 

भवति; श्रुलयनुगृहीत प्व ह्यत्र तर्कोऽनुभवाङ्गत्वेनाश्रीयते-- 

सप्रान्तबुद्धान्तयोरुभयोरितरेतरत्यभिचारादास्मनो ऽनन्वाग- 

तत्वम् , संप्रसादे च प्रपच्चपरिद्यागेन सदात्मना संपत्तेनिष्म्र- 

पच्छसदात्मकत्वम्, प्रपच्चस्य ब्रह्यप्रभवस्वात्कार्थकारणानन्य- 

त्वन्यायेन तब्रह्माव्यतिरेकः-- इयवंजातीयकः ; तकाप्राति- 

छठानादिति च केवरस्य तकैस्य विप्रम्भकस्वं दर्शयिष्यति । 

योऽपि चेतनकारणश्रवणवलेनैव ममस्तस्य जगतग्चेतनतामुल्रे- 

क्षेत) तस्यापि ' विज्ञानं चाविज्ञानं च ' इति चेतनाचेतन- 

विभागश्रवणे विभावनाव्रिभावनाभ्यां चैतन्यस्य शक्यत एव 
योजयितुम् । परस्यैव चिदमपि विभागश्रवणं न युज्यते ; 
कथम् १ परमकारणस्य ह्यत्र समस्तजगदात्मना समवस्थानं 
भ्राव्यते--' विज्ञाने चाविज्ञानं चाभवत् ` इति ; तत्र यथा 
चेतनस्याचेतनमावो नोपपद्यते विरश्षृणस्वात्, एवमचेतन- 



सू. ७.] द्वितीयोऽध्यायः । २९७ 

म्यापि चेतनभावो नोपपद्यते । प्रत्यक्तत्वान्तु बिलक्षणत्वस्य 
यथा श्रुतस्यैव चेतनं कारणं ग्रहीतव्यं भवति ॥ 

असदिति चेन्न प्रतिषेधमाच्रत्वात् ॥ ७ ॥ 

यदि चेतनं शुद्धं राब्दादिदहीनं च ब्रह्म तद्धिपरीतम्याचे- 

तनस्याष्ुद्धस्य शब्दादिमतश्च कायेस्य कारणमिष्येत, अस- 

ततदि कार्य प्रागुत्त्तेरिति प्रसज्येत ; अनि चैततस्सत्कायै- 

वादिनस्तवति चेन-- नैष दोपः, प्रतिषेधमाघ्रत्वात्; प्रति- 

पेधमात्रं हीदम; नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति; न ह्ययं 

प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कायस्य प्रतिषेद्धुं शक्रोति । 

कथम् १ यथैव हीदानीमपीदं कार्थ कारणात्मना सत् , एवं 

प्रागुसत्तेरपीति गम्यते; न दहीदानीमपीदं कार्यं कारणा- 

त्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति-- * सर्वं॑तं परादाद्योऽन्य- 

तरात्मनः सर्वं वेद् ̀  इत्यादिश्रवणात् ; कारणात्मना तु सत्त्वं 

कायस्य प्रागुत्पत्तरविशिष्टम । ननु शब्दादिहीनं ब्रह्म जगतः 

कारणम-- बाटम--- न तु दाब्दादिमत्कार्यं कारणात्मना 

हीनं प्रागुतपत्तेरिदानीं वा अस्ति; तेन न हाक्यते वक्तुं प्रा- 

गात्पत्तेरसत्कायमिति । विस्तरेण चैतत्कायेकारणानन्यत्ववादे 

वक््यामः ॥ 

५ ५९, {1. 2 
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अपीतौ तद्वत्परसङ्गादसमस्रसम् ॥ ८ ॥ 

अवाह-- यदि स्थौस्यसावयवत््वाचेतनत्वपरिन्छिन्न- 

त्वाहुद्धयादिधर्मकं कार्य ब्रह्मकारणकमम्युपगम्येत, तदापीतौ 

प्रलये प्रतिसंमञ्यमानं कार्यं कारणाविभागमापद्यमानं कार- 

प्रमात्मयेन धर्मेण दूषयेदिति-अपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मणः 

कार्यस्येवाञुद्धयादिरूपताप्रसङ्गात् सवज्ञं ब्रह्म जगतः का- 

रणभिलयसमल समिद मौपनिषद् दर्शनम । अपि च समस्तस्य 

विभागस्याविभागव्रप्नेः पुनरुस्पत्तौ नियमकारणा भावाद्धोक्तू- 

भोग्यादिविभागेनोखत्तिर्न ॒प्राप्रोतीयसमशख्रसम् । अपि च 
4. 

भोक्तृणां परेण ब्रह्मणा अविभाग गतानां कमादिनिमिन्तप्र- 
[क 

लयेऽपि पुनरत्पत्तावभ्युषगमस्यमानायां मुक्तानामपि पुनर- 

त्पत्तिप्रसङ्गादसमलसम् । अथेदं जगदपीतावपि विभक्तमेव 

परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत, एवमप्यपीतिश्च न संभवति कारणा- 

व्यतिरिक्तं च कारयन संभवतीलयसमखसमेवेति ॥ 

अच्रोच्यते-- 

न तु दृश्ान्तमावात् ॥ ९ ॥ 

नैवास्मदीय दर्शने किंचिदसामखस्यमस्ति । यत्तावद- 

भिहितम--- कारणमपिगच्छत्कार्यं कारणमात्मीयेन धरेण 
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दृषयेदिति, न तदूषणम् ; कस्मात् १ दृष्टान्तमावात्-- सन्ति 

दि दष्टान्ताः, यथा कारणमपिगच्छत्कार्यं कारणमार्मीयेन 

घर्मेण न दृषयत्ति; तद्यथा-- शरावादयो मतप्रकतिका 

विकारा विभागावस्थायामुचाबचमध्यसप्रभेदाः सन्तः पुनः 

प्रकृतिमपिगच्छन्तौो न तामात्मीयेन घर्मेण संस्रजन्ति; 

रुचकादयश्च सुबणैविकारा अपीतौ न पुनः सुवर्णमास्मीयेन 
धर्मेण संसखजन्ति; प्रथिवीबिकारश्वतुर्विधो भूतत्रामो न 

प्रथिवीमधीतावास्मीयेन धर्मेण संस्नजति; उत्पक्षस्य तु न 

कथ्चिहृष्टान्तोऽस्ति; अपीतिरेव हि न संभवेत्, यदि 

कारणे कार्य स्वधर्मेणैवावतिष्ठेत ; अनन्यत्वेऽपि कार्यकार- 

णयोः, कार्यस्य कारणात्मत्वम् , न तु कारणस्य कायौत्मत्वम् 

-- ' आरम्भणक्चव्दादिभ्यः ' इलयत्रे वक््यामः । अलस्पं चेद- 

सुच्यते--कार्यमपीतावात्मीयेन धर्मेण कारणं संखजेदिति; 

स्थितावपि हि समानोऽयं प्रसङ्गः, कायकारणयोरनन्यत्वा- 

भ्युपगमात्; ‹ इदं सै यदयमात्मा ' ‹ आत्मैवेदं सवम्” 

व्रदैवेदममृतं पुरस्तात् ' स्वै खरिविदं ब्रह्य * इल्येवमा- 

याभिर्हि श्रुतिभिरविशेषेण त्रिष्वपि कटेषु कायस्य कार- 

णादनन्यत्वं श्राव्यते ; तत्र यः परिहारः कार्यस्य तद्धमीणां 

चाविाध्यारोपितत्वान्न तैः कारणं संस्रञ्यत इति, अर्पता- 
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वपि स समानः । अस्ति चायमपरो दृष्टान्तः-- यथा 

खयं प्रसारितया मायया मायावी तिष्वपि काषेषु न संस्प्ू- 

रयते-- अवस्तुत्वात्, एवं परमात्मापि संसारमायया न 

संसप्रर्यत इति; यथा च स्वप्नररगेकः स्वप्रद्शोनमायया न 

संस्पृदयते, प्रबोधसंग्रसादयोरनन्वागतत्वात् ; एवमवस्था- 

त्रयसाक्ष्यकोऽव्यभिचार्यवस्थात्तयेण व्यभिचारिणा न संस्प्र- 

इयते ; मायामात्रं ह्येतत्, यत्परमात्मनोऽवस्थाच्रयात्मनावभा- 

सनम , रज्स्वा इव सपदि भावेनेति ; अत्रोक्तं वेदान्ताथेसप्रदा- 

यचिद्धिराचर्यैः- ८ अनादिमायया सुप्रो यदा जीवः प्रबुध्यते । 

अजमनिद्रमस्वप्रमदटैतं बुध्यते तदा ` इति ; तत्र यदुक्तमपी- 

तौ कारणस्यापि कारयस्येव स्थौल्यादिदोषप्रसङ्ग इति, एतद 

युक्तम् । यत्पुनरेतदटुक्तम-- समस्तस्य विभागस्याविमागपरप्रः 

पुनर्विभागेनोतयत्तौ नियमकारणं नोपपद्यत इति, अयमप्य- 

दोषः, दृष्टान्तभावादेव---यथा हि सुषु्तिसमाभ्यादावपि सयां 

स्वामाविक्यामविभागप्राप्रौ भिभ्याज्ञानस्यानपोदितत्वापूवे- 

वत्पुनः प्रबोधे विभागो भवति, एवमिद्ापि भविष्यति ; श्रु 

तिश्चात्र भवति-- इमा; सवः प्रजाः सति संपद्य न विदुः 

सति संपद्यामह इति, त इह व्याघ्रो वा सिंहो वाव्रकोवा 

वराहो वा कीटो वा पतङ्गोवा दंयो वा मशको वा यद्य 
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द्भवन्ति तदा भवन्ति ' इति; यथा ह्यविभागेऽपि परमात्मनि 

मिश्याज्ञानप्रतिबद्धो विभागव्यवहारः स्वप्रवदग्याहतः स्थि- 

तौ हरयते, एवमपीतावपि भिथ्याज्ञानप्रत्तिवद्धैव विभागक्च- 

क्तिरुमास्यते । एतेन मुक्तानां पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः प्रत्युक्तः, 

सम्यग्ज्ञानेन भिभ्याज्ञानस्यापोदितत्वात् । यः पुनरयमन्ते- 

ऽपरो विकल्प उस्परेक्षितः--अयेदं जगदपीतावपि विभक्तमेव 

परेण ब्रह्मणावतिषठेतेति, सोऽप्यनमभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धः । 
तस्मात्समलसभिदमौपानिषदं दर्शनम् ॥ 

स्वपक्षदोषाच ॥ १० ॥ 

स्वपक्षे चैते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः; 
कथमि्युच्यते--यत्तावद्भिहितम , विलक्षणतवान्नेदं जगद्भ- 

हयप्रकृतिकमिति, प्रधानभ्रकृतिकतायामपि समानमेतत् , श- 

व्दादिहीनास्रधानाच्छब्दादिमतो जगत उत्पत्त्यभ्युपगमात् ; 

अत एव च विलक्षणकार्योत्पत्त्यभ्युपगमात्समानः प्रागुसत्ते- 

रसत्कार्येवाद्प्रसङ्गः ; तथापीतौ कार्यस्य कारणाविभागाभ्यु- 
पगमात्तदतस्रसङ्गोऽपि समानः; तथा गरदितसर्वविरेषेषु बि- 

कारेष्वपीतावविभागातेमतां गतेषु, इदमस्य पुरुषस्योपादान- 

मिदमस्येति प्राक्प्रख्यासखतिपुरुषं ये नियता भेदाः, नते 

तथेव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते, कारणाभावात् ; विजैव च 
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कारणेन नियमेऽभ्युपगम्यमाने कारणाभावसाम्यान्मुक्ताना- 

मपि पुनवैन्धप्रसङ्गः; अथ केचिद्धेदा अपीतावविभागमाप- 

न्ते केचिन्नेति चेत्---ये नापद्यन्ते, तेषां प्रधानकायैत्वं न 

प्राप्रोति-- इयेवमेते दोषाः साधारणत्वान्नाम्यतरस्मिन्पक्षे 

चोदयितव्या भवन्तीति--अदोषतामेवैषां द्रटयति--अव- 
इयाश्रयितव्यत्वात् ॥ 

तकापतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति 

चेद् वमप्यिमोक्षप्रसङ्कः ।॥ ११ ॥ 
इतश्च नागमगम्येऽर्थे केवलेन तर्केण प्रयवस्ातव्यम्; 

यस्मान्निरागमाः पुरुषोसेक्षामात्रनिबन्धनास्तकौी अप्रतिश्ठिता 

भवन्ति, उत्प्र्षाया निरङकुशत्वात्; तथा हि-- कैश्चिदमि- 

युक्तैयैलेनोसरेक्षितास्तक अभियुक्ततरैरन्यैराभास्यमाना दर्य- 
न्ते; तैरप्युरेक्षिताः सन्तस्ततोऽन्थैराभास्यन्त इति न प्रति- 
षित्त तकौणां शक्यमाश्रयितुम , पुरुषमतिवैरूप्यात् । अथ 

कस्यचितसप्रसिद्धमादहात्म्यस्य कपिर्स्य अन्यस्य वा संमत- 

स्तकैः प्रतिष्ठित इ्याश्रीयेत-- एवमप्यप्रतिष्ठितत्वमेव, प्र- 
सिद्धमाहात्म्याभिमतानासपि तीथेकराणां कपिखकणभुक्पर- 

तीनां परस्परविप्रतिपत्तिदरशनात् । अथोच्येत--अन्यथा 

वयमनुमास्यामहे, यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति; न हि 
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भतिष्ठितस्तकं एव नास्तीति शक्यते वक्तम् ; एतदपि हि 
तकोणामप्रतिष्ठितत्वं तर्केणैव प्रतिष्ठाप्यते, केषांचित्तकणा- 

मप्रतिष्ठितत्वदशंनेनान्येषामपि तल्ातीयकानां तकाणामप्रति- 

षछठितत्वकस्पनातत् ; स्च॑तकांप्रतिष्ठायां च टोकव्यवहारोच्छेद्- 

प्रसङ्गः; अतीतवतेमानाध्वसाम्येन द्यनागतेऽप्यध्वनि सुख- 

दुःखप्रा्चिपरिहाराय प्रवतेमानौ रोको हर्यते ; श्रुयथेवि- 

प्रतिपत्तौ चा्थीभासनिराकरणेन सम्यगथनिधौरणं तर्केणैव 

वाक्यव्त्तिनिरूपणरूपेण क्रियते ; मनुरपि चैवमेव मन्यते-- 

° प्रयक्षमनुमान च शाखं च विविधागमम् । त्रयं सुविदितं 

कार्य धमदुद्धिमभीप्सता › इति । ‹ आवै धर्मोपदेशं च वेद- 
दराखाविरोधिना । यस्तरकैणानुसंघत्ते स धर्म वेद नेतरः" 

इति च ब्नुवन्; अयमेव च तकेस्यारंकारः--यदप्रतिष्छितत्वं 
नाभ; एवं हि सावद्यतकंपरियागेन निरवद्यस्तकंः प्रति- 

पत्तव्यो भवति; न दहि पूवेजो मूढ आसीदित्यात्मनापि 

मूढेन भवितव्यमिति क्रंचिदस्ति प्रमाणम ; तस्मान्न तको- 

प्रतिष्ठानं दोष इति चेत्--एवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः ; यद्यपि 

क्चिद्विषये तर्कं प्रतिष्ितत्वमुपलक््यते, तथापि प्रकृते 

तावद्भिषये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोषादनि्मोक्षस्तकैस्य ; 

न हीदमतिगस्मीरं भावयाथारम्यं मुक्तिनिवबन्धनमागममन्त- 
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रेणोसप्ेक्षिठुमपि शक्यम् ; रूपाद्यभावाद्धि नायमथैः प्रयक्षस्य 

गोचरः, लिङ्गाद्यभावाज्च नानुमाना्दीनाभिति चावोचाम | 

अपि च सस्यग्ञानान्मोक्ष इति सवेषां मोक्षबादिनामभ्युप- 

गमः; तच्च सम्यग्ज्ञानमेकरूपम् , वस्तुतन्त्रत्वात्; एकरूपेण 

ह्यवस्थितो योऽथेः स परमार्थः ; रोके तद्विषयं ज्ञानं सम्य- 

गज्ञानमि्युच्यते--यथाभ्निरुष्ण इति; तत्रैवं सति सम्य- 

गज्ञाने पुरुषाणां विभ्रतिपत्तिरनुपपन्ना ; तक्ञानानां खन्यो- 

न्यविरोघासप्रसिद्धा विप्रतिपत्तिः; यद्धि केनचित्ताकिकेणे- 

दमेव सम्यग््ञानभिति प्रतिष्ठापितम् , तदपरेण व्युत्थाप्यते ; 
तेनापि प्रतिष्ठापितं ततोऽपरेण व्युत्थाप्यत इति च प्रसिद्धं 
रोके; कथमेकरूपानवस्थितविषयं तर्कप्रभवं सम्यग्ज्ञानं 
भवेत्; न च प्रधानवादी तकैविदामुत्तम इति स्ैस्तार्िकरैः 
परिगृहीतः, येन तदीयं मततं सम्यश््ञानमिति प्रतिपद्येमहि ; 
न च शक्यन्तेऽतीतानागतवर्तमानास्तार्किका एकस्मिन्देशे 
कारे च समाहतुम् , येन तन्मतिरेकरूपैका्थविषया सम्यङ 
तिरिति स्यात् ; वेदस्य तु नियतस्वे विज्ञानोरपत्तिहतुस्वे च 
सति व्यवस्थिताथैविषयत्वोपपत्तेः, तज्ननितस्य ज्ञानस्य सम्य 
क्त्वमततीतानागतवतेमानैः सर्वैरपि तार्किकेरपहोतुमश्क्यम् ; 
अतः सिद्धमस्थैवौपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्वम् ; अतो- 
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ऽन्यत्र सम्यगज्ञानत्वानुपपत्तः संसाराविमोक्ष एव प्रसज्येत । 
अत आगमवश्चेन आगमानुसारितकैवश्चेन च चेतनं ब्रह्म 

(क 
जगतः कारणं प्रकृतिश्यति स्थित्तय ॥ 

एतेन दि्टापरिग्रहा अपि 
व्याख्याताः ॥ १२॥ 

वैदिकस्य दृशंनस्य प्रयासन्नत्वाटरुरुतरतकंबरोपेतस्वाद्रे- 
दानुसारिभिश्च कैश्िच्छछिष्टैः केनचिदंशेन परिगृहीतत्वास- 
४. शिष्टापरिग्रहा धानकारणवादं ताबन्यपाश्रिटय यस्तकंनि- 

भिकरणम् । मित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येपूद्धावितः, स 
परिहृतः ; इदानीमण्वादिवाद्व्यपाश्रयेणापि केथिन्मन्दमति- 

भिर्ेदान्तवाक्येषु पुनस्तकनिमित्त आक्षेप आश्चङ्कयत इल्यतः 

प्रधानमहछनिबहंणन्यायेनातिदिश्ति---परिगरद्यन्त इति परिग्र- 

हाः; न परिप्रहाः अपरिग्रहः; शिष्टानामपरिरहाः शिष्रापरि- 

अहा: ; एतेन प्रकृतेन प्रधानकारणवादनिराकरणकारणेन ; सि- 

डेमैनुव्यासगप्रश्तिभिः केनचिदप्यंोनापर्िगरदीता येऽण्वादि- 
कारणवादाः, तेऽपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निराक्रता द्रष्ट 

व्याः; तुल्यत्वान्निराकरणकारणस्य नात्र पुनराशङ्कितव्यं किं- 

चिदस्ति; तुस्यमन्नापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तकौन- 

वगाह्यस्वम् , तकैस्य चाप्रतिष्ठितत्वम , अन्यथनुमानेऽप्यवि- 
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मोक्षः, आगमविरोधनश्च-- इत्येवं जातीयकं निराकरणकार- 

णम् ॥ 
क क [क किप 

भाक्ल्ापन्तराचनागत्स्या- 

लोकवत् ॥ १३ ॥ 

अन्यथा पुनब्रहयक्रारणवादस्तर्कैवलेनैवाश्चिप्यते । यद्यपि 

श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये भवति, तथापि प्रमाणान्तरेण तिषया- 

५. मोक्त्रापच्य- पहारेऽन्यपरा भवितुमरहैति, यथा मच्रा- 
धिकरणम् । वादौ ; तर्कोऽपि सखत्रिषयादन्यत्राप्रति- 

षितः स्यात् , यथा धमोधभेयोः ; किमतः, यद्येवम् १ अत 
इदमयुक्तम् , यस्रमाणान्तरप्रसिद्धाथवाधनं श्रुतेः ; कथं पुनः 

प्रमाणान्तरप्रसिद्धोऽथः श्या बाध्यत इति, अत्रोच्यते-- 

प्रसिद्धो ह्ययं भोक्तृभोग्यविभागो रोके-- भोक्ता चेतनः 

इहरीरः, भोग्याः राष्दादयो विषया इति; यथा भोक्ता 

देवदत्तः, भोग्य ओदन इति; तस्य च विभागस्याभावः 

परसञ्येत, यदि भोक्ता भोग्यभावमापद्येत भोग्यं वा भोक्त्- 
भावमापद्ये्त ; तयोश्च तरेतरभावापत्तिः परमकारणाद्रह्यणो- 

ऽनन्यत्वासरसज्येत ; न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनं 
युक्तम् ; यथा त्वद्यत्वे भोक्तरमोग्ययोर्विभागो दृष्टः, तथा- 
तीतानागतयोरपिे कल्पयितव्यः ; तस्मास््रसिद्धस्यास्य भो- 
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क्तृभोग्यविभागस्याभावप्रसङ्गादयुक्तमिदं ब्रह्यकारणतावधा- 

रणभिति चेत्कश्चि्नोदयेत्त्) तं॑प्रति ब्रूयात्-- स्या्टो- 
कवदिति । उपपद्यत एवायमस्मसक्षेऽपि विभागः, एवं 

कोके दृष्टत्वात् । तथा हि-- समुद्राहुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि 

तद्िकाराणां फेनवीचीतरङ्गवुद्ूदादीनामितरेतरविभाग इत- 

रेतरासंश्छेषादिटक्रणश्च व्यवहार उपरम्यते; न च समुद्रा 

दुदकार्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकासणां फेनतरङ्गादीनाभितरे- 

तरभावापत्ति्भैवति; न च तेषामितरेतरभावानापत्तावपि 

समुद्रात्मनोऽन्यत्वं भवति ; एवमिहापि--न भोक्तुभोग्य- 

योरित्रेत्तरभावापत्तिः, न च परस्माद्भद्मणोऽन्यत्वं भविष्य- 

ति । यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः ‹ तत्सृष्ठा तदेवालु- 

प्राविशत् ̀  इति सष्टुरेवाविकृतस्य कार्यानुभ्वेशषेन भोक्तस्व- 

श्रवणात्, तथापि का्मनुप्रविष्टस्यस्त्युपाधिनिभित्तो वि- 

माग आकारास्येव घटाद्युपाधिनिमित्तः--इयतः) परमका- 

रणाद्भह्मणोऽनन्यत्वेऽप्युपप्ते भोक्तृभोम्यलक्षणो विभागः 

समुद्रतरङ्गादिन्यायेनेस्युक्तम ॥ 

तदनन्यत्वमारम्मणङाच्वादिभ्यः ॥ १४ ॥ 

अभ्युपगम्य चेम व्यावहारिकं भोक्तुभोग्यलश्चणं विभा- 

गम् ‹ स्या्टोकवत् ' इति परिहारोऽयिद्ितः ; न खयं विभागः 
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परमा्थतोऽस्ति, यस्मात्तयोः कार्यकारणयोरनन्यत्वमवग- 

६. आरम्भणा- म्यते | कायैमाकारादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्; 

धिकरणम्। कारणं परं ब्रह्म ; तस्मात्कारणात्परमार्थ- 

तोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कारयंस्यावगम्यते ; कुतः £ आर- 

म्भणराब्दादिभ्यः | आरम्भणश्चब्दस्तावदेकविज्ञानेन सववि- 

ज्ञानं प्रतिज्ञाय दृष्टान्तपेक्षायामुच्यते-- ‹ यथा सोम्येकेन 

म्रतिण्डेन सर्वं मन्मयं विज्ञात स्याद्वाचारम्भणं विकासे 

नामधेयं मृत्तिकेत्येव सलयम् ' इति ; एतदुक्तं भवति--एकेन 

मरृसिण्डेन परमाथतो म्रदात्मना विज्ञातेन सर्व मृन्मयं घट- 

रारावोदच्चनादिकं म्रदात्मकत्वाविशेषाद्विज्ञातं भवेत्; यतो 

वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्--वाचेव केवरमस्तीटयारभ्य- 

ते--विकारः घटः श्राव उदश्वनं चेति; न तु वस्तुचत्तेन 

विकारो नाम कश्चिदस्ति; नामधेयमा्ं ह्येतदचतम ; मत्ति- 

केत्येव सलयम-- इति एष ब्रह्मणो दृष्टान्त आभ्नातः ; तप्र 

श्ुताद्वाचारम्भणशचब्दादाष्टौन्तिकेऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्य- 

जातस्याभाव इति गम्यते । पुनश्च तेजोबन्नानां ब्रह्मकायैता- 

मुक्त्वा तेजोबन्नका्याणां तेजोबन्नन्यतिरेकेणाभावं नवीति- 

° अपागाद्नेरभ्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं च्रीणि 

रूपाणीव्येव सखम् ' इद्यादिना । आरम्भणशब्दादिभ्य इलया- 
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दिशब्दात् ‹ पेतदात्म्यभिदं सर्वै तत्सं स॒ आत्मा तत्व- 

मसि ` ‹इदं सर्व यदयमात्मा * ' ब्रद्ैवेदं सर्व॑म् ' (आत्मैवेदं 
सर्वम ‹ नेह नानास्ति किंचन ` इलयेवमाद्यप्यासमेकत्वप्रतिपाद- 

नपरं बचनजातमुदाहतैन्यम् ; न चान्यथा एकविज्ञानेन सवै- 

विज्ञानं संपद्यते । तस्माद्यथा घटकरकाचाकाक्चानां महाकाश्ा- 

द्नन्यत्वम् , यथा च सृगचृष्णिकोदकादीनामूषरादिभ्योऽन- 

न्त्व , टृएनष्टखषरूपत्वात् स्वरूपेण त्वनुपाख्यत्वात्; णव 

मस्य भोग्यभोक्त्रादिप्रपश्चजातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेणाभाव इति 

द्रष्टव्यम् |] 

नन्वनेकात्मकं ब्रह्म; यथा व्र्षोऽनेकशाखः, एवमनेक- 

सक्तिपरवृत्तियुक्तं बह्म; अत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि 

सव्यमेव-- यथा ब्क्ष इयेकत्वं शाखा इति च नानात्वम ; 

यथा च समुद्रात्मनैकत्वं फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम् , 

यथा च सदात्मनैकत्वं घटश्चरावा्यात्मना नानात्वम्; ततरै- 

कत्वांरोन ज्ञानान्मोक्चव्यवहारः सेत्स्यति ; नानात्वांशेन तु 

क्मैकाण्डाश्रयौ छौकिकयैदिकन्यवह्ारौ सेतस्यत इति ; एवं 

च म्रदादिदृष्ठान्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति । नैवं स्यात-- 

८ मरात्तिकेत्येव सलयम् ` इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सलयत्वाव- 

धारणात् , वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्यानृतत्वाभिघा- 
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नान् , दाष्ीन्तिकरेऽपि ‹ एेतदात्म्यमिद सर्व तत्सलयम् ` इति च 

प्ररमकारणस्यैैकस्य सलयत्वावधारणात् , “स आसा तत्त्वमसि 

श्रेतकेतो * इति च शारीरस्य ब्रह्मभावोपदेगान; स्वर्यं प्रसिद्धं 

हयेतच्छारीरस्य ब्रह्मात्मत्वञुपदिरयते, न यल्नान्तरप्रमाध्यम ; 

अतश्चेदं शास्त्रीयं ब्रह्मात्मत्वमभ्युपगम्यमानं स्वाभाविकस्य 

शारीरात्मलस्य बाधकं संपद्यते, रञ्ज्वादिबुद्धय इव सपौदि- 

बुद्धीनाम ; बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः स्वा- 

भाविको व्यवहारे बाधितो भवतति, यलसपरसिद्धये नानालांशो 

ऽपरे ब्रह्मणः कस्प्येत ; दशयति च-- यत्र त्वस्य स्वमास्मै- 

वाभूत्तत्केन कं परयत् ' इयादिना ब्रह्मात्मत्वद रिनं भरति सम- 

स्तस्य क्रियाकारकफरूढक्षणस्य व्यवहारस्याभावम् ; न चायं 
व्यवहाराभावोऽबस्थाविशेषनिवद्धो ऽभिधीयते इति युक्तं ब- 
क्तुम् › ‹ तत्त्वमसि ' इति ब्रह्मात्मभावस्यानवस्थाविरोषनि- 
वन्धनत्वात्; तस्करदटष्टान्तेन चानरृताभिसंधस्य बन्धनं 
सलयाभिसंधस्य च मोक्षं ददैयन् एकलत्वमेवैकं पारमा- 
धिकं दरौयति, मिध्याज्ञानविजुम्मिततं च नानात्वम् ; 
उभयसत्यतायां दहि कथं ज्यवहारगोचयोऽपि जन्तुरू- 
ताभिसंघ इत्युच्यते £ ‹ मृत्योः स मघ्युमाप्रोति य इह 
नानेव पदयति ' इति च भेददृ्टिमपवदननेतदेव दशयति 
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न॒ चास्मिन्दशने ज्ञानान्मोक्ष इत्युपपद्यते, सम्यग्ज्ञाना- 

पनोद्मख कस्यचिन्मिधयाज्ञानस्य संसारकारणत्वेनानभ्युष- 
गमान् ; उभयसलयतायां हि कथमेकल्वज्ञानेन नानात्व 

जञानमपनुद्यत इत्युच्यते । नन्वेकल्वैकान्ताम्युपगमे नानात्वा- 
भावासप्रयक्षादीनि ौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्यरन् , 

निविषयत्वातर , स्थाण्वादिष्िव पुरूपादिज्ञानानि ; तथा वि- 

धिप्रतिषघञ्चाख्लमपि मेदायेक्षत्वात्तदमावे व्याहन्येत; मो- 

क्षशाखस्यापि सिप्यश्चासित्रादि मेदपेक्षृत्वात्तदभावे व्या- 

घ्रातः स्यान्; कथं चाच्रतेन मोश््चाख्रण प्रतिपादितस्यात्मै- 

कत्वस्य सत्यस्मुपपयेतेति । अत्रोच्यते-- नैष दोषः, 

सबंञ्यवहाराणामेव प्राग्बह्मास्मतायिज्ञानात्सस्यत्वोपपत्तः स्व- 

प्रञ्यवहारस्येव प्राग्बोधान् ; यावद्धि न सलयास्मैकल्वप्रतिप- 

त्तस्तावत््ममाणमप्रमेयफररक्षणेषु विकारेष्वनृतत्वचुद्धियै कस्य- 

चिदुखद्यते ; विकारानेव तु ‹ अहम › (मम इलयविद्यया आ- 

त्मात्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते सखामाविकीं ब्रह्मा 

स्मतां दहित्वा ; तस्मालाग्ब्रह्मात्मताग्रोधादुपपन्नः सर्वो 

रोकिको वैदिकश्च व्यवहारः--यथ। सुप्रस्य प्राकृतस्य जनस्य 

स्वप्रे उश्वावचान्भावान्पदयतो निश्चितमेव प्र्यक्षाभिमतं 

विज्ञानं भवति प्राक्भ्रबोधान;, न च प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्त- 
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त्काठे मवति, तद्न् । कथं त्वसव्येन वेदान्तवाक्येन सलयस्य 

बरह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्तिरुपपद्येत १ न दि रज्जुसर्पेण दष्टो 

भ्रियते; नापि मगव्रष्णिकाम्भसा पानावगाहनादिप्रयोजनं 

क्रियत इति ! नैष दोषः, शङ्काविषादिनिमित्तमरणादिका- 

्योपदब्येः, स्वप्रदश्ंनावस्थस्य च सपद चानोदकसानादिका- 

यैदरोनात् ; तत्कायेमप्यृतमेवेति चेद्भूयात्; तत्र ब्रूमः-- 

यद्यपि सखप्रददयैनावस्थस्य सप॑दंशानोदकस्लानादिकार्यमनू- 

तम्, तथापि तदवगतिः सलयमेव फम् , प्रतिबुद्धस्याप्य- 

बाध्यमानत्वात् ; न हि स्वप्रादुत्थितः स्वप्ररषटं सप॑द॑शनो- 

दकस्नानादिका्य भिशध्येति मन्यमानस्तद्वगत्तिमपि मिभ्येति 

मन्यते कश्चित् । एतेन स्वघ्रदृशोऽवगलयवाधनेन देहमाच्रात्म- 

वादो दूषितो वेदितव्यः । तथा च श्रुतिः-- "यद् कर्मसु 

काम्येषु दियं प्रषु पयति । समृद्धि तच जानीयात्तस्मि- 

न्स्वप्रनिदरसैने ` इत्यसव्येन सखप्रदशेनेन सत्यायाः फरुसमद्धेः 

प्राप्न दृशेयति, तथा प्रत्यक्षदशेनेषु केषुचिदिष्ेषु जाततषु 

<न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात् ` इत्युक्त्वा “अथ 

यः स्वप्रे पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं परयति स एनं हन्ति इल्या- 

दिना तेनासयेनैव स्वप्रदशचीनेन सलयमरणं सूच्यत इति 

दरयति; भरसिद्धं॑चेदं रोकेऽन्वयव्यतिरेककुशकानामी- 
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दशेन स्वप्दर्चनेन साध्वागमः सूच्यते, इटृशोनासाष्वागम 
इति ; तथा अकारादिसत्याक्चरप्रतिपत्तिैष्ठा रेखानृताक्षस- 

तिपत्तेः। अपि चान्त्यमिदं प्रमाणमामैकत्वस्य प्रत्तिपाद- 

कम्-- नातःपरं किचिदाकाङक््यमस्ति; यथा हि रोके 

यजेतेत्युक्ते किम? केन? कथम् १ इल्याकाङ्क्यते ; 

नैवं ‹ तत्त्वमसि ' “अहं ब्रह्मास्मि ` इत्युक्ते, किंचिदन्यदा- 
काडष््यमस्ति-- सवौत्मैकत्वविषयत्वाद्वगतेः; सति हयन्य- 
स्मिन्नव्िष्यमाणेऽरथे आका स्यात्; न स्वास्मैकतवव्य- 

तिरेकेणावशिप्यमाणोऽन्योऽर्थोऽस्ति, य आकाङ्घ््येत । न 

चेयमवगति्नोत्द्यत इति शक्यं वक्तुम , ‹ तद्धास्य विजज्ञौ ' 
इत्यादिश्रुतिभ्यः, अवगतिसाधनानां च श्रवणादीनां वेदा- 

लुव्चनादीनां च विधीयमानत्वात् । न चेयमवगतिरनाथका 

्रान्तिर्वेति शक्यं वक्तुम् ; अविद्यानिघ्रत्तिफल्दरोनात् , वाध- 

कज्ञानान्तराभावाच्च । प्राक्चात्मैकत्वावगतेरव्याहतः सर्वैः 

सत्यानृतन्यवहारो खौकिको वैदिकश्चेत्यवोचाम । तस्माद्- 

न्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते आस्मिकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य 

भेदव्यवहारस्य बाधितत्वात् न अनेकात्मकबद्यकस्पनावकारो- 

ऽसि । नलु मरदादिरृष्टान्तप्रणयनात्परिणामवद्रह्य साखस्या- 

भिमतमिति गम्यते; परिणाभिनो हि मरदादयोऽथं रोके 
६, फ. 7, 3 
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समधिगता इति । नेद्युच्यते-- «ख वा एष महानज आ- 

त्माजरोऽमरोऽमृतोऽमयो ब्रह्म ' "स एष नेति नेत्यात्मा. 
“ अस्थूलमनणु ` इदयाद्याभ्यः सवेविक्रियाप्रतिषेधश्तिभ्यः, 
बरह्मणः करूटस्थत्वाचरगमान् ; न ह्येकस्य ब्रह्मणः प्ररिणासधर्मसं 

तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुम् ; स्थितिगतिवत्स्याद्विति चेन ,, 

न; कूटस्थस्येति विशेषणात्त्; न हि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थि- 

तिगतिवदनेकधमीश्रयत्वं संभवति ; क्रूटम्थं च निस्यं त्र्य 

सवैविक्रियाप्रतिपेधादित्यवोचाम ; न च, यथा ब्रह्मण माततैक- 
त्वददोनं मोक्षसाघनम् › एवं जगदाकारपरिणाभिवद न~ 

मपि खतन्त्रमेव क्रस्मैचित्फलायाभिग्रेयते, प्रमाणामावान; 

कूटस्थत्रह्मारमेकत्वविज्ञानादेव हि फटं दशयति शास््रम-- 

“सस एष नेति नेदयास्मा ' इत्युपक्रम्य ' अभयं तरै जनक प्रा- 

प्ोऽसि ' इत्यवंजातीयकम् । तत्रैतत्सद्धं मवति--नदयप्रक- 

रणे सर्व॑धर्मविशेषरहितव्रह्मदश नादेव फलसिद्धौ सदयाम् , यत्त- 
तराफटं श्रूयते ब्रह्मणो जगद्ाकारपरिणामित्वादि, तद्भह्मदश- 

नोपायस्वेनैव विनियुज्यते, फलरवत्संनिधावफलं तदङ्गमिति- 

बन्; न तु खतन्न्रं फलाय कर्प्यत इति । न हि परिणामव- 

स्व॒विज्ञानास्परिणामवत्त्वमात्मनः फटं स्यादिति वक्तु युक्तम ; 

कूटस्थनियस्वान्मोक्षस्य । नु कूटस्थन्रह्मारमवा दिन एकलत्वेका- 
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न्यात् ईरित्रीशितव्यामावे इश्ररकारणप्रतिज्ञातरिरोघ इति 

चेन्, न; अविद्यास्मकनामशूपवीजन्याकरणापेक्षलात्सवज्ञ- 

स्वस्य । " तस्माद्वा एतस्मादत्मन अकाश्चः संभूतः ` इलया- 

दिवाक्येभ्यः नियज्ुद्धबुद्धयक्तस्वरूपात्सरवज्ञास्सवंशचक्तेरीच्रा- 

जगजनिस्थितिप्रख्याः, नाचेतनासधानादन्यस्माद्ा-- इये- 

षोऽथैः प्रतिज्ञातः--“ जन्माद्यस्य यतः ` इति; सा प्रतिज्ञा 

तदवस्थैव, न तद्धिरुद्धोऽथः पुनरिहोच्यते । कथं नोच्यते, 

अलन्तमात्मन एकत्वमद्धितीयत्वं च ब्रुवता १ णु यथा नो- 

च्यते-- सवज्ञस्येश्वरस्ात्मभूते इवाविद्याकरिपते नामरूपे 

तत्त्वान्यत्वास्यामनिकैचनीये संसारप्रपच्चबीज भूते सवेजञस्ये- 
शरस्य मायाश्चक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्ृयोरभिरप्येते; 

ताभ्यामन्यः स्वैज्ञ ईंश्ररः, ‹ आकारो वै नाम नाम- 

रूपयोर्निवहिता ते यदन्तरा तद्भय ' इति श्रुतेः, ‹ नामरूपे 

व्याकरवाणि ` ‹ सवौणि रूपाणि विचिय धीरो नामानि 

कृर्वाभिवदन्यदास्तेः (एकं बीजं बहुधा यः करोतिः 

इलयादिशरुतिभ्यशञ्च ; एवमविद्याकृतनामरूपोपाध्यनुरोधीश्रो 

भवति, व्योमेव घटकरकाद्युपाध्यनुरोधि ; स च स्वात्मभूता- 

नेव घटाकाशस्थानीयानविदयाम्रतयुपस्थापितनामरूपकृतकाये- 

करणसंघातानुरोधिनो जीवाख्यान्विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्य 
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वहारबिषये ; तदेवमविद्ात्मकोपाधिपरिच्छेद पेशक्षमेवे्धरस्थे- 

रत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिं च, न परमाथतो विद्यया अपा- 

स्तसर्वोपाधिस्वशूपे आत्मनि ईशिन्नीशितन्यसवेज्ञत्वादिव्यव- 

हार उपपद्यते ; तथा चोक्तम--* यत्र नान्यत्पङ्यति नान्यच्छ- 

णोति नान्याहिजानाति स भूमा › इति ; “ यत्र खस्य सवैमात्मै- 
वामूत्तस्केन कं पद्येत ' इद्यादिना च ; एवं परमार्थावस्थायां 
सर्वव्यवहाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सवे ; तथेश्वरगीतास्व- 

पि-- “न कठत्वं न कमौणि छोकस्य सजति प्रभुः । न 
कमेफठसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तेते ‹ नादत्ते कस्यचित्पा- 

पंन चैव सुकृतं निभुः । अज्ञानेनाचरृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति 
जन्तवः › इति परमाथौवस्थायामीशित्रीशिततव्यादिव्यवहा- 

राभावः प्रददयेते ; व्यवहारावस्थायां क्तः श्तावपीश्रा- 

दिग्यवहारः--८ एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपारु एष 

सेतुर्विधरण एषां छोकानामसंभेदाय इति ; तथा चेश्ररगी- 

तास्वपि-- ' इश्वरः सवैभूतानां हृदेशेऽजजैन तिष्ठति । भा- 
मयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि . मायया ' इति ; सूत्रकारो- 
ऽपि परमाथौभिप्रायेण ‹ तद्नन्यत्वम् ' इलाह ; व्यवहारा- 

भिप्रायेण तु " स्याछ्ठोकवत् ' इति महासमुद्रादिस्थानीयतां बह्म- 

णः कथयति, अप्रयाख्यायैव कार्यप्रपच्चं परिणामम्रक्रियां चा- 



सू. १५. हितीयोऽध्यायः । ३१५७ 

श्रयति-- सशुणेषूपासनेषूुपयोक्ष्यत इति ॥ 

भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥ 

इतश्च कारणादनन्यत्वं कांस्य; यत्कारणं भाव एव का- 

रणस्य कायमुपरुभ्यते, नाभावे ; तद्यथा--सलयां गदि घट 

उपलभ्यते, सत्सु च तन्तुषु पटः; न च नियमेनान्यभवे- 

ऽन्यस्योपरुन्िेष्टा ; न ह्यश्रो गोरन्यः सन्गोभाव एवोपर- 
भ्यते; न च कुखारभाव एव घट उपरम्यते, सदपि निभि- 

तनेमित्तिकभवेऽन्यत्वात् । नन्वन्यस्य भवेऽप्यन्यस्योपर- 
च्धिर्नियता टरयते, यथाभरिभावे धूमस्येति ; नेव्युच्यते-- 
उद्वापितेऽप्यभ्नौ गोपारुघुटिकादिधारितस्य धूमस्य दर्यमा- 

नत्वात् । अथ धूमं कयाचिदवस्थया विरिष्यात्--दटशो 

धूमो नासयम्नौ भवतीति, नैवमपि कथ्चिदोषः ; तद्धावातुर- 

क्तं हि बुद्धि कायैकारणयोरनन्यत्वे हेतुं वयं वदामः; न 
चासावभिधूमयो्वि्यते । भावाच्चोपरन्धेः--इति वा सूत्र 

म् । न केवरं शब्दादेव कायेकारणयोरनन्यत्वम् , प्रयक्षोपल- 

न्धिभावाच्च तयोरनन्यत्वमिय्थः ; भवति हि प्रयक्षोपर- 

न्धिः कार्यकारणयोरनन्यत्वे ; तद्यथा--तन्तुसंस्थाने परे त- 

न्तुव्यततिरेकेण पटो नाम कार्यं नैवोपकभ्यते, केवलस्तु त- 

न्तव आतानवित्तानवन्तः प्रयक्षमुपरभ्यन्ते, तथा तन्तुष्वं 
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शवः, अंशु तदवयवः । अनया प्रयक्षोपरन्ध्या लोदहित- 

ञुङङृष्णानि त्रीणि रूपाणि, ततो वायुमात्रमाकाशमातच्रं चे- 

लतुमेयम् , ततः परं बर्यैकमेवाद्धितीयम ; तत्र सर्वप्रमाणा- 

नां निष्ठामवोचाम ॥ 

सस्वाचावरस्य । १६ ॥ 

इतश्च कारणाक्करायेस्यानन्यत्वम् , यत्कारणं प्रागुत्पत्ते 

कारणात्मनैव कारणे सत्तवमवरकालीनस्य कायस्य श्रूयते-- 
‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ' ८ आत्मा वा इदमेक एवाम्र 

आसीत् ̀  इलयादाविदंशब्दगृहीतस्य कार्यस्य कारणेन सामा- 

नाधिकरण्यात् ; यञ्च यदात्मना यत्र न वतैते, न तत्तत उत्प- 

धते, यथा सिकताभ्यस्तैकम् ; तस्मास्रागुत्यत्तेरनन्यत्वाटु- 

त्पन्नमप्यनन्यदेव कारणात्कार्यमिलयवगम्यते । यथा च 

कारणं ब्रह्य च्िषु कटेषु सन्तं न व्यभिचरति, एवं कार्य- 

मपि जगत्रिषु कारेषु सत्वं न व्यभिचरति; एकं च पुनः 

सत्वम् ; अतोऽप्यनन्यत्वं कारणात्कायंस्य ॥ 

संसद्यपदेश्ान्नेति चेन्न धमौन्तरेण वाक्य- 
रोषात् ॥ १७ ॥ 

ननु कचिदसच्वमपि प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति 
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शरुतिः-- "असदेवेदम ` आसीन् ̀  ̀इति, ५असद्रा इदमग्र 

आसीन् ' इति च; तस्सादसव्यपदेश्चान्न प्रागुत्पत्तेः कायस्य 

सत्त्वमिति चेत-- नेति बूमः; न दछययमलन्तासत्त्वाभिप्रा- 

येण प्रागु्पत्तेः काये खासन्यपदेशः ; किं तर्हि, व्याकृतनाम- 

रूपत्वाद्धमोद्त्याकृतनामरूपस्वं धमौन्तरमं , तेन धर्मान्तरे- 

णायमसन्यपदेश्ञः प्रागु्पत्तेः सत एव कार्यस्य कारणरूपेणा- 

न्यस्य ; कथमेतदवगम्यते £ वाक्यज्ञेषान । यदुपक्रमे सं- 

दिग्धार्थं वाक्यं तच्छेषान्निश्चीयते ; इह च तावन् “ असदेवे- 

दमप्र आसीन् ' इयसच्छब्देनोपकमे निर्दिष्टं यन, तदेव पुन- 

स्तच्छब्देन पराम्र्य, सदिति विशिनष्टि- ‹तत्सदासीत ' 

इति-- असतश्च पूर्वापरकाटासंबन्धात् आसीन्छब्दालुप- 

पत्तेश्च ; ‹ असदा इद्मभ्र आसीत् ` इद्यत्रापि ' तदात्मानं 

स्वयमकुरुत ` इति वाक्यरेषे विरोषणान्नायन्तासत््वम ; 

तस्माद्धमौन्तरेणैवायमसन्यपदेशः प्रागुत्पत्तेः कायस्य ; नाम- 

रूपव्याकृतं हि वस्तु सच्छब्दार्ह रोके प्रसिद्धम ; अतः 
परङ्नामरूपव्याकरणादसदिवासीदित्युपचयेते ॥ 

प 

युक्तः राब्दान्तराच ॥ १८ ॥ 

युक्तश्च प्रागुत्पत्तेः कायस्य सन्तवमनन्यत्वं च कारणा- 

दवगम्यते, शब्दान्तराच्च ॥ 
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युकतिस्तावद्रण्यते-- दधिघटरुचकायथिभिः प्रतिनिय- 
तानि कारणानि श्चीरणत्तिकासुव्णादीन्युपादीयमानानि लो- 

के हइयन्ते ; न हि दध्यर्थिभिगरेत्तिकोपादीयते, न वटा्भिभिः 

क्षीरम्; तदसत्कायंवादे नोपपद्येत; अशिष्ट हि प्रागुत्पत्ते 

सवस्य सरवत्रासत्वे कस्मारक्षीरादेव दध्युत्पद्यते, न मर्तिका- 

याः ? गरत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते, न क्षीरात् ? अथा- 

विशिष्टेऽपि प्रागसक्ते क्षीर एव दध्नः कश्चिदतिङयो न 

म्रत्तिकायाम् , मृत्तिकायामेव च घटस्य कश्चिदतिशयो न क्षीरे 

--इ्युच्येत--अतस्तद्येतिशयवत्वास्रागवस्थाया असत्का- 

यैवादहानिः, सत्काय॑वादसिद्धिभ ; शक्तश्च कारणख कार्य- 

नियम्राथां करूप्यमाना नान्या असती वा कार्यं नियच्छन् , 

असन्वाविरोषादन्यत्वाविोषाच्च ; तस्मात्कारणस्यात्मभूता 

शक्तिः, शक्तेशवात्मभूतं कायैम्। अपि च कायंकारणयो द्र॑न्यगु- 

णादीनां चाश्रमहिषवद्धेदनुद्धथमावात्तादारम्यमभ्युपगन्तव्य- 

म्; समवायकल्पनायामपि, समवायस्य समवायिभिः संब- 

नपेऽभ्युपगम्यमाने, तस्य तस्यान्योन्यः संबन्धः कस्पयित- 

व्य इत्यनवस्थाप्रसङ्गः, अनभ्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसङ्गः ; 

अथ समवायः स्वयं संबन्धरूपत्वादनपेक््यैवापरं संबन्धं सं- 

बध्येत, संयोगोऽपि तर्द स्वयं संबन्धरूपत्वादनपेक्यैवापरं 
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समवायं संबध्येत; तादात्म्यप्रतीतेशच द्रव्यगुणादीनां समवा- 

यकर्पनानथेक्यम् । कथं च कार्यमवययिद्रव्यं कारणेष्ववय- 

बद्रव्येषु वतैमानं वर्त॑ते ? कि समस्तेष्ववयवेषु वर्तेत, उत 

प्रयवयवम् १ यदि तावत्समस्तेषु वर्तेत, ततोऽवयन्यनुप- 

रन्धिः प्रसज्येत, समस्तावयव संनिकर्षस्याशक्यत्वात् ; न हिं 

बहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेषु वतैमानं व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृह्यते; अ- 

थावयवश्चः समस्तेषु वर्तेत, तदाप्यारम्भकावयवन्यतिरेकेणा- 

वयविनोऽवयवाः कल्प्येरन् , यैरारम्भकेष्ववयवेष्ववयवश्चो- 

ऽवयवी वर्तेत ; कोञ्ञावयवन्यतिरिकतैष्यैवयवैरसिः कोर व्या- 
प्नोति ; अनवस्था चैवं प्रसज्येत, तेषु तेष्ववयवेषु बतेयितुम- 

न्येषामन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वात् ; अथ प्रयवयवं व- 

तेत , तदैकत्र व्यापारेऽन्यत्राव्यापारः स्यात्; न हि देवदत्तः 

खुत्रे संनिधीयमानस्तदहरेव पाटखिुत्रेऽपि संनिधीयते; 

युगपदनेकन्न वृत्तावनेकत्वप्रसङ्गः स्यात् , देवदत्तयज्ञदत्तयो. 

रिव खु्नपाटशिपुत्रनिवासिनोः ; गोत्वादिवसप्व्येकं परिसमा- 

पने दोष इति चेत्, न ; तथा प्रतीदयभावात् ; यदि गोतवा- 

दिवस्त्येकं परिसमाप्रोऽबयबी स्थात् , यथा गोस्वं प्रतिन्य- 

क्तिप्रयक्षं गृह्यते, एवमवयन्यपि प्रयवयवं प्रयक्षं गृह्येत; न 

चैवं नियतं गृह्यते ; प्रत्येकपरिसमाप्नौ चावयविनः कर्येणा- 
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धिकारान् , तस्य चैकत्वान्; श्रृङ्केणापि स्तनकार्यै कुर्यान्, 

उरसा च प्रष्ठका्यैम् ; न चैवं दृयते । प्रागुत्पत्ते कार्य- 

स्यासत्वे, उत्पत्तिरकवका निरात्मिका च स्यात् ; उरपत्तिश्च 

नाम क्रिया, सा सक्केव भवितुमर्हति, गलयादिवनः; 

क्रिया च नाम स्यात् , अकतैका च-इति विप्रतिषिध्येत ; 

घटस्य चोत्पत्तिसच्यमाना न घटकवैका, किं तद्य॑न्यकवरंका 

---इति कर्प्या स्यात्; तथा कपाखादीनामयप्युत्पत्तिरन्य- 

मानान्यकर्वकैव कल्प्येत ; तथा च सति ‹ घट उत्पद्यते 

इप्युक्ते, " कुखाखादौीनि कारणान्युलखद्यन्ते ' इत्युक्तं स्यान; 

न च छोके घटोपत्तिरित्युक्ते कुखारादीनामप्युत्पद्यमानता 

प्रतीयते, उत्पन्नताप्रतीतेः; अथ स्वकारणसत्तासंबन्ध एवो- 

त्पत्तिरात्मराभश्च कार्यस्येति चेत--- कथमटब्धात्मकं सं- 

बध्येतेति वक्तव्यम्; सतोदिं द्योः संबन्धः संभवति, न 

सदसतोरसतोवौ ; अभावस्य च निरूपाख्यत्वात्प्रागु्पत्त- 

रिति मर्यादाकरणमनुपपन्नम् ; सतां हि रोके क्षे्ग- 

हादीनां मयादा दृष्टा नाभावस्य; न हि, वन्ध्यापुत्रो 

राजा वभूव प्राक्पूणैवमेणोऽभिषेकादियेवंजातीयकेन म- 
योदाकरणेन, निरूपाख्यो बन्ध्यापुत्रः-- राजा बभूव 
भवति .मविष्यतीति वा-- विरोष्यते ; यदि च बन्ध्यापु- 
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त्रोऽपि कारकव्यापारादृष्वैममविष्यत्, तत इदमप्युपा- 

पर्स्यत---का्यभावोऽपि कारकव्यापारादध्व भविष्यतीति ; 

वयं तु पद्रयामः-- वन्ध्यापुत्रस्य कायीभावस्य चाभावस्वा- 

विद्धोषात्, यथा वन्ध्यापुत्रः कारकव्यापारादूष्वै न भविष्य 

ति, एवं काया मावोऽपि कारकन्यापारादुर््वं न भविष्यती- 

ति । नन्वेवं सति कारकन्यापारोऽनर्थकः प्रसव्येत ; यथैष हि 

प्राकिसद्धत्वात्कारणस्वरूपसिद्धये न कश्चिव्याप्रियते, एवं प्रा- 

किसद्धत्वात्तदनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूपसिद्धयेऽपि, न कथ्ि- 

व्याप्रियेत ; व्याप्रियते च ; अतः कारकव्यापारा्ैवत्त्वाय, 

मन्यामहे, प्रागुत्पत्तेरभावः कायस्येति चेत् , नैष दोषः ; यतः 

कायौकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कारकव्यापारस्याथेवत््व- 

सुपपद्यते ; कायोकारोऽपि कारणस्यात्मभूत एव, अनात्मभू- 

तस्यानारभ्यत्वात्--इलयभाणि ; न च विशेषददौनमात्रेण व- 

स्त्वन्यत्वं भवति; न हि देवदत्तः संजक्कुचितहस्तपादः प्रसारि- 

तदहस्तपादश्य विशेषेण दहृर्यमानोऽपि वस्त्वन्यस्वं गच्छति, 

स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्; तथा प्रतिदिनमनेकसंस्थानानाम- 

पि पित्रादीनां न वर््वन्यत्वं भवति, मम पितता मम भ्राता 

मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात् ; जन्मोच्छरेदानन्तरितत्वान्तत्र 

युक्तम् › नान्यत्रेति चेतत्; न; क्षीरादीनामपि दध्याद्याकारसं- 
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स्थानस्य प्रयक्षत्वात्; अरर्यमानानामपि वटधानादीनां स 

मानजाततीयावयवान्तरोपचितानामङ्करादिभावेन वक्षेनगोच- 
रतापत्तौ जन्मसंज्ञा ; तेषामेवावयवानामपचयवराददर्चनाप- 

त्तावुच्छेदसंज्ञा; तत्रेहग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेदसतः स- 

न्वापत्तिः, सतश्चासक्वापत्तिः, तथा सति गभ॑वासिन उत्ता 

नशायिनश्च भेदप्रसङ्गः; तथा च बार्ययौवनस्थानिरेष्वपि 
भेदप्रसङ्गः, पित्रादिव्यवहररोपप्रसङ्ग्च । एतेन क्षणभङ्ग- 

वाद्; प्रतिवदितन्यः । यस्य तु पुनः प्रागुत्पत्तेरसत्का्यम , 

तस्य निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात् , अभावस्य विषयत्वा- 

युपपत्तेः-- आकादहननप्रयोजनखङ्गादनेकायुधप्रयुक्तिवत्; 

समवायिकारणविषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेत्, न; 

अन्यविषयेण कारकनव्यापारेणान्यनिष्पत्तेरतिप्रसङ्गात्; सम- 

वाथिकारणस्यैवात्मातिङायः कायैमिति चेत्, न ; सत्का्- 

तापत्तेः । तस्मार्क्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिभावे- 

नावतिष्ठमानानि कायौख्यां छभन्त इति न कारणादन्य- 
त्क्य वषरतेनापि शक्यं कस्पयितुम् । तथा मूढकारणमेव 
आ अन्यात्कायात् तेन तेन का्यीकरिण नटवत्सर्बन्यव- 
हारास्पदतवं प्रतिपद्यते । एवं युक्तेः, कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः 
सत्वम् , अनन्यत्वं च कारणात् , अवगम्यते ॥ 
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राब्दान्तराचैतदवगम्यते-- पूरवसूत्रेऽसन्यपदेशिनः श~ 
ब्दस्योदाहतत्वात्ततो ऽन्यः सन्यपदेरी शब्दः शब्दान्तरम-- 

‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम ' इयादि । 

४ तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्" इति चासस्पक्षमुपक्षिप्य, 

“कथमसतः सखलायेत्तः इलयाक्षुप्य, ‹ सदेव सोभ्येदममर 

आसीत् ̀  इलयचधारयति ; 'तत्रेदंशब्दवाच्यस्य कायस्य प्रागु- 
त्पत्तेः सच्छब्दवाच्येन कारणेन समानाधिकरण्यस्य श्रूय- 
माणस्वात् , सच््वानन्यतवे प्रसिध्यतः । यदि तु प्रागुतत्ते- 

रसत्का्य स्यात्, पश्चाचचोत्पद्यमानं कारणे समवेयात् , तद- 

न्यत्कारणास्स्यात् › तत्र “येनाश्रुतं श्रुतं भवति ' इतीयं प्रति- 

ज्ञा पीञ्येत ; सत्त्वानन्यत्वावगतेस्त्वियं प्रतिज्ञा समथ्येते ॥ 

पटवच ॥ १९ ॥ | 

यथा च संबेष्टितः पटो न व्यक्तं गरृह्यते-- किमयं पटः, 

किं वान्यद्भन्यभिति; स एव प्रसारितः, यत्संवेष्टितं द्रव्य 

तत्पर एवेति प्रसारणेनाभिन्यक्तो गृह्यते । यथा च संवे- 

छनसमये पट इति गृह्यमाणोऽपि न विशिष्टायामविस्तारो 

गृह्यते ; स एच प्रसारणसमये बिशिष्टायामविस्तारो गृद्यते-- 

न संबेष्टितरूपादन्योऽयं भिन्नः पट इति, एवं तन्त्वादि- 

कारणावस्थं पटादिकायमस्पष्टं सत् , तुरीवेमकुविन्दादिका- 
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रकव्यापाराभिव्यक्तं स्पष्टं गृह्यते । अतः संबेष्टितप्रसारि- 

तपटन्यायेनैवानन्यत्कारणात्कायमियर्थः ॥ 

यथाच प्राणादि ॥२०॥ 

यथा च छोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन 

निरुद्धेषु कारणमात्रेण रूपेण वतैमानेषु जीवनमात्रं कार्य 
निर्वत्यते, नाक्रुच्नप्रसारणादिकं कायन्तिरम् ; तेष्वेव प्राण- 

भेदेषु पुनः प्रव्रत्तेषु जीवनादधिकमाङ्कच्वनप्रमारणादिकमपि 

कार्यान्तरं निवर्ते; न च प्राणमेदानां प्रभेदवतः प्राणाद- 

न्यत्वम॒ , समीरणस्वभावाविशेषात्--एवं कार्यस्य कारणा- 

दनन्यत्वम् । अतश्च कृत्छस्य जगता ब्रह्मकारयैत्वात्तदनन्य- 

स्वाजच सिद्धेषा श्रौती प्रतिज्ञा-- “येनाश्रुतं श्रुतं मवलयमतं 
मतमनिज्ञातं विज्ञातम् ` इति ॥ 

इतरव्यपदेराद्धिताकरणादि- 

दोषप्रसक्तिः ॥ २१॥ 

अन्यथा पुनश्चेतनकारणवाद् आक्षिप्यते-- चेतनाद्धि 

जगस्रक्रियायामाश्रीयमाणायां दिताकरणादयो दोषाः प्रस- 

७. इतरन्यपदेशा- यन्ते; कुतः १ इतरव्यपदेश्चात् । इतरस्य 
पिकरणम् । शारीरस्य ब्रह्मा्मत्वं व्यपदिशति श्रुतिः- 
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° स॒ आस्मा तन्त्वमसि श्ेतकेतो' `इति प्रतिबोधनात् ; 

यद्वा-- इत्तरस्य च ब्रह्मणः शारीरात्मत्वं व्यपदिक्ञति- 

८ ततष्ठा तदेवानुप्राविशत् ' इति छष्ुरेवाविकृतस्य ब्रह्मणः 

कार्यानुभ्रवेशेन शारीरात्मत्वदशनात् ; ‹ अनेन जीवेनास्म- 

नानुप्रविहय नामरूपे व्याकरवाणि ` इति च परा देवता 

जीवमात्मरब्देन व्यपदिशन्ती, न ब्रह्मणो भिन्नः शारीर 

इति दशयति; तस्माचयद्वह्मणः स्ख तच्छारीरस्थैवेति । 

अतश्च स्वतन्त्रः कता सन हितमेवात्मनः सौमनस्यकरं 

कयां , नाहितं जन्ममरणजरारोगाद्यनेकानर्थजालम् ; न हि 

कश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्यानुप्रविराति; न च 

स्वयमलयन्तनिमखः सन् अलन्तमलिनं देह मात्मखेनोपयान्; 

कृतमपि कर्थचिद्यदुःखकरं तदिच्छया ज्यात् ; सुखकरं 

चोपाददीत; स्मरेच-मयेदं जगद्विम्बं विचित्रं विरचित- 

मिति; सर्वो हि खोकः स्पष्टं कार्य कुत्वा स्मरति-- मयेदं 

कृतमिति; यथा च मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छया 

अनायासेनैवोपसंहरति, एवं शारीरोऽपीमां सष्टिुपसंहसेत् ; 

स्वकीयमपि तावच्छरीरं शारीरो न राक्तोयनायासेनोपसंह- 

तैम; एवं हितक्रियादयदश्ंनादन्यास्या चेतनाज्जगत्परक्रियेति 
गम्यते ॥ 
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अधिकं तु भेदनिर्देशात् ॥ २२ ॥ 

तु-शब्दः पक्षं व्यावतैयति । यत्स्व्ञ स्दाक्ति त्र्य 
नियञुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं दारीरादाधिकमन्यत् , तत् वयं 

जगतः खष्ट ब्रूमः; न तस्मिन्हिताकरणाद्यो दोषाः प्रस- 
ज्यन्ते; न हि तस्य हितं किंचित्कतैव्यमस्ति, अहितं वा 
परिहरतन्यम्, निलमुक्तस्वभावत्वात्त ; न च तस्य ज्ञानप्रति- 

बन्धः शक्तिप्रतिबन्धो बा कचिदप्यस्ति, सर्व्ञत्वात्सर्वशा- 

क्तित्वाच्च ; शारीरस्त्वनेवंविधः ; तस्मिन्प्रसज्यन्ते हित्तकार- 

णादयो दोषाः; न तुतं वयं जगतः सरष्टारं न्मः; कुत 

एतत् १ भेदनिर्देशात्-- ‹ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिभ्यासितन्यः ` ‹ सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञा 
सितन्यः ' ‹ सता सोम्य तदा संपन्नो भवतिः ‹दारीर 
आत्मा म्राज्ञेनात्मनान्वारूढः ` इयेवंजात्तीयकः कर्वकर्मा- 
दिभेदनिर्देशो जीवादधिकं ब्रह्म द्दीयति । नन्नभेदनिर्दे- 
शोऽपि दितः“ तत्त्वमसि ' इयेवेजातीयकः ; कथं भेदा- 
मेदौ विरुद्धौ संभवेयाताम् £ चैष दोषः, महाकाशघटा- 
कारान्यायेनोभयसंभवस्य तत्र ततर प्रतिष्ठापितत्वात्् । अपि 
च यदा ^ तत्त्वमसि" इयेवंजातीयकेनाभेदनिरदेशेनाभेदः 
प्रतिबोधितो भवति, अपगतं भवति तदा जीवस्य संसा- 
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रिव ब्रह्मणश्च सखषूत्वम् , समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजुभ्भितस्य 

भेदव्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वात् ; तत्र कुत एव 

सष्िः? कुतो बा हिताकरणादयो दोषाः १ अविद्याप्रस्युप- 

स्थापित्तनामरूपछतकायैकरणसंघातोपाध्यविवेकङता हि ा- 

न्तिर्दिताकरणादिलक्षणः संसारः; न तु परमाथेतोऽस्तीयस- 

कृद्वोचाम-- जन्ममरणच्छेदनमेदनाद्यभिमानवत् ; अवा- 

धिते तु भेदव्यवहारे "सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितन्यः' 

इयेवेजातीयकेन भेदनिर्देेनावगस्यमानं ब्रह्मणोऽधिकत्वं 

हिताकरणादिदोषप्रसक्तिं निरुणद्धि ॥ 

अद्रमादिवच तदनुपपत्तिः ॥ २३॥ 

यथा च लोके प्रृथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यदमनां के- 

चिन्महाह मणयो वजवैद्ूयादयः, अन्ये मध्यमवीयौः सु- 

यैकान्तादयः, अन्ये प्रहीणाः शवायसप्रकषेपणाहौः पाषाणाः- 

इलयनेकविधं वैचिच्यं दृदयते ; यथा चेकप्रथिवीव्यपाश्रया- 

णामपि बीजानां बहुविधं पलरपुष्पफर्गन्धरसादिवेचित्रयं च- 

न्दनकिंपाकचम्पकादिपूपटलक्ष्यते ; यथा चैकखाप्यन्नरसम्य 

लोदितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि मव- 

न्ति-- एवभकस्यापि ब्रह्मणो जीवमप्राज्ञप्रथक्त्वं काथेवैचिञ्यं 

चोपपद्यत इयतः तदनुपपत्तिः) परपरिकर्पितदोषाुपप- 

‰, क. . 4 
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तिरियथः । श्रुतेश्च प्रामाण्यात् , विकारस्य च वाचारम्भ- 

णमात्रतवात् स्प्रहर्यभाववैचित्रयवश्च-इयभ्युच्चयः ॥ 

उपसंहारदश्छ नान्नेति चेन्न 

क्लीरवद्धि ॥ २४ ॥ 

चेतनं ब्रहौकमद्वितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तम् , तन्नो- 
पपद्यते ; कस्मात् £ उपसंहारदशंनात् । इह हि रोके इखा- 

८. उपसहारदश्च- खादयो घटपटादीनां कतौ म्रहण्डचक्र- 

नाधिकरणम् । सुत्रसङिकाद्यनेककारकोपसंहारेण संगृही- 
तसाधनाः सन्तस्तत्तस्कार्यं कुबौणा ह र्यन्ते ; ब्रह्म चासहायं 
तवाभिप्रेतम् ; तस्य साधनान्तरानुपसंम्रहे सति कथं सष्टृत्यसु- 

पपयेत ए तस्मान्न ब्रह्म जगत्कारणमिति चेत् , नैष दोषः ; यतः 

क्षीरवद्वव्यस्वभावतेशेषादुपपयते--यथा हि रोके क्षीरे जलं 
चा स्वयमेव दधिहिमकरकादिभावषेन परिणमतेऽनपेक््य बाह्यं 
साधनम् , तथेहापि भविष्यति । नलु क्षीरायपि दध्यादिभावेन 
परिणममानमपेक्वत एव बाह्यं साधनमैौष्ण्यादिकम् ; कथञु- 
च्यते ‹ क्षीरवद्धि ' इति! नैष दोषः; स्वयमपि दि क्षीरं 
यां च यावतीं च परिणाममाच्रामनुभवति, तावेव त्वार्यते 
स्वौष्ण्यादिना दधिभावाय; यदि च खयं दाथिभावश्चीटता 
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न स्यात्, नैवौष्ण्यादिनापि बटादधिभावमापदेत ; न हि 

वायुराकाशो वा ओष्ण्यादिना बखादधिभावमापदयते ; साधन- 

सामग्या च तस्य पूणता संपाते; परिपूणेशक्तिकं तु त्र 

ह्य; न ॒तस्यान्येन केनचितपूणेता संपादयितव्या ; श्रुतिश्च 
मवति-- न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्य- 

धिक्च दश्यते । परास्य शक्तिभिविधैव श्रूयते स्वाभाविकी 

ज्ञानबलक्रिया च ` इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र- 

शक्तियोगात् क्षीरादिवद्धिचित्रपरिणाम उपपद्यते ॥ 

देवादिवदपि लोके । २५ ॥ 

स्यादेतत-- उपपद्यते क्षीरादीनामचेतनानामनपेश््यापि 

बाह्यं साधनं दध्यादिभावः, दृष्टत्वात् ; चेतनाः पुनः कुखा- 

खादयः साधनसामग्रीमपेक्यैव तस्मै तस्मे कार्याय प्रवसैमाना ` 

दृरयन्ते ; कथं ब्रह्म चेतनं सत् असहायं प्रवरतेतेति-- देवा- 

दिविदिति ब्रूमः-- यथा रोके देवाः पितर ऋषय इल्येवमा- 

दयो महाप्रमावा्चेतना अपि सन्तोऽनपेश््यैव किंचिद्र 
साधनमेश्यैविशेषयोगाद्भिध्यानमात्रेण स्वत एव बहूनि 
नानासंस्थानानि शारीराणि प्रासादादीनि रथादीनि च निर्मि- 

माणा उपलभ्यन्ते, मन्प्राथेवादेतिहासपुराणघ्रामाण्यात् ; तन्तु- 

नामश्च स्वत एव तन्तून्सृजति ; वराका चान्तरेणैव शक्रं 
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गर्मं॑धत्ते; पद्चिनी चानयेक्ष्य किंचितमस्थानसाधनं सरो- 

न्तरात्सयेन्तरं प्रतिष्ठते-- एवं चेतनमपि ब्रह्म अनपेश््यैव 

बाह्यं साधनं खत एव जगत्खक्ष्यति । स यदि त्ूयात्-- 

य॒ एते देवादयो ब्रह्मणो ट्टान्ता उपात्तास्ते दाष्टो- 

न्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति; दारीरमेव ह्यचेतनं 

देवादीनां शरीर न्तरादिंविभूद्युरपादने उपादानम्, न तु 

चेतन आत्मा; तन्तुनाभस्य च श्ुद्रतरजन्तुमक्षणाह्याला 

कठिनताम।पद्यमाना तन्तुभैवति; बखाका च स्तनयि- 

लुरवश्रवणाद्भ्भं॑ धत्ते; पद्चिनी च चेतनप्रयुक्ता सती 
अचेतनेनैव शरीरेण सयोन्तरात्सयोन्तरसुपसर्पति, वह्ीव वर- 

क्षम्, न तु स्वयमेवाचेतना सरोन्तरोपसपणे ` व्याप्रियते; 

तस्मान्नेते ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति-- तं प्रति नूयात्-- 

नायं दोषः ; टालादिदृष्टान्तवैरक्षण्यमात्रस्य विवश्षितत्वा- 

दिति-- यथा हि ऊखाखादीनां देवादीनां च समाने चेत- 

नस्वे ुखालादयः कायौरम्भे बाह्यं साधनमपेश्चन्ते, न देवा- 

दयः; तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाह्यं साधनमपेश्षिष्यत 

इयेतावद्वयं देवायुदाहरणेन विवक्षामः । तस्माव्यथेकस्य 
सामर्थ्य दृष्टं तथा सर्वेषामेव भवितुमर्हतीति नास्त्येकान्त 

इत्यमिभ्रायः ॥ । 
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क्रत्लप्रसक्तिनिंरवथवत्वराब्द्- 

कोपो वा॥ २द॥ 

चेतनमेकमद्ितीयं जह्य क्षीरादिवदेवादिवच्ानपेक््य बा- 
ह्यं साधनं स्वयं परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम् ; 

९. कत्लपरस- क्षाखाथेपरिशुद्धये तु पुनराक्षिपति। कत्ल- 
क्यधिक- प्रसक्तिः कृत्सस्य ब्रह्मणः कार्यरूपेण परि- 
रणम् । णामः प्राप्रोति, निरवयवत्वात्- यदि ब्ध 

प्रथिव्यादिवत्साबयवमभविष्यत् , ततोऽस्थेकदेशः पथैणेस्यत् , 

एकदेशश्चावस्थास्यत ; निरवयवं तु ब्रह्म श्रुतिभ्योऽवग- 
स्यते-- ‹ निष्करं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरखनम् ' 

‹ दन्यो ह्यमूतेः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ' ८ इदं मह्ू- 
तमनन्तमपारं विज्ञानघन एव ' ‹ स एष नेति नेदयात्माः 

° अस्थूलमनणु ' इलयाच्याभ्यः सवेविशेषप्रतिषेधिनीभ्यः ; तत- 
ञकदेशपरिणामासंमवाच्छृतछ्षपरिणामप्रसक्तौ स्यां मूलो - 

च्छेदः प्रसज्येत ; द्रष्टव्यतोपदेश्ानथक्यं च आपद्येत, अयल- 

दृष्टत्वात्कायख, तव्यतिरिक्तस्य च ब्रह्मणोऽसं भवात् ; अज- 

त्वादिराब्दव्याकोपश्च । अथेतद्ोषपरिजिदीषया सावयवमेव 

ब्रह्माभ्युपगम्येत, तथापि ये ̀ निरवयवत्वस्य प्रतिपादका; 
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राब्दा उदाह्ृतास्ते प्रकुष्येयुः ; सावयवत्वे चानिलत्वभ्रसङ्ग 

इति--सवेथायं पक्षो न घट थेतुं शक्यत इद्या क्षिपति ॥ 

श्युतेस्तु चछब्दमूरत्वात् ॥ २७ ॥ 

तु-शब्देनाक्षेषं परिहरति । न खस्वस्मत्पक्षे कश्चिदपि दो- 
षोऽस्ति । न तावछरखप्रसक्तिरस्ति ; कतः? श्रुतेः--ययैव 
हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः श्रूयते, एवं विकारन्यतिरेकेणापि 
ज्ह्मणोऽवस्थानं श्रूयते--म्रकृतिविकारयोभेदेन व्यपदेशात् 
८ सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिखो देवता अनेन जीवेनात्म- 

नानुप्रविह्य नामरूपे व्याकरवाणि ' इति, ‹ तावानस्य महि- 
मा ततो अ्यार्योश्च पूरुषः । पादोऽस्य विग्ा भूतानि चिपा- 
दख्यामतं दिवि इति चैवंजातीयकात् ; तथा हृदयायतनत्व- 
वचनात् ; सत्संपत्तिववनाच---यदि च कृत्छं बह्म कार्य- 

भवेनोपयुक्तं स्यात्, ‹ सता सोस्य तदा संपन्नो भवतिः 
इति सुषुप्रिगतं विशेषणमनुपपन्नं' स्यात्, विकृतेन ब्रह्मणा 

नियसंपन्नस्वादविङृतस्य च ब्रह्मणोऽमावात् ; तथेन्द्रियगोच- 

रत्वप्रतिषेधात्--ब्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्वो पपत्तेः; 
तस्मादस्त्य विकृतं ब्रह्म । न च निरवयवत्वक्चब्दव्याकोपोऽस्ति, 
भरूयमाणत्वादेव निरवयवसस्याप्यमभ्युपगम्य मानत्वात्; शाब्द्- 
मूं च ब्रह्म राब्दप्रमाणकम् › नेन्द्रियादिश्रमाणकम् ; तद्यथाश्च- 
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व्दममभ्युपगन्तन्यम् ; शब्दश्चोभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयति- 

अक्रत्सरप्रसातिं निरवयवत्वं च; ङौकिकानामपि मणिमन्प्रौ- 

षधिप्रभृतीनां देशकारनिमित्तवै चित्यवशच्छक्तयो विसद्धा- 

नेककार्यविषया टरयन्ते; ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण के- 

वेन तर्केणावगन्तुं शक्यन्ते-- अस्य वस्तुन एतावद 

एतत्सहाया पतद्विषया एतस्रयोजनाश्च शक्तय इति; 

किमुताचिन्यस्रभावस्य ब्रह्मणो रूपं विना शब्देन न 

निरूप्येत; तथा चाहुः पौराणिकाः-- ‹अचिन्त्याः 
खलु ये भवा न तांस्तर्केण योजयेत् । प्रक 

तिभ्यः परं यच्च॒ तदचिन्यस्य लक्षणम् ` इति । तस्मा- 

चछब्दमूल पएवातीन्द्रियार्थयाथात्म्याधिगमः । ननु शब्दे 
नापि न शक्यते विशद्धोऽ्थः प्रयाययितुम्-- निरवयवं च 

ब्रह्म परिणमते न च छृत्स्रमभिति ; यदि निरवयवं ब्रह्म स्यात् , 

जैव परिणमेत, रसनमेव वा परिणमेत ; अथ केनचिद्रूपेण 

परिणमेत केनचिच्चावतिष्ठेतेति, शूपभेदकस्पनात्सावयवमेव 

प्रसज्येत; कियाविषये हि ‹ अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति 

‹ नातिरात्रे षोडशिनं गह्णाति" इयेवंजातीयकायां बिरोध- 

प्रतीतावपि विकर्पाश्रयणं विरोधापरिहारकारणं अवति, 

पुरुषतन्त्रत्वाच्चानुष्ठानस्य ; इह तु विक्पाश्रयणेनापि न विरो- 
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धपरिहारः संभवति, अपुरुषतन्तरत्वादरस्तुनः ; तस्माहुषेटमेत- 

दिति--नैष दोषः, अविध्याकस्पितरूपभेदाभ्युपगमात् । न ह्य- 

विध्याकस्पितेन रूपभेदेन सावयवं बस्तु संपद्यते; न हि ति- 

मिरोपहतनयनेनानेक इव चन्द्रमा दृश्यमानोऽनेक एव 

भवति; अविद्याकल्पितेन च नामरूपलक्षणेन रूपभेदेन 

व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यस्वाभ्यामनिवेचनीयेन ब्रह्म 

परिणामादिसर्वैव्यवहारास्पदव्वं प्रतिपद्यते ; पारमार्थिकेन च 

रूपेण स्वैव्यवहारातीतमपरिणतमवतिष्ठते, वाचारस्भणमा- 

त्रत्राज्चाविद्याकस्पितस्य नामरूपमेदस्य-- इति न निरब- 

यवतवं ब्रह्मणः कुप्यति; न चेयं परिणामश्रुतिः परिणामप्र- 

तिपादनाथी, तस्प्रतिपत्तौ फलानवगमात्; सर्वव्यवहारहीन- 

जह्यात्मभावप्रतिपादनाथा त्वेषा, तत्प्रतिपत्तौ फरावगमात्; 

"स॒ एष नेति नेलयात्मा ' इत्युपक्रम्याह-- ४ अभयं वै 

जनक प्राप्रोऽसि इति; तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिदपि दोष- 

मरसङ्खोऽस्ति ॥ 

आत्मनि चैवं विचित्रा हि ।॥ २८ ॥ 

अपि च नैवात्र विवदितव्यम्-कथमेकस्मिन््रह्मणि स्वरू- 
पानुपमरदेनैवानेकाकारा सष्टिः स्यादिति; यत आत्मन्यप्येक- 
स्मिन्स्वप्ररचि स्वरूपानुपमर्दनैवानेकाकारा सृष्टिः पल्यते-- 
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ध्न तत्र रथान रथयोगा न पन्थानो भवन्यथ रथान्रथयो- 

गान्पथः खजते ' इलयादिना ; छोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु 
च स्वरूपानुपमर्देनैव विचित्रा हस्यश्वादिस्ष्टयो दरयन्त; 

तथैकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपमदेनैवानेकाकारा सष्टि्भ- 

विष्यतीति ॥ 

स्वपश्चदोषाच् ॥ २९ ॥ 

परेषामप्येष समानः स्वपक्षृदोषः-- प्रधानवादिनोऽपि 

हि निरयवबमपरिच्छिन्नं रान्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य 

परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कायेस्य कारणमिति स्वपक्षः; 

तन्नापि कृत्लप्रसक्तििरवयवत्वास्रधानस्य प्राप्रोति, निरवब- 

यवत्वाभ्युपगमकोपो वा । ननु नैव तैनिरवयवं प्रधानम- 

भ्युपगम्यते ; सत्त्वरजस्तमांसि हि त्रयो गुणाः ; तेषां साम्या- 

वस्था प्रधानम् ; तैरेवावयवैस्तरसावयवमिति -- नैवंजातीय- 

केन सावयवत्वेन प्रकृतो दोषः परिहत पायते, यतः सत्व 

रजस्तमसामप्येकैकस्य समानं निरबयवस्वम् एकैकमेव चेत- 

रद्वयानुगृह्यीतं सजात्तीयस्य प्रपश्चस्योपादानमिति-- समा- 

नघ्वास्छपक्षदोषप्रसङ्गस्य । तर्काप्रतिष्ठानात्सावयवत्वमेवेति 

चेत्-- एवमप्यनियत्वादिदोषप्रसङ्गः । अथ शक्तय एव 

कार्यवैचिच्यसूचिता अवयवा इत्यभिप्रायः, तास्तु ब्रह्मवादि- 
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नोऽप्यविरिष्टाः ! तथा अणुवादिनोऽप्यणुरण्वन्तरेण संयुञ्य- 
मानो निरबयवत्वाद्यदि कार्स्न्येन संयुज्येत, ततः प्रथिमा- 

मुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसङ्गः ; अथैकदेशचेन संयुज्येत; तथापि 

निरवयवत्वाभ्युपगमकोप इत्ति-- स्वपक्षेऽपि समान एष 

दोषः। समानत्वाच्च नान्यतरस्मिन्नेव पक्षे उपक्षेप्रव्यो भवति । 

परिद्टतस्तु ब्रह्मयादिना स्वपक्षे दोषः ॥ 

सर्वोपेता च तददौनात् ॥ ३० ॥ 

एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्रो 

विकारप्रपश्च इत्युक्तम् ; तत्पुनः कथमवगस्यते--विचिचश्च- 

१०. सवेपिता- क्तियुक्तं परं ब्रहेति; तदुच्यते-- सर्वोपि- 

भिकरणम् । ता च तदश्ञैनात् । सवंशक्तियुक्ता च परा 

देवतेयभ्युपगन्तव्यम् ; इतः £ तदरौनात् । तथा हि दशयति 

श्रुतिः सर्वशक्तियोगं परस्या देवतायाः-- स्वैकमौ सवेकामः 

सवरसः सवैमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ` ' सलयकामः सलयसं- 

कस्पः ` ‹ यः सवेज्ञः सवैवित् ̀  ‹ एतस्य वा अक्षरस्य प्रक्षास- 

ने गार्भे सु्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः * इत्यवजाती- 
यका ॥ 

विकरणत्वान्नेति चेन्तदुक्तम् ॥ ३१ ॥ 
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स्यादेतत्---विकरणां परां देवतां शास्ति चालम-- 

८ अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनाः ` इयेवंजातीयकम् ; कथं सा 

सवंश्क्तियुक्तापि सती कार्याय प्रभवेत् £ देवादयो हि चेत- 

नाः सवेशक्तियुक्ता अपि सन्त आध्यात्मिककायंकरणसंपन्ना 

एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते; कथं च ५ने- 

ति नेति" इति प्रतिषिद्धस्वविशोषाया देवतायाः सवंशक्ति- 

योगः संभवेत, इति चेत्-- यदत्र वक्तव्यं तस्पुरस्तादे- 

वोक्तम् ; श्रुयचगाह्यमेषेदमतिगम्भीरं ब्रह्म न तर्कबगाद्यम् ; 
न च यथैकस्य सामर्भ्यं दृष्टं तथान्यस्यापि सामर्थ्येन भवि- 

तव्यमिति नियमोऽस्तीति । प्रत्तिषिद्धस्वैविशशेषस्यापि बद्य- 

णः सर्वशक्तियोगः संभवतीत्येतदप्यविद्याकर्पितरूपभेदोप- 

न्यासेनोक्तमेच । तथा च शाख्म्--“ अपाणिपादो जवनो प्र- 

हीता पद्यल्यचक्षुः स शणोखयकणेः * इलयकरणस्यपि ब्रह्मणः 

सर्वसामर्भ्ययोगं दर्शयति ॥ । 

न प्रयोजनवत्वात् ॥ ३२॥ 

अन्यथा पुनश्चेतनक्चैतवं जगत आक्षिपति-न खलु 

चेतनः परमासेदं जगद्विम्बं विर्चयितुमहेति ; कुतः  प्रयो- 

१९. प्रयोजनवत्वा- जनवत्तवास्रवृत्तीनाम् । चेतनो हि रोके 

धिकरणम् । बुद्धिपूर्वैकारी पुरुषः प्रवतैमानो न मन्दो- 
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११ 

पक्रमामपि तावसरवृत्तिमास्मप्रयोजनाञुपयोगिनीमारभमाणो 

दृष्टः, किमुत गुरुतरसंरम्भाम् ; भवति च खोकप्रसिद्धथनु- 

वादिनी श्रुतिः--“ न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भ- 

बल्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ' इति; गुरुतरसंर- 

म्भा चेयं प्रवृत्तिः-- यदुच्चावचप्रपच्चं जगद्विम्वं विरचयथि- 

तव्यम्; यदीयमपि प्रवृत्तिश्चेतनस्य परमात्मन आत्मप्रयोज- 

नोपयोगिनी परिकल्प्येत, परिवृप्तत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं 

बाध्येत; प्रयोजनाभावे वा प्रवृत््यभावोऽपि स्यात्; अथ चे- 

तनोऽपि सम् उन्मत्तो बुद्धयपराधादन्तरेणैवात्मभ्रयोजनं प्रवते- 

मानो दृष्टः, तथा परमात्मापि प्रवर्तिष्यते इत्युच्येत-- तथा 

सति सवज्ञस्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत; तस्मादश्किष्टा 

चेतनात्छष्टिरिति ॥ 

लोकवच्तु लीलाकैवल्यम् ।॥ ३३ ॥ 

तु-शब्देनाक्षप परिहरति ; यथा रोके कस्यविदप्रैषणस्य 

राज्ञो राजामालयस्य वा व्यतिरिक्तं किंचिसप्रयोजनमनभिसं- 

धाय केवकं दीरारूपाः प्रवृत्तयः करीडाविहारेषु भवन्ति ; 

यथा चोच्छरासप्रश्वासादयोऽनमिसंधाय बाह्यं किंचिस्प- 

योजनं स्वभावादेव संभवन्ति ; एवमीश्वरस्याप्यनपेक्य करं- 
चितप्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवरं खीरारूपा परवृत्तिर्भवि- 
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ष्यति; न दीश्रस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः 

श्रुतितो वा संभवति; न च खभावः पयैलुयोकुं शक्यते । 
यद्यप्यस्माकभियं जगद्रिम्बविरचना गुरुतरसंरम्भेवाभाति, 

तथापि परमेश्वरस्य छीरैव केवछेयम् , अपरिमितशक्तित्वात् । 

यदि नाम लोके लीरास्वपि किंचित्सृष्ष्मं प्रयोजनञजुलेक्ष्येत, 

तथापि नैवात्र किंचिस्प्रयोजनमुसेश्ितुं शाक्यते, आप्रकाम- 

श्रुतेः । नाप्यपरदत्तिरन्मत्तपरवृत्तिवा, सष्टिशचुतेः, सवेजञशरुतेश्च । 
न चेयं परमाथेविषया सष्टिशरुतिः ; अविद्याकल्पितनामरूप- 
उयवहारगोचरत्वात् ; ब्रह्मात्मभावप्रत्तिपाद नपरत्वाच्च---इत्य- 

तदपि नैव विस्मतैव्यम् ॥ 

वैषम्यनेघृण्ये न सापेक्षत्वात्तथाटि 
द्दरोयाति । ३४ ॥ 

पुनश्च जगल्ञन्मादिहेतुत्वमीश्वरस्याक्षिप्यते, स्थूणानिख- 

ननन्यायेन प्रतिज्ञातस्यार्थस्य दृढीकरणाय । नेश्वरो जगतः 

१२. वेषम्यने- कारणमुपपद्यते; कुतः  वैषम्यनेधृण्यप्र- 

यृण्याधि- सङ्गात्- कांशिदयन्तसुखभाजः करोति 
करणम् । देवादीन्, कांश्चिदयन्तदुःखभाजः पश्चा- 

दीन्, कांश्चिन्मध्यमभोगभाजो मनुष्यादीन्--इयेवं विषमां 

सृष्टि निरभिमाणस्येखरस्य प्रथग्जनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः, 
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्रुतिस्ठयवधारितस्वच्छत्वादीशरस्वभावविषोपः प्रसज्येत; 

तथा खलजनैरपि जुगुप्सितं निधूणत्वमतिक्रूरत्वं दुःखयो- 
+ [क 

गविधानात्सर्वप्रजोपसंहा राच प्रसञ्येत ; तस्माद्वैषम्यनेधरण्य- 

प्रसङ्गज्ेश्वरः कारणमियेवं प्राप्र-- 
भ, (1 [क ['कनप 

न्रमः- वषम्यनचृण्य नश्सर्स्य ग्रसस्यत; कस्मात् ५ 

[० ~ 

सयेक्षत्वात् । यदि हि निरपेक्षः केवर ईश्वरो विषमां सृष्टि 
[+ भ (3 + * 

निर्भिमीते, स्यातामेतौ दोषौ---तैषम्यं नैधृण्यंच; नतु 

निरपेक्षस्य निमवृत्वमस्ति; सपक्षो दीश्वरो विषमां सष्ठ 

निर्मिमीते; किमपेकश्चत इति चेत्-- धमौधमोवपेश्चत इति 

वदामः ; अतः सञ्यमानप्राणिधमौधमौपेक्षा विषमा खष्टि- 

रिति नायमीश्वरस्यापराधः; ईररस्तु पजन्यवदृष्टव्यः-- 
यथा हि पर्जन्यो ब्रीहियवादिसष्टौ साधारणं कारणं भवति, 

त्रीहियवादिवेषम्ये तु तत्तद्रीजगवान्येवासाधारणानि साम- 

स्यौनि कारणानि भवन्ति, एवमीश्ररो देवमनुष्यादिसष्ठौ 
साधारणं कारणं भवति, देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तञ्जीव- 

गतान्येवासाधारणानि कमणि कारणानि भवन्ति; एव- 

मीरः सपेक्षत्वान्न वैषम्यनेधृण्याभ्यां दुष्यति । कथं 

पुनरवगम्यते सापेक्ष ईशधरो नीचमध्यमोत्तमं संसारं नि- 
मिमीत इति १ तथा हि दर्शयति श्ुतिः-- * एष चेव साधु ` 
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कमे कारयति तं यमेभ्यो रोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवा- 

साधु कमे कारयति तं यमधो निनीषते ' इति, “पुण्यो वै 
पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ` इति च; स्मृतिरपि 
प्राणिकमेविशेषापेक्षमेवेश्वर खानुप्रहीकत्वं निग्रहीदृसवं च दरी- 
यत्ति--ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ' इये- 
वंजात्तीयका ॥। 

न कमीविभागादिति चेन्नाना- 

दित्वात् ॥ ३५ ॥ 

‹ सदेव सोम्येद्ममर आसीदेकमेवाद्वितीयम् ` इति प्राक्स 

्ेराबिभागावधारणान्नास्ति कमे, यदपेक्ष्य विषमा सृष्टिः 

स्यान् ; सष्टयुत्तरकारं हि शरीरादिविभागपेक्षं कमै, कमौ- 

पेक्षश्च शरीरादिविमागः-- इतीतरेतराश्रयत्वं प्रसज्येत ; 

अतो विभागादूर्ध्वं कर्मौपेक्ष इंशररः प्रवततां नाम; प्राग्वि- 

भागाद्रैचित्यनिमित्तस्य कर्मणोऽभावाततूल्येवाद्या सृष्टिः प्राप्रो- 

तीति चेत्, तैष दोषः; अनादित्वात्संसारस्य; भवेदेष 

दोषः, यद्यादिमानयं संसारः स्यात्; अनादौ तु ससारे 

वीजाङ्करवद्धेतहेुमद्धावेन कमणः स्वैषम्यस्य च प्रवृत्ति 

विरुध्यते ॥ 
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कथं पुनरवगम्यते-- अनादिरेष संसार इति £ अत 
उन्तरं पठति-~ 

उपपद्यते चाप्युपरुभ्यते च ॥ ३६ ॥ 

उपपद्यते च संसारस्यानादित्म्---आदिमच्े हि संसा- 

रस्याकस्मादुद्धतेयक्तानामपि पुनः संसारोद्धूतिध्रसङ्गः, अक 
ताभ्यागसङ्तविप्रणाशध्रसङ्गश्, संखदुःखादिवैषम्यख नि- 

निमित्तसयात्; न चेश्वरो वैषम्यहेतुरिव्युक्तम् ; न चाविद्या 

केवला वैषम्यस्य कारणम् , एकरूपत्वात् ; रागादिङ्ेखवास- 

नाक्षिप्रकमोपेक्षा त्वविद्या वेषम्यकरी स्यात्; न च कर्म अ- 

न्तरेण शरीरं संभवति, न च शरीरमन्तरेण कम संभवति- 
इतीतरेतराश्रयतप्रसङ्गः ; अनादित्वे तु बीजाङ्करन्यायेनोप- 
पत्तेने कश्चिदोषो भवति । उपरभ्यते च सरंसारस्यानादित्वं 
रुतिस्मरयोः । शरतौ तावत्--: अनेन जीवेनात्मना ' इति स- 
गंप्रमुखे शारीरमात्मानं जीवश्ब्देन प्राणधारणनिमित्तेनाभि. 
ख्पन्ननादिः संसार इति दशयति ; आदिमच्छे तु प्रागनवधारि- 
तप्राणः सन् कथं प्राणधारणनिभित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखे- 
ऽभिरप्येत्त १ न च धारथिष्यतीलयतोऽभिरुप्येत-अनागताद्धि 
संबन्धादतीतः संवन्धो बरीयान्भवति, अभिनिष्पन्नतान् ; 
 सूयाचन्द्रमसौ धाता यथापूरवेमकर्पयत् ' इति च मन्त्रवर्णः 
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पूवैकल्पसद्धावं दश्चंयति । स्रतावप्यनादितं संसारस्योपल- 

भ्यते-- न रूपमस्येह तथोपरृभ्यते नान्तो न चादिनं च 

संप्रतिष्ठा ` इति; पुराणे चातीतानागतानां च कल्पानां न 

परिमाणमस्तीति स्थापितम् ॥ 

स्वेधर्मोपपत्तेश्च ॥ ३७ ॥ 

चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेत्यस्मिन्नवधारिते 

बेदार्थे परैरपिप्रान्विक्षणत्वादीन्दोषान्पर्यहार्षीदाचार्यः ; 

१२. सर्वधर्मोप- इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं प्रा 

पत्यधि- रिप्समाणः स्वपक्षृपरिप्रहप्रधानं प्रकरण- 

करणम् । मुपसंहरति । यस्मादस्मिन्त्रह्यणि कारणे 

परिगृह्यमाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वँ कारणधम उपपद्यन्ते 

‹ सर्वज्ञं सर्वराक्ति महामायं च ब्रह्म ` इति, तस्मादनतिशङ्क- 

नीयभिदमौपनिषदं दुरनमिति ॥ 

इति श्रीमसरमहंसपरि्राजकाचार्य॑स्य श्रीगोधिन्द- 

भगवप्पूज्यपादसिप्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

सशारीरकमीमां सासूत्रभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 

) 06 
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रितीयः पादः । 

व्यपीटः बेदान्तवाक्यानाैदंपर्य निरूप- 

यितुं साख प्रवृत्तम् , न तकेसाख्वत्केवला- 

भियक्तिभिः कंचिस्सिद्धान्तं साधयितुं दू- 

षयतु वा प्रवृत्तम्, तथापि वेदान्तवा- 

क्यानि व्याचक्षाणैः सम्यग्दशैनधरतिपक्ष- 
भूतानि सांख्यादिदशैनानि निराकरणीया- 

नीति तदथै: परः पादः प्रवर्षेते । वेदान्तार्थनिर्णयस्य च 

खम्यग्दशेना्थैत्वात्तन्निणयेन स्वपक्षखापनं प्रथमं कृतम-- 

तद्धयभ्यर्हितं परपक्षभ्रयास्यानादिति । नलु मुसक्षणां मोश्ष- 

साधनत्वेन सम्यग्द्रननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेन केवलं 

कर्तु युक्तम् ; किं परपक्षनिराकरणेन परबिदधेषकारणेन १ बाढमे- 

वम्; तथापि महाजनपरिगृहीतानि महान्ति सांख्यादितच्नाणि 

-सम्यग्दरोनापदेशेन प्रवत्तान्युपरभ्य भवेक्केषांचिन्मन्दमती- 

नाम्-- एतान्यपि सम्यग्दशेनायोपादेयानि-- इल्यपेक्षा, 

तथा युक्किगाढत्वसंभवेन सर्वज्ञभाषितत्वाच्च श्रद्धा च तेषु 

-- इव्यतस्तद सारतोपपादनाय प्रयलयते । ननु ' ईष्ठतेनौ- 
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शब्दम् ' ‹ कामान्न नाजुमानयपेक्षा ` ‹ एतेन सर्वे व्याख्याता 

व्याख्याताः इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेषः 

कृतः ; किं पुनः कृतकरणेनेति । तदुच्यते--साख्यादयः 

स्वपक्चस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्यप्युदाहय स्वपक्षालुगुण्ये- 

नैव योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यन्याख्यानं तन्याख्याना- 
भासम्, न सभ्यग्व्याख्यानम्-- इयेतावपपूर्वं कृतम् ; इह तु 

वाक्यनिरयेक्षः स्वतन्तरस्तदयुक्तिप्रतिषेधः क्रियत इयेष 
विदोषः ॥ 

रचनानुपपत्तेश्च नालुमानस् ॥ १॥ 

तत्र सांख्या मन्यन्ते-- यथा घटश्रावादयो मेदा 
मृदारमतयान्वीयमाना मृदात्मकसामान्यपूैका खोके दृष्टाः; 

१. र्चनानुप- तथा सवे एव॒ वाह्याध्यास्मिका भेदाः 

पर्यधि- सुखदुःखमोहात्मतयान्वीयमानाः सुखदुः- 
करणम् । खमोहातमकसामान्यपूवैका भवितुमहन्ति ; 

यत्सुखदुःखमोहात्मकं सामान्यं त्रिगुणं प्रधानं भदरदचे- 

तनं चेतनस्य पुरुषस्याथ साधयितुं स्वभावेनैव विचित्रेण 

विकारात्मना भरवर्वत इति । तथा परिमाणादिभिरपि लिङ्धै- 

स्तदेव प्रधानमनुमिमते ॥ 

तत्र वदामः-- यदि दृष्ान्तबलेनैवेतन्निरूप्येत, नाचेतनं 
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खोके चेतनानधिष्ठिते स्वतन्त्रं किंचिद्धिरिष्टपुरुषार्थनिनैतेन- 

समथौन्विकारान्विरचय दृष्टम् ; गेहभासादश्चयनासनविहारभू- 

स्यादयो हि खोक प्रज्ञावद्भिः श्चिर्पिभि्य॑थाकारं सुखदुः- 

खप्रापनिपरिद्ास्योग्या रचिता दृश्यन्ते ; तथेदं जगदखिलं 

प्रथिव्यादि नानाकमेफलोपभोगयोग्यं बाद्यमाध्यात्मिकं च 

शरीरादि नानाजायन्वितं प्रतिनियतावयवविन्यासमनेकक- 

मेफरानुभवाधिष्ठानं दद्यमानं प्रज्ञावद्धिः संभाविततमैः 

शिस्पिभि्मनसाप्यालोचयितुमशक्यं सत् कथमचेतनं प्रधानं 

रचयेत् १ दोष्टपाषाणादिष्वदृष्त्वात् ; स्दादिष्वपि कुम्भ- 

काराद्यधिष्ितेषु विश्िष्टाकारा रचना टद शइ्यते-- तद्रसरधा- 

नस्यापि चेतनान्तराधिष्ठिततवभ्रसङ्गः । न च मृदाद्युपादानस्व- 

रूपन्यपाश्रयेणैव धर्मेण मूखकारणमवधारणीयम् , न वाह्यकु- 

म्भकारादिव्यपाश्रयेण-- इति किंचिन्नियामकमस्ि । न 

चैवं सति किंचिद्ठिरुध्यते, प्रसयुत श्रुतिरलुगृ्यते, चेतनका- 

रणसमर्पणात् । अतो रचनानुपपत्तेश्च हेतोर्न चेतनं जगत्का- 

रणमनुमातव्यं भवति । अन्वयाद्यनुपपन्तेश्ेति च-शच्देन 

हेतोरसिद्धिं समुञ्चिनोति । न हि बाह्याध्यास्मिकानां भेदानां 

सुखदुःखमोहात्मकतयान्बय उपपद्यते, सुखादीनां चान्त- 

रत्वप्रतीतेः, शब्दादीनां चातदरूपत्वप्रतीतेः; तन्निमित्तत्व- 
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प्रतीतेश्च; शब्दाद्यविकशेषेऽपि च भावनाव्िशेषात्सुखादिविशे- 
षोपङ्न्धेः। तथा परिमितानां भेदानां मूलाङ्करादीनां संसमै- 
पूवेकत्वं दृष्ठ बाह्याभ्यासिकानां भेदानां परिमितत्वात्संसम- 
पूवैकत्वमनुमिमानस्य ` सत््वरजस्तमसामपि संसगपूवैकत्व- 
प्रसङ्गः, परिभितत्वाविशेषात् । कार्यकारणमावस्तु प्क्षापूरव- 
कनि्मितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कायकारण 
भावाद्राह्याध्यास्मिकानां भेदानामचेतनपूरवंकत्वं शक्यं कल्प- 
यितुम् ॥ 

परवत्तेश्च ॥ २॥ 

आस्तां तावदियं रचना; ' तस्सिद्धथ्थी या प्रव्रत्तिः-- 
सास्यावस्थानासनच्युतिः, सत््वरजस्तमसामङ्गाङ्गिभावरूपा- 
पत्तिः, विशिष्टकार्याभिमुखप्रव्र्तिता-- सापि नाचेतनस्य 
भधानस्य स्वतन्रस्योपपद्यते, मदादिष्वदचनाद्रथादिषु च । 
न॒हि ब्रदाद्यो रथादयो वा स्वयमचेतनाः सन्तश्च 
तनः इलालादिमिरश्रादिभिवानधिष्ठिता विशिष्टकार्याभिमु- 
खपरवृत्तयो हश्यन्ते ; टृष्टाच्रादष्टसिद्धिः ; अत परबृत्त्यनुपप- 
ततरा हतानाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति । ननु 
चतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य न दृष्टा-- सलयमेतत-- 
तथापि चेतनसंयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रवृततिरषटा, न त्व- 
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चेतनसंयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिेष्टा ; कि पुनरत्र युक्तम्- 

यस्मिन्प्रबृ्तिरै्टा तस्य सा, उत यत्संप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्यैव 

सेति £ ननु यस्मिन्टर्यते प्रवृत्तिस्तस्यैव सेति युक्तम् , 

उभयोः प्रयक्षत्वात् ; न तु प्रवृत्त्याश्रयतेन केवङ्श्चेतनो 

रथादिवस्मयक्षः ; प्रवर्त्याश्रयदेहादिसंयुक्तस्यैव तु चेतनस्य 
सद्धावसिद्धिः-- केवलाचेतनरथादिवैलक्षण्यं जीवदेहस्य . 

दृष्टमिति ; अत एव च प्रयक्षे देहे सति चैतन्यस्य 

द्च॑नादसति चादशीनादेहस्यैव चैतन्यमपीति टोकायति- 

का; प्रतिपन्नाः; तस्मादचेतनस्यैव प्रघत्तिरिति । तद- 

भिधीयते--न ब्रूमः, ` यस्मिन्नचेतने प्रवृत्तिरेद्यते न तस्य 

सेति; भवतु तस्यैव सा; सा तु चेतनाद्धवतीति ब्रूमः; 

तद्धावे भावात्तदभावे चाभावात्---यथा काष्ठादिव्यपाश्र- 

यापि दाहप्रकाश्यादिरक्षणा विक्रिया, अनुपरृभ्यमानापि च 

केवले ज्वलने, उवलनादेव भवति, तत्संयोगे दरनात्तदि- 

योगे चादशेनात्-- तद्त् ; ोकायत्तिकानामपि चेतन एव 

देहोऽचेतनानां रथादीनां प्रवर्तको दृष्ट इयविभ्रतिषिद्धं॑चेत- 

नस्य प्रवर्तकत्वम् । नसु तव देहादिसयुक्तस्याप्यार्मनो, 

विज्ञानस्वरूपमात्रव्यतिरेकेण प्रवृत्त्यवुपपत्तेरलुपपन्नं प्रवत- 

कत्वमिति चेत्, न ; अयस्कान्तबदरूपादिवन्च प्रवृत्तिरहित- 
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स्यापि प्रवतेकत्वोपपत्तेः । यथायस्कान्तो मणिः स्वयं प्रव 

त्तिरहितोऽप्ययसः प्रवतैको भवति, यथा च रूपादयो 

विषयाः स्वयं प्रवृत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवतेका 

अवन्ति, एवं प्रवृत्तिरहितोऽपीग्यरः स्वैगतः सबत्मा 

सर्वज्ञः सवैशक्तिश्च सन् सर्व प्रव्तयेदित्युपपन्नम । एकत्वा- 

स्रव््यांभावे प्रवतैकत्वानुपपत्तिरिति चेत्, न; अविद्या- 

म्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेनासक्ृसप्ल्युक्तत्वात । त- 

स्मात्संभवति प्रवृत्तिः स्वैज्ञकारणव्वे, न त्वचेतनकारणत्वे ॥ 

पथोम्वुवचेत्तच्रापि ॥ ३ ॥ 

स्यादेतत्-- यथा क्षीरमचेतनं ` स्वभावेनैव वत्सविव्र- 

दधर्थ प्रवर्तते, यथा च जलमचेतनं स्वभावेनैव रोकोप- 
काराय स्यन्दते, एवं प्रधानमप्यचेतनं स्वभावेनैव पुरुषा्थ- 
सिद्धये भ्रवरसिष्यत इति । ततत्साधूच्यते, यतस्तत्रापि पयो- 
स्बुनोश्चेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्तिरियनुभिमीमहे, उभयवा- 

दिप्रसिद्धे रथादावचेतने केवटे प्रवृत्यदकशेनात् ; शाखं च-- 

° योऽप्सु तिष्ठन्' ‹ योऽपोऽन्तरो यमयति ' ‹ एतस्य ° वा 

अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः. स्यन्दन्तेः 

इतयेवंजातीयकं समस्तस्य रोकपरिस्पन्दितस्येश्चराधिष्ठिततां 

श्रावयति ; तस्मात्साध्यपक्षनिक्िप्तत्वात्मयोम्बुवदियनुपन्यासः 
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--चेतनायाश्च धेन्वाः स्नहेच्छया पयसः प्रव्कत्वोपपत्तः, 

वत्सचोषणेन च पयस आकृष्यमाणत्वात् ; न चाम्बुनोऽप्य- 

लयन्तमनपेक्षा, निश्नभूम्याच्यपेक्षत्वास्स्यन्दनस्य ; चेतनापक्षत्वं 

तु सवै्रोपदरितम् । (उपसंहारददौनाननेति चेन्न क्षीरवद्धि ' 

इत्यत्र तु बाह्यनिमित्तनिरपेश्षमपि स्वाश्रयं कार्यं भवतीत्ये- 

तह्टोकदृ्टथा निदरशितम ; शाखदृष्टया पुनः सर्ैत्ैवेश्वरपे- 

क्षस्वमापद्यमानं न पराणुद्यते ॥ 

व्यतिरेकानवस्यितेश्चानपेश्षत्वात् ॥ ४ ॥ 

सांख्वानां तरयो गुणाः साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानम; 

न तु तब्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवतेकं निवतैकं वा किचिद्राह्य- 

सपेक््यमवस्थितमस्ति ; पुरुषस्तूदासीनो न प्रवतेको न निव- 

तंकः-- इलयतोऽनपेश्चं प्रधानम ; अनयेश्षत्वाञ्च कदाचिसख- 

धानं महदाद्राकारेण परिणमते, कदाचिन्न परिणमते, इदयेत- 

दयुक्तम् । ईश्वरस्य तु सवैज्ञत्वात्सवैक्तित्वान्महामायत्वा्च 

भवृह्यप्रदृत्ती न विरुध्येते ॥ 

अन्यच्चाभावाच न तृणादिवत् ॥ ५ ॥ 

स्यादेतत्-- यथा तृणपषबोदकादि निभित्तान्तरनिरपेश्षं 

स्वभावादेव क्षी राद्याकारेण परिणमते, एवं प्रधानमपि मह- 
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दाद्याकारेण परिणंस्यत इति ; कथं च निमित्तान्तरनिरयेश्षं 

तृणादीति गम्यते £ निभित्तान्तरानुपरम्भात्। यदि हि किंचि- 

ननिमित्तान्तरमुपलभेमहि, ततो यथाकामं तेन तेन निमित्तेन 

कृणादयुपादाय क्षीरं संपाद्येमहि ; न तु संपादयामह् ; तस्मा- 

स्खवाभाविकस्तृणादेः परिणामः ; तथा प्रधानस्यापि स्यादिति । 

अच्रोच्यते--भवेत्तृणादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणा- 

मः, यदि वृणादेरपि स्वाभाविकः परिणामोऽभ्युपगस्येत; न 
स्वभ्युपगम्यते, निमित्तान्तरोपरब्धेः । कथं निमित्तान्तरोप- 

कन्िः १ अन्यत्राभावात् । घेन्वैव हुपञुक्तं कणादि क्षी- 

रीभवति, न प्रहीणम् अनडुहाद्युपभुक्तं वा; यदि हि निनि- 

भित्तमेतस्स्यात् , धेनुश्चरीरसंबन्धादन्यत्रापि तृणादि क्षीरी- 

भवेत्; न च यथाकामं मानुषैनै शक्यं संपादयितुमियेता- 

वता निनिभित्तं भवति ; भवति हि किंचित्कार्यं मानुषसं- 

पायम् , किंचिदेवसंपाचयम् ; मलुभ्या अपि शक्नुवन्येव स्वोचि.- 
तेनोपयेन तृणा्युपादाय क्षीरं संपादयितुम ; प्रभूतं हि क्षीरं 
कामयमानाः प्रभूतं घासं धेनुं चारयन्ति ; ततश्च प्रभूतं क्षीरं 
लभन्ते; तस्मान्न तृणादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्य परिणामः॥ 

अभ्युपगमेऽप्यथो मावात् ॥ & ॥ 
स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिनै भवतीति स्थापितम्; 
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अथापि नाम भवतः श्रद्धामनुरुभ्यमानाः खाभाविकीमेव प्रधा- 

नस्य प्रवृत्तिमभ्युपगनच्छेम, तथापि दोषोऽजुषज्येतैव ; कुतः? 

अथौमावात् । यदि तावस्स्वाभाविकौी प्रधानस्य प्रवृत्तिं 

किंचिदन्यदिहपिक्षत इत्युच्येत, ततो यथैव सहकारि 

किंचिन्नापेक्षते एषं प्रयोजनमपि किंचिन्नपिश्षिष्यते--इदयतः 

ग्रान पुरुषस्याथ साधयितुं प्रवतैत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । 

स यदि बरूयात--सहकार्यैव केवरं नापेक्षते, न प्रयोजन- 

मीति; तथापि प्रघानप्रव्तेः प्रयोजनं विवेक्तन्यम-- 

भोगो वा म्यात्, अपवर्गो वा, उभयं वेति । भोग- 

ञरेत्-- कीटरोऽनाधेयातिश्चयस्य पुरुषस्य भोगो भवेत् ? 

अनिर्मोक्षप्रसङ्गव्ध ; अपवगेश्चेत्-- प्रागपि प्रवृत्तेरपवगेस्य 

सिद्धस्वासरव्त्तिरनथिका स्यात् , शब्दाद्यनुपरन्धिप्रसङ्गश्च ; 

उभयार्थताभ्युपगमेऽपि मोक्तव्यानां प्रधानमात्राणामानन्या- 

द्निमोक्षप्रसङ्ग एव; न चौत्सुक्यनिवृ्यथौ प्रवृत्तिः ; 

न हि प्रधानस्याचेतनस्यौस्सुक्यं संभवति; न च पुरुषस्य 

निभ्रङस्य ; टक्शक्तिसर्मसाक्तिवेयभ्यंमयाेसपरवृत्तिः, तहि 

दक्दाक्त्यनुच्छेदवत्सभेशक््ुच्छेदार्संसाराुच्छेदादनिर्मो- 

प्रसङ्ग एव । तस्मास्रधानस्य पुरुषाथौ प्रवृत्तिरित्येतद्- 

युक्तम् ॥ 



३५८ सूत्रभाष्ये [पा. २. 

पुरुषारमवदिति चेत्तथापि ।॥ ७॥ 

स्यदेतत्-- यथा कथिद्पुरुषो टक्शक्तिसंपन्न: प्रवृत्तिश- 

क्तिविहीनः पङ्कः अपरं पुरुषं प्रवृत्तिशक्तिसंपन्नं दक्राक्ति- 
विहीनमन्धमधिष्ठाय प्रवतेयति, यथा वा अयस्कान्तोऽरमा 

स्वयम्रवतैमानोऽप्ययः प्रवत्तयति, एवं पुरुषः प्रधानं प्रव- 

तैयिष्यति-- इति दृष्रान्तप्रययेन पुन: प्रयवस्थानम । 

अत्रोच्यते-- तथापि नैव दोषान्चरमोक्षोऽस्ति; अभ्युपेत- 
हानं तावदोष आपतति, प्रधानस्य स्वतन्त्रस्य प्रवृत्त्यभ्युपग- 
मात् ; पुरुषस्य च प्रवतैकत्वानभ्युपगमात् ; कथं चोदासीनः 

पुरुषः प्रधानं प्रवतेयेत् £ पङ्कुरपि हन्धं पुरुषं वागादिभिः प्र 
वतैयति ; नैवं पुरुषस्य कश्चिदपि प्रवरैनन्यापासोऽस्ति, नि- 
ष्कियत्वान्निरणत्वाञच ; नाप्ययस्कान्तवत्संनिधिमात्रेण प्रवर्त - 
येत › संनिधिनियतेन प्रवत्तिनियत्वप्रसङ्कात् ; अयस्कान्तद्य 

त्वनियसंनिधेरस्ति स्वव्यापारः संनिधिः, परिमाञजनाद्पेश्षा 
चास्यास्ति-- इयनुपन्यासः पुरुषादमवदिति । तथा प्रधा- 
नस्याचैतन्यासपुरषस्य चौदासीन्याततृतीयस्य च तयो; संब- 
न्धयितुरभावात्संबन्धानुपपत्तिः ; योग्यतानिमित्ते च संबन्धे 
योग्यतानुच्छेदादनि्मोक्षपरसङ्गः; पूरववेहाप्यथीमावो विक- 
रपयितव्यः ; परमात्मनस्तु स्वरूपव्यपाश्रयमौदासीन्यम् , 
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मायात्यपाश्रयं च प्रवतेकत्वम--- इलयश््यतिशयः ॥ 

अङ्धित्वानुपपन्तेश्च ॥ ८ ॥ 

इतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिरवकत्पते-- यद्धि सत्वरज- 

स्तमसामन्योन्यगुणप्रधानमावमुर्खज्य साम्येन स्वहू्पमात्रे- 

णावस्थानम , सा प्रधानावश्धा ; तस्यामवस्धायामनपेक्षस्वरू- 

पाणां स्वरूपप्रणाशयभयास्परस्परं प्रदयङ्गाङ्गिमावानुपपत्तेः; 
स 

बाह्यस्य च कस्यचितक्षोभयितुरभावात् , गुणवैषम्यनिभित्तो 

महदादयुस्पादो न खात् ॥ 

अन्यथानुमितौ च ज्ञराक्ति- 

वियोगात् ॥ ९॥ 

अथापि स्यात्-- अन्यथा वयमलनुमिमीमहे--- यथा 

नायमनन्तसे दोषः प्रसज्येत; न ह्यनपेक्चस्वभावाः कूटस्था- 

श्ास्माभिरौणा अभ्युपगम्यन्ते, प्रमाणामावात् ; का्यैवशेन 

तु गुणानां स्वभावोऽभ्युपगम्यते ; यथा यथा कार्योसाद् उप- 

पद्यते, तथा तथेतेषां स्वभावोऽभ्युपगन्तव्यः; चलं गुणवृत्त- 

मिति चास्यभ्युपगमः ; तस्मात्सास्यावस्थायामपि वैषम्यो- 

पगमयोग्या एव गुणा अवतिष्ठन्त इति । एवमपि प्रधानस्य 

ज्ञराकतिवियोगाद्रचनानुपपच्यादयः पूर्वोक्ता दोषास्तद्वस्था 
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एव ; ज्ञशक्तिमपि त्वनुमिमानः प्रतिवादित्वान्निवर्तेत, चेतनमे- 
कमनेकमप्रपच्चस्य जगत उपादानमिति ब्रह्यवादप्रसन्गात्; 

वैषस्योपगमयोग्याः अपि गुणाः साम्यावस्थायां निमित्ता 

भावान्नैव वैषम्यं मजेरन्, भजमाना वा निमित्तामावा- 

विशेषात्सवैदेव वैषम्यं भजेरन्-- इति प्रसज्यत एवायमन- 

न्तरोऽपि दोषः ॥ 

विप्रतिषेधाच्चासमस्जसम् ॥ १० ॥ 

परस्परविरद्धस्चायं सांस्यानामभ्युपगमः-- कचित्सप्र- 

न्द्रियाण्यनुक्रामन्ति, कचिदे कादश ; तथा कचिन्महतस्तन्मा- 

त्रसगैमुपदिश्चन्ति, क्चिदर्हंकारात् ; तथा कचित्रीण्यन्तः- 

करणानि वर्णयन्ति, कचिदेकभिति; प्रसिद्ध एव तु श्रुये- 
श्ररकारणवादिन्या विरेधस्तदलुवतिन्या च स्मया ; तस्माद- 

प्यसमलसं सांख्यानां दशेनमिति ॥ 

अत्राह-- नन्वौपनिषदानामप्यसम समेव ददनम् ; 

तप्यतापकयोजौलयन्तरभावानभ्युपगमात् ; एकं हि बह्म स्वा- 

स्मकं सवस्य प्रपच्चस्य कारणमभ्युपगच्छताम्-- एकस्थैवा- 
त्मनो विशेषौ तप्यतापकौ, न जायन्तरमूतौ-- इलभ्यु- 
पगन्तन्यं स्यात् ; यदि चैतौ तप्यतापकावेकस्यात्मनो विशेषौ 
स्याताम् , स॒ ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न नि्युच्येत-- इति 
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तापोयश्ञान्तये सम्यग्दशेनमुपदिश्च्छाखमनर्थंकं स्यात् ; न 
हयषण्यप्रकाङाधर्मकस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्यैव ताभ्यां निर्मोक्ष 
उपपद्यते ; योऽपि जलतरङ्गवीचीफेनादयुपन्यासः, तत्रापि 
जखात्मन एकस्य वीच्यादयो .विशेषा आबिभौवतिरोभाव- 
रूपेण निलया एव-- इति समानो जलखात्मनो वीच्यादिभि- 
रनि्मोक्षः । प्रसिद्धञ्चायं तप्यतापकयोरजायन्तर भावो लोके; 
तथा दहि-- अर्थी चाथैश्वान्योन्यभिन्नौ रक््येते ; यद्यथिनः 
स्रतोऽन्योऽर्थो न स्यात् , यस्यार्थिनो यद्धिषय्मधित्वं स 
तस्यार्थो नियसिद्ध एवेति, न तस्य तद्िषयमथित्वं स्यात् 
-यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्योऽर्थो निलयसिद्ध 
एवेति, न तस्य तद्धिषयमथित्वं मवति--अप्राप्रे हय्थेऽथि- 
नोऽधथित्वं स्यादिति; तथाथस्याप्यर्थत्वं न स्यात्; यदि 
स्यात् स्ाथत्वमेव स्यात् ; न चैतदस्ति ; संबन्धिस्चब्दौ द्येता- 
वर्थीं चाथेति; इयोश्च संबन्धिनोः श्षंबन्धः स्यात् , 
नेकस्यैव ; तस्माद्धिननावेतावथाथिनौ । तथानर्थानथिनावपि ; 
अ्थिनोऽनुकूरुः अथः, प्रतिक्रूलः अनर्थः ; ताभ्यामेकः पर्या 
येणोभाभ्यां संवध्यते । तत्राथैस्यास्पीयस्त्वात् , भूयस्त्वाञ्चा- 
नथस्य उभावप्यथोनर्थौ अनर्थं एवेति-- तापकः स 
उच्यते; तप्यस्तु पुरुषः-- य एकः पर्यायेणोभाभ्यां 

६, ४४, 7, 6 
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संबध्यते--~ इति तयोस्तप्यतापकयेोरेकात्मतायां मोक्षानु- 

पपत्तिः ; जालन्तरभावे तु तत्सयोगहेतुपरिहारारस्यादपि 

कदाचिन्मोक्षोपपत्तिरिति ॥ 

अ्रोच्यते--न, एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः- 

भवेदेष दोषः, यद्येकात्मतायां तप्यतापकावन्योन्यस विष- 

यविषयिभावं प्रतिपधेयाताम् ; न त्वेतदस्ति, एकत्वादेव; न 

ह्यभिरेकः सन्स्वमात्मानं दहति, प्रकाशयति वा, सलप्यौ- 

ष्ण्यभ्रकाङादिधमेभेदे परिणामित्वे च; किमु कूटस्थे ब्रह्म 

ण्येकस्मिसप्यतापकमावः संभवेत् £ क पुनरयं तप्यतापक- 

भावः खादिति; उच्यते-- किं न पदयसि-- कमभूतो 
जीबदेहस्तप्यः, तापकः सवितेति? नलु तप्निनौम दुःखम; 

सा चेतयितुः ; नाचेतनस्य देहस्य ; यदि हि देहस्यैव तप्निः 

स्यात्, सा देहनाश्चे स्वयमेव नश्यतीति तन्नाशाय साधनं 

नैषितव्यं स्यादिति ; उच्यते-- देदाभावेऽपि केवर्स्य चे- 

तनस्य तपति दष्टा; न च स्यापि तप्निनाम विक्रिया चेत- 

यितुः केवलस्येष्यते ; नापि देहचेतनयोः संहतत्वम्, अञ्ु- 
द्थादिदोषप्रसङ्गात्; न च तप्ररेव तप्निमभ्युपगच्छसि ; कथं 

तवापि तप्यतापकभावः १ सत्वं तप्यम् , तापकं रजः-- 

इति चेत्; न ; ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वाुपपत्तेः ; सचवानु- 
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रोधित्वाचेतनोऽपि तप्यत इवेति चेत्--परमाथैतस्तर्दिं नैव 

तप्यत इदयापतति इवरब्दप्रयोगात् ; न चेत्तप्यते नैवरब्दो 

दोषाय; न हि-- इण्ड़भः सपं इव--इयेतावता सबिषो 

भवति, सर्पो वा डुण्डुभ इव---इयेतावता निर्विषो मवति; 

अतश्चाविद्याकरतोऽयं तप्यतापकभावः, न पारमारथकः-- 

इत्यभ्युपगन्तन्यमिति--नैवं सत्ति ममापि किंचिहुष्यति । 
अथ पारमाथिकमेव चेतनस्य तप्यत्वमभ्युपगच्छसि, तत्रैव 

सुतरामनिर्मोक्षः प्रसञ्येत, नियत्वाभ्युपगमाच्च तापकस्य । 

तप्यतापकडक्त्यो्मियववेऽपि) सनिभिन्तसंयोगापेक्षत्वात्तपतेः, 

संयोगनिमित्तादशननिष्रत्तौ, आलयन्तिकः संयोगोपरमः, त- 
तश्चालयन्तिको मोक्ष उपपन्नः---इति चेत्; न; अदश्चैनस्य 

तमसो निखस्वाभ्युपगमात् ; गुणानां चोद्धवाभिभवयोरनि- 

यतत्वाद नियतः संयोगनिमित्तोपरम इति वियोगस्याप्यनि- 

यतत्वात्सांख्यस्येवानिमोक्षोऽपरिहा्यः स्यात् । ओपनिषदस्य 

तु आत्मैकलत्वाभ्युपगमात् , एकस्य च विषयविषयिभावानु- 

पपत्तेः, विकारभेदस्य च वाचारम्भणमन्नत्वश्रवणात्, अ- 

निर्मोक्षशङ्का स्वप्रेऽपि नोपजायते ; व्यवहारे तु---यत्र 

यथा टृष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथैव स:ः--इति न चोद्- 

यितव्यः परिहतैव्यो वा भवति ॥ 
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प्रधानकारणवादो निणाक्कतः, परमाणुकारणवाद । इदानीं 

निरकर्व्यः ; तश्रादौ वावत्-- योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि 

दोष उसेक्षयते, स प्रतिसमाधीयते । तश्रायं वैरोषिकाणा- 

मभ्युपगमः-- कारणद्रव्यसमवायिनो गुणाः कायंद्रव्ये समा- 

नजातीयं गुणान्तरमारभन्ते शृ्ेभ्यस्तन्तुभ्यः शु्स्य पटस्य 

प्रसवदर्शनात् , तद्विपयैयादशेनाज्च ; तस्माचचेतनस्य बरह्मणो 

जगत्कारणत्वेऽभ्युपगम्यमाने, कार्येऽपि जगति चैतन्यं सम- 
वेयात् ; तददशैनात्तु न चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं भवितुमह- 

तीति । इममभ्युपगमं तदीययैव प्रक्रियया व्यभिचारयति-- 

मरदीधेवद्वा हस्वपरिभण्ड- 
लाभ्याम् । ११॥ 

एषा तेषां प्रक्रिया-~ परमाणवः किर कंचित्ताख्मना- 

रन्धकाया यथायोगं रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च 

२. महदी्घा- तिष्ठन्ति; ते च पश्चाद्दृष्टादिपुरःसराः 

धिकरणम् । संयोगसचिवाश्च सन्तो व्यणुकादिक्रमेण 

कत्ल कार्यजातमारमन्ते, कारणगुणाश्च कार्ये गुणान्तरम् ; 

यदा दौ परमाणू व्यणुकमारभेते, तदा परमाणुगता रूपादि. 
गुणविशेषाः शुादयो ग्यणुके शुङ्कादीनपरानारभन्ते ; पर- 
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माणुगुणविज्ञेषस्तु पारिमाण्डल्यं न व्यणुके पारिमाण्डलस्यम- 

परमारभते, व्यणुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगमात्; अणु- 

त्वदस्वत्वे हि ग्यणुकवतिनी परिमाणे वणेयन्ति । यदापि दवे 

व्यणुके चतुरणुकमारभेते, तदापि समानं व्णुकसमवायिनां 
गुङ्वादीनामारम्भकत्वम् ; अणुत्वहस्रत्वे तु व्यणुकसमवा- 
यिनी अपि नैवारभेते, चतुरणुकस्य महत्वदीर्घत्वपरिमाण- 
योगाभ्युपगमात् । यदापि बहवः परमाणवः, बहूनि! 

वा ग्यणुकानिः, ग्यणुकसहितो बा परमाणुः कायंमारभते, 

तदापि समानैषा योजना । तदेवं यथा परमाणोः परिम- 

ण्डलारसतोऽणु दस्रं च व्यणुकं जायते, महदीर्ध च च्यणु- 

कादि, न परिमण्डलम् ; यथा वा ग्यणुकादणोदैस्वाज्च 

सतो महदीधै च उयणुकं जायते, नाणु, सो स्वम्; एवं 

चेतनाद्रह्यणोऽचेतनं जगञ्ननिष्यते-- इत्यभ्युपगमे किं तव 

च्छिन्नम् ॥ 

अथ मन्यसे--विरोधिना परिमाणान्तरेणाक्रान्तं कायै 

दर्यं व्यणुकादि--इद्यतो नारम्भकाणि कारणगतानि पारि- 

माण्डल्यादीनि--इयमभ्युपगच्छामि; न तु चेतनाविरोधिना 
गुणान्तरेण जगत आक्रान्तत्वमस्ति, येन कारणगता चेतना 

क्थ क ५ क ष [क 

कार्ये चेतनान्तरं नारभेत; न दह्यचेतना नाम चेतनाविरोधी 
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कश्चिुणोऽस्ति, चेतनाप्रतिषेधमात्र्वात् ; तस्मात्पारिमाण्ड- 

ल्यादितरिषम्यास््ाभ्रोति चेतनाया आरम्भकलत्वमिति । मैवं 

मंस्थाः--यथा कारणे षिद्यमानानामपि पारिमाण्डल्यादी- 

नामनारस्भकत्वम् , एवं चेतन्यस्यापि-- इयस्यांसस्य स- 
मानत्वात् ; न च परिमाणान्तराक्रान्तस्वं पारिमाण्डल्यादी- 

नामनारम्भकतवे कारणम् , प्राक्परिमाणान्तरारम्भासारिमा- 

ण्डल्यादीनामारम्भकत्वोपपत्तेः, आरन्धमपि काय॑दरव्यं प्राग्गु- 

णारम्भार्क्षणमाप्रमगुणं तिष्ठतीयभ्युपगमात् ; न च परिमा- 

णान्तरारम्भे व्यभ्ाणि पारिमाण्डल्यादीनीयतः स्वसमान- 

जातीयं परिमाणान्तरं नारभन्ते, परिमाणान्तरस्यान्यहेतु- 

त्वाभ्युपगमात् ; ‹ कारणबहुत्वात्कारणमह् खास्रचयविरोषाच 

महत् ' ‹ तद्विपरीतमणु ' ‹ एतेन दीधेत्वहस्वत्वे व्याख्याते 

इति हि काणभुजानि सूत्राणि; न च-- संनिधानविज्चेषा- 

कुतश्चित्कारणवबहुत्रादीन्येवारभन्ते, न पारिमाण्डल्यादीनी- 

ति-- उच्येत, द्रव्यान्तरे गुणान्तरे वा आरभ्यमाणे सवेषा- 

मेव कारणगुणानां स्ाश्रयसमवायाविकशेषात् ; तस्मात्छभा- 

वादेव पारिमाण्डस्यादीनामनारम्भकत्वम्, तथा चेतनाया 

अपीति द्रष्टव्यम् ॥ 

संयोगाच्च द्रव्यादीनां विलक्षणानाञुस्त्तिदशैनात्समान- 
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जातीयोत्पत्तिव्यभिचारः । द्रव्ये प्रकृते गुणोदाहरणमयुक्त- 

मिति चेत्, न; दृष्टान्तेन विर्क्षणारम्भमात्रस्य बिषक्षि- 

तत्वात्; न च द्रव्यस्य द्रव्यमेवोदाहतेन्यम्, गुणस्य वा गुण 

एवेति कथ्चिनियमे हेतुरस्ति ; सूत्रकारोऽपि भवतां द्रञ्यस्य 

गुणसुदाजदहार-- प्रयक्षाप्रयक्षाणामम्रयक्षत्वात्सयोगस्य प- 

च्वात्मकं न विद्यते? इति--यथा प्रयकषाप्रयक्षयोभूम्याका- 
रायो; समवयन्संयोगोऽप्रयक्षः, एवं प्रयक्षाप्रयक्षेषु पच्वसु 

भूतेषु समवयन्छरीरमगप्रयक्षं स्यात्; प्रयक्चं हि शरीरम् 

तस्मान्न पाच्चभौतिकमिति--एतदुक्तं भवति--गुणश्च सं- 

योगो द्रव्यं शरीरम । ‹ दृश्यते तु ' इति चात्रापि विरक्चषणो- 

त्पत्तिः प्रपञ्चिता । नन्वेवं सति तेनैवैतद्रतम् ; नेति व्रूमः 

--तत्साख्य प्र्युक्तमेतत्ु वैशेषिकं प्रति । नन्वतिदेशोऽपि 
समानन्यायतया कृतः-- एतेन रिष्टापरिग्रह्या अपि व्या- 

ख्याताः ' इति; सलयमेतत्त्; तस्यैव त्वयं वेशेषिकपरीक्षा- 

रम्भे तस्म्रक्रियालुगतेन निदशेनेन प्रषच्चः कृतः ॥ 

उभयथापि न कमौतस्तद्भावः ॥ १२॥ 

इदानीं परमाणुकारणवाद निराकरोति । स च वाद् 

इत्थं समुत्तिष्ठति--पटादीनि हि रोके सावयवानि द्रव्याणि 
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स्वाञुगतैरेव संयोगसचिवैस्तन्त्वादिभिद्रेञयैरारमभ्यमाणानि 
३. परमाणुजग- दृष्टानि; तत्सामान्येन यावक्किचिर्सावय्- 

द्कारणत्वा- बम् , तत्सर्व स्वाजुगतैरेब संयोगसचिवेस्ते- 
धिकरणम् । स्ैदरन्यैरारन्धमिति गम्यते ; सख चायमवय- 

वावयविबिभागो यतो निवतेते, सोऽपकषंपर्यन्तगतः परमा- 

णुः ; सर्व चेदं गिरिसमुद्रादिकं जगत्सावयवम् ; सावयस्वा- 

चाद्यन्तवत्; न चाकारणेन कर्येण मवितव्यम्-- इलयतः 

परमाणवो जगतः कारणम्-- इति कणञुगमिप्रायः । ता- 

नीमानि चत्वारि भूतानि भू्ुदकतेजःपवनाख्यानि साव- 

यवान्युपङभ्य चतुर्विधाः परमाणवः परिकस्प्यन्ते; तेषां चा- 

पकषंपर्यन्तगतत्वेन परतो विभागासंभवादिनर्यतां प्रथिन्या- 

दीनां परमाणुपयेन्तो विभागो भवति; स प्रख्यकारः । 

ततः सगैकारे च बायवीयेष्वणुष्वरष्टापेक्षं कमोत्पद्यते; 

तत्कर्म स्वाश्रयमणुमण्वन्तरेण संयुनक्ति; ततो व्यणुकादि- 

क्रमेण वायुरुत्पयते; एवमभिः; एवमापः ; एवं प्रथिवी ; 

एवमेव शरीरं सेद्दरियम्-- इयेवं सर्वैमिदं जगत् अणुभ्यः 

संभवति; अणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो वऋणुकादिगतानि रूपा- 

दीनि संभवन्ति, तन्तुपटन्यायेन--इति काणादा मन्यन्ते ॥ 

तत्रेदमभिघीयते-- विभागावस्थानां तावदणूनां संयोगः 
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कर्मापेक्षोऽभ्युपगन्तनव्यः, कम॑वतां तन्त्वादीनां संयोगदशे- 

नात् ; कर्मणश्च कायत्वान्निमित्तं किमप्यभ्युपगन्तव्यम् ; 

अनभ्युपगमे निमित्ताभावान्नाणुष्वाद्ं क्मं॑स्यात् ; अभ्युप- 

गमेऽपि-- यदि प्रयत्नोऽभिघातादि्वां यथा दृष्ठं किमपि 

कर्मणो निमित्तमभ्युपगम्येत, तस्यासंभवान्नैवाणुष्वादयं कमे 

स्यात्; न हि तस्यामवस्थायामात्मगुणः प्रयन्नः संभवति, 

रारीराभावात्; शरीरप्रति्ठे हि मनस्यात्मनः संयोगे सत्ति 

आत्मगुणः प्रयो जायते । एतेनाभिघाताद्यपि दृष्टं निमित्त 

प्रयाख्यातन्यम् । सर्गोत्तरकाटं हि तत्सम नादयस्य कमणो 

निभित्तं संभवति । अथादृष्टमाद्यस्य कमणो निमित्तमित्यु- 

च्येत--~ तद्पुनरात्मसमवायि वा स्यात् ? अणुसमवायि बा? 

उभयथापि नादृष्टनिमित्तमणुषु कमोवकस्पेत, अदृष्स्थाचे- 

तनत्वात् ; न ह्यचेतनं चेतनेनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं प्रवते 

प्रवर्तयति वेति सांख्यपरीक्षायामभिहितम्; आत्मनश्चानुत्प- 

न्नचैतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनत्वात् ; आत्मसमवायित्वा- 

भ्युपगमाच्च नादृष्टमणुषु कमेणो निमित्त स्यात्, असंब- 

न्धात् ; अदृष्टवता पुर्षेणास्यणूनां संबन्ध इति चेत- 

संबन्धसातलयासरब्रत्तिसातलयप्रसङ्गः, नियामकान्तराभावात् । 

तदेवं नियतस्य कस्यचित्करमनिमित्तस्याभावान्नाणुष्वाद्ं कमे 



३५० सूत्रभाष्ये  [षा. २. 

स्यात् ; क्माभावान्निबन्धनः संयोगो न स्यात् ; संयोगा- 

भावाश्च तन्निबन्धनं व्यणुकादि कायेजातं न स्यात् । संयोग- 

शवाणोरण्वन्तरेण सर्वात्मना वा स्यात् £ एकदेरोन वा 

सवौतमना चेत्, उपचयानुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसङ्गः, दृष्ट- 

विपर्ययप्रसङ्गश्च, प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण 

संयोगस्य दृष्टत्वात् ; एकदेशेन चेत् , सावयवत्वग्रसङ्गः; परमा- 

णूनां कल्पिताः प्रदेशाः स्युरिति चेत् ›, करिपितानामवस्तु- 

स्वाद्वस्तवेव संयोग इति वस्तुनः कायेस्यास्तमवायिकारणं 

न स्यात्; असति चासमवायिकारणे व्यणुकादिकायेद्रव्यं 

नोत्पद्येत । यथा चादिसर्गे निभित्ताभावास्संयोगोतपत््य्थं 

कम नाणूनां संभवति, एवं महाप्रख्येऽपि विभागोत्यततयर्थ 

कमम नैवाणूनां संभवेत्; न हि तत्रापि किंचिन्नियतं तन्नि- 

मित्त दृष्टमस्ति ; अदृष्टमपि भोगप्रसिद्धय्थम् , न प्रख्यप्र सि- 

इथथैम्-- इयतो निमित्ताभावान्न स्यादणूनां संयोगोत्पत्त्य- 
थ विभागोत्प्य्थं वा कर्म । अतश्च संयोगविभागामावा- 

त्दायत्तयोः सभेप्रख्ययोरभावः प्रसज्येत । तस्मादनुपप- 

ज्ञोऽयं परमाणुकारणवादः ॥ 

समवायाभ्युपगमाच साम्याद्नव- 

स्थितेः ।॥ १३ ॥ 



सू. १३. द्वितीयोऽध्यायः । ३७१ 

समवायाभ्युपगमाच्च--तदभाव इत्ि--प्रकृतेनाणुवाद- 

निराकरणेन संबध्यते । द्वाभ्यां चाणुभ्यां व्यणुकसुत्प्यमान- 

मलन्तभिन्नमणुभ्यामण्वोः समवरैतीलभ्युपगम्यते भवता; न 

चैवमभ्युपगच्छता शंक्यतेऽणुकारणता समथयितुम् ; कुतः ? 

साम्यादनवस्थितेः-- यथैव ह्यणुभ्यामलयन्तमिन्नं सत् व्यणुकं 

समवायलक्षणेन संबन्धेन ताभ्यां संबध्यते, एवं समवा- 

योऽपि समबायिभ्योऽयन्तभिन्नः सन् समवायलक्षणेनान्येमनैव 

संबन्धेन समवायिभिः संबध्येत, अयन्तभेदसा्यात्; 

ततश्च तस्य तस्यान्योऽन्यः संबन्धः कल्पयितव्य इद्यनव- 

स्थैव प्रसज्येत ! ननु इह प्रययग्राह्यः समवायो नियसंबद्ध 

एव समवायिभिगृद्यते, नासंबद्धः, संबन्धान्तरापेक्षो वा; 

ततश्च न तस्यान्यः संबन्धः कल्पयितव्यः येनानवस्था 

प्रसज्येतेति । नेत्युच्यते ; संयोगो ऽप्येवं सति संयोगिभिभिय- 

संबद्ध एवेति समवायवन्नान्यं संबन्धमपेक्षेत । अथा्था- 

न्तरत्वात्संयोगः संबन्धान्तरमपेक्षेत, समवायोऽपि तद्यधौ- 

न्तरत्वात्सबन्धान्तरमपेक्षेत । न च~---गुणत्वात्संयोगः संब- 

न्धान्तरमपेक्षते, न समवायः अगुणल्वादिति--युज्यते 

वक्तुम् ; अपेक्षाकारणस्य तुस्यत्वात् , गुणपरिभाषायाश्चा- 

तन्तस्वात । तस्मादर्थान्तरं समवायमभ्युषगच्छतः प्रसज्ये- 
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तैवानवस्था ; प्रसञ्यमानायां चानवस्थायमेकासिद्धौ स्वा- 
सिद्धेदयीभ्यामणुभ्यां व्यणुकं नैवोत्पद्येत ; . तस्मादण्यनुपपन्नः 

परमाणुकारणवादः ॥ 

नियमेव च भावात् ।॥ १४ ॥ 

अपि चाणवः ्रवृत्तिस्वमावा वा, निवृत्तिस्वभावा वा, 

उभयस्वभावा वा, अनुभयस्वभावा वा अभ्युपगम्यन्ते-- 

गत्यन्तराभावात् ; चतुधौपि नोपपद्यते-- प्रवृत्तिस्वभावस्वे 
नित्यमेव प्रवृत्तेमौवास्रखयाभावप्रसङ्गः ; निचृत्तिस्वभावत्वेऽपि 

नियमेव निवृत्तेभोवात्सगोभावप्रसङ्गः ; उभयस्वभावत्वं च 

विरोधादसमखसम्; अनुभयस्वभावत्वे तु निभमित्तवक्षा- 

स्वृत्तिनिवृत््योरभ्युपगम्यमानयोरदृष्टादेनिमिनत्तस्य निसं 
निधानान्नियप्रवृत्तिप्रसङ्गः, अतन्त्रतवेऽप्यदृष्टादेनियाप्रव्तिप्र- 
सङ्गः । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ 

(= © ० 

रूपादिमत्वाच विपययो 

ददोनात् ॥ १५ ॥ 
सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभसञ्यमानानां यतः 

परो विभागो न संभवति ते चतुधा रूपादिमन्तः परमा- 

णवश्चतुधिधस्य रूपादिमतो भूतभौतिकस्यारम्भका निया- 



सू. १५.] दितीयोऽध्यायः । २७३ 

शेति यद्वैशेषिका अभ्युपशच्छन्ति, स तेषामभ्युपगमो निरा- 
म्बन एव ; यतो रूपादिमत्त्वात्परमाणूनामणुत्वेनित्यत्व- 
विपयेयः प्रसज्ये ; परमकारणायेक्षया स्थूकत्वमनियत्वं च 
तेषामभिप्रतविपरीतमापदयेतेवयथः । कुतः १ एवं कोके दृष्ट 
त्वात्-- यद्धि खोके रूपादिमद्रस्तु तत् स्वकारणापेक्षया 

स्थूखमनित्यं च दृष्टम ; तद्यथा--पटस्तन्तूनपेक्ष्य स्थूरो- 
ऽनियश्च भवति ; तन्तवश्ांश्ूनपेकष्य स्थूला अनिलयाश्च 
मवन्ति-- तथा चामी परमाणवो रूपादिमन्तस्तेरभ्युपग- 
म्यन्ते; तस्मात्तेऽपि कारणवन्तस्तदपेक्षया स्थूखा अनियाश्च 
्रा्ुवन्ति । यच्च निलस्वे कारणं तैरक्तम्--: सद्कारण- 

वनिम् ` इति, तदप्येवं सति अणुषु न संभवति, उक्तेन 

प्रकारेणाणूनामपि कारणवत्त्वोपपत्तेः । यदपि नियत्वे हि~ 
तीयं कारणमूक्तम्-- अनिलयमिति च विशेषतः प्रतिषेधा- 

भावः इति, तदपि नावश्यं परमाणूनां नियत्वं साधयति; 

असति हि यसि्मिन्कस्मिश्चिन्निये वस्तुनि निखयश्षब्देन नजः 

समासो नोपपद्यते; न पुनः परमाणुनिलयत्वमेवापे््यते ; 

तच्वास्त्येव नियं परमकारणं ब्रह्म; न च शब्दाथेन्यवहार- 
मात्रेण कस्यचिद्थस्य प्रसिद्धिभेवति) प्रमाणान्तरसिद्धयोः 

शब्दाथैयोन्थवहारावतारात् । यदपि निलत्वे तृतीयं कार- 
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णसुक्तम्--' अविद्या च ` इति--तद्ययेवं विव्रीयेत--सतां 
परिह्यमानका्यांणां कारणानां प्रयक्षेणाय्हणमवियेति, 

ततो व्यणुकनिलताप्यापदयेत ; अथाद्रव्यस्वे सतीति विशे- 
ष्येत, तथाप्यकारणवत्त्वमेव निलतानिभित्तमापदयेत, तस्य 

च ॒प्रागेवोक्तत्वात् ‹अविव्या च इति पुनरुक्तं स्यात्; 

अथापि कारणविभागात्कारणविनाश्चा्चान्यस्य तृतीयस्य 

विनाश्चहेतोरसं मवोऽविद्या, सा परमाणूनां नियतं सख्याप- 

यति--इति व्याख्यायेत--नावरयं विनरयद्रस्तु द्वाभ्या- 

मेव हेतुभ्यां विन्टुमहंतीत्ति नियमोऽस्ति ; संयोगसचिवे 

हयनेकस्मिश्च द्रव्ये द्रव्यान्तरस्यारस्भकेऽभ्युपगम्यमान एत- 
देवं खात्; यदा सवपास्तविशेषं सामान्यात्मकं कारणं 

विशेषवद्बस्थान्तरमापद्यमानमारम्भकमभ्युपगस्यत्ते, तदा 

घृतकाठिन्यविङ्यनवन्मूयेवस्थाविख्यनेनापि विनाश उप- 
पद्यते । तस्माद्रुपादिमत्त्वाल्स्यादभिप्रेतविप्थैयः परमाणू- 
नाम् । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ 

उभयथा च दोषात् ॥ १६ ॥ 

गन्धरसरूपस्पशेगुणा स्थूखा प्रथिवी, रूपरसस्पशेगु- 

णाः सूक्ष्मा आपः, रूपस्पशेगुणं सृष्ष्मतरं तेजः, स्पश॑गुणः 
सूक्ष्मतमो बायुः--इयेवमेतानि चत्वारि भूतान्युपचिताप- 
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चितगुणानि स्थूलसक्ष्मसृक्ष्मतरसृक्ष्मतमतारतम्योपतानि च 
रोके छक्ष्यन्ते ; तद्वत्परमाणवोऽप्युपचितापचितगुणाः कस्पे- 
रन् न वा; उभयथापि च दोषानुषङ्गोऽपरिहदा्थं एव स्या- 

त् । करप्यमाने तावदुपचितापचितगुणत्वे, उपचितगुणानां 

मूत्युंपचयादपर्माणुत्वभ्रसङ्गः; न चान्तरेणापि मूत्युपचयं 
गुणोपचयो भवतीत्युच्येत, कार्येषु मूततेषु गुणोपचये मूल्युंप- 

चयद्शनात् । अकरुप्यमाने तूपचितापाचितगुणस्वे--परमा- 
णुत्वसाम्यभ्रसिद्धये यदि तावत्सवै एकैकगुणा एव कस्प्ये- 
रन › ततस्तेजसि स्पशं॑स्योपरुल्धिन स्यात्, अप्सु रूपस्पदौ- 
योः, प्रथिव्यां च रसरूपस्पश्चनाम् , कारणगुणपूैकत्वात्का्यै- 
गुणानाम् ; अथ सर्वे चतुर्गुणा एव कल्प्येरन् , ततोऽप्स्वपि 
गन्धख्योपर्न्धिः स्यात् , तेजसि गन्धरसयोः, वायौ च गन्ध- 
रूपरसानाम् । न चैवं इयते । तस्मादप्यनुपपन्नः परमा- 

णुकारणवादः ॥ 

अपरिग्रहाचालयन्तमनपेश्चा ॥ १७॥ 

प्रधानकारणवादो वेदविद्धिरपि कैथिन्मन्वादिभिः स- 
भ 

त्कार्यत्वाद्ंसोपजीवनाभिगप्रायेणोपनिबद्धः ; अयं तु परमाणु- 

कारणवादो न कैश्चिदपि शिष्टैः केनचिद्प्यंशेन परिगृहीत 
[भ् [93 11 

इत्यलयन्तमेवानाद्रणीयो बेदवादिभिः । अपि च वेशेषिका- 
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स्तन्त्ार्थभूतान् षटपदाथौन् द्रम्यशुणक्मसामान्यविशेषसम- 
वायाख्यान् अलन्तभिन्नान् भिन्नरुक्षणान् अभ्युपगच्छन्ति 

--यथा मलुष्योऽश्वः शश इति; तथात्वं चाभ्युपगम्य तद्धि- 

रुद्धं॑द्रव्याधीनस्वं कोषाणामभ्युपगच्छन्ति ; तन्नोपपद्यते ; 
कथम् यथा हि टोके शशकुशपटाशप्रश्रतीनामयन्तभि- 

न्नानां सतां नेतरे्तराधीनत्वं भवति, एवं द्रव्यादीनामप्यलय- 

न्तभिन्नत्वात् , नैव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुमर्हति ; 

अथ भवति द्रव्याधीनत्वं गुणादीनाम्, ततो द्रव्यभावे 

मावाद्रन्याभावेऽभावाद्भव्यमेव संस्थानादिभेदादनेकशब्दप्र- 

त्ययभागभवति-- यथा देवदत्त एक एव सन् अवश्थान्तर- 

योगादनेकश्चब्दप्रत्ययभाग्भवति, तद्रत्; तथा सति सांख्य- 

सिद्धान्तप्रसङ्गः स्वसिद्धान्तविसेघश्चापद्येयाताम् । नन्वभ- 

रन्यस्यापि सतो धूमस्याग्न्यधीनस्वे ह हइयते ; सत्यं दृशयते ; 

भेदप्रतीतेस्तु तत्राभ्निधूमयोरन्यत्वं निश्चीयते; इह तु-- 

शुः कम्बलः, रोहिणी धेनुः, नीखमुवरम्-- इति द्रव्य- 

स्यैव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वात् चैव 

द्रव्यगुणयोरभ्निधूमयोरिव भेदप्रतीतिरस्ति ; तस्माद्रन्यात्म- 

कता गुणस्य । एतेन कर्मसामान्यविशेषसमवायानां द्रव्या- 
त्मकता व्याख्याता ॥ 
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गुणानां द्रन्याधीनत्वं द्रन्यगुणयोरयुतसिद्धत्वादिति य- 
दुच्येत, त्पुनरयुतसि द्धस्वमप्रथग्देश्चत्वं बा स्यात् , अप्रथ- 

कासं वा, अपुथक्खभावसं बा ; स्वैथापि नोपपद्यते-- 

अप्रथग्देकञत्वे तावल्खवाभ्युपगमो विरुध्येत; कथम् १ तन्त्वा- 

रब्धो हि पटस्तन्तुदेशोऽभ्युपगम्यते, न पटदेशः; पटस्य तु 
गुणाः शुखादयः पटदेश्ञा अभ्युपगम्यन्ते, न तन्तुदेक्ञाः ; 

तथा चाहुः द्रव्याणि द्रल्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणा- 

न्तरम् ' इति ; तन्तवो हि कारणद्रन्याणि कार्यद्रव्यं पटमा- 

रभन्ते, वन्तुगताश्च गुणाः शुकादयः कार्यद्रव्ये पटे शुका 

दिगुणान्तरमारभन्ते--इति दहि तेऽभ्युषगच्छन्ति; सोऽभ्यु- 

पगमो द्रव्यगुणयोर परथगदेशषत्वेऽभ्युपगम्यमाने बाध्येत । अथ 

अप्रथक्ालत्वमयुतसिद्धत्वसुच्येत, सन्यदक्षिणयोरपि गोवि- 

षाणयोरयुतसि दत्वं प्रसञ्येतं । तथा अप्रथक्खभावत्वे तखयु- 
तसिद्धत्वे, न द्रव्यगुणयोरात्ममेदः संभवति, तस्य तादा- 

स्म्येनैव प्रतीयमानत्वात् ॥ 

युतसिद्धयोः संबन्धः संयोगः, अयुतसिद्धयोस्वु सम- 
वायः--दइलययमभ्युपगमो सृषैव तेषाम् , प्राक्सिद्धस्य कार्या 

स्कारणस्यायुतसिद्धत्वानुषपत्तेः । अथान्यतरापेश्च एवायम- 
भयुपगमः स्यात्त--अयुतसिद्धस्य कार्यस्य कारणेन संबन्धः 

&, ए. 1. 7 
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समवाय इति, एवमपि प्रागसिद्धस्यारब्धास्मकस्य कायस्य 

कारणेन संबन्धो .नोपपदते, द्रयायत्तत्वात्संबन्धस्य । सिद्धं 

भूत्वा संबध्यत इति चेत्, प्राक्षारणसंबन्धात्कायेस्य सिद्धा- 
वभ्युपगम्यमानायामयुतसिद्धयभावात् , कायैकारणयोः सं- 

योगविभागौ न विध्ेते इतीदमुक्तं दुरुक्तं स्यात् । यथा चोत्प- 

न्रमान्नस्याक्रियस्य कायद्रव्यस्य विभुभिराकाशादिभिद्रेव्या- 

न्तरैः संबन्धः संयोग एवाभ्युपगम्यते, न समवायः, एवं 

कारणद्रव्येणापि संबन्धः संयोग एव स्यात् , न समवायः । 

नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबन्धस्य संबन्धिव्यति- 

रकेणास्िते किंचिसखमाणमस्ि; संबन्धिशचब्दभ्रययव्यततिरे- 

केण संयोगसमवायश्चब्दप्रययदश्चनात्तयोरस्ित्वमिति चेत्, 

न ; एकत्वेऽपि खरूपबाद्यरूपापेश्रया अनेकशब्दप्रययदर्ना- 

त् । यथैकोऽपि सन् देवदत्तो छोके सरूपं संबन्धिरूपं चये- 

कष्य अनेकञ्चब्दप्रययभागमवति--- मनुष्यो ब्राह्मणः श्रोत्रियो 

वदान्यो बाखो युवा स्थविरः पिता पुत्रः पौत्रो 
भ्राता जामतिति; . यथा चैकापि सती रेखा 
सानान्यत्वेन निविशमाना एकदशशचतसहस्रादिशब्दग्रययमे- 

दमनुभवति, तश्रा संबन्धिनोरेव संबन्धिराब्द्प्रययन्यतिरेके- 
ण संयोगसमवायशब्दपभ्रयया्हैतम् , न व्यतिरिक्तवस्त्वस्ति- 
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खेन--इत्युपरुष्धिछक्षणप्रापतस्यानुपरुन्ेः अभावः वस्त्व- 

न्तरस्य ; नापि संबन्धिविषयत्वे संबन्धशब्दभ्रयययोः संत- 

तभावप्रसङ्गः ; स्वरूपवाद्यरूपापेक्षयेति--~- उक्तोत्तरत्वात् । 

तथाण्वात्ममनसामप्रदेदाव्वान्न संयोगः - संभवति, प्रदेशवतो 

द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोगदश्च॑नान्; कल्पिताः 

प्रदेखा अण्वात्ममनसां भविष्यन्तीति चेत्, न; अवि्यमा- 

ना्थैकत्पनायां सबवौर्थस्सिद्धिप्रसङ्गात्, इयानेवाविद्यमानो 

विरुद्धोऽविरुद्धो वा अर्थः कल्पनीयः, नातोऽधिकः-- इति 

नियमदेत्वभावात् , कल्पनायाश्च स्वायत्तत्वासपरभूतत्रसंभ- 

वाज्च---न च वैरोषिकैः कल्पितेभ्यः षड्भ्यः पदार्थेभ्योऽन्ये- 

ऽधिकाः शातं सहखं वा अथौ न कर्पयितव्या इति निवा- 

रको हेतुरस्ति ; तस्माद्यस्मे यस्मै यद्यद्रोचते तत्तत्सिध्येत् ; 

कश्चित्कृपाटुः प्राणिनां दुःखबहुरः संसार एव मा भूदिति 

कल्पयेत्; अन्यो वा व्यसनी युक्तानामपि पुनरुत्पत्ति कल्प 

येत्; कस्तयोर्मिवारकः स्यात् । किंचान्यत्-- द्वाभ्यां पर- 

माणुभ्यां निरवयवाभ्यां सावयवस्य व्यणुकस्याकाशेनेव 

संशेषानुपपत्तिः ; न ह्याकाशस्य प्रथिन्यादीनां च जतुकाष्ठव- 
्सन्ेषोऽस्ति; ` काथैकारणद्रन्ययोरभिताश्रयभावोऽन्यथा 

नोपपद्यत इत्यवश्यं करप्यः समवाय इति वेत्, न; इतरे- 
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तराश्रयत्वात्-- कायकारणयोर मेदसिद्धावाथिताश्रयभा- 

वसिद्धिः, आश्रिताश्रयभावसिद्धौ च तयोर्भेदसिद्धिः-- - 

ण्डवद्रवत्-- इतीतरेतराश्रयता खात्; न दहि का्यैकार- 

णयोर्भेद् आशभिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते, 

कारणस्यैव संस्थानमातरं का्यमित्यम्युपगमात् ॥ 

किंचान्यत्- परमाणूनां परिच्छिन्नस्वात् › यावत्यो दिज्चः- 

षट् अष्टौ दश बा~तावद्धिरवयंवैः सावयवास्ते स्युः, सावयव- 
स्वादनित्याश्च--इति निस्यत्वनिरवयवस्वाभ्युपगमो बाभ्येत। 

यांस्त्वं दिग्भेदभेदिनोऽवयवान्कस्पयसि, त एव परमाणव 

इति चेत्, न; स्थुछसुक्ष्मतारतस्यक्रमेण आ परमकारणाद्धि- 

नाशोपपत्तेः--यथा प्रथिवी व्यणुकायपेक्षया स्थूलतमा वस्तु- 
भूतापि विनश्यति, ततः सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं च प्रथिव्येकजा- 

तीयकं विनयति, ततो व्यणुकम् , तथा परमाणवोऽपि प्र- 

धिव्येकजातीयकत्वाद्धिनदयेयुः । विनशयन्तोऽप्यवयवतिभा- 

गेनैव विनदयन्तीति चेत्, नायं दोषः; यतो घृतकाटिन्य- 
विढयनवद्पि विनाशोपपत्तिमवोचाम--यथा हि धृतसुबणौ- 

दीनामविभञ्यमानावयवानामप्यञ्चिसंयोगात् द्रवभावापत्त्या 

काठिन्यविनाञ्ञो भवति, एवं परमाणूनामपि परमकारणभा- 
वापत्त्या मूलयौदिविनाशो भविष्यति ! तथा कायारम्भोऽपि 
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नावयवसंयोगेनैव केवखेन भवति, क्षीरजटादीनामन्तरेणा- 
प्यवयवसंयोगान्तरं दधिदिमादिकार्यारम्भदशंनात् । तदेवम- 

सारतरतकैसंदन्धस्वादीश्वरकारणश्ुतिविरद्धस्वाच्छूतिप्रवणैश्च 

शिषटमन्वादिभिरपरिगृहीतत्वादलन्तमेवानेश्चा = अस्मिन्पर- 

माणुकारणवादे कायां आर्यः श्रेयोर्थिभिरिति वाक्यरोषः ॥ 

सञ्ुदाय उभयहेतुकेऽपि तद्पासिः ॥ १८ ॥ 

बैरेषिकराद्धान्तो दुयुक्तियोगाद्रेदविरोधाच््छिष्टापरिम्र- 

हाच्च नापेक्षितन्य इत्युक्तम्; सोऽत नारिक इति वैनाशिक - 

४. समुदाया- त्वसाम्यात्सरवैतरैनाशिकराद्धान्तो नतरामपे- 

धिकरणम् । क्षितव्य इतीदमिदानीभरुपपादयामः । स च 

बहुप्रकारः, प्रतिपत्तिमेदाष्धिनेयभेदाद्वा ; तत्रैते त्रयो वादिनो 
भवन्ति- केचित्सबौस्तित्वादिनः ; केचिद्धिज्ञानास्तित्वमा- 

वादिनः ; अन्ये पुनः सवेद्यूल्यस्बादिन इति । तत्र ये सवौ- 

स्तिखवादिनो बाह्यमान्तरं च वस्त्वभ्युपगच्छन्ति, भूतं 
भोतिकं च, चित्तं चैत्तं च, तास्तावसप्रतिब्रूमः । तत्र भूतं 

प्रथिवीधात्वादयः, भौतिकं रूपादयश्चश्चुरादयश्च, चतुष्टये 

च प्रथिव्यादिपरमाणवः खरस्रेहोष्णेरणस्वभावाः, ते प्रथि- 

त्यादिभावेन संहन्यन्त- इति मन्यन्ते ; तथा रूपविज्ञानवे- 
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दनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकाः पञ्चस्कन्धाः, तेऽप्याध्यास्मं सर्व- 

व्यवहारास्पद भावेन संहन्यन्ते-- इति मन्यन्ते ॥ 

तत्रेदमभिधीयते योऽयमुभयहेतुक उभयप्रकारः सञु- 

दायः परेषामभिप्ेतः-- अणुहेतुकश्च भूतभौतिकसंहतिरूपः, 
स्कन्धदेतुकश्च पच्वस्कन्धीरूपः-- तस्मन्नुभयहेतुकेऽपि 

समुदयेऽभिप्रेयमाणे, तदप्रापिः स्यात्-- समुदायाप्रापिः 

सयुदायभावाुपपत्तिरित्यथः; कुतः £ सञुदायिनामचेतन- 

त्वात्, चित्ताभिञ्वछ्नस्य च॒ समुदायसिद्धवधीनस्वात् , 

अन्यस्य च कस्यचि्वेतनस्य भोक्तुः प्ररासितुवां स्थिरस्य 

संहन्तुरनभ्युपगमात् , निरपेक्षपरवरस्यभ्युपगमे च प्रवृत्त्यनुप- 

रमगप्रसङ्कात् , आश्चयस्याप्यन्यत्वानन्यत्वाम्यामनिरूप्यत्वात् , 

क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निव्यापारत्वास्रघ्च्यजुपपत्तेः । तस्मा- 

व्ससदायानुपपत्तिः; समुदायालुपपत्तौ च तदाश्रया छोकयात्रा 

दुष्येत ॥ 

इतरेतरप्र्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति- 

माच्रनिमित्तत्वात् ॥ १९ ॥ 

यद्यपि भोक्ता प्रद्रासिता वा कश्चिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो 

नाभ्युपगम्यते, तथाप्यविद्यादीनाभितरेतरकारणत्वादुपपद्यते 
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रोकयाघ्रा ; तस्यां चोपपद्यमानायां न रकिंचिदपरमपेक्षि- 

तव्यमस्ति ; ते चािद्यादयः--- अविद्या संस्कारः विज्ञानं 

नास रूपं षडायतनं स्पञ्चेः वेदना वृष्णा उपादानं भवः जातिः 

जरा मरणं सोकः परिदेवना दुःखं दु्मनस्ता-- इये- 

वंजातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगते समये कचित्संक्षिपरा 

निर्दिष्टाः, कचिसपच्िताः ; सर्वेषामप्ययमनिद्यादिकरापो- 

ऽप्रयाख्येयः ; तदेवमविद्यादिकरपे परस्परनिभित्तनैमित्तिक- 

भावेन घटीयन्त्रवदनिश्चमावरसैमानेऽथोश्षिप्र उपपन्नः संघा- 

त इति चेन्, तन्न; कस्मात् £ उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्-- 

मवेदुपपन्नः संघातः, यदि संघातख किचिन्निमित्तमवगम्ये- 

त; न त्ववगम्यते; यत इतरेतरग्रलययत्वेऽप्यविद्यादीनां पू- 

वेपू्ैम॒ उन्तरोत्तरस्योत्पत्तिमात्रनिमित्तं भवत् भवेत्, न तु 
संघातोत्यत्तेः किंचिनिभित्तं संभवति । नन्वविद्यादिभिरथी- ` 
दाश्षिप्यते संघात इत्युक्तम् ; अन्नोच्यते-यदि तावदयमभि- 
भरायः-अविद्याद्यः संघाततमन्तरेणात्मानमलममाना अपेक्षन्ते 

. संघातमिति, ततस्तस्य संघातस्य किंचिन्निभिन्तं वक्तव्यम् ; 
तच्च नियेष्वप्यणुष्वभ्युगस्यमानेष्वाश्रयाश्रयिभूतेषु च भो- 

क्तृषु सत्सु न संभवतीव्युक्तं वैशेषिकपरीक्षायाम ; किमङ्ग 

पुनः क्षणिकेष्वप्यणुषु भोक्तुरहितेष्वाश्रयाश्रयिसूल्येषु वाभ्यु- 
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पगम्यमानेषु संभवेत् £ अथायमभिप्रायः--अधिद्यादय एव 

संघातस्य निमित्तमिति, कथं तमेवाशरियात्मानं छममाना- 

सखैव निमित्तं स्युः १ अथ मन्यसे-संघाता एवानादौ 

संसारे संतयालुवर्तन्ते, तदश्रयाश्चाविद्यादय इति, तदापि 

संघातात्संघातान्तरमुसखद्यमानं नियमेन वा सट शमेवोत्पयेतः 

अनियमेन वा सदशं विसदृशं बोत्पद्येत; नियमाभ्युपगमे 
मनुष्यपुद्रस्य देवतिथेग्योनिनारकम्राप्य भावः प्राप्नुयान् ; 

अनियमाभ्युपगमेऽपि मनुष्यपुद्रः कदाचिरक्षणेन हस्ती 

भूत्वा देवो वा पुनमेनुष्यो वा भवेदिति प्राप्लुयात्; उभयम- 

प्यभ्युपगमविसद्धम् । अपि च यद्धोगाथः संघातः स्यात्, स 

जीवो नास्ति स्थिरो भोक्ता इति तवाभ्युपगमः ; ततश्च भोगो 

भोगां एव, स नान्येन प्रार्थनीयः ; तथा मोक्षो मोक्षार्थं 

एवेति सुञुष्चुणा नान्येन भवितव्यम्; अन्येन चेस्प्रार्थ्ये- 

तोभयम् , भोगमोक्षुकाावस्थायिना तेन भवितभ्यम् ; अव- 

स्थायित्व क्षणिकतवाभ्युपगमचिरोघः । तस्मादितरेतरोत्पत्ति- 

मात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां यदि भवेत् , मवतुनाम; नतु 

संघातः सिध्येत्, भोक्त्रभावात्-- इत्यभिप्रायः ॥ 

उत्तरोत्पादे च प्रवेनिरोधात् ॥ २० ॥ 

उक्तमेतत-- अविद्यादीनायुसत्तिमात्रनिमित्ततवान्न संघा- 
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तसिद्धिरस्तीति; तदपि तु उत्पत्तिमाच्रनिमित्तत्वं न संभवती - 

तीदमिदानीमुपपाद्यते । क्षणमङ्कवादिनोऽयमभ्युपगमः-- 

उन्तरस्मिन्क्षणे उतद्यमाने पूर्वैः क्षणो निरुध्यत इति; न 

चैवमभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणये्दैतुफलमावः शक्यते 
संपादयितुम्, निरुष्यमार्सस्य निरुद्धस्य वा पूवेक्षणस्याभा- 

वभ्रस्तत्वादुत्तरक्षणहेतुत्वानुपपत्तेः; अथ भावभूतः परिनि- 

ष्पन्नावस्थः पूर्वक्षण उत्तरक्चणस्य हेतुरियभिभ्रायः; तथापि 

नोपपद्यते, भावभूतस्य पुनव्यीपारकसल्पनायां क्णान्तरसंब- 

न्धध्रसङ्गात् ; अथ माव एवास्य व्यापार इदयभिप्रायःः 

तथापि नैबोपपद्यते, हेतुसखभावानुपरक्तस्य फरस्योसपत्त्यसंभ- 

वात्; स्वभावोपरागाभ्युपगमे च, हेतुस्वभावस्य फटका- 

छावस्थायित्वे सति, क्षणभङ्गाभ्युपगमलयागप्रसङ्गः ; विनैव 

वा स्वभावोपरागेण हेतुफरुमावमभ्युपगच्छतः सवैत्र तल्रा- 

्ररतिप्रसङ्कः । अपि चोत्पादनिरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपमेव 

बा स्याताम् , अवस्थान्तरं वा, वस्त्वन्तरमेव वा-- सवै- 

थापि नोपपद्यते ; यदि तावद्रस्तुनः स्वरूपमेबोत्पादनिगोधौ 

स्याताम् , ततो वस्तुशब्द उत्पादनिरोधङब्दौ च पयौयाः प्रा- 

युः ; अथास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येत-- उत्पादनिरोध- 

शब्दाभ्यां मधभ्यवर्िनो वस्तुन आदयन्ताख्ये अवस्थे अभिट- 
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प्येते इति, एवमप्याद्यन्तमध्यक्चणत्रयसंबन्धिसाद्रस्तुनः क्ष- 
1 ̂ 

णिकत्वाभ्युपगमहानिः ; अथालन्तव्यतिरिक्तावेवोत्पादनि- 

रोधौ वस्तुनः स्याताम्-- अश्वमहिषवत् , ततो वस्तु उत्पा- 

दनिरोधाभ्यामरसस्परष्टाभिति वस्तुनः रा्रतत्वप्रसङ्गः; यदि 

च दश्चनादर्शाने वस्तुन उत्पादनिरोधौ स्याताम् , एवमपि द्र- 
ष्मो तौ न बस्तुधाविति वस्तुनः शा्वतसभ्रसङ्ग एव । 
तस्मादप्यसंगतं सौगतं मतम् ॥ 

असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्य 
मन्यथा ॥ २१॥ 

क्षणभङ्गवादे पूैक्चणो निरोधप्रस्तत्वान्नोत्तरस्य क्षणस्य 

देतभेवतीवयुक्तम् ; अथासत्येव हेतौ फलोत्पति न्रूयात् , ततः 
प्रतिज्ञोपरोधः स्यात्त्--चतुर्विधान्हेवृन्धरतीय चित्तचेत्ता उत्प- 

न्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत ; निर्हैतुकायां चोत्पत्तावप्रतिव- 

न्धास्सर्वं सरवेत्रोत्पयेत । अथोत्तरक्षणोत्पात्तिर्यावन्तावद्वति- 

छते पूवश्षण इति ब्रूयात् › ततो यौगप हेतुफलयोः स्यात्; 
तथापि प्रतिज्ञोपरोध एच स्यात्-- क्षणिकाः सर्वे संस्कारा 

इतीयं प्रतिज्ञोपरुध्येत ॥ 

प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रा्िर- 
विच्छेदात् ॥ २२॥ 
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अपि च वैनाशिका; कल्पयन्ति-- बुद्धिबोध्यं त्रयाद्. 
न्यत्संस्कृतं क्षणिकं चेति ; तदपि. च जयम्-्रतिसंख्याप्रतिसं-, 
स्यानिरोधौ आकारं चेदयाचक्षते; त्रयमपि चैतत् अवस्तु 
अभावमात्रं निरुपाख्यमिति मन्यन्ते ; बुद्धिपूवैकः किल बि-' 
नाश्चो भावानां प्रतिसंख्यानिरोधो नाम भाष्यते; तद्धिपरी- 

तोऽप्रतिसंख्यानिरोधः ; ̀ आवरणाभावमान्रमाकाश्चमिति । ते- 
घामाकाश्चं परस्तास्रयाख्यास्यति ; निरोधद्वयमिदानीं प्रया- 

चष्टे-- प्रततिसंख्याप्रतिसंख्यानिसोधयोः अप्राप्िरसं मव इलय- 

थैः; कस्मात् £ अविच्छेदात्-- एतौ हि प्रतिसख्याप्रति- 

संख्यानिरोधौ संतानगोचरौ वा स्याताम् , भावगोचरौ वा; 
न तावत्संतानगोचरौ संभवतः, सर्वेष्वपि संतानेषु संतानि- 

नामविच्छिन्निन हेतुफलभावेन संतानविच्छेदस्यासं भवात्; 

नापि भावगोचरौ संभवतः--न हि भावानां निरन्वयो 
निरुपाख्यो विनाशः संभवति, सवौस्वप्यवस्थासु प्रयभिज्ञा- 

नबलेनान्वय्यविच्छेददशेनात्, अस्पष्टप्रयभिज्ञानास्वप्यव- 

स्थासु कचिदष्टेनान्वय्यविच्छेदेनान्यत्रापि तदजुमानात् । 

तस्मात्परपरिकस्पितस्य निरोध द्रयस्यानुपपत्तिः ॥ 

उभयथा च दोषात् ॥ २३॥ 
+ [> कना 

योऽयमविद्यादिनिरोधः प्रतिसंख्यानिरोधान्तःपाती पर- 
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परिकल्पितः, स सम्यग्ञानाद्रा सपरिकरास्स्यात् ; स्वयमेव 

वा--- पूवैस्मिन्विकस्पे निर्हेतुकविनाखाभ्युपगमहानिप्रसङ्गः; 

उत्तरस्मिस्तु मार्गोपदेश्चानथेक्यप्रसङ्गः । एवञ्ुभयथापि दोष- 

प्रसङ्गादसम समिदं द्धनम् ॥ 

आकाशे चाविद्ोषात् ॥ २४ ॥ 

यच्च तेषामेवाभिप्रेतं निरोधद्भयमाकाडं च निरपाख्य- 

मिति--तत्र निरोधद्धयस्य निरूपाख्यत्वं पुरस्ताननिराक्ृतम् ; 

आकारास्येदानीं निराक्रियते । आकाञ्चे चायुक्तो निरुपाख्य- 

त्वाभ्युपगमः, प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधयोरिव वस्तुत्वप्र- 
तिपत्तेरविरोषात् । आगमप्रामाण्यात्तावत् ८ आत्मन ञआका- 

यः संभूतः ' इदयादिश्रुतिभ्य आकाशस्य च वस्तुतवप्रसि- 

द्विः। विभ्रतिपन्नान्प्रति तु शाच्दगुणानुमेयत्वं बक्तव्यम--ग- 

न्धादीनां गुणानां प्रथिव्यादिवस्त्वाश्रयत्वदशेनात् । अपि च 

आवरणाभावमात्रमाकाक्ञमिच्छताम् , एकस्मिन्सुपर्णे पतया- 
चरणस्य विद्यमानल्ात्सुपणान्तर स्योलिपस्सतोऽनवकाश्चत्वप्रस- 

ङ्गः; यत्रावरणाभावस्तत्र पतिष्यतीति चेत्--येनावरणाभा- 

वो विशेष्यते, तत्तर्हि वस्तुभूतमेवाकाकं खात् , न आवरणा- 

भावमात्रम् ; अपि च आवरणाभावमात्रमाकडं मन्यमा- 

नस्य सौगत स्वाभ्युपगमविरोधः प्रसज्येत ; सौगते हि स- 
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मये ‹ परथिवी भगवः किंसंनिश्रया ` इलयस्मिन्प्रश्नप्रतिवचन- 

प्रवाहे प्रथिव्यादीनामन्ते “वायुः किसंनिश्रयः' इद्यस्य 
प्रभस्य प्रतिवचनं भवत्ति- ‹ वायुराकाशसंनिश्रयः ' इति ; 

तदाकाङ्चास्यावस्तुत्वे न समसं स्यात् ; तस्मादप्ययुक्तमा- 

काञ्चस्यावस्तुत्वम् । अपि च निरोधद्वयमाकाशं च च्रयम- 

प्येतन्निरुपाख्यमवस्तु निलयं चेति विप्रतिषिद्धम् ; न व- 

स्तुनो नियत्वमनिलयत्वं वा संभवति, वस्त्वाश्रयत्वाद्धमंधरमि- 

व्यवहारस्य ; धर्मधभिभावे हि घटादिवद्वस्तुत्वमेव स्यात्; 

न निरूपाख्यत्वम् ॥ 

अनुस्यरतेख ॥ २५ ॥ 

अपि च वैनाशिकः सवैस्य वस्तुनः क्षणिकतामभ्युपयन् 
उपछ्ब्धुरपि क्षणिकतामभ्युपेयात्; न च सा संभवति; 

अनुस्मृतेः-- अनुभवम् उपरन्धिमनूत्पद्यमानं स्मरणमेव अ- 

सुस्म्रतिः; सा चोपङब््येककवैका सती संभवति, पुरुषा- 

न्तरोपरन्धित्रिषये पुरुषान्तरस्य स्मृयदशंनात्; कथं हि 

° अहमदो ऽद्राक्षम--इद मिदानीं पश्यामि ' इत्ति च पूर्वोत्तिरद्- 

शिन्येकस्मिन्नसति प्रययः स्यात्! अपि च दर्च॑नस्मरणयोः कतै. 

यैकस्मिन्प्रयक्षः प्रयभिज्ञाप्रययः सर्वस्य रछोकस्य प्रसिद्धः- 

° अहमदोऽद्राक्षम-- इदं पद्याभिः इति ; यदि हि तयो- 
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भिन्नः कती स्यान् , ततः ‹ अहं सरामि-- अद्राक्षीद्न्यः । 

इति.प्रतीयोत् ; न स्ववं प्रयेति कश्चित्; यत्रैवं प्रययस्तत्र 

दर्खनस्मरणयोभिन्नमेव कतौरं सवैरोकोऽवगच्छति-- ° स्म- 

साम्यहम्-- असावदो द्राक्षीत् इति; इह तु (अहमदो- 

ऽदराक्षम् ` इति दश्चनस्मरणयोर्वैनाक्षिकोऽप्यात्मानमेवैकं कर्ती - 

रमवगच्छति ; न " नाहम् ̀  इव्यात्मनो दशनं निवृत्तं निद्ठते- 

यथा अभ्रिरनुष्णोऽप्रकाक्च इति वा । तत्रैवं सलेकस्य दश्च॑न- 

स्मरणलक्षणक्षणद्रयसंबन्ये क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिरपरिदायी 

्ैनाशिकस्य स्यात् । तथा अनन्तरामनन्तरामात्मन एव 
प्रतिपत्ति प्रयभिजानन्नेककटेकाम् आ उन्तमादुन्छासात् , 

अतीता ॒प्रतिपत्तीः आ जन्मन आत्मेककरैकाः, प्र 

तिसंदधानः, कथं क्षणभङ्गवादी वैनािको नापत्रपेत ? 

स॒ यदि ब्रूयात् सादृदयादेतत्संपत्स्यत इति, तं प्रति- 

्रयात~-- तेनेदं सटृशमभिति यायत्तत्वास्सादरयस्य, क्ष - 

णभङ्गवादिनः सटृशयाोद्रेयोवस्तुनोगरहीतुरेकस्याभावात् , सा- 
दङ्यनिमित्तं प्रतिसधानमिति मिथ्याप्रखाप एव स्यात् ; 

स्याच्ेतपू्वोत्तरयोः क्षणयोः सादृश्यस्य प्रहीतैकः, तथा 
सयेकस्य क्षणद्वयावस्थानारक्षणिकलवभ्रतिज्ञा पीञ्येत; ‹ तेनेव 
सदृशम् ' इति .प्रययान्तरमेवेदम् , न पूर्वोत्तरक्चणद्वयमरहण- 
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निमित्तमिति चेत्, न; तेन इदम इति भिन्नपदार्थोपा- 
दानात् ; प्रययान्तरमेव चेत्सा र्यविषयं स्यात् , "तेनेदं 

सरश्चम ` इति वाक्षयप्रयोगोऽन्थंकः स्यात् , सादृश्यम् 
इलव प्रयोगः प्राप्नुयात् यदा हि छोके प्रसिद्धः पदाथः 

परीक्चकैन परिगृह्यते, तदा स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो वा उ- 

भयमप्युच्यमानं परीक्चकाणामात्मनश्च यथाथेत्वेन न बुद्धिसं- 
तानमारोहति । एवमेवैषोऽथः इति निश्चितं यत्, तदेव 

वक्तव्यम् ; ततोऽन्यदुच्यमाने बहुप्रलापित्वमात्मनः केवलं 

प्रख्यापयेत् । न चायं सादश्यात्संग्यवहारो युक्तः ; तद्धावा- 

वगमात् , तत्सदशभावानवगमाच्च । भवेदपि कदाचिद्राह्यव- 

स्तुनि विप्रखम्भसंभवात् ° तदेवेदं स्यात् , त्सर वा 

इति संदेहं ; उपछङन्धरि तु संदेद्योऽपि न कदाचिद्धवति-- 

‹ स एवाहं स्यां तत्सदृशो वा ` इति, य ‹ एवाहं पूर्वे्यरद्राक्षं 

स॒ एवाहमद्य स्मरामि इति नििततद्धाबोपम्भात् । 

तस्मादप्यनुपपन्नो वैनाशिकसमयः ॥ 

नासतोऽदष्टत्वात् ॥ रदे | 

इतश्चानुपपन्नो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरमलुयायिका- 

रणमनभ्युपगच्छताम् अभावाद्धाबोत्पत्तिरियेतदापदयेत ; द्- 

शयन्ति चाभावाद्धावोत्पत्तिम- ˆ नानुपसद्य प्रादुभावात् 
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इति ; बिनष्राद्धि किख बीजादङ्कर उत्पद्यते, तथा विनष्टालक्षी- 

गादधि, मृिण्डाच्च घटः; कूटस्थाच्चत्कारणात्कायैमुत्पयेत, 

अविशेषात्सर्व सवेत उत्पयेतः; तस्माद भावग्रस्तेभ्यो बीजादि- 

भ्योऽङ्कुरादीनाुल्ययमानत्वादभावाद्भावो्यत्ति :--इति मन्य- 

न्ते । तत्रदसुच्यते-- नासवोऽदृष्त्वात् ' इति । नाभावाद्धाव 

उत्पद्यते ; यद्चभावाद्धाव उत्पद्येत, अभावत्वाविश्ञेषात्कारणचि- 

शेषाभ्युपगमोऽनथैकः स्यात् ; न हि) बीजादीनामुपमृदितानां 

योऽभावस्तस्याभावस्य शशविषाणादीनां च, निःसभावत्वा- 

विशेषाद् भावस कशचिद्टिशेषोऽस्ति; येन, वीजादेवाङ्कुरो जाय- 

ते क्षीरादेव दधि-- इयेवंजाततीयकः कारणविदोषाभ्युपगमो- 

ऽधेवान्स्यात् ; निर्विडषस्य त्वभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे शाश- 

विषाणादिभ्योऽप्यङ्करादयो जायेरन् ; न चैवं दृद्यते; यदि 

पुनरभावस्यापि विज्ञेषोऽभ्युपगम्येत्त- उत्पखादीनामिव नी- 

छत्वादिः, ततो भिशेषवच्वादेवा भावस्य भावत्वसुत्पलादिवस्र- 

सञ्येत; नाप्यभावः कस्यचिदुत्पत्तिहेतुः स्यात् , अमावत्वादेव, 

ङराविषाणादिवत् ; अमावान्च भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्व 

कायै स्यात; न चैवं हर्यते, सवैस्य च वस्तुनः स्वेन सखेन 

रूपेण भावात्मनैवोपरभ्यमानत्वात्; न च मृद्न्विताः शरा- 

वाद्यो भावास्तन्त्वादिविकाराः केनचिद्भ्युपगम्यन्ते ; मृद्धि- 
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कारानेव तु मृद्न्वितान्भावान् टोकः प्रत्येति । यत्तक्तम-स्रू- 

पोपमरदेमन्तरेण कस्यचिल्क्रूटस्थख वस्तुनः कारणत्ालुपपनत्तेर- 

भावाद्धाबोत्पत्तिभंवितुमर्ैतीति, तहुरुक्तम् , स्थिरस्वभावाना- 

मेव सुवर्णादीनां प्रयभिज्ञायमानानां रूचकादिकारणमावद्चै- ` 

नात् ; येष्वपि बीजादिषु स्रूपोपमर्दो लक्ष्यते, तेष्वपि नासा- 

बुपश््यमाना पूवावस्था उत्तरावस्थाया; कारणमभ्युपगम्यते, 

अनुपमृद्यमानानामेवानुयायिनां वीजायवयवानासङ्कुरादिका- 

रणभावाभ्युपगमात् । तम्मादसद्धयः दश्विषाणादिभ्यः 

सदुतनत्त्यददीनात्, सद्धचश्च सुबणौदिभ्यः सदुत्पत्तिद्री- 

नात् , अनुपपन्नोऽयसभावाद्भावोत्पच्यम्युपगमः । अपि च 
चतुकषिधित्तचैत्ता उत्पद्यन्ते परमाणुम्यश्च भूतभौतिकलक्षणः 
समुदाय उत्पद्यते-~ इलयम्युपगम्य, पुनरभावाद्भावोत्प्धि 

कर्पयद्भिरय्युपगममपहुवनिरवैनारिकैः सवे खोक आकुली- 
क्रियते ॥ 

कषा ४9 

उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥ २७ ॥ 

यदि चाभावाद्धावोसपत्तिरभ्युपगस्येत, एवं सल्युदासीना- 
> 

[ष नामनीहमानानामपि जनानामभिमतसिद्धिः स्यात् , अभा- 
वस्य सुलभत्वात् । कृषीवरस्य क्षे्रकमण्यप्रयतमानस्यापि स- 
स्यनिष्पत्तिः स्यात् ; कुखारस्य च मृर्संस्कियायामप्रयतमान- 

8. छ, 1. 8 
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म्यापि अमत्रोत्पत्तिः } तन्तुवायस्यापि तन्तूनतन्वानखापि 

तन्वानस्येव चखखाभः; खर्गापवर्भयोश्च न कथित्कथंचि- 

त्समीदेत । न चैतद्युज्यते अभ्युपगम्यते वा केनचित । 
तस्मादनुषपपन्नोऽयममावाद्भावोत्पन्त्यभ्युपगमः ॥ 

नामाव उपलब्धेः | २८ ॥ 

एवं बाह्याथवादमा्रिल् ससुदायाप्राप्टयादिषु दूषणेषुद्धा- 

चितेषु विज्ञानवादी बौद्ध इदानीं प्रयव तिष्ठते--केषां चित्कि- 
५. नाभावा- छ विनेयानां बाह्ये वस्तुन्यभिनिवेशमारक््य 

िकरणम । तदनुरोधेन बाद्यार्थवादेप्रकरियेयं बिराचता। 

नासौ सुगताभिप्रायः । तस्य तु विज्ञातैकस्कन्धवाद् एवाभि- 
प्रेतः तस्मिश्च विज्ञानवादे बुद्धयाखूडेन रूपेणान्तस्थ एव 

प्रमाणप्रमेयफरव्यवहारः सवै उपपद्यते, सव्यपि बाह्यार्थे बु- 

द्वयारोहमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहारानवतारात् । कथं पुन- 

रवगम्यते--अन्तस्थ एवायं सर्वैव्यवहारः, न विज्ञानव्य- 

तिरिक्तो बाह्योऽर्थोऽस्तीति ; तदसंमबादियाद--स हि बा- 

ह्योऽर्थोऽभ्युपगम्यमानः परमाणवो वा स्युः, तत्समूहा वा स्त- 
म्भादयः स्युः ; तत्र न तावत्परमाणवः स्तम्भादिप्रययपरि- 

च्छेया भवितुमहेन्ति, परमाण्वाभासन्ञानानुपपत्तेः; नापि 

तत्समूहाः स्तम्भादयः, तेषां परमाणुभ्योऽन्यत्वानन्यत्वाभ्यां 
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निरूपयितुमशक्यत्वात् । एवं जायादीनपि भ्रयाचक्षीत । अ- 

„ पि च अनुमवमात्रेण साघारणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य यो- 

अयं प्रतिविषयं पश्चपात्तः-स्तम्भज्ञानं कुड्यज्ञानं घटज्ञान पर- 

ज्ञानमिति, नासौ ज्ञानगतविज्ेषमन्तरेणोपपद्यत इलयवदयं वि- 

षयसारूप्यं ज्ञानस्याङ्गकतेव्यम् ; अङ्गाकृते च तस्मिन्विषया- 

कारस्य ज्ञानेनैवावसद्धत्वाद्पाथिका बाह्यार्थसद्धावकल्पना। अ- 

पिच सहोपटस्भनियमादमेदो विषयविज्ञानयोरापतति; न द्य 

नयोरेकस्यातुपम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽस्ति ; न चैतत्खभाववि- 

वेके युक्तम, प्रतिवन्धकारणाभावान्,; तस्मादप्यथाभावः । 

स्वप्रादिवचेद्ं द्रषटव्यम्--यथा हि स्वप्रमायामरीच्युदंकग- 

न्धर्मैनगरादिप्रलयया विनैव बा्येनार्थेन मप्राह्यग्राहकाकासा 

भवन्ति ; एवं जागरितगोचरा अपि स्तम्भाद्िग्रयया भवि- 

तुमहैन्तीयवगम्यते, प्रत्ययत्वाविकञेषात् । कथं पुनरसति बा- 

द्या्थे प्रययवैचिच्यञुपपव्यते £ वासनानैचिच्यादियाद-- 

अनादौ हि संसारे बीजाङ्कुरवद्वज्ञानानां वासनानां चान्यो- 

न्यनिभित्तनैभित्तिकभावेन वैचित्यं न विप्रतिषिध्यते; अपि 

-च अन्वयव्यतिरेकामभ्यां वासनानिमिन्तमेव ज्ञानवैचिच्यमिलय- 

वगम्यते, स्वप्रादिष्वन्तरेणाप्यर्थ वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचि- 

यस्य. उमाभ्यामप्यावाभ्यामभ्युपगमभ्यमानत्वात् , अन्तरेण 
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तु वासनाम्थनिभित्तस्य ज्ञानवैचिज्यस्य मया अनभ्युपगम्य- 

मानत्वात् ; तस्माद्प्यभावो वाह्याथैस्येति ! एवं प्राप्र-- 

नरूमः--नाभाव उपढव्धेरिति । न खल्वभावो बाद्यस्या- 

अस्याध्यवसातुं शक्यते; कस्मात् १ उपरब्धेः--उपरूभ्यते 

हि प्रतिग्रययं बाह्योऽथः--स्तम्भः कुङ्यं घटः पट इति; 

न चोपलम्यमानस्यैवामावो मवितुमर्हति ; यथा हि कथि- 

दानो युजिसाध्यायां तप्त स्वयमनुमूयमानायामेवं बू- 

यात्--- “नाहं मुखे न वा तृप्यामि" इति--तद्वदिन्द्रिय- 

संनिकर्बेण स्वयमुपरुममान एव वाह्मथैम् , ‹ नाहमुपल्मे 

न च सोऽस्ति" इति व्रुवन् , कथमुपादेयवचनः स्यात् । 

ननु नाहमेवं त्रवीभि-- ‹न कंचिदधमुपरभे' इति; 

किं तु ° उपरब्धिव्यतिरिक्तं नोपलभे इति व्रवीमि; 

बाढमेवं व्रवीषि निरङ्कुशतवात्ते तुण्डस्य, न तु युक्ल्युपेतं ्रवी- 

षि, यत उपरुव्धिव्यत्तिरेकोऽपि बलादथंस्याभ्युपगन्तव्यः, 

उपषन्धेरेव ; न हि कथ्चिदुपरल्िमेव स्तम्भः कुल्यं चेस्यु- 

पङमते ; उपरव्धिविषयत्वेनैव तु स्तम्भङ्घख्यादीन्मर्वे छो- 

करिका उपरमन्ते । अतश्च एवमेव सर्वे छोकिका उपरभन्ते, 

यन् प्रलयाचक्षाणा अपि बाद्यमथेम् एवमाचक्षत--“ यदन्तर्ञ- 

यरूपं तद्रहि्वदवभासते ` इति- तेऽपि हि सवरोकप्रसिद्धां 
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बहिरवभासमानां संविदं प्रतिखभमानाः, प्र्याख्यातुकामश्च 

बाह्यमथम् , ‹ बहिवैन् ' इति वत्कारं कुवन्ति; इतरथा हि 

कस्मात् ‹ बहिवेन इति ब्रूयुः; न हि ‹ विष्णुमित्रो व 

न्ध्यापुत्रवदवभासते ` इति कश्चिदाचक्षीत ; तस्मात् यथानु- 

` भवं तत्त्वम अभ्युपगच्छ्धिः वहिरेवावभासत इति 

थुक्तम अभ्युपगन्तुम , न तु बहिवैन अवभासत इति । 

नु वाह्यस्या्थस्यासंमवात्त् बहिर्वद्वभासते इलयध्यवमि- 

तम; नायं साधुरध्यवस्रायः;, यतः प्रमाणप्रवृत्तयप्रव- 

त्तिपू्वंकौ संमवासंभवाववधार्येते, न पुनः संभवासंमव- 

पू्वेके प्रमाणप्रबरत््यभवृत्ती ; यद्धि प्रयक्षादीनामन्यतमेनापि 

प्रमाणेनोपरभ्यते, तत्संभवति; यत्तु न केनचिदपि प्र 

माणेनोपलभ्यते, तन्न संभवति; इह तु यथाखं स्वैरेव 

प्रमाणेर्वाद्यो ऽथ उपरभ्यमानः कथं व्यतिरेकान्यतिरेकादि- 

बिकल्पैनै संमवतीत्युच्येत-- उपट्ब्धेरेव १ न च ज्ञानस्य 
विषयसारूप्याद्विषयनास्ो भवति, असति चिषये , विषयसा- 

रूप्यानुपपत्तेः, बहि रुपरन्धेश्च विषयस्य ; अत एव सहोपल- 

म्भनियमोऽपि प्रययचिषययोरूपायोपेयभावहेतुकः, न अभे- 

दहेतुकः-- इत्यभ्युपगन्तन्यम् । अपि च घटज्ञानं पटज्ञान- 

भिति विक्षेषणयोरेव घटपटयोर्भेदः) न विशेष्यस्य ज्ञानस्य ~ 
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का यथः ुछ्ठो गौः कृष्णो गौरिति श्ौक्ट्यकाष्ण्यैयोरेव 
मेदः, न गोत्वस्य; द्वाभ्यां च भेद एकस्य सिद्धो भवति, 

एकस्मा द्योः; तस्मादथेज्ञानयोर्भेदः; तथा घरदर्ीन 

घटस्मरणमिदयत्रापि प्रतिपत्तव्यम् ; अच्रापि हि विरशेष्ययोरेव 

दश्चनस्मरणयोर्मदः, न विशेषणस्य घरस्य--यथा क्नीरग- 

न्धः क्षीररस उति विरशेष्ययोरेव गन्धरसयोर्भेदः, न विशै- 

षणस्य क्षीरस्य, तद्वत । अपि च द्रयो्धिज्ञानयोः पूर्वोत्तर- 

काटयोः स्वसंवेदनेनैव उपक्षीणयोः इतरेतरप्ाह्यभादकत्वानु- 

पपत्तिः ; ततश्च--विज्ञानमेदप्रतिज्ञा क्षणिकत्वादिधरमग्रतिज्ञा 

खटभ्रणसमान्यलक्षणवास्यवासकत्वाविद्योपय्रवसदसद्धममब- 

न्धमोक्षादिप्रतिज्ञाश्च स्वदाखगताः--ता दीयेरन् । किंचान्य- 

त--विज्ञानं विज्ञानमिलयमभ्युपगच्छता, बाह्याः स्तम्भः कु- 

ख्यभिेवंजातीयकः कस्मान्नाभयुपगम्यत इति वक्तव्यम ? 

विज्ञानमनुभूयत इति चेत् ›, बाद्योऽप्यर्थोऽनुभूयत एवेति यु 

क्तमभ्युपगन्तुम् ; अथ विज्ञानं भ्रकारात्मकत्वास्प्रदी पवस्स्वय- 

मेवानुभूयते, न तथा बाद्योऽप्यथं इति चेन्-- अलन्तविर- 

द्धं खात्मनि क्रियामभ्युपगच्छसि--अभ्चिरात्मानं दहतीति- 

वत्; अविरुद्धं तु रोकश्रसिद्धम--स्वात्मव्यतिरिक्तेन विज्ञा-' 

नेन बाह्यार्थोऽनुभूयत इति नेच्छसि ; अहो पाण्ड्यं महद- 
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रितम्; न चाथेव्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेवानुभूयते, 
स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव । ननु विज्ञानस्य स्वरूपन्यति- 

रिक्तप्राह्यत्वे, तदप्यन्येन राद्यं तदप्यन्येन--इलयनवस्था 

प्राप्रोति; अपि च प्रदीपवद्वभासात्मकव्वाजज्ञानस्य ज्ञा 

नान्तरं कल्पयतः समत्वाद्वभास्यावभासकभावानुपपत्तेः 

कस्पनान्थक्यमिति तदुभयमप्यसत् , विज्ञानय्रहणमात्र 

ग्व॒विज्ञानसाक्षिणो प्रहणाका्कानुत्पादादनवस्थाशङ्काचुप- | 

पत्तेः, साध्िप्रयययोखच स्वभाववैषम्यादुपरन्धरपरभ्यभावो- 

पपत्तेः, स्वयंसिद्धस्य च साक्षिणोऽप्रत्याख्येयत्वात् । किचा- 

न्यन-- प्रदी पवद्धिज्ञानमवभासकान्तरनिरपेक्षं स्वयमेव प्र 

यते-- इति ब्रुवता अप्रमाणगस्यं॒विज्ञानमनवगन्तृकमि- 

त्युक्तं स्यात्-- रिराघनमध्यस्थप्रदीपसदहखग्रथनवत् ; बाढ- 

मेवम्-- अनुभवरूपत्वान्तु विज्ञानस्येषठो नः प्रस्लया अलु- 

ज्ञायत इति चेत्, न ; अन्यस्यावगन्तुश्वश्चु:साधनस्य प्रदी. ` 

पादिप्रथनदद्यैनात्; अतो विज्ञानस्यप्यवभास्यताविशेषा- 

त्सत्येवान्यस्मिन्नवगन्तरि प्रथनं प्रदीपवदिलयवगम्यते । सा 

क्षिणोऽवगन्तुः स्वयंसिद्धतामुपक्षिपता, स्वयं प्रथते विज्ञानम. 

इत्येष एव॒ मम ॒पश्षस्स्वया वाचोयुक्टयन्तरेणाभित इति 
चेन्, न; विज्ञानस्योत्पत्तिपरध्वसानेकल्वादि विशेषवत्त्वाभ्यु- 
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पगमात् ; अतः प्रदीपवद्धिज्ञानस्यापि व्यतिरिक्तवगम्यत्व- 

मस्माभिः प्रसाधित्तम्॥ 

यैघम्योीचच न स्वभ्रादिवत् ॥ २९ ॥ 

यदुक्तं बाह्याधापलापिना---खप्रादिप्रययवजागरितगोच - 

रा अपि स्तस्भादिभरलयया विनैव बाह्येनार्थेन मवेयुः; प्रत्यय- 
त्वाचिशेषादिति, तस््रतिवक्तव्यम् ; अच्रोच्यते--न म्बप्रा- 

दिप्रययवल्ना्रत्रलयया भवितुमर्हन्ति; कस्मात्? तेधमम्या- 

तू--वैधरम्यं हि भवति स्वप्रजागरितयोः; किं पुनर्वैधम्यम् 

बाधावाधाविति ब्रूमः-- बाध्यते हि स्वभरोपटन्धं वस्तु 

प्रतिबुद्धस्य--मिभ्या मयोपछब्धो महाजनसमागम इति, 

न ह्यस्ति मम महाजनसमागमः, निद्राग्खनं तुमे मने ब- 

भूव, तेनेषा ्रान्तिरुद्रमूवेति; एवं मायादिष्वपि मवति य- 

थायथं बाधः ; नैवं जागरितोपरुब्धं वस्तु स्तम्भादिकं कस्यां 

चिद्प्यवस्थायां बाध्यते । अपि च स्मृतिरेषा, यत्स्वप्रदर्च- 

नम्; उपरुष्धिस्तु जागरितदशेनम् ; स्मृस्युपर्ब्ध्योच् प्रय- 
क्षमन्तरं स्यमनुभूयते अथैविप्रयोगसंप्रयोगात्मकम-- इष्ठ 
युच्ं स्मरामि, नोपरभ, उपलब्धुमिच्छामीति । तेतर सति 
न शक्यत वक्तुम्-- मिथ्या जागरितोपरूड्धिः, उपरुन्ि- 

त्वात्, स्वप्रोपरुन्धिवदिति- उभयोरन्तरं स्वयमनुभ- 
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वता; न च खानुभवापरापः प्राज्ञमानिभिर्यक्तः कर्तम् । 

अपि च अनुभवविरोधप्रसङ्गाज्ागरितप्रययानां खतो निरा- 

रम्बनतां बक्तुमशक्युवबता स्प्रप्रययसाधम्याद्रकतु मिष्यते ; 

नच, यो यस्य स्वतो धर्मो न संमवति सोऽन्यस्य 

साधम्यौत्तस्य संभविष्यति; न हभ्निरुष्णोऽनुभूयमान उद्- 
कसाधम्यौच्छीतो मविष्यति; दर्षितं तु वैधर्म्यं स्वप्रजा- 
गरितयोः ॥ 

न भावोऽनुपरन्येः ॥ ३० ॥ 

यद्प्युक्तम- विनाप्यर्थेन ज्ञानवैचिच्यं वासनावैचिच्या- 

देवावकस्पत इति, तस्प्रतिवक्तव्यम् ; अब्नोच्यते--न भावो 

वासनानामुपपद्यते, त्वत्पक्षे ऽुपर्ब्धेवौह्यानामथानाम् ; अ- 

थोपरुन्धिनिमित्ता हि प्रयर्थं नानारूपा वासना मवन्ति; अ- 

लुपरभ्यमानेषु त्वर्थेषु किंनिमित्ता विचित्रा वासना भवेयुः 

अनादिखेऽप्यन्धपरेपरान्यायेनाभ्रतिष्ठैवानवस्था व्यवहारलो- 

पिनी स्यात्, नाभिप्रायसिद्धिः ; यावप्यन्वयञ्यतिरेकावथो- 

पलापिनोपन्यस्तौ--बासनानिमित्तमेवेदं ज्ञानजातं नाथनि- 

मित्तमिति, तावप्येवं सति प्रत्युक्तौ द्रष्टव्यौ, विनः अर्थोपल- 

न्ध्या वासनालुपपत्तेः । अपि च विनापि वासनाभिररथोपल- 

वष्युपगमात् , विना व्वर्थोषरब्ध्या वासनोत्पत््यनभ्युपगमात् 



०२ सूत्रभाष्ये [पा- २. 

अर्थसद्धावमेवान्वयव्यतिरेकावपि प्रतिष्ठापयतः। अपि च वा- 

सना नाम संस्कारविशेषाः; संस्काराश्च नाश्रयमन्तरेणावक- 

ल्पन्ते, एवं रोके दृष्टत्वात्; न च तव वासनाश्रयः कथ्चिद- 

स्ति, प्रमाणतोऽनुपर्ब्धेः ॥ 

क्षणिकत्वाच ॥ ३१ ॥ 

` यद्प्याख्यविज्ञानं नाम वासनेश्रयत्वेन परिकल्पितम् , त~ 

दपि क्षणिकत्वाभ्युपगमादनवस्थितस््रूपं सत् ; प्रवर त्तिनिज्ञान- 

वन्न वासनानामधिकरणं भवितुमहेति ; न हि कारत्रयसंव- 

न्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा सर्वाथेदर्धिनि देाका- 

छनिमित्तपेक्षवासनाधीनस्खतिप्रतिसंधानादिन्यवहारः संभ- 

वति; स्थिरस्ररूपत्वे त्वाख्यविज्ञानस्य सिद्धान्तहानिः । 

अपि च विज्ञानवादेऽपि क्षणिकल्वाभ्युपगमस्य समानत्वान् , 

यानि बाह्याथवादे क्षणिकतनिबन्धनानि दूषणान्युद्धावि- 

तानि-- "उत्तरोत्पादे च पूवेनिरोधात्' इयेवमादीनि, 

तानीहाप्युसंधातन्यानि । एवमेतौ द्वावपि वैनाशिकपक्षौ' 
निराकृतौ--बाद्या्थैवादिपक्षो विज्ञानवादिपक्षख्र ; रुल्यवा- 

दिपक्षस्तु सवग्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः. 

क्रियते । न ह्ययं सरव॑प्रमाणसिद्धो खोकम्यवहारोऽन्यन्तच्व- 

` मनधिगम्य शक्यतेऽपहोतुम , अपवादा भावे उत्सग॑प्रसिद्धेः ॥ 
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सवेथानुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥ 

किं बहुना  स्वैप्रकारेण--यथा यथायं ॒वैनाश्चिकस- 
मय उपपत्तिमत्त्वाय परीक्त्यते तथा तथा--सिकवाकूपव- 
दविदीयेत एव ; न कांचिदप्यत्रोपपत्ति पद्यामः ; अतश्चानु- 
पपन्नो वैनाशिकतन््रव्यवहारः । अपि च बा्यार्थविज्ञानदयू- 
न्यवाद्त्रयमितरेतरविरुद्धमुपदिश्ता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्म- 
नोऽसंबदधप्रखापित्वम् , प्रद्ेषो वा प्रजासु--विशद्धारथप्रतिप- 
तत्या विसुद्ययुरिमाः प्रजा इति । स्वैथाप्यनाद्रणीयोऽयं 
सुगतसमयः श्रेयस्कामैरियभिप्रायः ॥ 

नैकस्मिन्नसं भवात् ॥ ३३ ॥ 

निरस्तः सुगतसमयः ; विवसनसमय इदानीं निरस्यते । 
सप्र चैषां पदाथः संमताः--जीवाजीवास्रवसंवरनि जर 

६. एकस्िन्नसंभवा- न्धमोक्षा नाम ; संक्षेपतस्तु द्वावेव पदा- 

धिकरणम् । र्थौ जीवाजीवाख्यौ, यथायोगं तयोरेवेत-~ 

रान्तभावात--इति मन्यन्ते । तयोरिममपरं प्रपच्वमाचक्ष- 

ते, पञ्चास्तिकाया नाम-- जीवास्तिकायः पुद्रखास्तिकायो 

धमौस्तिकायोऽधर्मास्तिकाय आकाश्चास्तिकायश्चेति । सर्वे 

षामप्येषामवान्तरभेदान्वहुविधान्स्वसमयपरिकल्पितान्व्णैय-. 
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न्ति । सवत्र चेमं सप्तमङ्खीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति-- 

स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, 

स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति 

च नास्ति चावक्तव्यश्चेति; एवमेवैकत्वनियत्वादिष्वपीमं 

सप्रभङ्गीनयं योजयन्ति ॥ 

अत्राचक्ष्महे-- नायमभ्युपगमो युक्त इति; कुतः १ ष्- 

कस्मिन्नसंमवात् । न ह्चकस्मिन्धभिणि युगपत्सदसन््वादिवि- 

रुद्धधमेसमावेशः संभवति, खीतोष्णवत; य एते सप्पदाथौ 

निधौरिता एतावन्त एवेरूपाश्चेति, ते तथैव वा स्युः, चैव 

वा त्तथास्युः; इतरथा दहि; तथा वा स्युरततथा बेदनिधोौरि- 

तरूपं ज्ञानं संरायज्ञानवदप्रमाणमेव खात् । नन्वनेकात्मकं 

वस्त्विति निघौरितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यमानं संरायज्ञानवन्नाभर- 

माणं भवितुमर्हति ; नेति त्रूमः--निरङ्कशं ह्यनेकान्तत्वं सवे- 

वस्तुषु प्रतिजानानस्य निधौरणस्यापि वस्तुत्वाविश्ञेषात् , 

° स्यादस्ति स्यान्नास्ति ' इद्यादिविकर्पोपनिपातादनिधांरणा- 

त्मकतैव स्यात्; एवं निधौरथिवुभिधौरणफटस्य च स्यात्प- 

कषेऽस्तिता, स्याच्च पक्षे नास्तितेति ; एवं सति कथं प्रमाण- 

मूतः सन् तीथेकरः श्रमाणघ्रमेयप्रमातप्रभितिष्वनिधीरितासु 

उपदेष्टुं शक्तुयात् १ कथं वा तद्भिप्रायालुसारिणस्तदुपदिष्ट- 
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ऽर्थेऽजिधौरितरूपे प्रवर्तेरन् १ एेकान्तिकफरत्वनिधीरणे हि 

सति तत्साधनानुष्ठानाय सर्वो लखोकोऽनाङ्करः प्रच्वैते, ना- 

न्यथा ; अतश्चानिधौरिता्थं चासं प्रणयन्. मत्तोन्मत्तवदनुपा- 

देयवचनः स्यात् । तथा पच्चानामस्तिकायानां पच्चत्वसंख्या 

“अस्ति वा नास्ति वा" इति विकस्प्यमाना, स्यात्तावदेक- 

स्मिन्पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्यात-- इयते न्युनसंख्यास्व- 

मधिकसंख्यास्वं वा प्राप्नुयात् । न चैषां पदार्थानामवक्तव्य- 
त्वं संभवति; अवक्तव्याश्चेन्नोच्येरन्; उच्यन्ते चावक्तन्या- 

श्नेति विप्र्िंषिद्धम; उच्यमानाश्च तथैवावधाय॑न्ते नावधा- 

यन्त इति च । तथा तद्वधारणफटं सम्यग्दशेनमस्ति वा 

नास्ति वा-- एं तद्धिपररीतमसम्यग्दरौ नमप्यस्ति वा नास्ति 

वा-इति ग्ररुपन् मत्तोन्मत्तपश्षस्यैव पश्च स्यात्, न प्रय- 

यितव्यपक्षस्य । स्वगौपवमैयोश्च पश्वे मावः पक्षे चाभावः, 

तथा पक्षे नियता पक्षे चानिघयता-इलयनवधारणायां प्रव्र्य- 

सुपपत्तिः । अनादिसिद्धजीवप्रख्तःनां च स्वज्ञाख्चवचृतस्व- 

भावानामयथावधृतस्वमावस्वप्रसङ्गः । एवं जीवादिषु पदार्थे- 

ष्वेकस्मिन्धर्मिणि सत्तवासत्वयोर्धिरुद्धयोधैमयोरसं भवात् , स- 

ततमे चैकस्मिन्धर्मेऽसन्त्वस्य धमौन्तरस्यासं भवात , असत्त्वे चैवं 

सत्तवस्यासंभवात् , असंगतमिदमार्हतं मतम् । एतेनैकानेकनि- 
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व्यानियव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तायनेकान्ताभ्युपगमा निराकृता 
मन्तव्याः । यत्तु पुद्रसंज्ञकेभ्योऽणुभ्यः संघाताः संभवन्ती- 

ति कल्पयन्ति, तस्पूर्वेणेवाणुवादनिरषकरणेन निराकृतं भव- 
तीलयतो न प्रृथक्तन्निराकरणाय प्रयल्यते || 

एवं चात्माकातस्न्य॑म् ॥ ३४ ॥ 
199 यथेकस्मिन्धर्मिणि विरुद्धधमसंभवो दोषः स्याद्वादे प्रस- 

क्तः, एवमात्मनोऽपि जीवस्य अकार्स्यंमपरो दोषः प्रसज्ये 

तः; कथम् £ शरीरपरिमाणौ हि जीव इद्याहता मन्यन्ते; 

शरीरपरिमाणताया च सलाम् , अच्रत्स्नोऽसवैगतः परि- 

च्छिन्न आत्मेयतो घटादिवढनिलयत्वमात्मनः प्रसज्येत ; शरी- 

राणां चानवस्थितपरिमाणत्वात् मनुष्यजीवो मचुष्यश्चरीरप- 

रिमाणो मूत्वा पुनः केनचित्कमेविपाकेन हास्तिजन्म प्राघरुवन् 
न कृत्रं दस्तिशरीरं व्या्ुयात् ; पुत्तिकाजन्म च प्रा्रुबन् 

न छरत्छञः पुक्तिकाररीरे संमीयेत; समान एष एकस्मिन्नपि 

जन्मनि कौमारयौवनस्थाविरेषु दोषः । स्यादेतत्-अनन्ताव- 

यचो जीवः ; तस्य त एवावयवा अस्पे शरीरे संकुचेयुः ; 

महति च विकसेयुरिति । तेषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां 

समानदेदात्वं प्र्िविहन्यते वा, न वेति वक्तव्यम् ; प्रतिघाते 

कावत्त् नानन्तावयवाः परिच्छिन्ने देशे संमीयेरन् ; अप्रति 
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चातेऽप्यकावयवदेशत्योपपत्तेः सर्वेषामवयवानां प्रथिमालुपप- 

न्ेजींवस्याणुमाच्रत्वप्रसङ्गः स्यात; अपि च शरीरमात्रपरि- 

च्छिन्नानां जीवावयवानामानन्यं नोसप्रक्षितुमपि शक्यम् ॥ 

अथ पयांयण ब्रृहच्छरीरप्रतिपन्तौ केचिजीवावयवा उप- 

गच्छन्ति, तचु्रीरप्रतिपन्तौ च केचिदपगच्छन्तीत्युच्येत ; 

तवराप्युच्यते-- 
१ (~ भ [अ 

न च पयायाद्प्यविराधो विका- 

रादिभ्यः । ३५ ॥ 

न च प्यीयेणाप्यवयवोपगमापगसाभ्यामेतदेहपरिमाणत्वं 

जीवस्याविरोघनेपपादयितुं शक्यत; छतः £ विकारादिदो- 

षप्रसङ्गात्--अवयवोपगमापगमाभ्यां ह्यनिशमापू्यैमाणस्या- 

क्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावत्त्वं तावदपरिहायेम् ; 

विक्रियावत्त्वे च चमोदिवदनिलयत्वं प्रसब्येत ; ततश्च बन्ध- 

मोक्षाभ्युपगमो वाध्येत--कमौष्टकपरिवेष्टितस्य जीवस्य अला- 

वृूवत्संसारसागरे निमभ्स्य बन्धनोच्छेदादूध्वेगाभित्वं भव- 
तीति । किंचान्यत्--आगच्छतामपगच्छतां च अवयवाना- 

मागमापायधमैव्त्वादेव अनात्मत्वं ्रीरादिवत्; ततश्चाव- 

स्थितः कथ्िदवयव आस्मति स्यात्; नच सर निरूपयितुं 
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शक्यते--अयमसाविति । किंचान्यत्--आगच्छन्त्नैते 

जीवावयवाः कुतः प्रादुभचन्ति, अपगच्छन्तश्च क वा 

लीयन्त इति वक्तव्यम् ; न हि भूतेभ्यः प्रादुर्भवेयुः, भृततेषु 

च निीयेरन , अभोतिकत्वाजीवस्य ; नापि कश्चिदन्यः 
साधारणोऽसाधारणौ वा जीवानामवयवाधारो निरूप्यते, 

प्रमाणाभावात् । किंचान्यत्--अनवधृतसखरूपभ्चैवं सति 

आत्मा स्यात् , आगच्छतामपगच्छतां च अव्रयवानामनियत- 

परिमाणत्वात् ; अत एवमादिदषप्रसङ्गात् न पयौयेणाप्यवय- 

वोपगमापगमावात्मन आश्रयितुं शक्येते । अथवा पूर्धैण 

सूत्रेण शरीरपरिमाणस्यात्मन उपचितापयचितदयरीरान्तरप्रति- 

पत्तावकात्छ्येप्रसखनद्वरेणानिदयवायां चे।दितायाम्, पुनः 

पयायेण परिमाणानवस्थानेऽपि सखोतःसंताननिटतान्यायेन 

आत्मनो नियता स्यात्--- यथा रक्तपटानां पिज्ञानानवस्था. 

नेऽपि त्त्स॑ताननियता, तद्वद्व्िचामपि-- इयाशङ्कय; 

अनेन सूत्रेणोत्तरमुच्यते--संतानस्य तावद् बस्तु मेरार्म्य- 

वाद्प्रसङ्गः, वस्तुतवेऽप्यात्मनाः विकारादिदोषप्रसङ्गादस्य प- 

क्षस्यानुपपत्तिरिति ॥ 

अन्लयावस्थितेश्चोभयनिलयत्वा- 

. दचिक्तोषः ॥ ३६ ॥ 
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अपि च अन्यस्य मोक्षावसख्ाभाविनो जीवपरिमाणस्य नि- 

त्वमिष्यते जैनैः ; तद्रतपू्ैयोरप्याद्यमध्यमयोर्जीवपरिमाण- 
यो्सिलयत्वप्रसङ्गाद विदोषप्रसङ्गः स्यात्; एकशरीरपरिमाणतैव 

स्यात् , न उपचितापचितश्चरीरान्तरप्राप्निः । अथवा अन्यस्य 

जीवपरिमाणस्य अवस्थितत्वात् पूवेयोरप्यवस्थयोरवस्थितप- 

रिमाण एव जीवः स्यात्; ततश्चाविशेषेण सर्वदैव अणुमेदा- 

न्वा जीवोऽभ्युपगन्तव्यः; न शरीरपरिमाणः | अतश्च 

सौगतवदाहंतमपि मतमसंगतमित्युपेक्षित्तव्यम् ॥ 

पत्युरसामञ्जखात् ॥ ३७ ॥ 

इदानी केवखाधिष्ठाच्रीश्ररकारणवबादः प्रतिषिध्यते | तत्क- 

थमवगम्यते १ ' प्रकृतिश्च प्रतिज्ञारृष्टान्तानुपरोधात् ` ‹ अभि- 

७. पद्यधिक- ध्योपदेशा्च ` इयव्र प्रकृतिभावेन अधिष्ठा- 

रणम् । तृभावेने च उभयस्व भावस्येश्चरस्य स्वयमेव 

आचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात् ; यदि पुनरविकशेषेणेश्चरकारणवाद्- 

मात्रमिह॒ प्रतिषिध्येत, पूर्वोत्तरविरोधाग्याहताभिव्याहारः 

सूत्रकार इयेदापयेत ; तस्मादप्रकृतिरधिष्ठाता केवलं निभि- 

त्कारणमीश्वरः---इलेष पक्षो वेदान्तविहितव्रह्मैकत्वप्रतिपक्ष- 

त्वान् यन्नेनात् प्रतिषिध्यते । सा चेयं वेदबाद्येश्वरकस्पना अ- 
४, +, ए. 9 
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नेकप्रकारा--केचित्तावत्सांख्ययोगत्यपाश्रयाः कस्पयन्ति-- 

प्रधानपुरूषयोरधिष्ठाता केवरं निमित्तकारणमीश्ररः ; इतरेत- 

रविखक्षणाः प्रधानपुरुषेश्वर इति ; महेशरास्तु मन्यन्ते-- 

कार्यक्रारणयोगविधिदुःखान्ताः पच्च पदाथौः पडुपत्तिनेश्वरेण 

पड्ुपाशविमोक्षणायोपदिष्टाः ; पञ्ुपतिरीश्ररो निमित्तकारण- 

मिति; तथा वैशेषिकादयोऽपि केचित्कथंचिर्स्वप्रक्रियानुसा- 

रेण निभित्तकारणमीश्रसम्--इति ॥ 

अत उत्तरमुच्यते--पल्युरसाम-खस्यादिति; प्युरीश्चर- 

स्य ॒प्रधानपुरुषयोर धेष्ठाचृस्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते; 

कस्मात्? असामस्यान्; किं पुनरसामशखस्यम् £ दीनमध्य- 

सोत्तमभावेन हि प्राणिभेदान्विदधत द्रस्य रागद्वेषादिदोष- 

प्रसक्तः अस्मद्ादिवद्नीश्वरत्वं प्रसज्येत । प्राणिकर्मापेक्षित- 

त्वाददोष इति चन॒, न; कर्मश्वरयोः प्रवर्यघ्रवर्वयितृस्वे इतरे- 

तराश्रयदोषप्रसङ्गान् ! न) अनादित्वात् , इति चेन › न ; वते- 

मानकाल्वदतीतेष्वपि काटेष्वितरेतराश्रयदोषाविशोषादन्धपरः- 

परान्यायापत्तेः । अपि च "प्रव्तैनालक्षणा दोषाः: इति 

न्यायवित्समयः; न हि कथिददोषप्रयुक्तः स्वार्थे परार्थे वा 

प्रबवैमानो दृश्यते ; स्वाथप्रयुक्त एव च सर्वो जनः परार्थेऽपि 

प्रवतत इयेवमप्यसामखस्यम् , स्वार्थवत्वादीश्चरस्यानीश्वर- 
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त्वप्रसङ्गात् । पुरूषविशेषत्वाभ्युपगमाच्चेश्चरस्य, पुरुषस्य 

चैदासीन्याभ्युपगमादसामखस्यम् ॥ 

संबन्धाचुपपन्तेख ॥ ३८ ॥ 

पुनरप्यसामलस्यमेव--न हि प्रधानपुरुषन्यतिरिक्त इ~ 

श्वरेऽन्तरेण संबन्धं प्रधानपुरुषयोरीचिता ; न तावस्संयो- 

गलक्चषणः संबन्धः संभवति, प्रघानपुरुषेश्वराणां सर्वगतत्वा- 

न्निरवयवत्वाच्च ; नापि समवायलक्षणः संबन्धः, आश्रयाश्र- 

यिमावानिरूपणात्; नाप्यन्य; कथचित्कायेगम्यः संबन्धः 

शक्यते कटपयितुम् , कायेकारणभावस्यैवाद्याप्यसिद्धत्वात् । 
ज्ह्मवादिनः कथमिति चेत्, न; तस्य तादार्म्यलक्षणसंब- 

न्धोपपत्तेः ; अपि च आगमवङेन ब्रह्मवादी कारणादिस्वरूपं 

निरूपयतीति नाव्यं तस्य यथादृष्टमेव सवेमभ्युपगन्तन्य- 

मिति नियमोऽस्ति; परस्य तु दृष्टान्तबलेन कारणादिस्वरूपं 

निरूपयतः यथादृष्टमेव सर्वेमभ्युषगन्तव्यमिलययमस्यति- 

कयः । परस्यापि सवैज्ञप्रणीतागमसद्धावात् समानमागमवल- 

मिति चेत्, न; इतरेतराश्रयप्रसङ्गात्-- आगमप्रययात्स- 

्वज्ञलसिद्धिः समैज्ञत्वप्रययाच्ागमसिद्धिरित्ति । तस्मादनुप- 

पन्ना सांख्ययोगवादिनामीश्चस्कस्पना । एवमन्यास्वपि वेद- 
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वाह्याखवीश्रकस्पनाञ्ु यथासंमवमसाम स्यं य) जयित- 

व्यम् ॥ 
॥ ; [> 1 7 क, 

आधिष्टानायचुपपत्तञख् ।॥ ३९ ॥ 

इतश्चालुपपत्तिस्ताकिंकपरिकर्पितस्येश्वरस्य-- स हि प~ 

रिकस्प्यमानः; कुम्भकार इव मृदादीनि; प्रधानादीन्यधिष्टा- 

य म्रवतैयेत् ; न चैवमुपपद्यते; न ह्प्रयक्चं रूपादिहीनं च ` 

प्रधानमीचरस्याधिषठेयं संभवति, मृदादिवैटक्षण्यात् ॥ 

करणवच्चेन्न मोगादिभ्यः । ४० ॥ 

स्यादेतत्--यथा करणग्रामं चक्षुरादिकमप्रयक्षं रूपादि- 

हीनं च पुरुषोऽधितिष्ठति, एवं प्रधानमीश्रोऽधिष्ठास्यती- 

ति; तथापि नोपपद्यते; मोगादिदश्ेनाद्धि करणयामस्य अधि- 

षितत्वं गम्यते ; न चाच्र भोगादयो दरयन्त ; करणम्रामसा- 

स्ये च अभ्युपगस्यमाने संसारिणामिव ईधरस्यापि मोगाद्यः 

प्रसच्येरन् ॥ 

अन्यथा वा सूत्रद्वयं व्याख्यायते--‹ अधिषटानानुपप- 
तेथ ̀ -- इतश्चानुपपत्तिस्तार्िकपरिकलिपतस्येश्वरस्य ; सा- 

धिष्ठानो हि कोके सदरीरो राजा राष्टस्येश्वरो दृश्यते, न 
निरधिष्ठानः ; अतश्च तदृष्टान्तवशेनादृष्टमीश्वरं कस्पयितुमि- 
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च्छतः हश्वरस्यापि किंचिच्छरीरं करणायतनं बणैयितन्यं 

स्यात् ; न-च तद्वणेथितुं शक्यते, खष्टयुत्तरकाटभावित्वाच्छ- 
रीरस्य, प्राकसष्ेस्तदनुपपत्तेः ; निरधिष्ठानत्वे चेखरस्य प्रव 

तैकत्वासुपपत्तिः, एवं रोके टृष्टत्वात्। ‹ करणवच्चेन्न भोगा- 
दिभ्यः *--अथ रोकदरनानुसारेण ईश्ररस्यापि किंचित्कर- 
णानामायतनं शरीरं कामेन कस्प्येत-- एवमपि नोपपद्यते ; 

सरारीरत्वे हि सति संसारिवद्धोगादिप्रसङ्गात् ईश्ररस्याप्यनी- 

शरत्वं प्रसज्येत ॥ 

न्तवन्वमसवेज्ञता वा ॥ ४१॥ 

इतश्चानुपपत्तिस्तार्किंकपरिकल्पितस्येश्वरस्य-स हि स~ 

वैज्ञसतैरभ्युपगस्यतेऽनन्तश्च ; अनन्तं च प्रधानम्, अन- 

न्ताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते ; तत्र सर्ैज्ञनेश्व- 

रेण प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्चेयत्ता परिच्छिदेत वा, न 

वा परिच्छिद्येत; उभयथापि दोषोऽनुषक्त एव ; कथम् ? 

पूवेरसिमस्तावदधिकल्पे, इयत्तापरिच्छिन्नत्वासधानयपुरुषेखराणा- 

मन्तवच््वमवदयंभावि, एवं छोके दृष्टत्वात्; यद्धि छोके 

इयत्तापरिच्छिन्नं वस्तु घटादि, तदन्तवदृषटम्- तथा प्रधानपुरु- 

षेश्ररत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्नत्वादन्तवत्स्यात् ; संख्यापरिमाणं 

तावसप्रधानपुरुषेश्ररत्रयरूपेण परिच्छिन्नम्; स्वरूपपरिमाण- 



४१४ सूत्रभाष्ये [पा. २. 

मपि तद्रतमीश्वरेण परिच्छियेत, पुरुषगता च महासंख्या । 

ततश्चेयत्तापरिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारान्भुच्यन्ते, तेषां सं- 

सारोऽन्तवान् , संसारित्वं च तेषामन्तवत्; एवमितरेष्वपि 

क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां च अन्तवत्त्वं स्यात; 

प्रधानं च सविकारं पुरुषाथमीश्वरस्य अधिष्ठेयं संसारत्वेना- 

भिमतम् ; तच्छरन्यतायाम् इन्रः किमधितिष्ठेत् १ किंविषये 
वा सर्वज्ञतेश्वरते स्याताम् £ प्रधानपुरुषेशराणाम् चैवमन्त- 

वत्वे सत्ति आदिमत्वप्रसङ्गः ; आद्यन्तवत्त्े च राल्यवादप्र- 

सङ्घः । अथ मा भूदेष दोष इत्युत्तरो विकस्पोऽभ्युपगम्येत 
-न प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्च इयत्ता ईश्वरेण परिच्छिद्यत 

इति ; तत ईशधरस्य सरवज्ञत्वाभ्युपगमहानिरपरो दोषः प्रस- 

व्येत । तस्मादप्यसंगतस्तार्किकपसिगृह्यीत ईश्वरकारणवादः ॥ 

उत्पत््यसं भवात् ॥ >२॥ 

येषामप्रकृतिरधिष्ठाता केवछनिमित्तकारणमीश्रोऽभिम- 

तः, तेषां पक्षः प्रयाख्यातः । येषां पुनः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता च उ- 

८. उस्त्य-  भयात्मकं कारणमीश्वरोऽभिमतः, तेषां पक्षः 

संमवाधि- प्र्ाख्यायते । नु श्रुतिसमाश्रयणेनाप्ये- 
करणम्। वरूप एवेश्वरः प्राङ्निधारितः--प्रकृति- 

श्वाधिष्ठाता चेति ; श्रुयजुसारिणी च स्तिः प्रमाणमिति 
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स्थितिः; तत्कस्य हेतोरेष पक्षः प्रयाचिख्यासितत इति-- 

उच्यते-- यद्यप्येवेजातीयकोंऽशषः समानत्वान्न चविसंवा- 

दगोचरो भवति, अस्ति स्व्चान्तरं विसंवादस्थानमि्यतस्त- 

स्रयाख्यानायारस्भः ॥ 

तत्र भागवता मन्यते-- भगवानेवैको वासुदेवो निर- 
नज्ञानस्वरूपः परमाथेतत्त्वम् ; स॒ चतुधात्मानं प्रविभज्य 

प्रतिष्ठितः-- वासुदेवव्यूहुरूपेण, संकषेणव्यूहरूपेणः प्रदु- 

स्नव्यूहरूपेण, अनिरुदधन्यूहरूपेण च ; वासुदेवो नाम ॒पर- 

मात्मा उच्यते; संकर्षणो नाम जीवः; प्रदयुश्नो नाम मनः; 

अनिरुद्धो नाम अहंकारः; तेषां वासुदेवः परा प्रकृतिः, इतरे 

संकषेणादयः कायम् ; तमित्थंभूते परमेश्वरं भगवन्तमभिग- 
मनोपादनेज्यास्वाध्याययोगौ्वषशतमिष्टा क्षीणङ्केश्चो मगवन्त- 

मेव प्रतिपद्यत इति । तत्र यत्तावदुच्यते-- योऽसौ नारा- 
यणः परोऽव्यक्तास्रलिद्धः परमात्मा सबौत्मा, स आत्मना- 

त्मानमनेकधा च्यूदह्यावस्थित इति-- तन्न निराक्रियते, स 
एकधा भवति त्रिधा भवति ' इयादिश्रुतिभ्यः परमात्मनो 

ऽनेकधाभावस्याधिगतत्वात् ; यदपि तस्य भगवतोऽभिगम- 

नादिरक्षणमाराधनमजस्लमनन्यचित्ततयाभिप्रेयते, तदपि न 
प्रतिषिध्यते, श्रुतिस्मृलयोरीश्रप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात् । य- 
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स्पुनरिदश्ुच्यते-- वासुदेवात्संकषेण उत्पद्यते, संकषणा 
्रयुन्नः, प्रदयु्नाच्वानिरुद्ध इतिः अत्र व्रूमः-- न वासुदेव- 

संज्ञकात्परमात्मनः संकषैणसंन्ञकध्य जीवस्योत्पत्तिः संभ- 

वति, अनिव्यत्वादिदोषप्रसङ्गात् ; उत्पत्तिमन्तवे हि जीवस्य 

अनियत्वादयो दोषा; प्रसज्येरन्; ततश्च नैवास्य भगवस्प्राप्ति- 

मक्षः स्यात्, कारणप्राप्तौ कायस्य प्रविख्यप्र सङ्घात् ; प्रति- 

षेधिष्यति च आचार्यो जीवस्योत्पत्तिम-- “ नात्माश्चतेरमिय- 

त्वाच्च ताभ्यः ` इति । तस्मादसंगतैषा कल्पना ॥ 

न च कुः करणम् ॥ ४३ ॥ 

इतथ्धासंगतैषा कल्पना-- यस्मान्न हि लोके करुरदेवद- 
तादेः करणं परश्राद्युखद्यमानं टइयते ; वर्णयन्ति च भाग- 
वताः कुर्जीवास्संकषणसंज्ञकात्करणं मनः प्रयुप्नसज्ञकमुत्प- 

द्यते, कचैजाच्च तस्मादनिरुद्धसंज्ञकोऽदंकार उत्पद्यत इति ; 

न ॒चेतदृषटान्तमन्तरेणाध्यवसातुं शक्लुमः; न चैवंभूतां 
श्रुतिमुपरभामहे ॥ 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः | ४४ ॥ 

अथापि स्यात्-- न चैते संकर्षणादयो जीवादिमावेना- 
भिप्रेयन्ते; किं तर्हि, ईरा एवैते सर्वे जञानेर्थराक्तिवरवीर्य - 
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तेजोभिरेधयैध्मैरन्विता अभ्युपगम्यन्ते-- वासुदेवा एवैते 
सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निरवदयाशेति ; तस्मान्नायं यथा- 

वणित उप्पत्त्यसंभवो दोषः प्राप्नोतीति । अच्रोच्यते-- 

एवमपि, तदप्रतिषेधः उत्पत्त्यसंभवस्याप्रतिषेधः, प्राप्रोत्ये- 

वायजुत्पत््यसंभवो दोषः प्रकारान्तरेणेयभिप्रायः ; कथम्? 

यदि तावदयमभिग्रायः-- परस्परभिन्ना एवैते वासु- 
देवाद्यश्च्वार ईश्ररास्तुल्यधमौणः, नेषामेकात्मकत्वमस्ती- 
ति-- ततोऽनेकेश्वरकस्पनानर्थक्यम् , एकेनैवेश्वरेगेश्वरका- 
यसिद्धेः ; सिद्धान्तहानिश्च, भगवानेवैको वासुदेवः परमा्थ- 

तत्तवमिलयभ्युपगमात् । अथायमभिप्रायः-- एकस्यैव भगवत 

ते चत्वारो व्युहास्तुस्यधमौण इति, तथापि तदवस्थ एवो- 

स्पत्त्यसंभवः ; न हि वासुदेवास्संकषेणस्योतपत्तिः संभवति, 

संकषेणाच्च प्रद्युम्नस्य, प्र्यु्नाज्चानिरद्रस्य, अतिश्यामावात् ; 

भवितव्यं हि कायैकारणयोरतिशयेन, यथा मृद्धरयोः; न 

ह्यसवयतिशये, कार्यं कारणमिलयवकस्पते । न च पञ्चरात्र 
सिद्धान्तिभिषौसुदेवादिषु एकस्मिन्सर्वेषु वा ज्ञानै्यादि- 

तारतम्यङ्तः कश्चिद्धेदोऽभ्युपगम्यते ; वासुदेवा एव हि सरवे 

व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते । न चैते भगवद्रनूहाश्चतुःसंख्या- 
यामेवावतिष्ठेरन् , ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तस्य समस्तस्यैव जगतो 

भगवद्रचुहत्वावगमात् ॥ 
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विवतिषेधाच ॥ ४५ ॥ 

निप्रतिषेधश्च अस्मिन् साख बहुविध उपरभ्यते--गुणगु- 

णित्वकल्पनादिलक्षणः ; ज्ञनेश्रयंगक्तिवर्वीयेतेजांसि गुणाः, 

आत्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा इलयादिदशचेनात् । बेदि- 
प्रतिषेधश्च भवति--चतुषुं वेदेषु परं श्रेयोऽरब््वा शाण्डि- 

ल्य इदं शाखमधिगतवानिलयादिवेदनिन्दादश्च॑नान् । तस्मात् 

असंगतेषा कल्पनेति सिद्धम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपसिराजका चार्थस्य श्रीगोविन्द्- 

भगवपूच्यपादसिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः करतौ 

रारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 

द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
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ततीयः पादः ॥ 

दान्तेषु तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उ- 

त्पत्तिश्तय उपरभ्यन्ते ; केचिदाका- 

सस्योर्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न ; तथा 

र केचिद्धायोरत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न ; 

| : ̂ >" ^4“"" " [ वं जीवस्य प्राणानां च ; एवमेव 

कमादिद्रारकोऽपि विप्रतिषेधः श्रुयन्तरेषुषलक््यते ; बिप्रति- 
षेधाच्च परपक्षाणामनपेक्षितत्वं स्थापितम ; तद्रत्स्वपक्षस्यापि 

विग्रतिषेधदेवानपेक्षितस्वमाशङ्कयेत-- इयतः सवेवेदान्त- 

गतस्रष्टिशरस्य्थनिमख्त्ाय परः प्रपच्च आरभ्यते ; तदथ- 

निमैरुत्वे च फटं यथोक्ताशङ्कानिवरृत्तिरेव । तत्र प्रथमं ताव- 

दाकाञ्चमाश्रिय चिन्त्यते- 

न वियदश्चुतेः ॥ १॥ 

किमस्याकारस्योत्पत्तिरस्ति, उत नास्तीति । तत्र ताव- 

सरतिपद्यते-- न वियदश्ुतेरिति ; न खल्वाकाशमुत्पद्यते ; 
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कस्मात् £ अश्रतेः--न द्यस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति ; छा- 

१. वियदधि- न्दोग्ये हि ‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमे- 

करणम् \! वाद्धितीयम् ' इति सच्छब्दवाच्यं बह्म प्र 

करय, ‹ तदैक्षत ' ‹ तत्तेजोऽछजत इति च पच्चानां महाभू- 

तानां मध्यमं तेज आदि कृतवा तयाणां तेजोबन्नानासुत्पत्तिः 

श्राव्यते; शरुत्िध नः प्रमाणमतीन्द्रियाथेषिज्ञानोस्पत्तौ; न च 

अत्र श्रुतिरस्याकाशस्योत्पत्तिप्रतिपादिनी ; तस्मान्नाकारस्यो- 

त्पत्तिरिति ॥ 

अस्तितु॥२॥ 

तु-शब्दः पक्षान्तरपयिप्रहे ; मा नामाकाशचस्य छान्दोग्ये 
भू ुस्प्तिः; श्रुयन्तरे स्वसि ; तैत्निरीयका दहि समामनन्ति 
-- ‹ सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ` इति प्रकृ, ' तस्माद्रा एत- 

स्मादात्मन आकाश्चः संभूतः इति । ततश्च श्रुयोर्विप्रति- 

षधः--करचित्तजःप्रमुखा खष्टिः; कचिदाकाराभ्रमुखेति । 

नन्वेकवाक्यता अनयोः श्रुयोयुक्ता; सयं सा युक्ता, न तु 

सा अवगन्तुं शाक्यते; कुतः ए ‹ तन्तेजोऽसजत ` इति सद 

च्छृतस्य सष्टुः खष्टव्यद्टयेन संबन्धानुपपत्तः-- ' न्तेजो- 

ऽसजत' ‹ तदाकाशचमसजत ' इति ! नलु सछृच्छतस्यापि कठः 

कर्वव्यदवयेन संबन्धो दृदयते--यथा सः सूपं पक्त्वा ओदनं 
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पचतीति, एवं तदाकाशं सषा तत्तेजोऽसजत इति योजयि- 

ष्यामि ; नैवं युज्यते ; प्रथमजत्वं हि छान्दोग्ये तेजसोऽवग- 

म्यते; तैत्तिरीयके च आकारस्य ; न च उभयो; प्रथमजत्वं 
संभवति ; एतेन इतरश्रुयक्षरनिरोधोऽपि व्याख्यातः-- ° त- 
स्माद्रा एतस्मादत्मन आकाशः संभूतः इ्यत्रापि--तस्मा- 

दाकाशः संभूतः, तस्मात्तजः संभूतम--इति सकृच्छृतखा- 

पादानस्य संभवनस्य च बियत्तेजोभ्यां युगपत्संबन्धालुप- 

पत्तेः, ‹ वायोरभनिः ' इति च प्रथगान्नानात् ॥ 

[0 (+ [क अस्मिन्विप्रतिषेधे कश्चिदाह्-- 

(8 [1 

गोण्यसंभवात् ॥ ३ ॥ 

नास्ति वियत उप्पत्तिः, अश्रुतेरेव । या वितरा वियदु- 

त्पत्तिवादिनी श्चतिरुदाहता, सा गौणी मवितुमर्हति ; कस्मात् ? 

असंभवात् 1 न ह्याकाङ्चस्योत्पत्तिः संभावयितुं रकया, श्री- 

मत्कणसुगभिप्रायानुसारिषु जीवत्सु ; ते हि कारणसासम्रयसं- 

भवादाकाक्चस्योत्पत्ति वारयन्ति; समवाय्यसमवायिनिमिन्त- 

कारणेभ्यो हि किर सर्वसुत्पयमानं समुत्पद्यते ; द्रव्यस्य 

चैकजातीयकमनेकं च द्रव्यं समवायिकारणं भवति; न 

चाकाशस्यैकजातीयकमनेकं च द्रव्यमारम्भकमस्ति; यस्मि- 
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न्समवायिकारणे सति, असमवायिकारणे च तत्संयोगे, आ- 

काद उत्पद्येत ; तद्भावात्तु तदनुग्रहभरवरत्तं निमित्तकारणं 

दूरापेतमेव आकाशस्य भवति । उत्पत्तिमतां च तेजःग्रभर- 

तीनां पूरवोत्तरकाख्यो्धिशेषः संभाव्यते--- प्रागुत्पत्तेः प्रका- 
दादिकायं न बभूव, पश्चाच्च भवतीति; आकाशस्य पुनन 

पूर्वोत्तरकाख्योविरेषः संभावयितुं शक्यते; किं हि प्रागु 

त्पत्तेरनवकाञ्चमसुषिरमन्छिद्रं बभूवेति खक्यतेऽभ्यवसातुम् 

प्रथिव्यादिवैधस्यांचच विभुलखादिटक्षणात् आकाश्चस्य अजत्व- 

सिद्धिः । तस्माद्यथा रोके- आकाक्ं कुरु, आकारो जातः- 

इत्येवंजातीयको गौणः प्रयोगो भवति, यथा च~-घटाकाडः, 

करकाकाश्चः गृहाकाशः- इलयेकस्याप्याकाडशस्य एर्वंजाती- 

यको मेदव्यपदेश्यो गौणो भवति--- वेदेऽपि ८ आरण्यानाका- 
(~ (~ भ 

रोष्वारभेरन् ` इति ; एवसुत्पत्तिश्रुतिरपि गोणी द्रष्टव्या ॥ 

राब्दाच ॥ ४ ॥ 

राच्दः खस्वप्याकाश्चस्य अजत्वं ख्यापयति, यत आह-- 
‹ वायुश्चान्तरिक्षं चैतदम्रतम् ` इति; न ह्यम्रतस्योत्पत्तिरुप- 
पद्यते ; ° आकाश्चवत्सवंगतश्च नित्यः ' इति च आकाशेन जह्य 

सवेगतत्वनियत्वाभ्यां धमोभ्यामुपमिमानः आकारांस्यापि 
तौ धर्मौ सूचयति; न च तादृ्छस्योत्पन्तिरुपपद्यते । ‹स 
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यथानन्तोऽयमाकाश्च एवमनन्त आत्मा वेदितव्यः इति 

च उदाहरणम -- (आकाशशरीरं बह्म ' ‹ आकादा आत्मा 

इति च । न द्याकारास्योत्पत्तिमच्तवे ब्रह्मणस्तेन विशेषणं 

संभवति--नीटेनेवोत्पटस्य । तम्मान्नियमेवाकाशेन साधा- 

रणं ब्रह्मेति गम्यते ॥ 

स्याचैकस्य ब्रह्मराव्दवत् ॥ ५ ॥ 

इदं पदोत्तरं सूत्रम । स्यादेतत्त । कथं पुनरेक संभूत- 

छब्दस्य ^ तस्माद्रा एतस्मादात्मन आका्चः संभूतः ` इल्य- 

स्मिन्नधिकारे परेषु तेजःप्रथृतिष्वञुवतंमानस्य मुख्यत्वं संम- 

वति, आका च गौणत्वभिति । अत उत्तरसुच्यते-- स्या- 
चैकस्य(पि सं भूतशब्दस्य विषयविश्ञेषवशादरौणो सुख्यश्च प्र- 
योगः-- ब्रह्यश्षाब्दवत् ; यथैकस्यापि ब्रह्मराब्दस्य ‹ तपसा 

जह्य विजिज्ञासस्र तपो ब्रह्म ' इलयस्मिन्नधिकरेऽन्नादिषु गौ- 
णः प्रयोगः, आनन्दे च मुख्यः; यथा च तपसि बद्यविज्ञा- 

नसाथने ब्रह्मराब्दो भक्या प्रयुज्यते, अलसा तु विज्ञेये न- 

ह्मणि--तद्रत् । कथं पुनरनुतपत्तौ नभसः ८ एकमेवाद्विती- 
यम्” इतीयं प्रतिज्ञा समथ्यते ननु नभसा द्वितीयेन स- 

द्वितीयं ब्रह्म प्राप्रोति ; कथं च ब्रह्मणि विदिते सर्वं॒विदितं 

स्यादिति, तदुच्यते-- ° एकमेव ` इति तावत्छखकायपिक्षयो- 
8६. ५. प. 10 
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पपद्यते; यथा रोके कश्चित्छुम्भकारकुले पूर्ेचुभरदण्डचक्रादी- 

नि च उपरम्य अपरेदुश्च नानाविधान्यमत्राणि प्रसारितान्यु- 

पठभ्य ब्रूयान् सदेवैकाकिनी पूरवे्ुरासीत् ' इति, स च 
तयावधारणया म्त्का्य॑जातमेव पूर्वे्युनीसी दिलयभिप्रेयात्, न 

दण्डचक्रादि-- तद्रदद्वितीयश्च॒तिरधिष्ठात्रन्तरं वारयति- 

यथा म्दोऽमत्रघ्रकृतेः कुम्भकारोऽधिष्ठाता दरयते, नैवं त 

ह्मणो जगसरकृतेरस्योऽयधिष्ठाता अस्तीति । न च नभसापि 

द्वितीयेन सद्धितीयं व्रह्म प्रसज्यते; छक्षणान्यत्वनिमित्तं हि 

नानात्वम् ; न च प्रागुत्पत्तत्रह्यनभसोरेश्चणान्यत्वमस्ति-- 

क्षीरोदकयोरिव संसष्टयोः--- व्यापित्वामूतेत्वादिधमंसामा- 

न्यात्; सगैकष्े तु ब्रह्म जगदुत्पादयितुं यतते, स्तिमितमि- 

तरत्तिष्ठति, तेनान्यत्वमवसीयते; तथा च ‹आकारादारीरं 

ह्म ` इलयादिश्रुतिम्योऽपि ब्रह्मकाशयोरभेदोपचारसिद्धिः ; 

अत एव च ब्रह्मविज्ञानेन सर्वैविज्ञानसिद्धिः; अपि च सर्व 

कायमुत्पद्यमानमाकाश्येनाग्यतिरिक्तदेशकारमेवोत्पद्यत, ब्रह्म 

णा च अव्यतिरिक्तदेशकारूमेवाकाक्षं भवतीति--अतो बरह्म 

णा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञातमेवाकाशं मवति-- 

यथा क्षीरपूरणे घटे कतिचिदव्विन्दवः प्रक्षिप्ताः सन्तः क्षी- 

रपरहणेनैव गृहीता भवन्ति; न हि क्षीरहणादच्विन्दुग्रहणं 
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परिशिष्यते ; एवं बरह्मणा तत्कार्यैश्चाग्यतिरिक्तदेशकारुत्वात् 

गृहीतमेव ब्र्मप्रहणेन नभो मवति । तस्माद्धाक्तं नभसः 

संमवश्रवणमिति ॥ 

एवं प्राप्रे, इदमाह-- 

प्रतिज्ञादानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 

£ यनाश्रुत श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम् ' 
इति, ‹आस्मनि खस्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सरव 

विदितम् ` इति, “ कस्मिन्ु भगवो विज्ञते सवेभिदं विज्ञातं 
भवति ` इति," न काचन मद्रदिधौ विध्रास्तिः इति चैवं 

रूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा विज्ञायते ; तस्याः प्रतिज्ञाया एव- 

महानिरनुपरोधः स्यात् , यद्यव्यतिरेकः कृत्स्नस्य वस्तुजा- 

तस्य विज्ञेयाद्रद्यणः स्यात् ; व्यतिरेके हि सति एकविज्ञानेन 

सर्वं विज्ञायत इतीयं प्रतिज्ञा दीयेत । स चाव्यतिरेक एव- 

मुपपद्यते, यदि कृत्स्नं बस्तुजात्तमेकस्माद्भद्यण उत्प्येत्त । 

शाब्देभ्यश्च प्रकृतिविकारान्यतिरेकन्यायेनेव प्रतिज्ञासिद्धिर- 

वगम्यते; तथा हि-- ' येनाश्र॒त श्रुतं भवति ' इति प्रति- 

ज्ञाय, म्रदादिदृष्टान्तैः कायकारणामेदप्रतिपादनपरेः मतिन्ै- 
षा समयते; तत्साधनायैव चोत्तरे चब्दाः--' सदेव सो- 

म्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ` ' तदैक्षत ` ‹ तत्तेजोऽसज- 
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त' इयेवं कार्यजातं ब्रह्मणः प्रद्द्य, अव्यतिरेकं प्रदशंयन्ति- 

: देतदात्स्यमिद्< सवम् ' इलयारभ्य आ प्रपाठकपरिसमाप्नेः; 

तदथ्द्याका्ं न ब्रह्मकाय स्यात् , न ब्रह्मणि विज्ञाते आकारं 

विज्ञायेत ; ततश्च प्रतिज्ञाहानिः स्यात् ; न च प्रतिज्ञाहान्या 

वेदस्याप्रामाण्यं युक्तं कतुम् । तथा हि प्रतिवेदान्तं ते त श- 
व्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञां ज्ञापयन्ति-- ‹इदं 

सर्व॑ यदयमात्मा" ‹ बरद्यैवेदममृतं पुरस्तात् ' इलयेवमादयः; 

तस्माञ्ञ्वलनादिवदेव गगनमप्युत्पद्यते ॥ 

यदुक्तम्--अश्रुतेने वियदुस्पद्यत इति, तदयुक्तम , विय- 

दुत्पत्तिविषयश्रुयन्तरस्य दरितत्वात््-- "तस्मादा एतस्मा- 

दात्मन आकाञ्ञः संभूतः ` इति । सयं दद्घतम् ; विष्द्धं तु 

' तन्तेजोऽसरजत ` इत्यनेन श्रुयन्तरेण ; न, एकवाक्यत्वात्स- 

वैश्र्ीनाम् । भवत्वेकवाक्यत्वमविसद्धानाम् ; इह तु विरोध 

उक्तः--सचरच्छृतख सष्टुः सष्व्यद्रयसंबन्धासंभवाहू योश्च 

प्रथमजत्वासंभवाष्िकल्पासंभवाञ्चति--नैष दोषः, तेजःस- 

गस्य तैत्तिरीयके तृतीयत्वश्रवणात्--‹ तस्माद्रा एतस्मादा- 

त्मन आकाश्चः संभूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरभि; ' इति; 

अशक्या हीयं श्रुतिरन्यथा परिणेतुम् ; शक्या तु परिणेतुं 

छान्दोग्यश्रुतिः--तदाकाक्चं वायुं च सष्षा ' तत्तेजोऽद्जत' 
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इति; न हीयं श्रुतिस्तेजोजनिप्रथाना सती श्रुयन्तरप्रसि- 
द्धामाकाश्चस्योत्पत्ति वारयितुं शक्रोति, एकस्य वाक्यस्य 

यापारटयासंभवात् ; सरष्टा स्वेकोऽपि क्रमेणानेकं खष्टव्यं 

सजत्--इ्येकबाकयत्वकस्पनायां संमवन्लयां न विसुद्धाथ- 

स्वेन श्रतिहौतव्या; न चास्माभिः सङृच्छृतस्य खटः सष्- 

व्यद्रयसंबन्धोऽभि्रयते, श्ुयन्तरवशेन खषटव्यान्तरोपसंर- 
हान् ; यथा च ‹ सर्वे खल्विदं बरह्म तज्जान् ` इत्र सा- 

क्षादेव सर्वस्य वस्तुजातस्य ब््यजत्वं श्रूयमाणं न प्रदा 

न्तरविहितं तेजः प्रमुखमुट्पत्तिक्रमं वारयति, एवं तेजसोऽपि 

ह्मजत्वं श्रूयमाणं न श्रुखन्तरविदहितं नमःप्रमुखसुत्पत्तिकरमं 

वारयितुमर्हति । नञ शमविधानाथमेतद्राक्यम्-- ' तजा- 

निति छान्त उपासीत ` इति श्रतेः; नैतत्सष्टिवाक्यम् ; 
तस्मादेतन्न प्रदेशान्तरग्रसिद्धं कममनुरोद्धुमहेतीति ; ‹तत्त- 

जोऽखजत ` इलयतत्खष्टिवाक्यम ; तस्मादघ्र यथाश्रुति क्रमो 

ग्रहीतव्य इति । नेत्युच्यते; न हि तेजःप्राथम्यानुरोधेन 

श्रत्यन्तरप्रसिद्धो वियत्पदा्थैः परिलयक्तन्यो भवति, पदाथध- 
मैत्वाक्कछमस्य ; अपि च ‹ तत्तेजोऽदछजत ` इति नात्र क्रमस्य 

वाचकः कथिच्छब्दोऽस्ति ; अथौत्तु क्रमो गम्यते ; स च \वा- 

योरभ्रिः ' इयनेन श्रयन्तरप्रसिद्धेन क्रमेण निबायते; विक- 
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स्पसमु्चयौ तु वियत्तेजसोः प्रथमजस्वविषयावसंमवानभ्युप- 
गमाभ्यां निवारितौ ; तस्मान्नास्ति श्रुलोधिम्रतिषेधः। अपि च 
छान्दोग्ये ' येनाश्रुतं श्रुतं भवति › इत्येतां प्रतिज्ञां वाक्योपक्रमे 
श्रुतां समथंयितुमसमाम्नातमपि वियत् उत्पत्तावुपसंख्यात- 

व्यम् ; किमङ्ग पुनस्तैत्तिरीयके समाश्नातं नभो न संगृह्यते । 

यच्चोक्तम् --- आकाद्ास्य सर्वेणानन्यदेरकारत्वाद्रह्यणा त- 

त्कार्येश्च सह विदितमेव तद्भवति; अतो न प्रतिज्ञा 

हीयते; न च ^ एकमेवाद्धितीयम् ̀  इति श्रु्तिकोपो भवति, 
क्षीरोदकवद्भह्यनभसोर व्यतिरेको पपत्तेरिति । अत्रोच्यते-- 

न क्षीरोदकन्यायेनेदमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं नेतव्यम; 
मृदादिदृष्ान्तप्रणयनाद्धि प्रकृतिविकारन्यायेनैवेद्ं सविज्ञा 
नं नेतव्यमिति गम्यते; श्षीरोदकन्यायेन च सर्वविज्ञानं 
कर्प्यमानं न सम्यण्विज्ञानं स्यात् ; न दहि क्षीरज्ञान- 

गृहीतस्योदकस्य सम्यण्विज्ञानगृहीतत्वमस्ति; न च बेद्- 

स्य पुरुषाणाभिव मायालीकवज्वनादिभिरथीवधारणसुपपद्य- 

ते; सावधारणा चेयम् ‹ एकमेवाद्वितीयम् ` इति शतिः 
क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीच्येत । न च स्वकार्थापेश्च- 
येदं वस्सवेकदेशविषयं सर्वविज्ञानमेवाद्धितीयतावधारणं चेति 
न्याय्यम् › म्रदादिष्वपि हि तत्संमवात्--न तद्पूरवैवदुपन्य- 
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सितव्यं भवति-- श्ेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचा- 

नमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेकमग्राक्ष्यः येनाश्रुतं श्रुतं मवति" 

इत्यादिना । तस्मादरोषवस्तुविषयमेवेदं सवविज्ञानं सवेस्य 
ब्रह्यकायतापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम् ॥ 

यत्पुनरेतदुक्तम--~ असंभवारौणी गगनस्योत्पत्तिश्रुति- 
4 रितिः अचर ब्रूमः-- 

यावद्विकारं तु विभागो खोकवत् ॥ ७ ॥ 

तु-राब्दो ऽस भवाशङ्काव्याव्र््यर्थः । न खस्वाकाश्चोत्पत्ता- 

वसंभवाशङ्का कर्तव्या ; यतो यावत्किचिद्धिकारजातं दश्य- 

ते-- घटचरिकोद््नादि वा, कटककेयूरङ्कण्डटादि वा, 

सूचीनाराचनिखिश्चादि बा-- तावानेव विमागो रोके 

क्ष्यते; न त्वविकृतं किंचिक्छुतश्िद्धिमक्तयुपरमभ्यते; वि- 

मागश्चाकाशस्य प्रथिव्यादिभ्योऽवमम्यते; तस्मात्सोऽपि 

विकारो भवितुमहेति । एतेन दिक्षाखमनःपरमाण्वादीनां 

कायेत्वं व्याख्यातम् । नन्वात्माप्याकाड्चादिभ्यो विभक्त 

इति तस्यापि कायेत्वं घटादिवस्राप्रोति ; न, ‹ आत्मन अआ- 

काञ्चः संभूतः' इति श्रुतेः; यदि ह्यात्मापि विकारः 

स्यात्? तस्मात्परमन्यन्न श्रुतमित्याकाश्ादि सरव कार्य निरा- 
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त्मकमात्मनः कायत्वे स्यात्; तथा च शून्यवादः प्रसञ्येत ; 

आत्मत्वाच्चात्मनो निराकरणक्षङ्कानुपपात्तिः न ह्यात्मागन्तुकः 

कस्यचित् , स्वयसिद्धत्वात् ; न ह्यात्मा आत्मनः प्रमाणम- 

पेक्ष्य सिध्यति; तस्य हि प्रयक्षादीनि प्रमाणान्यसिद्धपरमे- 

यसिद्धये उपादीयन्ते ; न ह्याकाश्चादयः पदार्थाः प्रमाणनि- 

रपेश्छाः स्वयं सिद्धाः केनचिदभ्युपगम्यन्ते; आत्मा तु 

प्रमाणादिव्यवहाराश्रयस्वासपरामेव प्रमाणादिन्यवहारार्सिध्य- 

ति; न चेदृश्षस्य निराकरणं संभवति ; आगन्तुकं हि वस्तु 
निराक्रियते, न खरूपम् ; य एव हि निराकतौ तदेव त्स्य 
स्वरूपम् ; न हयम्नेरौष्ण्यमभ्निना निराक्रियते ; तथा अहमेव- 
दानी जानामि वतमानं वस्तु, अहमेवातीतमतीततरं चाज्ञासि- 
षम् , अहमेवानागतमनागततरं च ज्ञास्यामि, इयतीताना- 
गतवतेमानभावेनान्यथाभवल्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्यथा- 
भावोऽस्ति, संदा वतैमानस्वभावत्वात् ; तथा भस्मीभव- 
ल्यपि देहे नात्मन उच्छेदः ; वतमानखभावादन्यस्लभावत्वं 
वा न सेभावयतुं शक्यम् ; एवमप्रल्ाख्येयस्वमावत्वादकार्य- 

त्वमात्मानः, कार्यत्वं च आकाङ्ञस्य ॥ 

यत्तूक्तं समानजातीयमनेकं कारणद्रव्यं व्योश्नो नास्ती- 
ति, तत्परसयुच्यते-- न तावत्समानजातीयमेवारभते, न भि- 
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न्नजातीयमिति नियमोऽस्ति; न दहि तन्तूनां तत्संयोगानां 

च॒ समानजातीयत्वमस्ति, द्रव्यगुणत्वाभ्युषगमात्; न च 

निमित्तकारणानामपि तुरीवेमादीनां समानजातीयत्वनिय- 

मोऽस्ि । स्यादेतत्--समवायिकारणविषय एव समानजा- 

तीयत्वाभ्युपगसः, न कारणान्तरविषय इति ; तदप्यनैका- 

न्तिकम्; सूत्रगोबाखेद्यनेकजातीयेरेका रज्जुः सल्यमाना 

दृश्यते ; तथा सूत्चैरूणौदिभिश्च विचि्रान्कम्बलान्वि्न्वते ; 

सन्त्वद्रव्यत्वाद्यपेक्षया वा समानजातीयत्वे करस्प्यमाने नि- 

यमानथक्यम् , स्वस्य सर्वेण समानजातीयकलात् । नप्य- 

नेकमेवारभते, नैकम्--इति नियमोऽस्ति; अणुमनसोराश्चक- 

मारम्भाभ्युपगमात् । एकैको हि परमाणुमैनश्चाद्यं कमौरभते, 
न द्रव्यान्तर: संहय--इत्यम्युपगम्यते । द्रव्यारम्भ एवाने- 

कारम्भकत्वनियम इति चेत्, न; परिणामाभ्युपगमात् । 

भवेदेष नियमः-- यदि संयोगसचिवं द्रव्यं द्रव्यान्तरस्या- 

रम्भकमभ्युपगम्थेत ; तदेव तु द्रव्यं विरोषवदवस्थान्तरमाप- 

मानं कार्य नामाभ्युपगम्यते; तच्च क्रचिद्नेकं परिण- 

मते मूद्रीजादि, अङ्कुरादिभवेन ; कचिदेकं परिणमते क्षी- 

रादि, दध्यादिभावेन ; नेश्छरशासनमस्ति-अनेकमेव का~ 

रणं कार्यं जनयतीति । अतः श्रुतिभ्रामाण्यादेकस्मद्रद्यण 
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आकाश्चादिमहाभूतोत्पत्तिकमेण जगल्नातमिति निश्चीयते; 
तथा चोक्तम्--: उपसंहारद शेनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ` इति ॥ 

यच्चोक्तम् आकारस्योस्पत्तौ न पूर्वोत्तरकाख्योधिशेषः सं- 
भावयितुं शक्यत इति, तदयुक्तम् ; येनैव विशेषेण प्रथिन्या- 

दिभ्यो व्यतिरिच्यमानं नभः खरूपवदिदानीमध्यवसीयते 

स एव विषः प्रागुत्पत्तन।सीदिति गम्यते; यथाच च्रह्यन 

स्थूलादिभिः प्रथिव्यादिखमावैः सखमाववत्- ' अस्थूङमनणु 
इत्यादिश्चुतिम्यः, एवमाकाङस्वमावेनापि न स्वभाववदना- 

न्त 

कादार्मात्त श्रृतरवमस्यत; तस्मासरागुत्पत्तेरनाकाशमिति स्थि 
1 

(५ 

तम्। यदप्युक्तं प्रथिठ्यादिवैधम्यदाकाशस्याजत्वमिति, तद्- 
प्यसत् › श्रुतिविरोधे सत्युत्पत्त्यसंभवालुमानस्याभासत्वोप- 
पत्तेः, उत्पत्त्यनुमानस्य च ॒दर्दितत्वात् ; अनिलयमाकाशम् , 

अनिलयगुणाश्रयत्वात् , घटादिबदित्यादिप्रयोगसंमवाच्च ; आ- 

सन्यनैकान्तिकभिति चेत्, न; तस्यौपनिषदं प्रत्यनित्य- 

गुणाश्रयत्वासिद्धः ; विुतादीनां च आकाशस्योत्पत्तिवादिनं 
प्रत्यसिद्धत्वात् । यजचोक्तमेतत्-- शब्दाच्चेति-- तत्राम्रतत्व- 

ु्तिस्तावद्धियति ‹ अमृता दिवौकसः ` इतिवद्रष्टव्या ; उत्प- 
त्तिप्रख्ययोरुपपादितत्वात् ; ‹ आकाशवत्सर्वगतश्च निलयः ' 

इत्यपि प्रसिद्धमहच्वेनाकाशोपमानं क्रियते निरतिशयमह- 



सू. ८] द्वितीयोऽध्यायः । ४३५ 

त्वाय, न आकाशसमत्वाय- यथा ! इषुरिव सविता धावतिः 

इति क्षिभ्रगतित्वायोच्यते, न इपुतुल्यगतित्वाय--- तद् ; 

एतेनानन्तत्वोपमानश्ुतिव्यांख्यात्ता ; ° ज्यायानाकाञ्चात् * इ- 

स्यादिशरुतिभ्यश्च ब्रह्मणः सकारादकाशस्योनपरिमाणत्वसि- 

द्धिः ° न तस्य प्रतिमास्ति ` इति च ब्रह्मणोऽनुपमानतवं दशी- 

यति ; ‹ अतोऽन्यदार्तम् ` इति च ब्रह्मणोऽन्येषामाकाश्चादी- 

नामातैत्वं दशेयति । तपसि व्रद्मशव्दवदकाश्चस्य जन्मश्रुते- 

गणत्वमित्येतदाकाशसंमवश्रुत्यनुमानाभ्यां परिहृतम् । तस्मा- 

द्रह्यकार्यं चियदिति सिद्धम् ॥ 

पनेन मातरिम्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

अतिदेशोऽयम् । एतेन वियन्याख्यानेन मातरिः्ापि 

वियदाश्नरयो बायुव्याख्यातः । तत्राप्येते यथायोगं पक्षा 

२. मातरिश्वा रचयितव्याः--न वायुरुत्पद्यते, छन्दोगा- 

यिकरणम् । नागुत्पत्तिम्रकरणेऽनाश्नानादित्येकः पक्षः, 
अस्ति तु तैत्तिरीयाणासुत्पत्तिप्रकरणे आम्नानम् (आकाशा- 

द्रायु:"-- इति पक्षान्तरम् ; ततश्च भ्रयर्विप्रतिषेधे सति 

गौणी बायोरुत्पत्तिश्रुतिः, असंभवात् इद्यपरोऽभिप्रायः ; अ- 
संभवश्च ' सेषानस्तमिता देवता यद्वायुः इयस्तमयप्रतिषे- 
धादमृतत्वादिश्रचणाच्च । प्रतिज्ञानुपरोधाद्यावद्धिकारं च वि- 
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मागाभ्युपगमादुस्पद्यते वायुरिति सिद्धान्तः । अस्तमयप्रति- 

षेधोऽपरविद्याविषय आपेक्षिकः, अगन्यादीनामिव वायोरस्त- 
समयाभावात् । कृतप्रतिविधानं च अख्तत्वादिश्रवणम् । ननु 

वायोराकारास्य च तुल्ययोरुस्पत्तिप्रकरणे श्रवणाश्रवणयोरे- 

कमेवाधिकरणमुभयविषयमस्तु किमतिदेशेनासति विशेष इति, 

उच्यते-- सलयमेवमेतत ; तथापि मन्दधियां शब्दमाव्रकृता- 

शङ्कानिदतत्यर्थोऽयमतिदेशः क्रियते-- संवगैविद्यादिषु द्युपा- 
स्यतया वायोर्महाभागस्वश्रवणात् अस्तमयप्रतिषेधादिभ्यश्च 

भवति निलयत्वाशङ्का कस्यचिदिति ॥ 

असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ ९ ॥ 

वियत्पवनयोरसंमाव्यमानजन्मनोरपयुत्पत्तिसुपश्रुलय, ब्रह्म - 

णोऽपि भवेत्छुतशिदुत्पत्तिरित्ति स्यात्कस्यचिन्मतिः; तथा 

२३. असंमवाधि- विकारेभ्य एवाकाश्चादिभ्य उत्तरेषां विका- 

करणम् । राणासुत्पत्तिसुपश्रलय, आकाञ्चस्यापि वि- 
कारादेव ब्रह्मण उत्पत्तिरिति कश्िन्मन्येत ; तामाश्ङ्कामपने- 

तुमिद्ं सूत्रम्-- असंभवस्त्विति । न खलु ब्रह्मणः सदात्म 

कस्य कुतशिदन्यतः संभव उत्पत्तिराशङ्कितन्या ; कस्मात् ? 

अनुपपत्तेः । सन्मात्रं हि जह्य; न तस्य सन्मात्रादेबोतप- 

त्तिः संभवति, असत्यतिश्यये प्रकृत्तिविकारभावानुपपत्तेः ; 
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नापि सद्विरोषात् , ₹ष्टविपर्ययात्-- सामान्याद्धिरोषा उत्प- 

द्यमाना दरयन्त, मृदादेषेटादयः, न तु विशेषेभ्यः सामा- 

न्यम् ; नाप्यसतः; निरात्मकत्वात् ; ¦ कथमसतः सञ्नायेत ' 

इति च आक्षपश्रवणात् । * स कारणं करणाधिपाधिपो न चा- 

स्य कञ्चिलनिता न चाधिपः" इति च ब्रह्मणो जनयितारं 

वारयति । वियत्पवनयोः पुनररपत्तिः श्रदर्दिता, न तु ब्रह्मणः 

सा अस्तीति वैषम्यम् । न च विकरेभ्यो विकारान्तरो- 

त्पतिदश्चनाद्रह्मणोऽपि विकारत्वं भवितुमहेति, मूरप्रकृय- 

नभ्युपगमेऽनवस्थाप्रसङ्गात्; या मूटम्रकृतिरभ्युपगम्यते, 

तदेव च नो ब्रह्मे्यविरोधः ॥ 

तेजोऽतस्तथाद्याह ॥ १० ॥ 

छान्दोग्ये सन्मूकत्वं तेजसः श्रावितम् , तैत्तिरीयके तु 

वायुमूख्स्वम् ; तत्र तेजोयोनिं भ्रति ्ुतिविप्रतिपत्तौ सलाम, 

छ, तेजोऽभि. प्रप्र तावद्भद्ययोनिकं तेज इति । कुतः £ 

करणम् \ ८ सदेव ' इत्युपक्रम्य ‹ तन्तेजो.ऽसजत 

इत्युपदेशात् ; स्ैविज्ञानधरतिज्ञायाश्च, ब्रह्मपरभवत्वे सवस्य, 

संभवात्; ' तान् ' इति च अविकशेषश्रुतेः ; ‹ एतस्माञ्ना- 

यते प्राणः › इति च उपक्रम्य श्रुयन्तरे सर्वैस्याविशेषेण नह्य 
8 [4 [4 श 

जत्वोपदेश्ात् ; तैत्तिरीयके च ‡ स तपस्तप्त्वा । इदं सव- 
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मल्लजत । यदिदं किंच ' इलयविश्चेषश्रवणात् ; तस्मात्-- 

‹ वायोरभि: * इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्यः--वायोरनन्तरमभ्निः 

संभूत इति-- 

एवं प्राप्रे, उच्यते--तेजः अतः मातरिश्रनः जायत इति ; 

कस्मात् £ तथा द्याद--; वायोरभ्चेः † इति । अव्यवहिते 

हि तजसो ब्रह्मजस्वे सति, असत्ति वायुजत्वे  बायोरभनिः ' 

इतीयं श्रुतिः कदर्थिता स्यात् । ननु कमार्थेषा भविष्य- 

तीत्युक्तम् ; नेति त्रुमः-- "तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः ' इति पुरस्तात् संभवलयपादानस्य आत्मनः 

[अ + शम 

पश्चमीनिर्देशात् , तस्यैव च संमवतेरिहाधिकारात् , पर 

स्तादपि तद्धिकारे " प्रथिव्या ओषधयः ' इत्यपादानपच्च- 

मीदशेनात् , ‹ वायोरभि ' इदयपादानपश्चस्येवैषेति गम्यते ; 

अपि च, वायोरूध्वंमभ्भिः संभूतः--इति करप्यः उपपदार्थ- 
योगः; क्लप्रस्तु कारकाथेयोगः-- वायोरभ्निः संभूतः 
इति ; तस्मादेषा श्रुतिबोयुयोनित्वं तेजसोऽवगमयति । न- 

न्वितरापि श्रुतिव्रेह्ययोनित्वं - तेजसोऽबगसयति -- ‹ तत्ते 
जोऽसृजत' इति; न, तस्याः पारंपयैजत्वेऽप्यविरोधात् ; 

यदापि दछयाकाशं वायुं च सष्ठ बायुभावापन्नं ब्रह्य तेजो- 

ऽसखजतेति कर्प्यते, तदापि ब्रह्मजत्वरं तेजसो न बिरध्यते, 
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यथा--~ तस्या; शतम्, तस्या दधि, तस्या आभिक्षेयादि; 

दक्षैयति च ब्रह्मणो विकारात्मनावस्थानम्--- ° तदास्मान<. 

स्वयमकुरुत ' इति; तथा च दंश्वरस्मरणं मवति--~ बुद्धिज्ञा- 

नमसंमोहः ` इलयादयनुक्म्य ‹ भवन्ति भावा भूतानां मत्त 

एव प्रथणविधाः ' इति । यद्यपि बुद्धयादयः स्वकारणेम्यः 

प्रयक्षं वन्तो दरयन्ते, तथापि सवस्य भावजातस्य साक्षा- 

सप्रणाङ्या वा ईश्वरवहयत्वात् ; एतेनाक्रमस्ष्टिवादिन्यः श्र 
तयो व्याख्याताः, तासां सर्वथोपपत्तेः, कमवत्सरृष्टिवादिनीनां 

त्वन्यथानुपपत्तेः । प्रतिज्ञापि सद्रंर्यत्वमाच्रमपेश्वते, न अन्य- 

वहितजन्यस्वम्-- इत्यविरोधः ॥ 

आपः। ११॥ 

अतस्तथा ह्याह ` इल्यनुवतंते ; आपः, अतः तेजसः, जा- 

यन्ते; कस्मान् १ तथा ह्याह-- तदपोऽसजत ` इति, ‹ अभ- 

५. अवधि रापः" इति च; सति वचने नास्ति सं- 

करणम् । श्यः । तेजसस्तु स्ट व्याख्याय प्रथिव्या 

व्याख्यास्यन् , अपोऽन्तरियामिति ‹आपः इति सूत्रयां- 

बभूव ॥ 

प्रथिल्यधिकाररूपराब्दान्तरेभ्यः ॥ १२॥ 
८ ता आप रेश्षन्त बहृथः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्न- 
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मद्जन्त' इति श्रूयते; तत्र संशयः--किमनेनान्नशब्देन 
६. प्रथिव्यधि- जीहिथवाद्यभ्यवहा्यै बा ओद्नाद्युच्यते, किं 

काराधि- वा प्रथिवीति; तत्न प्राप्रं तावत--त्रीहि- 

करणम् । यवादि ओदनादि वा परिधहीतन्यभिति ; 
तत्र ह्यन्रश्चब्दः प्रसिद्धो छोके ; वाक्यदोषोऽप्येतमर्थमपोद्रल- 

(४ यत्ति--‹ तस्माद्यत्र कचन वषंति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति 
इति--त्रीहियवाद्येव हि सति वर्षणे बहु भवति, न प्रथि- 

कीति ॥ 

एवं प्रापे, बमः प्रथिव्येवेयमन्नशन्देनाद्धयो जायमाना 
विवक्ष्यत इति ; कस्मात १ अधिकारात् , रूपात् , शब्दान्त- 

` राच्च । अधिकारस्तावत्- ' तत्तेजोऽखजत ` (तदपोऽस्- 
जत! इति महाभूतविषयो वतेते; तत्र क्रमप्राप्रां प्रथिवीं 
महाभूतं विखङ्कथ नाकस्मा द्रीद्यादिपरिग्रहो न्याय्यः । तथा 
रूपमपि बाक्यशेषे परथिन्यलुगुणं दर्यते--- ‹ यत्छरृष्णं तद्- 
नरस्य ˆ इति ; न द्योद् नादेरभ्यवहाय॑शय छरष्णत्वनियमोऽस्ि, 
नापि ब्रीद्यादीनाम् । नु प्रथिन्या अपि नैव कुष्णत्वनिय- 
मोऽस्ति, पयःपाण्डुरस्याङ्गाररोहितस्य च क्षत्रस्य दश्षेनात्; 
नायं दोषः-- बाहुल्य पेक्षत्वात् ; भूयिष्ठं हि प्रथिव्याः कृष्णं 
रूपम्, न तथा श्चेतरोहिते ; पौराणिका अपि प्रथिवीछायां 
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सार्वरीसुपदिषशन्ति, सा च कृष्णाभासा-- इयतः ` कृष्णं 

रूपं प्रिथिव्या इति श्छिष्यते । श्रुयन्तरमपि समानाधिकारम् 

-- “ अद्धथः प्रथिवी ` इति भवति, ˆ तद्यद्पां शर आसी- 

तत्समहन्यत सा प्रिथिव्यमवत्' इति च; प्रथिव्यास्तु बरी- 

ह्यदेसत्पत्ति दरयति-- 'प्रथिव्या ओषधय ओषधीभ्यो 

ऽन्नम् इति च । एवमधिकारादिषु प्रथिव्याः प्रतिपाद्केषु 

सत्सु कुतो ब्री्यादिप्रतिपत्तिः १ प्रसिद्धिरप्यधिकारादिभिरेव 

बाध्यते ; वाक्यज्ञेषोऽपि पार्थिवत्वादन्नाद्य तहूरेण प्रिथिव्या 

एवाद्धथः प्रभवत्वं सूचयतीति द्रष्टव्यम् । तस्मासप्रथिवीयम- 

न्रशब्देति ॥ 

तदभिध्यानादेव तु तद्धिङ्ात्सः ॥ १३॥ 

किमिमानि वियदादीनि भूतानि खयमेव स्वविकारा- 
न्सजन्ति, आदहोस्वित्परमेशरर एव तेन तेन आत्मनावतिष्ठमा- 

९9. तदभिध्यामा- नोऽभिध्यायन् तं तं विकारं स्जतीति 

धिकरणम् । संदेहे सति, प्राप्न तावत्-- स्वयमेव 

सजन्तीति ; कुतः १ ‹आकाडाद्वायु्वायोरभिः ' इलयादिखा- 

तन्त्यश्रवणात् । नु अचेतनानां स्वतन््ाणां प्रवृत्तिः प्रति- 

षिद्धा ; नैष दोषः-- तत्तेज रक्षत त्ता आप रेक्षन्तः 

इति च भूतानामपि चेतनत्वश्रवणादिति ॥ 
६. छ, 7. 1] 
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एवं प्राप्रे, अभिधीयते-स एव परमेश्वरस्तेन तेन आत्मना 

अवतिष्ठमानोऽभिध्यायन् तं तं विकारं सखजतीति ; कुतः? तद्ि- 

ङ्गात् । तथा हि शाखम्-- “यः प्रथिव्यां तिष्ठन्यः प्रथि- 

व्या अन्तरो यं प्रथिवी नवेद यस्य प्रथिवी छरीरं यः 

परथिवीमन्तरो यमयति ` इयेवंजातीयकम्-- साध्यक्षःणामेव 

भूतानां प्रवृत्ति दश्चेयति ; तथा ‹ सोऽकामयत बहु स्यां 

प्रजायेयेति ' इति प्रस्तुय, ‹ सच्च यज्चामवत् , तदात्मानं स्वय- 

मज्ुरुत ' इति च तस्यैव च सवौस्मभावं दशोयति । यत्तु 
दृश्चणश्रवणसमप्रेजसोः, तत्परमेश्वररवेशवशादेव द्रष्टव्यम-- 

८ मान्योऽतोऽसि द्रष्टः इतीक्षित्रन्तरभ्रतिषेधात् , प्रकत- 

स्वाञ्च सत दक्षितुः ‹ तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति ' इयत्र ॥ 

विपर्थयेण तु कमोऽत उपपद्यते च ॥ १४ ॥ 

मूतानाुखत्तिक्रमश्चिन्तितः; अथेदानीम् अप्ययक्रमधि- 
न्यते-- किमनियतेन कमेणाप्ययः, उत उत्पत्तिक्रमेण, अथ- 

८. विपर्यया- वा तद्विपरीतेनेति । त्रयोऽपि च उत्पत्तिस्थि- 

धिकरणम् । तिप्रख्या भूतानां ब्रह्मायत्ताः श्रूयन्ते-- 
° यततो. वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जौव- 
न्ति । यस्रयन्यभिसंविरान्तिः इति । ̀ तत्नानियमोऽविशेषा- 

दिति प्राप्रम्; अथवा उत्पत्तेः कमस्य श्रुतत्वास्ख्यस्यापि क~ 
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माका्किणः स एव कमः स्यादिति ॥ 

एव प्राप्रं ततो ब्रूमः-- विपयेयेण तु प्रख्यक्रमः, अतः 

उस्पत्तिक्रमःत् , भवितुमर्हति ; तथा हि छोके टर्यते--येन 

क्रमेण सोपानमाखशूढः, ततो विपसतेन कमेणावरोहतीति ; 

अपि च ददयते--मरदो जातं घटश्रावादि अप्ययकाले मू- 

द्धाबमप्येति, अच्यश्च जातं हिमकरकादि अन्भावमप्येतीति । 

अतश्चोपपद्यत एतत्-- यत्प्रथिबी अश्ययो जाता सती स्थि- 

तिकाखन्यतिकान्तौ अपः अपीयात् ; आपश्च तेजसो जाताः 

सलः तेजः अपीयुः ; एवं कमेण सुष्त्मं सृक््मत्तरं च अनन्तर- 

मनन्तरतरं कारणमपीलय सर्य कार्यजातं परमकारणं परमसू- 

क्ष्मं च ब्रह्याप्येतीति वेदितव्यम्; न हि स्वकारणव्यतिक्रमेण 

कारणकारणे कार्याप्ययो न्याय्यः । स्मृतावप्युत्पत्तिक्रमवि- 

पर्यैयेणैवाप्ययक्रमस्तत्र तत्र द्र्शितः--“ जगत्प्रतिष्ठा देवर्ष 
प्रथिव्यप्सु प्रलीयते । ज्योतिष्यापः प्रीयन्ते अ्योतिरवायौ 

प्रीयते ' इत्येवमादौ । उत्पत्तिक्रमस्तु .उत्पन्तावेव श्रुतत्वान्ना- 

प्यये भवितुमदैति ; न च असो अयोग्यत्वादप्ययेनाकाट्यते ; 

न हि कार्ये धियमाणे --कारणस्याप्ययो युक्तः, कारणाप्यये 

कार्यस्यावस्थानानुपपत्तेः ; कायीप्यये तु कारणस्यावस्थानं 

युक्तम्-- सरदादिष्वेवं दृष्टत्वात् ॥ , 
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न्तरा विज्ञानमनसी कमेण तद्धिङ्ा- 

दिति चेन्नाविशोषात् ॥ २५॥ 

भूतानासुत्पत्तिप्रख्यावनुखोमप्रत्तिोमक्रमाभ्यां भवत इ- 

युक्तम् ; आत्मादिर्त्पत्तिः भरख्यश्चात्मान्तः--- इत्यप्युक्तम् । 
०. अन्तरा. सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धेश सद्धावः 

विज्ञानाधि- प्रसिद्धः श्रतिस्शयोः-- ' बुद्धि तु सारथिं 
करणम् । विद्धि मनः प्र्रहमेव च । इन्द्रियाणि 

हयानाहुः ` इल्यादिलिङ्गेभ्यः ; तयोरपि कस्मिश्चिदन्तराङे 

करमेणोत्पत्िप्रख्यावुपसंग्राद्यौ, सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म 
जत्वाम्युपगमात् । अपि च आथवणे उतपत्तिप्रकरणे भृताना- 

मात्मनश्चान्तरठे करणान्यनुक्रम्यन्ते-- " एतस्माल्ायते 

प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | खं वायु्यतिरापः प्रथिवी 

विश्वस्य धारिणी ` इति । तस्मा्पूरवोँक्तोस्पत्तिप्रटयक्रमभङ्प्र- 

सङ्गो भूतानामिति चतत्; न; अविरशेषात्-- यदि ताव- 

द्धौतिकानि करणानि, ततो भूतोत्पत्तिप्रख्याभ्यामेवेषासुत्प- 
ततिप्रख्यौ भवत इति नैतयोः क्रमान्तरं मृग्यम् ; भवति 
च भोतिकत्वे छिङ्गं करणानाम्-- ‹ अन्नमयं दहि सोम्य 

मन आपोमयः प्राणस्तजोमयी वाक्” इलेवंजातीयकम् ; 

व्यपदेशोऽपि कचिद्भूतानां करणानां च ब्राह्मणपरित्राजक- 
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न्यायेन नेतव्यः । अथ सभौतिकानि करणानि, तथापि 

मूतोत्पत्तिक्रमो न करणैरविशिष्यते-- प्रथमं करणान्युत्प- 
दन्ते चरमं भूतानि, प्रथमं बा भूतान्युत्पद्यन्ते चरमं 
करणानीति; आथवणे तु समाश्नायक्रममाप्रं करणानां 

भूतानां च, न तत्रोत्यत्तिक्रम उच्यते ; तथा अन्यत्रापि प्रथ 

गेव भूतक्रमात्करणक्रम अम्रायते-- प्रजापत्तिवां इदमच्र 

आसीत्स आत्मानसैक्षत स मनोऽसृजत तन्मन एवासीत्त- 

दात्मानमेक्षत तद्वाचमसजतः इव्यादिना । तस्माश्नास्ति 

भूतोरपत्तिक्रमस्य भङ्गः ॥ 

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्यपदेरो `माक्त- 

स्तद्धाव भावित्वात् ॥ १६ ॥ 

स्तो जीवस्याप्युत्पत्निप्र्यौ, जातो देवदत्तो मतो देव- 

दत्त इयेवंजातीयकादौकिकन्यपदेसात् जातकर्मादिसंस्कार- 
१०. चराचर- विधानाज्च---इति स्यात्कस्यचिद्धान्तिः; 

व्यपाप्रया- तामपनुदामः । न जीवस्योत्पात्तिप्रख्यौ 
धिकरणम् । स्तः, कदाखफटसंबन्धोपपत्तेः ; शरीरानु- 

विनाशिनि हि जीवे शछरीरान्तरगतेष्टानिष्टप्रापतिपरिहदारार्थौ 
` विधिप्रतिषेधावन्थकौ स्याताम्; श्रूयते च-- ' जीवा- 

येतं वाव किलेदं भ्रियते न जीबो भियतेः इति । 



४४६ सूत्रभाष्ये ` [पा. ३. 

नलु लौकिको जन्ममरणन्यपदेशो जीवस्य दितः; सत्यं 
दर्तः; भाक्तस्त्वेष जीवस्य जन्ममरणव्यपदेश्ः । किमा- 

श्रयः पुनरयं युख्यः, यदपेक्षया भाक्त इति उच्यते-- 

चराचरव्यपाश्रयः ; स्थावरजङ्गमश्यरीरविषयौ जन्ममरण- 

राष्द्) ; स्थावरजङ्गमानि हि भूतानि जायन्ते च म्रियन्ते च 

अतस्तद्विषयौ जन्ममरणशाब्दौ मुख्यौ सन्तौ तत्स्थे जीवात्म- 

न्युपचर्येते, तद्धावभावित्वात-- शरीरप्रादुभोवतिरोमावयो- 

हि सतोजेन्ममरणशब्दौ भवतः, नासतोः; न दहि सरीरसं- 

बन्धादन्यत्र जीवो जातो मृतो वा केनचिष्नक््यते ; (स वा 

अयं पुरुषो जायमानः शारीरमभिसंपद्यमानः स॒ उत्कामन् 

भ्रियमाणः इति च दारीरसंयोगवियोगनिमित्तावेव जन्म- 

मरणा्दौ दञ्ञंयति । जातकमीदिविधानमपि देहप्रादुभा- 

वपेक्षमेव द्रष्टव्यम् , अभावाजीवप्रादुभोवस्य । जीवस्य 
परस्मादासन उस्पत्ति्वियदादीनामिवास्ति नास्ति वेयेतदुत्त- 

रेण सूत्रेण वक्ष्यति ; देदाश्रयौ तावस्नीवस्य स्थूखावुरपत्तिप्र- 

ख्यौ न स्तः इयेतदनेन सूल्लेणावोचत् ॥ 

नात्माश्चुतेर्निलयत्वाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 

अस्त्यात्मा जीवाख्यः सरीरेन्दरियपखलराध्यक्षः कर्मफरसं- 

बन्धी ; सं किं व्योमादिवदुतद्यते ब्रह्मणः, आहोसिवद्भद्य- 
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वदेव नोत्पद्यते, इति श्रुत्िविप्रतिपत्तेर्विंशयः ; कासुचिच्छति- 

१९१. आत्माधि- पु अभ्रिविसफुरिङ्गादिनिदशनैः जीवात्मनः 

करणम् 1 परस्माद्भह्यण उत्पत्तिरान्नायते ; कासुचि- 

तु अविकरृतस्यैव परस्य ब्रह्मणः कार्प्रवेशेन जीवभावो विज्ञा- 
यते, न च उत्पत्तिरास्नायत इति । तच्र प्राप तावत्--उत्प- 

द्यते जीव इति ; कुतः  प्रतिज्ञानुपरोधादेब । ‹ एकस्मिन्विदिते 

सवेमिदं विदितम् ' इतीयं प्रतिज्ञा स्वैस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म- 

प्रभवते सति नोपरुभ्येत, तत्तवान्तरत्वे तु जीवस्य प्रतिज्ञेय- 

मुपर्ध्येत । न च अविकृत; परमात्मैव जीव इति शक्यते 

विज्ञातुम् , टक्षणभेदात्--अपहतपाप्मत्वादिधमंको हि पर- 

मात्मा, तद्विपरीतो हि जीवः । विभागाच्यास्य विकारत्वसि- 

द्धिः-- यावान् हि आकाश्चादिः प्रविभक्तः, स सर्वो विकारः; 

तस्य च आकाञ्चादेरुत्पत्तिः समधिगता ; जीवात्मापि पुण्या- 

पुण्यकमो सुखदुःखयुक् प्रतिश्चरीरं प्रविभक्तं इति, तस्यापि 

प्रपश्चोत्पत्त्यवसरे उत्पत्तिभेवितुमहेति । अपि च ‹ यथानः 

द्रा विस्फुलिङ्गा व्युञ्चरन्येवमेवास्मादार्मनः सर्वे प्राणाः 

इति प्राणदेर्भाग्यजातस्य खष्टं शिष्ठा ' सवै एत आत्मानो 

व्युच्चरन्ति" इति भोक्तुणामात्मनां प्रथक्ष्टिं सास्ति । ° य- 

था सुदीप्तातावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहसः प्रभवन्ते सरूपाः । 
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तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापिय- 

न्ति इति च जीवात्मनासुतपत्तिप्रख्यावुच्येते, सरूपवचना- 

त्--जीवात्मानो हि परमात्मना सरूपा भवन्ति, चैतन्य- 

योगात्; न च कचिदश्रवणमन्यत्र श्रतं वारयिवुमेति, श्र- 

लयन्तरगतस्याप्यतरिरुद्धस्याधिकस्यार्थस्य सरवेत्रोपसंहतंन्यत्वा- 

त् । प्रवेशश्रुतिरप्येवं सति विकारभावपच्येव न्याख्यात- 

व्या-- तदात्मानं स्वयमङरुरुत ' इद्यादिवत् । तस्मादुत्पद्यते 

जीव इति ॥ 

एवं प्राप्रे, बरूमः--नात्मा जीव उत्पद्यत इति; कस्मात् 2 

अश्रुतेः ; न ह्यस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति भूयःसु प्रदेशेषु । 

ननु कचिदश्रवणमन्यत्र श्रुतं न वारयतीत्युक्तम् ; सलञुक्त- 

मृ; उत्पत्तिरेव त्वस्य न संभवतीति वदामः; कस्मात्? नि- 

लयलाञ्च ताभ्यः-- च-राब्दादजत्वादिभ्यश्च--निलयत्वं ह्यस्य 

श्रतिभ्योऽबगस्यते, तथा अजत्वम् अविकारिखम् अविकृत- 
स्यैव ब्रह्मणो जीवारमनावसख्यानं ब्रह्मात्मना चेतति; न चैवं 

रूपस्योत्पत्तिरूपपद्यते । ताः काः श्रुतयः {--'न जीवो 
भ्रियते" स बा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽगृतोऽभयो 

ब्रह्म ` ° न जायते न्रियते वा विपश्चित् ' *अजो नियः शा- 

तोऽयं पुराणः ' ‹ तत्खृष्टरा तदेवालुप्राविश्चत्' ‹ अनेन जी- 
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वेनात्मनालुप्रविरश्य नामरूपे व्याकरवाणि ' ‹ स एष इह प्र- 

विष्ट आ नखाभरेभ्यः › ‹ त्वमसि ` ‹ अहं ब्रह्मास्मि ' ‹अय- 
मात्मा बह्म सवोलुभूः ` इल्येवमाध्ा निलयत्ववादिन्यः सदयः 

जीवस्योत्पत्नि प्रतिबध्रन्ति । ननु प्रविभक्तत्वाद्धिकारः; वि- 

कारस्वाचचोत्पद्यते--इ्युक्तम् ; अत्रोच्यते--नास्य प्रविभा- 

गः स्वतोऽस्ति, ‹ एको देवः सवभूतेषु गूढः सवव्यापी स- 

वेभूतान्तरार्मा ' इति श्रुतेः ; बुद्धयाद्युपाधिनिभित्तं तु अस्य 

प्रविभागप्रतिभानम् , आकाशस्येव घटादिसंबन्धनिमित्तम्; 

तथा च शाखम्---‹ स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनो- 

मयः प्राणमयश्चक्षुमेयः श्रोत्रमयः ' इल्येवमादि-- ब्रह्मण 

एवाविकृतख सतोऽस्यैकस्यानेकलुद्धयादिमयस्वं दश्चेयति ; त. 

न्मयत्वं च अस्य तद्धिविक्तस्वरूपानभिव्यक््या तदुपरक्तस्वरूप- 

त्वम्ू--सखीमयो जास्म इ्यादिवत्--द्रष्टव्यम् । यदपि क्- 

चिदस्योत्पत्निप्रखयश्रवणम ›, तद्प्यत एवोपाधिसंबन्धान्नेतव्य- 

मू---उपाध्युस्पत्त्या अस्योत्पत्तिः, तस्रख्येन च प्रख्य इति ; 

तथा च दज्च॑यति--- प्रज्ञानघन प्पैतेभ्यो भूतेभ्यः समर्थाय 

तान्येवानु विनयति न प्रेय संज्ञास्ति' इति; तथोपाधि- 

प्रर्य एवायम् , नात्मविर्यः-इ्येतदपि-- ‹ अत्रैव मा भ- 

गवान्मोहान्तमापीपदन्न बा अहमिमं विजानामि -न प्रेय 
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संज्ञास्ति-- इति प्रभपूवैकं प्रतिपादयति-- “न बा अरै- 
ऽहं मोहं च्रवीस्यबिना्ी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधमा 

मात्रासंसभेस्स्वस्य भवति--इति । प्रतिज्ञानुपयेधोऽप्यवि- 

करतस्यैव ब्रह्मणो जीवभावाभ्युपगमात् ; ठक्षणभेदोऽप्यनयो- 

रुपाधिनिमित्त एव, "अत ऊर्वं विमोक्षायैव बहि ' इति 

च प्रकृतस्यैव विज्ञानमयस्यात्मनः सवंसंसारधरमप्रयाख्यानेन 
परमात्मभावप्रतिपादनात् । तस्मात् नैवासोत्यद्यते प्रविखीयते 

चेति ॥ 

` ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥ 

स किं काणम्ुजानाभिवागन्तुकचैतन्यः, स्वतोऽचेतनः, 

आहोस्वित्सांख्यानामिव निद्यचैतन्यस्वरूप एव, इति 

२२. ज्ञाधि- वादिविगप्रतिपत्तेः संशयः 1 किं तावस्ा- 

करणम् । घम् १ ञआगन्तुकमात्मनश्चैतन्यमात्ममनः- 
संयोगजम्, अश्निघटसंयोगजरोहितादि गुणवदिति प्राप्तम् ; 

निलयचे्न्यत्वे दि सुप्रमूितय्रहाविष्ठानामपि चैतन्यं स्यात् ; 
ते ष्टाः सन्तः न किचिद्धयं चेतयेमहिः इति जल्पन्ति; 

स्वस्थाश्च चेतयमाना द्यन्ते ; अतः कादाचित्कनचैतन्य- 

त्वादागन्तुकचैतन्य आत्मेति ॥ 

एवे प्राप्रे, अभिधीयते-- ज्ञः नियचेतन्योऽयमात्मा-~- 
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अत एव--- यस्मादेव नोत्पद्यते, परमेव ब्रह्म अविषतमुपा- 

धिसंपकौल्नीवभावेनावतिष्ठते ; परस्य हि बदह्मणश्चैतन्यस्व- 
रूपत्वमाश्नात्तम---: विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ' ‹ सत्यं ज्ञानमनन्तं 

ब्रह्म ' ‹ अनन्तरोऽबाह्यः कृस्खः प्रज्ञानघन एवः इटयादिषु 

श्रुतिषु; तदेव चेत्परं बह्म जीवः, तस्माल्लीवस्यापि नियचैतन्य- 

स्वरूपत्वमग्न्यौष्ण्यप्रकाङवदिति गम्यते । विज्ञानमयप्रकरिया- 

यां च श्च॒तयो मवन्ति-- असुपः सुप्रानभिचाकशीति ' ^ अ- 

तराय पुरुषः स्वर्थज्योतिर्भवति ` इति, ८ न हि विज्ञातुर्िज्ञा- 
तेर्विपरिखोपो विद्यते ` इयेवंरूपाः । अथ यो वेदेदं जिघ्राणी- 

तिस आत्मा दति च-- सर्वैः करणद्वारैः “इदं वेद, 

इदं वेद ' इति विज्ञानेनानुसंधानात् तदरपत्वसिद्धिः । निय 

चेतन्यस्वरूपत्वे व्राणाद्ानथक्यमिति चेत् › न, गन्धादिविष- 

यविरशेषपरिच्छेदार्थत्वात् ; तथा हि दक्चयति-- गन्धाय घ्रा- 

णम् ' इद्यादि । यत्तु सुप्रादयो न चेतयन्त इति, तस्य श्रु 

त्यैव परिहारोऽभिहितः सुघुप्रं प्रकृत्य ° यद्रे तन्न परयति 

परयन्वै तन्न पदयति; न हि द्रषुषैष्टविपरिलोपो वि्यतेऽवि- 

नाशित्वात्; न तु तद्ितीयमम्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्परयेत् ' 

इत्यादिना ; एतदुक्तं भवति-- विषयाभावादियमचेतयमा- 

नता, न चैतन्याभावादिति-- यथा वियदाश्रयस्य प्रका- 
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शास्य प्रकादयाभावादनभिव्यक्तिः; न स्वरूपामवात्-- 

तद्त् । वैशेषिकादितर्कश्च श्रुतिवियोध आमासीभवति । त~ 
स्मान्नित्यचेतन्यस्वरूप एव आत्मेति निधिजुमः ॥ 

उत्करान्तिगलयागतीनाम् ॥ १९ ॥ 

इदानी तु किंपरिमाणो जीव इति चिन्यते--किमणुप- 

रिमाणः, उत मध्यमपरिमाणः, आहोखित् महापरिमाण 

१३. उत्कान्ति- इति। ननु च नात्मोरपध्यते नियचैतन्यश्चा- 
गल्यधि- यमिस्युक्तम् ; अतश्च पर एव आत्मा जीव 

करणम् ¦ इत्यापतति ; परस्य च आर्मनोऽनन्तत्वमा- 

म्रातम्; तत्र कुतो जीवस्य परिमाणचिन्तावतार इति; उच्यते- 

सलयमेतत्; उत्करान्तिगयागतिश्रवणानि तु जीवस्य परिच्छेदं 
प्रापयन्ति ; खशचब्देन च असख कचिदणुपरिमाणसमाश्नायते ; 

तस्य सवेस्यानाकुरतोपपादनायायमारम्भः। तन्न प्राप्रं ताव- 

त्-उच्रान्तिगयागतीनां श्रवणास्परिच्छिन्नोऽणुपरिमाणो जीव 

इति ; उक्क्रान्तिस्तावत्--‹ स यदास्माच्छरीरादुत्कामति सहै- 

वतेः सर्वैरत्कामति ' इति ; गतिरपि-- ध्ये वै के चास्मा 

होकास्यन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति ' इति ; आग- 
तिरपि-- ‹ तस्माछ्ठोकास्पुनयस्मै रोकाय कर्मणे ” इति ; 

आसासुच्ान्तिगियागतीनां श्रवणात्परिच्छिन्नस्ताबललीव इति 
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प्राप्रोति-- न दहि विभोश्चख्नमवकतल्पत इति; सति परि- 

च्छेदे, शरीरपरिमाणत्वस्याहैतपरीक्षायां निरस्तत्वात् अणु- 

रास्मेति गम्यते | 

स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 

उत्क्रान्तिः कदाचिदचरतोऽपि म्रामस्वाम्य निव त्तिदे- 

हस्वाम्यनिवत्त्या कभक्षयेणावकस्पेत ; उत्तरे तु गद्यागती 

नाचकूतः संभवतः ; स्वात्मना हि तयोः संबन्धो भवति, 

गमेः कवैस्थक्रियात्वात ; अमध्यसपरिमाणस्य च॒ गलयागतीं 

अणुत्वे एव संभवतः ; सदयोश्च गलयागयोरुत्कान्तिरप्यपस- 

प्निरेव देहादिति प्रतीयते; न हि अनपसप्तस्य देहाद्र्यागती 

स्याताम्-- देहप्रदेश्चानां च उत्कान्तावपादानत्वव्चनात्-- 

'चष्ुष्टो वा मूर््ो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः" इति ; 
४ स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति 

८ शुक्रमादाय पुनरैति स्थानम् इति चान्तरेऽपि शरीरे 

शारीरस्य गलयागती मवतः ; तस्माद्प्यस्याणुत्वसिद्धिः ॥ 

नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतरा- 

धिकारात् ॥ २१॥ 

अथापि स्यात्-- नाणुरयमात्मा ; कस्मात् १ अतच्छू- 
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तेः; अणुत्वविपरीतपरिमाणश्रवणादिल्थैः; (स वा एष 

महानज आत्मा, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ` ‹ आकाञश्चव- 

त्स्वैगतश्च निलयः ` ' सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ` इयेवंजाती- 

यका हि श्रुतिरात्मनोऽणुत्वे विप्रतिषिध्येतेति चेत्, नैष 

दोषः; कस्मात् १ इतराधिकारात्- परस्य हि आ्मनः प्र- 

क्रियायामेषा परिमाणान्तरश्तिः, परस्यैवामनः प्राधान्येन 

वेदान्तेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात् , ' विरजः पर आका- 

रात्" इव्येवंविधाच्च परस्यैवात्मनस्तत्र तत्र विशेषाधिका- 

रात् । नकु "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ' इति शारीर एव 

महत्त्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दिरयते-- शाखदृष्टया तु एष 

निर्दशो बामदेववदृष्टन्यः । तस्मास्प्राज्ञविषयत्वात्परिमाणा- 
न्तरश्रवणस्य न जीवस्याणुत्वं विरुध्यते ॥ 

स्वराब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२॥ 

इतश्वाणुरात्मा, यततः साक्षादेवास्याणुत्ववाची शब्दः 
श्रूयते-- ' एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः 
पश्चघा संविवेङा* इति; प्राणसंबन्धाच्च जीव एवायमणुर- 
भिहित इति गम्यते । तथोन्मानमपि जीवस्याणिमानं गम- 

यति--“ वाछाग्रशतभागदखय ₹रातधा कल्पितस्य च । भागो 

जीवः स विज्ञेयः इति; ‹ आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः 
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इति च उन्मानान्तरम् ॥ 

नन्वणुखे सति एकदेशस्थस्य सककदेहगतोपरन्धिविरु- 

ध्यते ; दश्यते च जाहवीहदनिमस्नानां सर्वाङ्गलैदयोपलच्धिः, 
निदाघसमये च सकटशचरीरपरितापोपलन्धिरिति--अत 
उत्तरं पठति-- 

अविरोधश्चन्दनवत् ॥ २३ ॥ 

यथा हि हरिचन्दननिन्दुः शरीरैकदेशसंबद्धोऽपि सन् स- 
कलठ्देहव्यापिनमाह्ादं करोति, एवमात्मापि देहैकदेश्स्थः 

सकरदेहञ्या पिनीमुपरच्ि करिष्यति ; स्वक्संबन्धाच्चास्य 

सकरशरीरगता वेदना न विरुध्यते ; खगास्मनोहः संबन्धः 

कृत्स्रायां स्वचि वतेते ; त्वक्च कत्ल्ञदारीरव्यापिनीति ॥ 

अवस्थितिवेदोष्यादिति चेन्नाभ्युपग- 

माद्दि हि॥ २४॥ 

अत्राह-यदुक्तमविरोधश्चन्दनवदिति, तदयुक्तम् › दृष्टान्त- 

दाष्ीन्तिकयोरतुस्यस्वात्; सिद्धे हि आत्मनो देहैकदेशस्थत्वे च- 
न्दनदृष्टान्तो भवति, प्रयक्षं तु चन्दनखावस्धितिवैशेष्यमेक- 

देसस्थत्वं सकर्देहाह्ादनं च; आत्मनः पुनः सकरूदेहोप- 

रन्धिमात्रं प्रयक्षम् , नैकदेशवर्तित्वम् ; अनुमेयं तु तदिति य- 
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दप्युच्येत--न च अत्रानुमानं संभवति--किमातमनः सकल- 

करीरगता वेदना स्वगिन्द्रियस्येव सकर्देहन्यापिनः सतः, 

किंवा विभोर्मभस इव, आहोखिच्चन्दनविन्दोरिवाणोरेकदे- 

सस्थस्य इति संशयानतिव्रत्तेरिति ; अ्रोच्यते- नायं दोषः; 

कस्मात् १ अभ्युपगमात् । अभ्युपगम्यते हि आलसनोऽपि च- 
न्दुनस्येव देदहैकदेशवरत्तित्वमवस्थितिवेशेष्यम् ; कथमिति, उ- 
च्यते--हृदि ह्येष आला पश्यते वेदान्तेषु, ‹ हदि देष आत्मा 

्स वा एष आत्मा हृदि ‹ कतम आत्मेति योऽयं 

विज्ञानमयः प्राणेषु हृचन्त्ज्योत्िः पुरुषः ` इल्यादयुपदेशेभ्यः। 
तस्मादृ्टान्तदाष्टौन्तिकयोरवैषम्यात् युक्तमेवैतत्--^ अविरो- 

धश्चन्दनवत्" इति ॥ 

गुणाद्रा लोकवत् ॥ २५॥ 

चेतन्यगुणव्यप्रेवा अणोरपि सतो जीवस्य सकख्देह्- 
व्यापि कार्यं न विरर॑ध्यते-- यथा लोके मणिप्रदीपप्रभ्ती- 

नामपवरफकदेशवर्तिनामपि प्रभा अपवरकनव्यापिनी सती 

कृत्स्ेऽपवरकफे कार्य करोति-- तद्त् । स्यात् कदाचिच्च- 

नदनस्य सावयवत्वात्सष््मावयवविभ्नपणेनापि सकषटदेह आ- 
हादपितृत्वम् ; न स्वणोर्जीवस्यावयवाः सन्ति, यैरयं सकर- 
दहं विसर्पेत्--इयाङाङ्कय ' गुणाद्रा छोकवत् ' इत्युक्तम् ॥ 
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` कथं पुनगुणो गुणिन्यतिरेकेणान्यत्च वर्तेत न हि 
पटस्य शुद्को गुणः पटव्यतिरेकेणास्यत्र वतमानो दश्यते । 

प्रदीपग्रभावद्धवेदिति चेत्, न ; तस्या अपि द्रव्यताभ्युपग- 

मान्-- निबिडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः, प्रविरखावयवं 

तु तेजोद्रव्यमेव प्रभा इति, अत उत्तरं पठति-- 

चयतिरेको गन्धवत् ॥ २द ॥ 

यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गन्धवद्रन्यन्यतिरेकेण 

वृत्तिभेवति, अग्रपरष्वपि कुसुमादिषु गन्धवल्सु कुसुमगन्धो- 

पठ्ब्धेः ; एवमणोरपि सतो जीवस्य चैतन्यगुणव्यतिरेको 

भविष्यति । अतग्चानेकान्तिकमेतत्-- गुणत्वाद्रूपादिवदा- 

श्रयविग्छ्ेषालुपपत्तिरिति, गुणस्यैव सतो गन्धस्य आश्रय- 

विन्ेपदरनात् । गन्धस्यापि सहैवाश्रयेण विग्छेष इति चेत् , 
न; यस्मान्मूखद्रव्याद्धिरोषः तस्य क्षयप्रसङ्गात् ; अक्षीयमा- 

णमपि तस्पूबीवस्थातो गम्यते; अन्यथा तप्पूर्वावस्थैरुत्वा- 

दिभि्हीयेत । स्यादेतत्--गन्धाश्रयाणां विद्िष्टानामवयवा- 

नामस्पत्वात् सन्नपि विन्ेषो नोपलक्ष्यते; सुक्ष्म हि गन्ध- 

परमाणवः सवेतो विग्रसृता गन्धबुद्धिञुत्पादयन्ति नासिका- 

पुटमनुप्रविशन्त इति चेत्, नः; अतीन्द्रियत्वात्परमाणूनाम् , 

स्फुटगन्धोपर्ब्येश्च नागकेसरादिषु; न च दखोके प्रतीतिः 
३. ४४, [, 12 
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---गन्धवदुठ्यमाघ्रातभिति ; गन्ध एव आघ्रात इति तु 

लौकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्वाश्रयव्यतिरेकालुपरन्धेमं- 

न्धस्याप्ययुक्त आश्रयत्यतिरेक इति चेत् , न ; प्रयक्षत्वादनु- 

मानग्रवृत्तेः; तस्मान यन यथा लोके दृष्टम › तन्. तथेव 

अनुमन्तव्यं निरूपकरैः, नान्यथा ; न हि रसो गुणो जिह्यो- 

पठभ्यत इयतो रूपादयोऽपि गुणा जिहयेबोपलभ्येरन्निति 

नियन्तुं शक्यत ॥ 

तथा च दद्ोयति ॥ २७ ॥ 

हृदयायतनत्वमणुपरिमाणत्वं च आत्मनः अभिधाय तस्यैव 

आ लोमभ्य अ नखात्रेभ्यः ` इति चैतन्येन गुणेन सम- 

स्तश्चरीरन्यापिस्वं दक्षेयति ॥ 

प्रथगुपदेरात् ॥ २८ ॥ 

° प्रज्ञया शरीरं समारुद्य ` इति च आत्मग्रज्ञयोः कर्ल- 

करणमावेन प्रथगुपदेश्चात् चैतन्यगुणेनैव अस्य शरीरव्यापितता 

गम्यते । ‹ तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय ` इति च 

कतुः सारीरासप्रथगिवज्ञानस्योपदेशः एतमेवाभिप्रायमुपोट्रल- 

यति । तस्मादणुरात्मेति ॥ 

एवं प्प, व्रूमः-- 
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तहुणसारत्वाततु तच्यपद्रदाः 

प्राज्ञवत् ॥ २९. ॥ 

तु-शब्दः पक्षं व्यावर्तयति ¦ नेतदस्ति-- अणुरास्मेति; 

उत्पत्यश्रवणात् परस्यैव तु ह्मणः प्रवेशश्रवणात् तादाल्म्यो- 

पदेशा परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम् ; परमेव चेद्भद्य जीवः; 

तस्माद्या वस्परं ब्रह्म तावानेव जीवो भवितुमहेति ; परस्य च 

बरह्मणो विुत्वमान्नातम् ; तस्माद्धिभुजींवः; तथा च "सवा 

एष महयमनज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ̀  इयेवंजा- 

तीयका जीवविषया विमुत्ववादाः श्रौताः स्मार्ताश्च समधथि- 

ता भवन्ति । न च अणोर्जीवस्य सकख्दारीरगता वेद्नोप- 

पद्यते ; स्वक्संबन्धास्स्यादिति चेत्; न; कण्टकतोदनेऽपि 

सकलारीरगतैव वेदना प्रसञ्येत--त्वक्षण्टकयोहिं संयोगः 

कृत्छ्लायां त्वचि वतेते-- त्वक्च कृत्स्शरीरव्यापिनीति ; 

पादतल एव तु कण्टकनुन्नो वेदनां प्रतिखभते । न च अ- 

णोगुणव्याप्चिरूपपद्यते, गुणस्य गुणिदेशञस्वातत् ; गुणस्वमेव हि 

गुणिनमनाश्रिय गुणस्य हीयेत ; प्रदीपग्रभायाश्च द्रव्यान्वरत्वं 

व्याख्यातम् । गन्धोऽपि गुणलाभ्युपगमात्साश्रय एव संच- 

रितुमहैति, अन्यथा गुणत्वहानिग्रसङ्गात् ; तथा चोक्तं मग- 

वता द्वैपायनेन---' उपरभ्याप्सु चेद्न्धं केचिद यरनषुणाः । 
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प्रथिव्यामेव तं विद्यादपो वायुं च संश्रितम् ' इति । यदि च 

चैतन्यं जीवस्य समस्तश्रीरं व्याप्नुयात् , नाणुजींवः स्यात् ; 

चैतन्यमेव हि अस्य स्वरूपम् , अभरिवौष्ण्य्रकाङौ-- नात्र 

गुणगुणिविभागो विद्यत इति । रारीरपरिमाणत्वं च प्रल्या- 

ख्यातम् । परिशेषाष्धिभुजीवः ॥ 

कथं तदि अणुत्वादिव्यपदेश्च इत्यत आद--तद्ुणसारत्वात्त 

तग्यपदे इति । तस्या बुद्धेः गुणासट्ुणाः- इच्छा द्वेषः 

खं दुःखभिव्यवमाद्यः- तद्भुणाः सारः प्रधानं यस्या- 

त्मनः संसारित्वे स॑मवति, स तद्भुणसारः) तस्य॒ भावस्तद्ु- 

णसारत्म् । न हि बुद्धशणैर्विना केवङस्य आत्मनः संसारि- 
त्वमस्ति; बुद्धदयुपाधिधमध्यासनिमित्तं हि कठैस्वभोक्तत्वा- 

दिरक्षणं संसारित्वम् अकतुरमोक्तश्चासंसारिणो नित्यमु- 

कस्य सत आत्मनः ; तस्मात्तद्रुणसारत्वाद्रुद्धिपरिमाणेनास्य 

परिमाणन्यपदेशः, तदुत्कान्त्यादिभिश्च अस्योत्करान्त्यादिव्य- 

पदेशः, न खतः । तथा च~-- वाराय्रशतभागस्य शतधा 

कर्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय 

कल्पते › इत्यणुत्वं जीवस्योक्त्वा तस्यैव पुनरानन्त्यमाह ; 

तचचैवमेव समज्रसं स्यात्--यद्यौपचारिकमणुत्वं जीवस्य 

भवेत् , पारमार्थिकं च आनन्त्यम् ; न हि उभयं सुख्यमवक- 
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स्पेत ; न च आनन्त्यमौपचारिकमिति शक्यं विज्ञातुम्, स- 

वोपनिषल्सु ब्रह्मात्मभावस्य प्रतिपिपादयिषितत्ात् । तथे- 

तरस्मिन्नप्युन्माने ' बुद्धेगणेनात्मगुणेन चैव आरान्रमात्रो 

ह्यवरोऽपि दृष्टः ' इति च बुद्धिगुणसंबन्धेनैव आराग्रमात्रतां 
शासि, न स्ेनैवात्मना । ‹ एषोऽणुरात्मा चेतसा बेदित- 

ठ्यः इत्यत्रापि न जीवस्य अणुपरिमाणत्वं शिष्यते, पर- 

स्थैवात्मनश्चक्षुरा्नवग्राह्यत्वेन ज्ञानम्रसादगम्यत्वेन च प्रकृ- 

तत्वात् ; जीवस्यापि च मुख्याणुपरिमाणत्वानुपपत्तेः; त- 

स्मादुज्ञोनत्वाभिभ्रायमिदमणुत्ववचनम् , उपाध्यभिप्रायं वा 

द्रष्टव्यम् । तथा "प्रज्ञया शरीरं समारुह ` इयेवजातीयके- 

ष्वपि भेदोपदेशेषु--वुद्धयेवोपाधिमूतया जीवः शरीरं स- 
मारुह्य--इयेवं योजयितव्यम् , व्यपदेरामाबं वा--िका- 

पुत्रक शरीरमित्यादिवत्; न ह्यत्र गुणरुणिविभागोऽपि 

विद्यत ह्युक्तम् । हृद्यायतनस्ववचनमपि बुद्धेरेव तदाय- 

तनत्वात् । तथा उत्करान्त्यादीनामप्युपाध्यायत्ततां ददैयति-- 

‹ करिमन्नु अहसुत्कान्त उत्करान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्र 

तिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीति ' ‹ स प्राणमस्जत ` इति ; उत्कान्त्य- 

भावे हि गत्यागव्योरप्यभावो विज्ञायते; न हि अनपसप्तस्य 

देहाद्रस्यागती स्याताम् । एवसुपाधिगुणसारत्वाज्ीवस्याणु- 
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त्वादिव्यपदेशः, प्राज्ञवत् । यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः स~ 

गुणेषूपासनेषु उपाधिगुणसारत्वादणीयस्त्वादिन्यपदेशः-- 

° अणीयान्त्रीहेवी यवाद्वा ` ‹ मनोमयः प्राणमयः प्राणङरीरः 

स्वेगन्धः सवैरसः सत्यकामः सत्यसंकस्पः ` इत्येवंप्रकारः 

~~ तद्वत् ॥ 

स्यादेतत्- यदि बुद्धिगुणसारस्वाद्ात्मनः संसारित्वं 

कसप्येत, ततो बुद्धयात्मनोभिन्नयोः संयोगावस्रानमव्यं- 

मावीयतो बुद्धिवियोगे सत्ति आत्मनो विभक्तस्यानाटक््यत्वा- 

दसनत्वमसंसारित्वं वा प्रसञ्येतेति-- अत उत्तरं पठति-- 

यावदात्मभावित्वाच न दोष- 

स्तददोनात् ।॥ ३० ॥ 

नेयमनन्तरनिर्दिष्टदोषप्रापिरा्चङ्कनीया ; कस्मात् ? याव- 

दात्मभावित्वादुद्धिसंयोगस्य-- यावद्यमात्मा संसारी भव- 

ति, यावदस्य सम्यग्ददनिन संसारित्वं न निवर्ते, ताव- 

दस्य बुद्धया संयोगो न शाम्यति ; यावदेव चायं बुद्धञ्युपा- 

धिसंबन्धः, तावदेवास्य जीवत्वं संसारित्वं च; परमा्थ- 

तस्तु न जीवो नाम वुद्धघुपाधिपरिकल्पितस्वरूपन्यतिरेके- 
(~ [+ > 

णास्ति; न हि नित्यमुक्तखरूपात्सवेज्ञादी्रादन्यश्चेतनो 
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धातुद्धितीयो वेदान्ताथेनिरूपणायासुपरभ्यते--  नान्यो- 

ऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता" ‹ नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट 
श्रोत मन्त विज्ञातृ ` “ तत्त्वमसि ` ‹अहं ब्रह्मास्मि इलया- 

दिश्चतिश्चतेभ्यः । कथं पुनरवगम्यते यावदात्मभावी बुि- 
संयोग इति १ तदशेनादित्याह ; तथा हि सालं दशयति-- 

‹ योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृचन्तञ्योतिः पुरुषः सं 

समानः सन्नुभौ छोकावनुसंचरति ध्यायतीव केटायतीव ' 
इत्यादि ; तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय इत्यतदुक्तं भवति, 

प्रदेशान्तरे ‹ विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुमंयः श्रोच्र- 

मयः' इति विज्ञानमयस्य मनआदिभिः सह् पाठात् ; बुद्धि- 

मयत्वं च तद्ुणसारत्वमेवाभिग्रेयते-- यथा कोके खीमयो 

देवदत्त उति सखीरागादिभ्रधानोऽभिधीयते, तद्वत्; ‹सं 

समानः सन्नुभौ छोकावुसंचरति ' इति च लोकान्त- 

रगमनेऽप्यवियोगं बुद्धा दश्ीयति; केन समानः? 

तथैव वुद्धयेति गम्यते, संनिधानात्; तच्च दरयति--“न्या- 

यतीव ठेाथतीवः इति ; एतदुक्तं भवति---नायं स्वतो 

ध्यायति, नापि चरति, ध्यायन्तं बुद्धौ भ्यायत्तीव, चल- 

न्यो बुद्धौ चकतीवेति। अपि च मिथ्याज्ञानपुरःसरोऽयमात्म- 

नो चुद्धयुपाधिसेबन्धः ; न च मिथ्याज्ञानस्य समस्यगज्ञाना- 



४६  सूतनभाष्ये ' पा. ३. 

दन्यत्र निध्ृ्तिरस्तीयतो यावद्भद्यात्मतानवबोधः, तावदयं 

बुद्धञ्ुपाधिसंबन्धो न शाम्यति; दश्चंयति च--' वेदाहमेतं 

पुरुषं महान्तमादिलयवर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वा- 

ति भरल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' इति ॥ 

ननु सुषुपप्रल्ययोने श्क्यते बुद्धिसंबन्ध आत्मनोऽभ्यु- 

पगन्तुम , ‹ सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भ- 

वति ' इति वचनात् , कृत्स्तविकारप्रख्याभ्युपगमा ; तत्क- 

थे यावदात्मभाविखवं बुद्धिसंबन्धस्येति, अव्रोच्यते-- 

पुस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्य- 

क्तियोगात् ॥ ३१॥ 

यथा रोके पुंस्त्वादीनि बीजव्मना विद्यमानान्येव बा~ 

ल्यादिष्वतुपरुभ्यमानान्यविव्यमानवद्भिप्रेयमाणानि यौवना- 

दिष्वाविभेवन्ति; न अविद्यमानान्युत्पद्यन्ते, षण्डादीनामपि 

तदुत्पत्तिप्रसङ्गात्-- एवमयमपि वबुद्धिसंबन्धः अक्लयात्मना 

विद्यमान एव सुषुप्रप्रख्ययोः पुनः प्रबोधप्रसवयोराविभव- 

ति; एवं हि एतद्युञ्यते; न हि आकस्मिकी कस्यचिदुस्पत्तिः 

संभवति, अतिप्रसङ्गात्। दशेयति च सुषुप्रादुत्थानमविद्यात्म- 

कबीजसद्धावकारितम्--‹ सति संपद्य न विदुः सति संप- 
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यामह इति" ८त इह व्याघ्रो वा सिंहो. वा' इत्यादिना) 

तस्मात्सिद्धमेतत्-यावदात्ममावी बुद्धथादयुपाधिसबन्ध इति ॥ 

| पाके प 

निव्योपलन्ध्यनुपलभ्धिप्रसङ्ञोऽन्यतर- 

नियमो चान्यथा ॥ ३२॥ 

तच्चात्मन उपाधिभूतम्--अन्तःकरणं मनो बुद्धि्वज्ञानं 

चित्तमिति च अनेकधा तत्र तत्राभिरुप्यते ; कचिच्र वृत्तिवि- 

भगिन--संरायादिवृत्तिके मन इत्युच्यते, निश्चयादिव्रत्तिकं 

बुद्धिरिति ; तच्चैवं भूतमन्तःकरणमवदयमस्तीत्यभ्युपगन्त- 

व्यम् , अन्यथा ह्यनभ्युपगम्यमाने तस्मिन्नित्योपछ्न्ध्यनुप- 

छषधिप्रसङ्गः स्यात्--आस्मेन्द्रियविषयाणासुपरुट्धिस्ाधना- 

नां संनिधाने सति नित्यमेबोपरन्धिः प्रसज्येत; अथ 

सत्यपि हेतुसमवधाने फलाभावः, ततो निस्यमेवा- 

लुपरुन्धिः प्रसव्येत; न॒ चेवं दृयते । अथवा 

अन्यतरस्यात्मन इन्द्रियस्य वा शक्तिम्रतिवन्धोऽभ्यु- 

पगन्तव्यः; न च आत्मनः शाक्तिप्रतिबन्धः संभवति; 

अविक्रियघ्वात् ; नापि इन्द्रियस्य ; न हि तस्य पूर्वोत्तरयोः क्ष- 

णयोरप्रतिबद्धशक्तिकस्य सतोऽकस्माच्छक्तिः प्रतिवध्येत । 

तस्मात् यस्यावधानानवधानाभ्यामुपरुन्भ्यनुपलन्धी मवतः; 
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तन्मनः । तथा च श्रतिः--“ अन्यत्रमना अभूवं नादशंमन्य- 
त्रमना अभूवं नाश्रौषम् इति, ‹ मनसा दयेव पयति मन- 
सा श्णोति ' इति च; कामादयश्चास्य वृत्तय इति दशेयति- 

८ कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धृतिरधरतिददौर्धी- 

भीरित्येतस्सर्वे मन एव ' इति । तस्माुक्तमेतत्--तद्णसा- 
रत्वात्तब्यपदेश इति ॥ 

कलौ राख्राथेवत्वात् । ३२ ॥ 
तद्रुणसारत्वाधिकरिणैवापरोऽपि जीवधघमेः प्रपञ्च्यते । 

कतौ च अयं जीवः स्यात् ; कस्मात? साख्राथेवत्तवात्- 

१४. कधि. एवं च ‹ यजेत ` ‹ जुहुयात् ` ° द्घयात् ' 

करणम् । इत्येवंविधं विधिश्चाख्मथेवद्धवति ; अन्य- 

था तदनर्थकं स्यात्; तद्धि कतुः सतः कर्तव्यविशेषुपदि- 

राति; न च असति कवते तदुपपदयेत । तथेदमपि रशाखम- 

थवद्धवति--: एष हि द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कतौ बिज्ञा- 

नात्मा पुरुषः † इति ॥ 

विहारोपदेदात् ॥ ३२४ ॥ 
इतश्च जीवस्य कठत्वम् , यल्नीवम्रायायां सेभ्ये स्थाने 

विहारमुपदिशति-- स ईयतेऽमृतो यञ्च कामम् ` इति, 

स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते ` इति च ॥ 
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उपादानात् ॥ ३५. ॥ 

इतश्चास्य कवरतवम् , यज्जीवप्रक्रियायामेव करणानाञ्जुपादा- 

नं संकीर्तयति-- ‹ तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 

इति, ' प्राणान्गृहीखा ` इति च ॥ 

व्यपदेराच क्रियायां न चे्िर्देश- 

विपर्ययः ॥ ३६ ॥ 

इतश्च जीवस्य कर्चैत्वम् , यदस्य रोकिकीषु वैदिकीषु च 
क्रियासु कर्दैतवं व्यपदिशति राखरम्--' विज्ञानं यज्ञं तुते 

कर्मणि तनुतेऽपि च इति । नतु विज्ञानशब्दो बुद्धौ सम- 
धिगतः, कथमनेन जीवस्य कठत्वं सूच्यत इति, नेस्युच्यते 

--जीवस्यैवैष निर्देशः, न बुद्धेः; न चेज्जीवस्य स्यात्, 
निर्देखविपर्ययः स्यान्--विज्ञानेनेव्येवं निरदेक्ष्यत् ; तथा हि 

अन्यत्र बुद्धिविवक्नायां धिज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिरदेशो 

दर्यते-- ‹ तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय ` इति; 

इह तु ‹ विज्ञानं यज्ञं तनुते" इति कठसामानाधिकरण्यनि- 

दश्ादुद्धिव्यतिरिक्तस्यैवात्मनः करैं सूच्यत इत्यदोषः ॥ 

अघ्राह---यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जीवः कतौ स्यात्, स 

स्वतन्त्रः सन् ्रिथं हितं चैव आत्मनो नियमेन संपादयेत् , 
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न विपरीतम् ; विपरीतमपि तु संपादयन्नुपरभ्यते; न च 

स्तन्तरस्यार्मनः इंटशी प्रवरृत्तिरनियमेनोपपव्यत इति, अत 

उत्तरं पठति-- 

उपरुन्धिवद् नियमः ॥ २७ ॥ 

यथायमात्मोपरर्टिध प्रति स्वतन्त्रोऽपि अनियमेनेष्टमनिष्टं 

च उपलभते, एवमनियमेनैवेष्टमनिष्टं च संपादयिष्यति; उप- 
रच्धावप्यसवातन्त्यम् , उपरुच्धिहेतूपादानोपरम्भादिति च- 

त्, न, विषयप्रकरपनामात्रप्रयोजनत्वादुपरन्िहेतूनाम्; 

उपलब्धौ तु अनन्यापेक्षत्वमात्मनः, चैतन्ययोगात् । अपि च 

अ्थैक्रियायामपि नात्यन्तमात्मनः स्वातन्त्यमस्ि, देराका- 

छनिमित्तविरोषपेक्षत्वात्; न च सहायापेक्षस्य कुः कर्तैत्व 

निवतेते; भवति द्येधोदकाद्यपे्षस्यापि पक्तुः पक्दृस्वम् ; 
सहकारिवैचिञ्याच्च इष्टानिष्टाथैक्रियायामनियमेन प्रवृत्तिरा- 
त्मनो न विरुध्यते ॥ 

राक्तिविप्थयात् ॥ ३८ ॥ 
इतश्च चिज्ञानन्यतिरिक्तो जीवः कतौ भवितुमर्हति । 

यदि पुनविज्ञानशब्दवाच्या बुद्धिरेव कर्तरी स्यात्, ततः 
शक्तिविपर्ययः स्यात्त्--करणकशक्तिवदधर्हीयित, क्ठशक्तिश्चा- 
पद्येत; सत्यां च बुद्धेः कर्ठंक्तौ, तस्या ए्व अहंप्रस्ययविष- 
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यत्वसभ्युपगन्तव्यम् , अहंकारपूर्विकाया एव प्रवृत्तेः सवत्र 

दरनात्-- ' अहं गच्छामि, अहमागच्छामि, अहं भुजे; 

अहं पिवामि ' इति च; तस्याश्च कर्तशक्तियुक्तायाः सवोर्थ- 

कारि करणमन्यत्कल्पयितव्यम् ; शक्तोऽपि दहि सन् कतां 

करणञुपादाय क्रियासु प्रवतेमानो दयते ; ततश्च संज्ञामात्र 

विवादः स्यात्, न वस्तुभेदः कथित् , करणव्यतिरिक्तस्य 

कवैत्वाभ्युपगमात् ॥ 

समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥ 

[१ [ ̂ भ 

योऽप्ययमौपनिषदात्मभ्रतिपत्तिप्रयोजनः समाधिरूपदिष्टो 

बेदन्तेषु-- ‹आस्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो 

निदिध्यासितव्यः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः ‹ओ- 

मिव्येर्वं ध्यायथ आत्मानम् ̀  इलेवंरुक्षणः, सोऽप्यसयात्मनः 

करते नोपपग्रेत । तस्मादप्यस्य कर्वृत्वसिद्धिः ॥ 

यथा च तक्चोभयथा ॥ ४०॥ 

एत्रं तावच्छाल्रा्थैवत्त्वादिभिर्हैतुभिः कैतवं शारीरस्य 

परदितम् ; तव्पुनः स्वाभाविके वा स्यात्, उपाधिनिमित्त 
५" भ (न भरे त 

- १५. तक्षाधि- वेति चिन्त्यते । तच्रैत॑रेव शाखराथवत्वा- 

करणम् । दिमिर्हूतुभिः स्वाभाविकं कत्वम् , अप- 
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वाददेत्वभावादिति । एवं प्राप्रे, त्रूमः--- न स्वाभाविकं 
कर्वीलमास्मनः संभवति, अनिर्मोक्षप्रसङ्गात् ; कचैत्वस्वमा- 

वत्वे ह्यात्मनो न कर्वृतान्निमोक्षः संभवति-- अभ्नेरिवौ- 

ष्ण्यान्; न च कठैतवादनिभक्तस्यास्ति पुरुषाथेसिद्धिः, 

करठीतवस्य दुःखरूपत्वात् । ननु सितायामपि करैलल्यक्तौ 

कर्व॑त्वकार्थपरिहारास्पुरुषार्थ; सेर्स्यति; तपरिहारश्च निभमि- 

तपरिहारात् ~ यथाग्रेदंहनरक्तियुक्तस्यापि काषछठवियोगा- 

दहनकायाभावः- तद्रत-- न, निमिन्तानामपि साक्तिट- 

णेन संबन्धेन संबद्धानामलन्तपरिहारासमावत् । ननु 

मोक्षसाधनविधानान्मीक्षः सत्स्यत्ति-- न, साधनायत्तस्य 

अनियत्वात् । अपि च नियश्युद्धसुक्तार्मभ्रतिपादनात् मोक्ष- 

सिद्धिरभिमता ; ताहगात्मप्रतिपादनं च न स्वाभाविके कर्त 

त्वेऽवकत्पेत ; तस्मात उपाधिधर्माध्यासेनैवात्मनः कर्ठ॑त्वम् , 

न स्वाभाविकम् ; तथा च श्रतिः-- ' ध्यायतीव छेखायतीव ' 
इति “ आस्मेन्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेयाहु्मैनीषिणः ` इति च-- 
उपाधिसंप्रक्तस्यैवात्मनो भोक्तृत्वादिविज्ञेषराभं दृशचंयति । न 
हि विवेकिनां परस्मादन्यो जीवो नाम कत्त मोक्ता वा चि- 
यते, ° नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा ` इलयादिश्रवणात् । पर एव तर्हि 
संसारी. कतौ भोक्ता च प्रसञ्येत ; परस्मादन्यश्चेचिति- 
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मा्ञीवः कत, बुच्यादिसंघातन्यतिरिक्तो न स्यात्-- 
न, अविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्कत्मोक्तृत्योः; तथा च 
शाखरम्-- ' यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्य- 
ति ̀  इयविदयावस्थायां करवै मोकतृते दश्यित्वा, विव्धाव- 
स्थायां ते एव करैत भोक्तृत्व निवारयति-- (यत्र त्वस्य 
सवमात्मैवाभूततत्केन कं पयेत् ` इति; तथा स्व्रजागरि- 
तयोराकन इपाधिसंपर्ककृतं श्रमं इयेनस्येवाकारो बिपरिप- 
ततः श्रावयित्वा, तदभावं सुषुप्रौ प्राज्ञेनात्मना संपरिष्व- 

क्तस्य श्रावयति--- ° तद्रा अस्थैतदाप्रकाममात्मकाममकामं 

रूपं श्लोकान्तरम् ` इदयारभ्य ‹ एषास्य परमा गतिरेषास्य 

परमा संपदेषोऽस्य परमो रोक एषोऽस्य परम आनन्दः ' 

इत्युपसंहारात् ॥ 

तदेतदाहाचायेः-- “यथा च तक्षोभयथा! इति । 
त्वर्थे च अयं चः पठितः । चैवं मन्तन्यम्-- स्वाभाविकमे- 

वासनः कचचैतवम् , अभ्नेरिवैष्ण्यमिति; यथा तु तक्षा खोके 
वास्यादिकरणहस्तः कतौ दुःखी भवति, स एव स्वग 

प्राप्नो विश्चुक्तवास्यादिकेरणः स्वस्ो निव्रेतो निव्यौपारः 

सुखी भवति-- एवमविद्यामत्युपस्थापितद्रैतसंपरक्त आत्मां 
खप्रजागरितावस्थयोः कतौ दुःखी भवति, सः तच्छमापनु-. 
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न्तये स्वमाल्मानं परं ब्रह्म प्रथिदय विसुक्तकायैकरणसंघातो- 

ऽकतो सुखी मवति संप्रसादावस्थायाम्-- तथा मुक्यव- 

स्थायामप्यविद्याध्वान्तं विच्याप्रदीपेन विधूय आस्मैव केवलो 
निवृत्तः सुखी भवति । तक्षदृष्ठान्तश्चैतावतांशेन द्र्टन्यः-- 

तक्षा हि विशिष्टेषु तक्षणादिन्यापारेष्वपेक्यैव प्रतिनियत्तानि 

करणानि वास्यादीनि कतौ भवति, स्वशरीरेण तु अकर्तैव ; 

एवमयमात्मा सर्वव्यापारेष्वपेक्ष्येव मनञआदीनि करणानि 

कतौ भवति, स्वात्मना तु कर्तैवेति । न तु आत्मनस्तक्ष्ण 

इवावयवाः सन्ति, यैः हस्तादिभिरिव वास्यादीनि तक्षा, 

मनञदीनि करणान्यात्मो पाददीत न्यस्येद्रा ॥ 

यत्तूक्तम् › शाञ्राथवत्त्वादिभिरहैतुभिः स्वाभाविकमास्मनः 

कवरत्वमिति, तन्न--विधिश्चाखं तावद्यथाप्राप्र कवैत्वमुपादा- 

य कर्तव्य विशेषमुपदिशति, न कवेत्वमात्मनः प्रतिपादयति ; 

न च स्वाभाविकमस्य कर्वैत्वमस्ति, ब्रह्मात्मस्वोपदेशात्-- 

दइयवोचाम ; तस्माद विद्याकृतं कठखसरुपादाय विधिकाच्ं 

प्रवर्तिष्यते । कतो विज्ञानात्मा पुरुषः-- इयेवंजातीयकमपि 

दाखमनुवादरूपत्वायथाप्राप्तमेवाविदयाक्रतं कवैत्मयुवदिष्य- 

ति । एतेन विहारोपादाने परिहृते, तयोरप्यनुबादरूपत्वात् । 

नलु संध्ये स्थाने ्रसुप्ेषु करणेषु स्वे शरीरे यथाकामं परि- 
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वतते-इति विहार उपदिदयमानः केवरस्यास्मनः कर्त्वम. 
वहति ; तथोपाद्नेऽपि ‹ तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान 
मादाय ` इति करणेषु कमैकरणविभक्ती ` श्रूयमाणे केवर्स्या- 
त्मनः कवृत्वं गमयत इति ; अच्रोच्यते--न तावरसंध्ये 

म्धानेऽयन्तमात्मनः करणविरमणमस्ति, ‹सीः स्वप्र मू- 
त्वेमं रोकमतिक्रामति ` इति तत्रापि धीसंबन्धश्रवणात् ; त- 

था च स्मरन्ति--: इन्द्रियाणामुपरमे मनोऽनुपरतं यदि । 
सेवते विषयानेव तद्वियास्स्वप्रददौनम् ` इति; कामादयश्च 

मनसो वृत्तयः इति श्रुतिः; ताश्च स्वप्रे ह्यन्ते ; तस्मात्स- 

मना एव स्वप्र विहरति; विहारोऽपि च तच्रव्यो बवासना- 

मय एव, न तु पारमार्थिकोऽस्ति ; तथा च श्रुतिः इवकारा- 

सुबद्धमेव स्वप्रव्यापारं वणयति--“ उतेव सखीभिः सह मो- 

दमानो जक्षदुतेवापि भयानि पयन् ` इति; टौकिका अपि 
तथैव स्वपरं कथयन्ति--आरक्षमिव गिरिश्ङ्गम , अद्राक्षमि- 

व वनराजिभमिति ; तथोपादानेऽपि यद्यपि करणेषु कमंकर- 

णविभक्तिनिदेश्षः, तथापि तत्संप्रक्तस्यैवारमनः कवैतवं द्रष्ट 

य्यम् , केव कच्ैत्वासंमवस्य दर्दितस्ात् ; भवति च रो- 

केऽनेकप्रकारा विवक्षा--योधा युध्यन्ते, योधै राजा युध्यत 
इति । अपि च अस्मिज्नुपादाने करणन्यापारोपरममात्रं बिव- 

8, ९. 71, 13 
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क्ष्यते, न स्वातन्त्र्यं कस्यचित्, अबुद्धपूवैकस्यापि स्वपे 

करणव्यापारोपरमशख हष्टत्वात्त् । यस्त्वयं व्यपदेशो दरतः, 

: विज्ञानं यज्ञं तनुते" इति, स बुद्धेरेव कचैत्वं प्राप- 

यति-- विज्ञानज्ञव्दस्य तत्र म्रसिद्धस्वात्, मनोऽनन्तरं 

पाटाज्च, ८ तस्य श्रद्धैव क्षिरः' इति च विज्ञानमयस्या- 

त्मनः श्रद्धाद्यवयवत्वसंकीतेनात्त- श्रद्धादीनां च बुद्धिधभ- 

त्वभ्रसिद्धेः, ‹ विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ` इति च 

वाक्यशेषात्-- ञ्येषठस्वस्य च प्रथमजत्वस्य वुद्धौ प्रसिद्ध 

त्वान् , ‹स एष वाचश्ित्तस्योत्तरोत्तरक्रमो यद्यज्ञः' इति च 

्रुयन्तरे यज्ञस्य बाग्बुद्धिसाध्यत्वावधारणात् । न च बुद्धः 

शक्तिविपयैयः करणानां कटैस्वाभ्युपगमे भवति , स्वकार- 

काणामेव स्वस्वव्यापारेषु करस्वस्यावदयं भावित्वात् ; उपल- 

व्ध्यपेक्षं त्वेषां करणानां करणत्वम् ; सा चात्मनः; नच 

तामप्यस्य करृस्वमस्ति, निलयोपरुन्िस्वरूपत्वात । अहं- 

9 

कारपूवेकमपि कव्व नोपलन्धुभवितुमहति, अहंकारस्याप्यु- 

परूभ्यमानस्वात्; न चैवं सति करणान्तरकस्पनाप्रसङ्कः, 

बुद्धेः करणतवाभ्युपगमात् । समाध्यभावस्तु शाखार्थत्रस््वे- 
सैव परिहृतः; यथाप्राप्रमेव कर्वैत्वमुपादाय समाधिविधा- 

श. 

नात् । तस्मात्कवस्वमप्यास्मन उपाधिनिमित्तमेवेति स्थितम् ॥।. 
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परात्तु तच्छतः ॥ ४१॥ 

यदिदमविद्यावस्थायामुपाधिनिबन्धनं कवैतवं जीवस्याभि- 

हितम्, तत्किमनपेक््येश्वरं भवति, अहोख्िदीश्रापेक्षमिति 

१द्. परायत्ता- भवतति विचारणा । तच्र प्राप्रं तावत््-नेश्च- 

धिकरणम् । रमपेक्षते जीवः कचरैत इति ; कस्मात् १ अ. 

पक्षाप्रयोजनाभावात् ; अयं हि जीवः स्वयमेव रागद्धेषादिदो- 

षभ्रयुक्तः कारकान्तरसामग्ीसेपन्नः करठत्वमनुभवितुं शक्तो- 

ति; तस्य किमीन्चरः करिष्यति? न च रोके प्रसिद्धरस्ति- 

क्ृष्यादिकासु क्रियास्वनडहादिवत् रई्रोऽपरोऽपेक्षितव्य 

इति । छेशार्मकेन च करत्वेन जन्तून्संसजत दश्ररस्य नैधण्यं 

प्रसज्येत ; निषमफलं च एषां कदत्वं विदधतो वैषम्यम् । 
ननु ° वैषम्यनैृण्ये न सपिक्षसात् ` इव्युक्तम्- सयसुक्तम् , 

सति तु ईश्वरस्य सपिक्षत्वसंभवे; सविक्षत्वं च दंश्रस्य 

संभवति सतोर्जन्तूनां धमौधमयोः; तयोश्च सद्भावः सति 

जीवस्य कैत ; तदेव वेत्कदत्वसीशरपेक्षं स्यात् , कि- 

बिषयमीश्वरस्य सपिक्षत्वमुच्येत । अश्चताभ्यागमश्चैवं जी- 

वस्य प्रसज्येत । तस्मात्खत एवास्य कठृत्वमिति-- एतां 

प्रापि वु-खब्देन -व्यावलय प्रतिजानीते-- परादिति ; अवि- 

द्यावस्थायां कार्य॑करणसंघाताविवेकद्शिनो जीवस्याविद्याति- 
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मिरान्धस्य सतः परस्मादास्मनः कर्माध्यक्षात्सर्वैमूताधिवा- 
सास्साक्षिणश्चेतयितुरीश्रात्तदसुज्ञया कतत्वभोक्तृत्वलक्षणस्य 

संसारस्य सिद्धिः ; तदनुग्रहदेतुकेनैव च विज्ञानेन मोक्षसि- 

द्विमबितुम्हति; छतः £ तच्छतेः ; यद्यपि दोषप्रयुक्तः 
५) 

सामभीसंपन्नश्च जीवः, यद्यपि च रोके कृष्यादिषु कर्मसु 
€ [० 

नेश्वरकारणत्वं प्रसिद्धम, तथापि सवास्वेव प्रवरन्तिष्बीश्ररो 

देककर्वेति श्रुतेरवसीयते; तथा हि श्रुतिभेबति-- ˆ एष ह्येव 
[क ४ 

साधु कम कारयति तं यमेभ्यो खोकेभ्य उन्निनीषते । एष 

हयेवासाघु क्म कारयत्ति तं यमधो निनीषत्तेः इति, 
य॒ आत्मनि तिष्ठन्नाव्मानमन्तरो यमयति" इति च एवं- 

जातीयका ॥ 

नु एवमीश्वरस्य कारथित्त्वे सति वरैषम्यनेधृण्ये स्या- 

ताम्, अद्कताभ्यागमस्च जीवस्येति ; नेत्युच्यते-- 

क्रतप्रयन्नापेक्लस्तु विदितपरतिषिद्धाचे- 
यथ्योदिभ्यः ॥ ४२॥ 

तु-शब्दश्चोदितदोषव्यावसैना्थैः । कृतो यः प्रयज्नो जीव- 
र. ट ० [प 

स्य धमौधमेरक्षणः, तदपेक्ष एवैनमीश्वरः कारयति ; अत- 

शचैते चोदिता दोषा न प्रसज्यन्ते--जीवकृतधममा धर्मवेषम्या- 
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पेक्ष एव तत्तत्फलानि विषमं बिभजेस्पर्जन्यवत् ईरो निमि- 

त्त्वमात्रेण-- यथा रोके नानाविधानां गुच्छगुस्मादीनां 

व्रीहियवादीनां च असाधारणेभ्यः खस्ववबीजेभ्यो जायमानानां 

साधारणं निमित्तं भवति पजन्यः- न हि असति पजन्ये 

रसपुष्पफल्पलाशादिवैषम्यं तेषां जायते, नाप्यसस्सु स्वस्ववी- 

जेषु-एवं जीवकरतप्रयतपेश्च ईधरः तेषां शुभा्चुभं विदध्या- 

दिति श्छिभ्यते । नलु कतप्रयलञपेक्षतवमेव जीवस्य परायत्ते 
क्त्वे नोपपद्यते--नैष दोषः ; परायत्तेऽपि हि क्वैते, क- 
रोत्येव जीवः, कुवन्तं हि तमीश्वरः कारयति; अपिच पू- 

वैप्रयन्नमपेक्ष्य इदानीं कारयति, पूवैतरं च प्रयत्नमपेक््य पूवै- 

मकारयदिति---अनादित्वात्संसारस्येति-- अनवद्यम् । कथं 

पुनरबगम्यते- कृतप्रयल्नपेक्ष॒ इश्वर इति £ विहितप्रति- 

षिद्धावेयथ्यादिभ्यः इल्याह ; एवं हि ‹ स्व्ैकामो यजेत ` 

° जह्यणो न हन्तन्यः ' इव्येवजातीयकस्य विहितस्य प्रति- 

विद्धस्य च अ्रैयर्थ्यं भवति ; अन्यथा तदनर्थकं स्यात्; 

ईश्रर एव बिधिप्रतिषेधयोर्मियुज्येत, अलयन्तपरतन्त्रत्वाल्नी- 

वस्य ; तथा विहितकारिणमप्यनर्थेन संसजेत्, प्रतिषिद्धका- 

रिणमप्यथेन ; ततश्च प्रामाण्यं बेदस्यास्तमियात्; इ्रस्य 

च अलयन्तानपेश्चव्वे छोकिकस्यापि पुरुषकारस्य वैयध्यम् , 
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तथा देदाकालनिमित्तानाम् ; पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गनध---इलयेवंजा- 
६५१ 

तीयकं दोषजातमादिश्रहणेन दश्च॑यति ॥ 

अदो नानान्यपदेरादन्यथा चापि दार 

कितयादित्वभमधीयत पके ॥ ४३॥ 

जीवेश्चरयोरुपकार्योपकारकभाव उक्तः ; स च संबद्धयो- 

रेव रोके दृष्टः--यथा स्वाभिभ्रूययोः, यथा वा.अभिविस्फु- 

१७. अंशाधि- खिङ्गयोः ; ततश्च जीवे्चरयोरप्युपकार्योप- 

करणम्। कारकभावाभ्युपगमात् किं स्वाभिश्रूयव- 

त्खंबन्धः, आदोस्िदभिविस्फुरिङ्गवत १ इलयस्यां विचिकि- 

त्सायाम् अनियमो वा प्राप्रोति । अथवा स्वाभिभ्रूयप्रकारेष्येव 

इईंशि्रीरितव्यभावस्य प्रसिद्धत्वात्तद्िध एव संबन्ध इति 

प्राप्रोति ॥ 

अतो जवीति अंशा इति ; जीव ईंशररख्यांरो भवितुमर्हति, 

यथाग्नर्विस्फुलिङ्गः; अंश इवांशः ; न हि निरवयवस्य मु- 

ख्योऽशः संभवति ; कस्मात्पुनः निरबयवचघ्वात् स एव न 

भवति १ नानान्यपदेश्षात्; ‹ सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासि- 

तव्यः ‹ एतमेव विदित्वा सुनिभेवति ' ‹ य आत्मनि तिष्ठ 

ज्नात्मानमन्तरो यमयति ` इति च एवंजातीयको भेदनिदंशो 
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नासति भेदे युज्यते । ननु च अयं नानाव्यपदेशः सुतरां खा- 

भिश्रयसारूप्ये युञ्यत इति, अत आद्--अन्यथा चापीति; 

न च नानाग्यपदेश्ादेव केवलाद्ंद्यत्वप्रतिपत्तिः; किं तर्हि, 

अन्यथा चापि व्यपदेशो भवलयनानात्वस्य प्रतिपादकः ; तथा 

ह्यके शाखिनो दाराकितवादिभावं ब्रह्मण आमनन्याथवेणिका 

नद्यसूक्ते-- ‹ ब्रह्य दाश्च ब्रह्म दासा ब्रह्मैवेमे कितवाः ' 
इसयादिना; दाशाय एते केवतौः प्रसिद्धाः, ये च अमी 

दासाः स्ाभिष्वात्मानमुपक्षपयन्ति, ये च अन्ये कितवा दू 

तदतः, ते सर्वे ब्रह्मैव इति हीनजन्तदाहरणेन सर्वेषामेव 

नामरूपकरतका्यकरणसंघातम्रविष्टानां जीवानां जह्यत्वमाह् ; 

तथा अन्यत्रापि ब्रह्मप्रकरियायामेवायमथेः प्रपञ्च्यते -- "त्वं 

स्री खं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो 

दण्डन बच्वसि स्वं जातो भवति विश्रतोुखः इति, 

«सर्वाणि रूपाणि विचि धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्य- 

दास्ते इति च ; ४ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा * इत्यादि श्रुतिभ्यश्च 
अस्यार्थस्य सिद्धिः । चैतन्यं च अविशिष्टं जीवेश्वरयोः, 

यथाभ्रिविस्फुलिङ्गयोरौष्ण्यम् । अतो मेदाभेदावरमाभ्यामंश- 

त्वावगमः ॥ 

कुतश्च अङ्षत्वावगमः !-- 
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मच्रवर्णाच ॥ ४४ ॥ 

मन्रवणशचैतमर्थमवगमयति-- ‹ तावानस्य महिमा । ततो 

ञ्याया<ज पुरूषः । पादोऽस्य सवां भूतानि । त्रिपादस्यारृतं 
दिवि इति ; अच्र भूतशब्देन जीवप्रध्रानानि खावरजङ्गमा- 

नि निर्दिशति, ° अहिंसन्सर्वैभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः ` इति 

प्रयोगात्; अंशः पादो भाग इलयन्थौन्तरम ; तस्मादप्यंश्च- 

त्वावगमः ॥ 

कुतश्च अरातावगमः -- 

© * 

अपि च स्मयेत ॥ ४५ ॥ 

ईश्ररगीतास्वपि च ईश्ररांशत्वं जीवस्य स्मयत-- ' ममै- 
9 जी केक ॥। 

वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ` इति ; तस्मादप्यंञ- 

त्वावगसमः। यततक्तम , स्वामिभरलयादिष्वेव इंशित्रीशितव्यभावो 
४ [93 [6 ० नः (५ {~ 

रोके प्रसिद्ध इति-- यद्यप्येषा छोके प्रसिद्धिः, तथापि 

शाखात्तु अत्र अंशांशितवमीशित्रीशितन्यभावश्च निश्चीयते ; 
निरतिङायोपाधिसंपन्नश्चेश्चरो निहीनोपाधिसंपन्नाज्ीवान् प्र- 

शास्तीति न किंचिद्धिभरतिषिध्यते ॥ 

अत्राह-- ननु जीवस्येश्वरांशत्वामभ्युपगमे तदीयेन सं- 

सारदुःखोपभोगेनांशिन ईश्वरस्यापि दुःखित्वं स्यात्- यथा 
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खोके हस्तपादाच्यन्यतमाङ्गगतेन दुःखेन अङ्गिनो देषदत्तस्य 

दुःखित्वम्, तद्रत्; ततश्च तसप्राप्नानां महत्तरं दुःखं प्राः 

यात् ; अतो वरं पूर्वावस्थः संसार एवास्तु- इति सम्य- 

ग्दरौनानथेक्यप्रसङ्कः स्यात्-- इति ; अत्रोच्यते-- 

प्रकारादिवन्नेवं परः ॥ ४६ ॥ 

यथा जीवः संसारदुःखमनुभवति, नैवं पर ई्ररोऽलुभ- 

वतीति प्रतिजानीमहे ; जीयो हि अविदयावेशवशान् देहाद्यात्म- 

भावमिव गत्वा, तच्छतेन दुःखेन दुःखी अहम इति अवि- 

दयया कृतं दुःखोपभोगम् अभिमन्यते ; नैवं परमेश्वरस्य दे- 

हाद्यात्ममावो दुःखाभिमानो वा असि; जीवस्याप्यविद्याकर- 

तनामरूपनिवृत्तदेहेन्द्रियाद्युपाध्यविवेकश्रमनिमित्त एव दुः- 

खाभिमानः;, न तु पारमा्थिकोऽस्ति; यथा च स्वदेहगत- 

दाहच्छेदादिनिभित्तं दुःखं तदभिमानभ्रान्यानुभवति; तथा 

पत्रभिन्रादिगोचरमपि दुःखं तदभिमानान्यैवालुभवति-- 

अहमेव पुत्रः, अहमेव भिन्नम् इत्येवं स्नेहवरोन पुत्रभित्रादि- 

ष्वभिनिविशमानः ; ततश्च निश्चितमेतदबगम्यते-- मिध्या- 

भिमानभ्रमनिमित्त एव दुःखानुभव इति । व्यत्तिरेकद्शेना्च 

एवमवगम्यते ; तथा हि-- पुच्रमित्रादिमत्सु बहुषूपविष्टेषु 

तत्संबन्धाभिमानिष्वित्तरेषु चः पुत्रो मरतो भित्र मलमिये- 
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वमाघोषिते, येषामेव पुत्रमित्रादिमन्त्वाभिमानस्तेषामेव तननि- 

भित्तं दुःखमुत्पद्यते, न अभिमानहीनानां परित्राजकादीना- 

म । अत्तश्च छौकिकस्यापि पुंसः सम्यग्दश्चनाथेवत्त्वं दृष्टम् , 

किमुत विषयद्यून्यादात्मनोऽन्यद्वस्तवन्तरमपरयतो नियचैत- 

न्यमातच्रस्वरूपस्येति ; तस्मान्नास्ति सम्यग्दशेनानर्थक्यप्रसङ्गः । 

प्रकाद्यादिवदिति निदशैनोषन्यासः-- प्रकाशः सौरश्वान्द्रम- 

स्रो वा वियन्याप्य अवतिष्ठमानः अङ्कुस्याच्ुपाधिसंबन्धात् 

तेषु ऋल्ुवक्रादिभावं प्रतिपद्यमानेषु तत्तद्धावमिव प्रति- 

पद्यमानोऽपि न परमा्थतस्तद्धावं प्रतिपद्यते, यथा च आकाशो 

घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानोऽपि न परमाथैतो 

गच्छति, यथा च उद्रारावादिकम्पनान्तद्रत सूयेग्रतिबिम्बे 

कम्पमानेऽपि न तद्वान्सूयैः कम्पते-एवमविय्याप्रत्युपस्थापिते 

बुद्धथा्ुपहिते जीवाख्ये अंशे दुःखायमानेऽपि न तद्वानी- 

श्ररो दुःखायते | जीवस्यापि दुःखप्राप्निरविध्यानियित्तेवे्यु- 

क्तम् ¦ तथा च अविद्यानिमित्तजीवभावव्युदासेन ब्मभाव- 

मेव ̀  जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः-- ‹ तत्त्वमसि ' इये- 

वमादयः । तस्मान्नास्ति जैवेन दुःखेन परमात्मनो दुःखि- 
त्वप्रसङ्गः ॥ 

स्मरस्ति च॥ २७॥ 
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स्मरन्ति च व्यासादयः-- यथा जैवेन दुःखेन न पर- 
मासा दुःखायत इति; "तत्र यः परमात्मा हिस नित्यो 

निगणः स्मरतः । न छिप्यते फरैश्चापि पद्चपबमिवाम्भसा । 
कमात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्पैः स युज्यते । स सप्र- 

दशकेनापि राशिना युज्यते पुनः ` इति । च-कब्दात्- स- 

समामनन्ति च~ इति वाक्यदेषः-- ' तयोरन्यः पिप्प 

साद्रत्यन्न्नन्यो अभिचाकशीति ' इति, ‹ एकस्तथा सवे- 

भूतान्तरात्मा न छिप्यत्ते छोकदुःखेन बाह्यः ' इति च । 

अत्राह-- यदि त्क एव सर्वेषां भूतानामन्तरास्मा 

स्यात् , कथमनुज्ञापरिहारौ स्यातां ङौकिकौ वैदिको चेति । 

ननु च अंशो जीव इश्ररस्य इत्युक्तम् ; तद्धेदाच्ाचुज्ञापरिदारौ 

तद्ाश्रयावन्यतिकीणौवुपपद्येते; किमत्र चोद्यत इति, 

उच्यते-- नैतदेवम् ; अर्नश्षत्वमपि हि जीवस्यामेदवादिन्यः 

श्रुतयः प्रतिपादयन्ति-- ' तत्सर्व तदेवानुप्राविशत् ' " ना- 

न्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" ‹ मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 

पयति ' ‹ तत्त्वमसि ' ‹ अहु ब्रह्मास्मि ` इत्येवंजातीयका: । 

ननु भेदाभेदावगमाम्यामंश्चत्वं सिभ्यतीत्ुक्तम्-खादेतदेवम् , 

यद्युभावपि भेदाभेदौ प्रत्तिपिपादयिषितौ स्याताम्; अभेद 

एव त्वत्र प्रतिपिपादयिषितः, ब्रह्मासत्वप्रतिपत्तौ पुरुषार्थ- 
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सिद्धेः; स्वभावम्राप्तस्तु भेदोऽनूद्यते ; न च निरवयवस्य ब्र 

ह्मणो मुख्योऽशो जीवः संभवतीत्युक्तम् ; तस्मात्पर एवैकः 
स्वेषां भूतानामन्तरास्मा जीवभावेनावस्थित इयतो बक्त- 

ज्या अनुज्ञापरिहारोपपत्तिः । तां बरूमः-- 

अनुज्ञापरिहारौ देदसंबन्धाञ्ज्यो- 

तिरादिषत् ॥ ४८ ॥ 

‹ चतौ भा्यामुपेयात् ` इदयनुज्ञा, ' गुरवङ्गनां नोपगच्छे- 

त्" इति परिहारः; तथा " अभ्रीषोमीयं पुं संज्ञपयेत्' 

इयनुज्ञा, ‹ न हिस्यात्सव भूतानि इति परिहारः;- 

एवं रोकेऽपि मित्रुपसेबितव्यमियनुज्ञा, शत्रुः परिहतेन्य 

इति परिहारः-- एवप्रकारावनुज्ञापरिहारौ एकत्वे ऽप्यास्मनः 

देह संबन्धात् स्यात् । दहै; संबन्धो देहसंबन्धः ; कः पुनद 

हसबन्धः £ देहादिरयं संघातोऽहमेव- इयात्मनि विपरी- 

तग्रययोर्पत्निः; दृष्टा च सा सवेप्राणिनाम्--अहं गच्छामि 

अहमागच्छाभि, अहमन्धः अहमनन्धः, अहं मूढः अहममूटः 

इत्येवमास्मिका ; न हि अस्याः सम्यग्दकनादन्यन्निवारकमस्ति ; 

प्राक्त सम्यग्दशचंनासरततैषा भ्रान्तिः सवैजन्तुषु । तदेवम- 
विदयानिमित्तदेहादयुपाधिसंबन्धकृताद्विशेषादैकारम्याभ्युपगमे- 
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ऽप्युज्ञा परिहाराववकल्पेते । सम्यग्दादिनस्तद्यैनुज्ञापरिहारा- 

नथक्यं प्राप्रम्-- न, तस्य कृताथत्वान्नियोज्यत्वायुपपत्तेः- 

हेयोपादेययोहि नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात् ; आत्म- 

नस्त्वतिरिक्तं हेयमुपादेयं वा॒वस्त्वपर्यन् कथं नियुज्येत ; 

न॒ च आत्मा आत्मन्येव नियोज्यः स्यात् | शरीरन्यति- 

रकदिन एव नियोज्यत्वमिति चेत् , न ; तस्संहतत्वाभिमा- 

नात्--सयं व्यत्तिरेकद् शनो नियोज्यत्वम् ; तथापि व्योमादि- 

वहेहाद्यसहतत्वमपर्यत एव आत्मनो नियोञ्यस्वाभिमानः; न ` 

दि देद्ाद्यसंहतत्वदर्दीनः कस्यचिदपि नियोगो दष्टः, किमुतै- 

काटम्यद्रिनः। न च नियोगाभावात् सम्यग्दश्चिनो यथेषटचेष्टा- 

ग्रसङ्गः, सवै्ाभिमानस्यैव प्रवतैकलवात् , अभिमानाभावाच् 

सम्यग्दर्शिनः । तस्मादेहसंबन्धादेवानुज्ञापरिदिरौ--- ज्योति- 

रादिवत्-- यथा अ्योतिष एकव्वेऽप्यन्निः कऋच्यात्परिद्धि- 

यते, नेतरः; यथा च प्रकाश्च एकस्यापि सवितुरमेध्यदेश- 

संबद्धः परिष्टियते, नेतरः शुचिभूमिष्ठः; तथा भौमाः प्र- 

देशा वच्वैदर्यादय उपादीयन्ते, भौमा अपि सन्तो नरक- 

केवरादयः परिहियन्ते ; तथा मूत्रपुरीषं गवां पविघ्रतया परि- 

गृह्यते, तदेव जात्यन्तरे परिबञ्येते-- तदत् ॥ 

असततेाव्यतिकरः ॥ ४९ ॥ 
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स्यातां नाम अनुज्ञापरिहारवेकस्यात्मनो देहविशेषयोगा- 

त्; यस्त्वयं कर्मफरुसंबन्धः, स च एेकात्म्याभ्युपरगमे व्यत्ति- 

कीर्येत, स्वाम्येकस्वादिति चेत्, नैतदेवम्, असंततेः; न 

हि कतुरभोक्तुश्चात्मनः संततः सर्वैः शरीरैः संबन्धोऽस्ति; 

उपाधितन्त्रो हि जीव इत्युक्तम्; उपाध्यसंतानाच्च नास्ति 

जीवसंतानः-- ततश्च कमेव्यतिकरः फर्व्यतिकरो वा ने 

भविष्यति ॥ 

आभास ख्व च॥ ५०॥ 

आभास एव च एष जीवः परस्यात्मन जछसूर्यकादिव- 

त्मतिपत्तव्यः, न स एव साक्षात्, नापि वस्त्वन्तरम् । 

अतश्च यथा नैकरिमिललसूयैके कम्पमाने जछसुयकान्तरं 

कम्पते, एवं नैकस्मिखीवे कमेफरसंबन्धिनि जीवान्त- 
रस्य तत्सबन्धः । णवमत्यतिकर एव कमैफख्योः । 

आभासस्य च अविच्याछरत्वात्तदाश्नयस्य संसारस्याविद्या- 

छृतस्वोपपत्तिरिति, तद्ञयुदासेन च पारमाथिकस्य ब्रह्मा- 
त्ममावस्योपदेशेपपत्तिः ॥ यषां तु बह्व .आत्मानः, 

ते च स्वे सर्वगताः, तेषामेवैष व्यतिकरः प्राघ्ोति; 
कथम् १ बहवो विभवश्चारमानश्चैतन्यमात्रस्वरूपा निशुणा 
निरतिशशयाश्च ; तदर्थः साधारणं प्रधानम्; .. तननिभिततैषां 
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भोगापवगसिद्धिरिति सांख्याः ¦ सति बहुत्वे विभुत्वे च घ- 
टङञ्यादिसमाना द्रव्यमाच्स्वरूपाः स्वतोऽचेतना आत्मानः, 

तटुपकरणानि च अणूनि मनांस्यचेतनानि, त्र आत्मद्रन्याणां 

मनोद्रव्याणां च संयोगात् नव इच्छादयो वैदोषिका आत्मशु- 

णा उत्पद्यन्ते, ते च अन्यतिरेकेण प्रयेकमात्मस्ु समवयन्ति, 

स संसारः; तेषां नवानामात्मगुणानामलयन्तानुत्पादो मोक्ष 

इति काणादाः । तच सांख्यानां ताव्चैतन्यस्वरूपत्वात्सवौ- 

स्मनां संनिघानाद्यविशेषाच्च एकस्य सुखदुःखसंबन्धे सर्वेषां 

सुखटुःखसंबन्धः पराभ्नोति । स्यादेतत्-प्रधानपचरततः पुरुषकेव- 

स्याथेसवाग्यवस्था भविष्यति ; अन्यथा हि स्वविभूतिख्यापना- 

था प्रधान्रवृत्तिः स्यात् ; तथा च अनिर्मोक्षः प्रसञ्येतेति-नै- 

तर्सारम्-न हि अभिरषितसिद्धिनिवन्धना व्यवस्था शाक्या 

विज्ञातुम् ; उपपत्त्या तु कयाचिव्यवस्थोच्येत ; असलां पुन- 

रुपपत्तौ कामं मा मूदभिर्षितं पुरूषकेवल्यम् ; प्राप्रोति तु 

उयवस्थाहेत्वमावान्यतिकरः। काणादानामपि-यदा एकेनात्म- 

ना मनः संयुज्यते, तदा आस्मान्तरैरपि नान्तरीयकः संयोगः 

स्यात् , संनिधानाद्यविशेषात् ; ततश्च हेत्व विशेषात्फला्विंशेष 

इयेकचात्मनः सुखदुःखयोगे सवौत्मनामपि समानं 'सुख- 

दुःखत्वं प्रसच्येतत ॥ 
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स्यादेतत्-अदृ्टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति ; नेयह- 

अदछानियमात् ॥ ५१ ॥ 

बहुष्वास्मस्वाकाश्चवत्सवंगतेषु प्रतिशरीरं बाह्याभ्यन्तरा- 

विशेषेण संनिदितेषु मनोवाक्यिधेमोधमलक्षणमदष्टसुपाञ्य- 
ते । सांख्यानां तावत् तदनात्मसमवायि प्रधानवत्िं । प्रधान- 

साधारण्यान्न प्रयात्मं शुखदुःखोपभोगस्य नियामकञुपपद्यते । 
काणादानामपि पूर्ववत्साधारणेनास्ममनःसंयोगेन निवैतित- 
स्यादृष्टस्यापि अद्यैवात्मन इदमदृष्टभिति नियमे हेत्वभावादेष 

एव दोषः ॥ 

स्यादेतत्-- अहमिदं फलं प्राप्नवानि, इदं परिहराणि, 

इत्थं प्रयते, इत्थ करवाणि- इयेवंविधा अयिसंध्यादयः 

ग्रामं प्रवत॑माना अदृष्टस्यालमनां च स्वस्वामिभावं नि्य॑स्य- 

न्तीति; नेयाह-- 
$ १.१ 

अभिसंध्यादिष्वपि चेवम् ॥ ५२ ॥ 
~ + [+ [^ (रक € 

अमिसंथ्यादीनामपि साधारणेनैवात्ममनःसंयोगेन सर्वा- 
त्मसंनिधौ क्रियमाणानां नियमहेतुत्वानुपपत्तेक्तदोषायुषङ्ग 

एव ॥ 

प्रदेशादिति चेन्नान्तभीवात् ॥ ५३ ॥ 



सू. ५३.] द्वितीयोऽध्यायः । ४८९ 

अथोच्येत-- विभुत्वेऽप्यात्मनः श्चरीरप्रततिष्ठेन मनसा 

संयोगः शारीरावच्छिन्न एव आत्मप्रद भविष्यति ; अतः 

प्रदेरकता व्यवस्था अभिसंध्यादीनामदृष्टस्य सुखदुःखयोश्च 

मविष्यतीति, तदपि नोपपद्यते; कस्मात् १ अन्तभो- 

वात्; विमुत्वाविज्ञेषाद्धि सवै एवात्मानः सवशारीरेष्व- 

न्त्मवन्ति; तत्र न वेशेषिकैः शरीरावच्छिन्नोऽप्यात्मनः 

प्रदेशः कल्पयितु शक्यः; कस्प्यमानोऽप्ययं निष्परदेश्चस्या- 

त्मनः प्रदेश्षः कार्पनिकस्वादेव न पारमार्थिकं कायै निय- 

न्तु शक्तोति; शरीरमपि सवौत्मसंनिधाबुत्पद्यमानम्- अस्थै- 

व॒ आत्मनः, नेतरेषाम्- इति न नियन्तुं इक्यम् । 

प्रदेश विशचिषाभ्युपगमेऽपि च दहयोरात्मनोः समानसुखदुः- 

खभाजोः कदाचिदेकेनैव तावच्छरीरेणोपमोगसिद्धिः स्यात् , 

समानप्रदेशस्यापि दयोरात्मनोरटृष्स्य संभवात्; तथा हि- 

देवदत्तो यस्मिन्प्रदेशे सुखदुःखमन्वभूत् , तस्मास्प्देश्चादप- 

क्रान्ते तच्छरीरे, यज्ञदत्तकशरीरे च तं प्रदेशामनुप्रापे, तस्यापि 

इतरेण समानः सुखदुःखानुभवो दृद्यते; स न स्यात् , 

यदि देवदत्तयज्ञदत्तयोः समानप्रदेशामदृष्टं न स्यात् । सवगा 

दयुपभोगग्रसङ्गश्च प्रदेश्छवादिनः स्यात् , ब्राह्मणादिशरीर- 

परदेशेष्वद्टनिष्यत्तेः प्रदेश्ान्तरवित्वाञच्च स्वगोद्युपभोगस्य । 

8. प, 1, 14 
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सर्वगतत्वानुपपत्तिश्च बहूनामात्मनाम्, दृष्टान्ताभावात्; 

बद् तावत् त्वम-- के बहषः समानदेशाग्चेति ; रूपादय 

इति चेत् , न; तेषामपि धर्म्यशेनाभेदात् › रक्षणमेदाचच-न तु 
बहूनामास्मनां छक्षणभेदोऽस्ि ; अन्त्यविश्ञेषवशाद्धेदोपपत्ति- 

सिति चेत्, न; मेदकस्पनाया अन्यविशेषकस्पनायाश्च इतरे - 

तराश्रयस्वात् ; आकाशादीनामपि विभुं व्रह्मवादिनोऽसि- 
द्धम्, काथाभ्युपगमात् । तस्मादात्मैकत्वपक्च एव सरवै- 

दोषाभाव इति सिद्धम ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकायचार्यस्य श्रीगोविन्द - 

भगवद्पूज्यपादरिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

सारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 
का 0 

द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 



(. श्रीमच्छेकरभगवत्यादै विरचितम् 

दितीयाध्याये 

चतुथः पादः 
| 





चतुथः पादः ॥ 

यदादिविषयश्चुतिविपरतिषे- 
धस्तृतीयेन पादेन परिहृतः; चतुर्थेन 

इदानीं प्राणविषयः परिह्धियते । तत्र 

तावत्- ‹ तत्तेजोऽस्जत ` इति, 

| ‹ तस्मादा एतस्मादात्मन आकाराः 

संभूतः ' इति च एवमादिषु उत्पत्तिप्रकरणेषु प्राणानाभुत्पत्तिन 

आम्नायते ; कचिच्वानुत्पत्तिरेव एषामाभ्नायते, ° असद्वा इदमग्र 

आसीत् ‹ तदाहुः किं तदसदासीदित्युषयो वाव तेऽ 

ऽसदासीत् । तदाहुः के ते उटषय इति । प्राणा वाव ऋषयः 

इलयश्र प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्धावश्रवणात् ; अन्यत्र तु 

पराणानामप्युत्पत्तिः पल्यते--  यथाभ्नष्वेतः द्रा विस्छु- 

किङ्ग व्युच्वरन्येवमेवैतस्मादात्मनः सवे प्राणाः' इति, 

८ एतस्माल्नायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ` इति, (सप्र 

प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्' इति, ‹स प्राणमस्जत प्राणा- 

च्छद्धा खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियं मनोऽन्नम् इति च 
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एवमादिभ्रेशेषु । ततर श्रुतिविप्रतिषेधाद्न्यतरनिधारणकार- 

णानिरूपणाच्र अप्रतिपत्तिः प्राप्नोति । अथवा प्रागुत्पत्तेः 

सद्धावश्रवणाद्रौणी प्राणानाञुत्पन्तिश्रुतिरित्ि प्राप्रोत्ति । अत 

इदयुत्तरं पठति-- 

तथा प्राणाः॥ १॥ 

तथा प्राणा इति । कथं पुनरत्र तथा इलयक्षराजुरोम्यम् , 

्रकृतोपमानाभावात्- सवेगतास्मबहुतवादिदूषणम् अतीता- 

१. प्राणो्तत्ययि- नन्तरपादान्ते प्रत् ; तन्तावन्नोपमानं सं- 

करणम् । भवति, सादृ इयाभावात् ; साट श्य हि सति 

उपमानं स्यात्-- यथा सिंहस्तथा बख्वर्मेति ; अटृषटसाम्यप्रति- 

पादना्थैमिति यद्युच्येत यथा अदृष्टस्य सवोौत्मसंनिधावुतख- 
द्यमानस्यानियतत्वम् , एवं प्राणानामपि सबौत्मनः प्रयनि- 

यतत्वमिति- तदपि देहानियमेनैवोक्तस्वात्पुनरक्तं भवेत् ; 

न च जीवेन प्राणा उपमीयेरन् , सिद्धान्तविरोधात्- जीव- 

स्य हि अनुत्पत्तिराख्यात्ता, प्राणानां तु उत्पत्तिराचिख्यासिता ; 

तस्मात्तथा इ्यसंबद्धमिव प्रतिभाति--न, उदाहरणोपात्तना- 

प्युपमानेन संबन्धोपपत्तेः-- अत्र प्राणोत्पत्तिवादिवाक्यजातसु- 

दाहरणम्- ‹ एतस्मादात्मनः स्वे प्राणाः सर्वे छोकाः सर्वे 

देवाः सवोणि भूतानि व्युच्चरन्ति" इयेवंजातीयकम् ; तत्र 
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यथा लोकादयः परस्माद्रद्यण उत्पद्यन्ते, तथा प्राणा अपी- 
यथः; तथा-- ‹ एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च । खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी 
इत्येवमादिष्वपि खादिवसराणानामुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम् । 
अथवा ° पानव्यापच्च त्रन्! इयेवमादिषु व्यवहितोपमान- 
संबन्धस्याप्याश्रितत्वात्- यथा अतीतानन्तरपादादाबुक्ता बि 
यदादयः परस्य ब्रह्मणो विकाराः समधिगत्ताः, तथा प्राणा 
अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इतति योजयितव्यम् । कः पुनः 
पराणानां विकारत्व हेतुः £ श्रुतत्वमेव ; ननु केषुचिसदे- 
शेषु न प्राणानासुस्पत्तिः श्रूयत इत्युक्तम्- तदयुक्तम् ; प्रदेका- 
न्तरेषु श्रवणात् ; न हि कचिद्श्रवणमन्यत्र श्रुतं निवार- 
यितुसुत्सहते ; तम्माच्छृतत्वाविश्चेषादाकाश्चादिवस्राणा अप्यु- 

स्पद्यन्त इति सुक्तम् । । 

गोण्यसंभवात् ॥ २॥ 
यत्पुनरुक्तं प्रागुत्पत्तेः सद्धावश्रवणाद्रौणी प्राणानामुस्पत्ति- 

्रु्िरिति, तत्प्रयाह-- गौण्यसंभवादिति ; गौण्या असंभवो 
गौण्यसंभवः-न हि प्राणानामुसपत्तिशचुतिर्गोणी संभवति, प्र- 
तिज्ञाहानिप्रसङ्गात्-‹ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं वि- 

[५ 3 

ज्ञातं भवति इति हि एकविज्ञानेन सवैविज्ञानं प्रतिज्ञाय त- 
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त्साघनायेदमाश्नायते ' एतस्माज्ञायते प्राणः ' इलयादि; सा च 

प्रतिज्ञा प्राणदेः समस्तस्य जगतो बह्मविकारत्वे सति प्रकृ- 

व्यतिरेकेण विकाराभावास्सिध्यति ; गौण्यां तु प्राणानासु- 
स्पत्तिश्रतौ प्रतिज्ञा इयं हीयेत । तथा च प्रतिज्ञाताथैमुपसं- 

हरत्ति--' पुरुष एदं विग्रं कम तयो ब्रह्म परामृतम् ' इति, 

°ब्रहयैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ̀  इति च ; तथा (आत्मनो वा 

अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या धिज्ञानेनेदं सवं विदितम› इत्य- 

वंजातीयकासु श्रुतिषु एवैव प्रतिज्ञा योजयितव्या । कथं पुनः 

प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भधावश्रवणम् १ नेतन्मूटगप्रकृतिविषय- 

म्, °अप्राणो ह्यसनाः शुभ्रो द्यश्रात्परतः परः ' इति मूल 

प्रकृतेः प्राणादिसमस्तविरोषरहिततत्वावधारणात् ; अवान्तरप- 

कृतिविषर्यं त्वेतत् सवविकारायेश्षं प्रागुपत्तः प्राणानां सद्धाबा- 

वधारणमिति द्रष्टव्यम् › व्याकृतविषयाणामपि भूयसीनामव- 

स्थानां श्रुतिस्म्रयोः प्रकृत्तिविकारभावप्रसिद्धेः । वियद्धिकरणे 
हि-- °गौण्यसंमवात्' इति पूर्वपक्षसृत्रत्वात्- गौणी- 

जन्मश्रतिः, असंभवात्- इति व्याख्यातम् ; प्रतिज्ञाहान्या 

च तत्र सिद्धान्तोऽभिहितः; इह तु सिद्धान्तसुत्रल्वात्- गौ- 

ण्या जन्मश्रततरसंमवात््- इति व्याख्यातम्; तदनुरोधेन 

तु इहापि- गौणी जन्मशरतिः „ असंभवात्- इति व्याचक्षाणैः 
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प्रतिज्ञाहानिरूपोक्षिता स्यात् ॥ 

तत्पाक्श्चुतेख ॥ ३॥ 

इतश्च आकाज्ञादीनामिव प्राणानामपि सुख्यैव जन्म- 

श्रुतिः-- यत्त् * जायते ' इयेके जन्मवाचिपदं प्राणेषु प्रा- 
कश्रुतं सत् उन्तरेष्वाका्ञादिष्वनुवतेते-- ‹ एतस्माल्नायते 
प्राणः ' इलयत्र ; आकाशादिषु मुख्यं जन्मेति प्रतिष्ठापितम् ; 

तत्सामान्यात्पराणेष्वपि मुख्यमेव जन्म॒ भवितुमर्हति; न 

हि एकर्मिन्प्रकरणे एकर्मिश्च वाक्ये एकः रान्दः सकृदुचच- 

रिति बहुभिः संबध्यमानः कचिन्युख्यः कचिद्रौण इल्यध्य- 
वलातुं शक्यम् , वैरूप्यधरसङ्गात् । तथा ‹ स प्राणमस्जत 

प्राणाच्छद्धाम् * इयत्रापि प्राणेषु श्रुतः सछजतिः परेष्वप्यु- 

त्पत्तिमस्सु श्रद्धादिष्वनुषज्यते । यत्रापि पञ्चाच्छत्त उस्पत्ति- 

वचनः शब्दः पूर्वैः संबध्यते, तत्राप्येष एव न्यायः--- यथा 

° सवोणि भूतानि व्युच्चरन्ति * इत्ययमन्ते पठितो व्युचरन्ति- 

शब्दः पूर्वैरपि प्राणादिभिः संबध्यते ॥ 

तत्पूयैकत्वाद्वाचः | ४ ॥ 

यद्यपि ‹ तत्तेजोऽसृजत ` इल्येतस्मिन्प्रकरणे प्राणानामु- 

त्पत्तिनै प्यते, तेजोवन्नानामेव त्रयाणां भूत्तानाभुसपत्ति- 
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श्रवणात् ; तथापि ब्रह्परकरृतिकतेजोवन्नपूवैकत्वाभिधानाद्रा- 
कप्राणमनसाम् ›, तत्सामान्याच्च सर्वेषामेव प्राणानां ब्रह्म 

प्रभवत्वं सिद्धं भवति । तथा हि-- अस्मिन्नेव प्रकरणे 

तेजोबन्नपूर्ैकस्वं वाक्श्राणसनसामाश्नायते-- ' अन्नमयं हि 
सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तजोमयी वाक् ' इति ; तन्न 

यदि ताबन्मुख्यमेवैषामन्नादिमयत्वम् , ततो वर्व॑त एव ब्रह्म- 

प्रभवत्वम् ; अथ भाक्तम , तथापि बह्यकवैकायां नामरूपव्या- 

क्रियायां श्रवणात् ‹ येनाश्रुतं श्रुतं भवति ' इति चोपकरमात् ? 

‹ एेतदात्म्यमिद्ं स्वम् ̀  इति चोपसंहारात् , श्यन्तरप्र- 

सिद्धेश्य॒ब्रह्मकायंतप्रपच्चनाथेमेव मनञदीनामन्नादिमय- 

स्वचनमिति गम्यते । तस्मादपि प्राणानां ब्रह्मविकारत्व- 

सिद्धिः ॥ 

सस्त गतेर्विंचोषितत्वाच्च ॥ ५ ॥ 

उत्पत्तिविषयः श्रुतिविप्रतिषेधः प्राणानां परिहृतः; सं- 

ख्याचिषय इदानीं परिहियते । तच गुख्यं प्राणसुपरिष्टाद्रक्ष्य- 

२. सक्चगद्य- ति; संप्रति तु कति इतरे प्राणा इत्ति संप्र 

धभिकरणम् । धारयति । श्रुतिविप्रतिपत्तेश्चात्र विङश्यः-- 
कचित्सप्त प्राणाः संकीत्यंन्ते- सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मा- 

त्' इति; कचिदष्टौ प्राणा प्रहस्वेन गुणेन संकीत्य॑न्ते-‹ अ- 
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। [# ष्टौ श्रहम आ्टावतिग्रहाः ` इति; कचिन्नव- सप्र वे शीष- 

ण्याः प्राणा द्वाववाच्चौ" इति; कचिदश- नव वै पुरुषे 

प्राणा नाभिदेशमी ' इति; क चिदेकादश-' दशेमे पुरुषे प्राणा 
आत्मैकादशः इति ; कचिद्रादश-' सर्वेषां स्पस्लौनां त्वगे- 

कायनम् ' इत्र; कचित्रयोदश्च-' चक्षुश्च द्रष्टव्यं च ` इल- 

त्र-- प्वं हि विभ्रतिपन्नाः प्राणियत्ता प्रति श्रुतयः । किं ता- 

वत्मा्रम् £ सपैव प्राणा इति । कतः १ गतेः ; यतस्तावन्तोऽव- 

गम्यन्ते ^सप्र प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्त इत्येवविधासु 

्रिषु, विशेषिताथ्चैते ‹ सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः ' इलयत्र । 
ननु “प्राणा गुहाश्चया निहिताः सप्त सप्त ' इति वीप्सा श्रूय- 

ते; सा सप्रभ्योऽतिरिक्तान्प्राणान्गमयत्तीति--नैष दोषः; 

पुरुषभेदाभिप्रायेयं वीप्सा-प्रतिपुरषं सप्र सप्र प्राणा इति; 

न तत्त्वभेदाभिप्राया- सप्र सप्र अन्येऽन्ये प्राणा इति । 

नन्वष्त्वादिकापि संख्या प्राणेषु उदाहृता ; कथं सपैव स्युः ? 

सल्यमुदाहता; विरोधात्वन्यतमा संख्या अध्यवसातव्या ; 

तन्न सोककरपनानुरोधास्सप्रसंस्याध्यवसानम् ; वृत्तिभेद पेक्षं 

च संख्यान्तरश्रवणमिति मन्यते ॥ 
भे क 

अत्राच्यत्त-- 

हस्तादयस्तु खितेऽतो नेवम् ॥ ६ ॥ 
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हस्ताद्य्त्वपरे सप्तम्योऽतिरिक्ताः प्रणाः श्रूयन्ते-- 

८ हस्तो वै प्रहः स कर्मणातिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि 

कर्म करोति" इव्येवमाद्यासु श्रुतिषु ; स्थिते च सप्तस्वातिरेके 

सप्रत्रमन्तभावाच्छस्यते संभावयितुम् ; दीनाधेकसंख्यावि- 

प्रतिपत्तौ हि अधिका संख्या संप्राद्या भवति; तस्यां हीना 

अन्तभेवति, न तु हीनायासधिका ; अतश्च नेवं मन्तव्यम्- 

स्तोककल्पनानुरो घात्सतरैव भाणाः स्युरिति ! उन्तरसंख्यानु- 

सधातु एकादशैव ते प्राणाः स्युः ; तथा च उदाहृता श्रृतिः-- 

८ द्होमे पुरुषे प्राणा आत्सैकादश्चः' इति; आसशष्देन च 

अत्र अन्तःकरणं परिगृह्यते, करणाधिकारात् । नन्तेकादश- 

त्वाद्प्यधिके द्रादश्चत्रयोदशत्वे उदाहृते-- समुदाहृते; न 

त्वेकादश्चभ्यः कायैजतिभ्योऽधिकं कायैजातमस्ति, यद््थ॑म- 

धिकं करणं कस्प्येत; श्ब्दस्पशरूपरसगन्धविषयाः पश्च बु- 

दिमेदाः, तदथौनि पच्च बुद्धीन्द्रियाणि ; वचनादानविहरणो- 

स्सर्गानन्दाः पश्च कभभेदाः, तदर्थानि च पच्च कर्मेन्द्रि 

याणि; सवौथविषयं तरैकाल्यच्रृत्ति मनस्तु एकम. अनेक- 

वृत्तिकम् ; तदेव वृत्तिभेदात् कचिद्धिन्नवन्यपदिश्यते- 

‹ मनो बुद्धिरहंकार्ित्तं च ' इति; तथा च श्रुतिः कामाद्या 

नानाविधा वृत्तीरनुकरम्याहु-- ' एतत्सर्वं मन एव ` इति । 
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अपि च सप्रैव सीर्षण्यान्प्राणानभिमन्यभानस्य चत्वार एव 

प्राणा अभिमताः स्युः; सथानभेदाद्धयेते चत्वारः सन्तः 

सप्त॒ गण्यन्ते-- ष्ट्रे श्रोत्रे द्व चक्षुषी दवे नासिके एका 

वाक् * इति; न च तावतामेव वृत्तिभेदा इतरे प्राणा इति 
अक्यते वक्तुम , दस्तादिवृत्तीनामयन्तविजातीयत्वात् । 

तथा ‹नव वै पुरषे प्राणा नाभिदैशमी ` इयत्रापि देहच्छि- 

द्रमेदाभिभ्रायेणैव दश प्राणा उच्यन्ते, न प्राणतच््वमेदाभि- 

प्रायेण, ' नाभिरदैश्चमी ' इति वचनात्त; न हि नाभिनौम 

कश्चिसपाणः प्रसिद्धोऽस्ति; मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभि- 

रप्येकं विरोषायतनमिति--अतो * नाभिदेश्चमी ` इत्युच्यते । 

कचिदुपासनार्थं कतिवित्पराणा गण्यन्ते, कचिस्रद्रौनार्थम् ; 

तदेवं विचित्रे प्राणेयत्तान्नाने सति, क किं परम् आभ्ना- 

नमिति विवेक्तव्यम् ; कार्यजातवक्ात्तवेकादशत्वान्नानं प्राण- 

विषयं. प्रमाणमिति स्थितम् ॥ 

इयमपरा सूत्रह्ययोजना-- सपैव प्राणाः स्युः, यतः 

सप्नानामेव गतिः श्रूयते ' तञ्ु्कामन्तं प्राणोऽनूल्करामति 

प्राणमनूत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूल्कतामन्ति * इयत्र । ननु 

सर्वशब्दोऽत्र पठ्यते, तत्कथं सप्तानामेव गतिः प्रतिज्ञायत 

इति; विशेषितत्वादिाह-- सपैव हि प्राणाश्व्षुराद्यस्स्व- 
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क्पर्यन्ता विशेषिता इह प्रकृताः ‹ स यत्रैव चाक्षुषः पुरूषः 

पराङ्पयौवतेतेऽथारूपज्ञो भवति” ‹ एकीभवति न पञश्य- 
तील्याहुः ' इत्येवमादिना अलनुक्रमणेन ; ् रकरेतगामी च स्व्च- 

ब्दो भवति; यथा सर्वे ब्राह्मणा मोजयितव्या इति ये नि- 

मन्निताः प्रक्रता ब्राह्मणास्त एव सर्वशचब्देनोच्यन्ते, नान्ये- 

एवमिहापि ये प्रकृताः सप्र प्राणास्त एव सर्वशब्देनोच्यन्ते, 

नान्य इति । नन्वत्र विज्ञानमष्टममलुक्रान्तम् ; कथं सप्राना- 

मेवानुक्रमणम् १ नैष दोषः ! मनो विज्ञानयोस्ततवाभेदा्वुत्ति- 
भेदेऽपि सघ्रत्वोपपत्तेः । तस्मात्सपरैव प्राणा इति--एवं प्रा- 

पै, बरूमः-- हस्तादयस्त्वपरे सप्रभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः 

प्रतीयन्ते "हस्तो वै प्रहः' इत्यादिश्रुतिषु ; म्रहत्वं च बन्ध- 
नमावः, गृह्यते बध्यते क्षेत्रज्ञः अनेन म्रहसंज्ञकेन बन्धनेने- 

ति; स च क्षेत्रज्ञो नैकस्मिन्नेव शरीरे बध्यते, सारीरान्तरे- 

वपि तुस्यत्वाद्रन्घनस्य ; तस्माच्छरीरान्तरसचारि इदं ग्रह- 

संज्ञकं बन्धनम् इय्थादुक्तं भवति । तथा च स्पृतिः--८ पु- 

येष्ठकेन लिङ्गेन प्राणायेन स युज्यते । तेन बद्धस्य त्रे बन्धो 

मोक्षो मुक्तस्य तेन च ' इति प्राञ्धोक्षात् मरह संज्ञकेन बन्ध- 

नेन अवियोगं दज्ञेयति; आथर्वणे च विषयेन्द्रियानुक्रमणे 

° चक्षुश्च द्रष्टव्यं च ` इयत्र तुल्यवद्धस्तादीनीन्द्रियाणि सि- 
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षयाण्यनुक्रामति--‹ हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयित- 

व्यं च पायुश्च विसजेयित्तव्यं च पादौ च गन्तव्यं च! 

इति; तथा ‹ दमे पुरुषे प्राणा आस्मैकादशस्ते यदास्माच्छ- 

रीरान्मल्यादुत्करामन्यथ रोदयन्ति ` इलयेकाद्श्चानां प्राणाना- 

मुर्कान्ति दृश्यति । सर्वशब्दोऽपि च प्राणशब्देन संवध्यमा- 

नोऽरोषान्प्राणानमिद्धानो न प्रकरणवशेन सप्रखेवावस्थाप- 

यितुं शक्यते, प्रकरणाच्छब्दस्य बरीयस्त्वाते ; स्वे ब्राह्म- 

णा मोजयित्तव्याः इदयत्रापि सर्वेषामेव अवनिवर्तिनां 

ब्राह्मणानां ग्रहणं न्याय्यम् , सवेशब्दसामथ्यीत् ; सवैभोज- 

नासंभवात्तु तत्र निमन्रितमात्रविषया सवंशब्दस्य वृत्तिरा- 

भरिता; इह तु न किंचित्सर्वशचव्दा्थसंको चने कारणमस्ति ; 

तस्मात्सवंशञब्देन अब्र अरोषाणां प्राणानां परिपरहः । प्रदद्ैनार्थ 

च सप्रानामनुक्रमणमिलयनवद्यम् । तस्मदेकादज्ैव प्राणाः-- 

रष्दतः का्यंतश्चेति सिद्धम ॥ 

अणव ॥ ७॥ 

[९ नि 

अधुना प्राणानामेव स्वमावान्तरममभ्यु्चिनोति । अणवश्चेते 

प्रकृताः प्राणा; प्रतिपत्तव्याः ; अणुत्वं चैषां सौक्षम्यपरिच्छे- 

३. प्राणाणुल्वा- दौ, न परमाणुुल्यत्वम् › छल््ेहन्यापि- 
धिकरणम् । कार्यानुपपन्तिप्रसङ्गात् -- सूक्ष्मा एते 
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प्राणाः, स्थूराश्चेरस्युः- मरणकाले शारीरा्निगेच्छन्तः, बिङा- 
ददिरिब, उपरभ्येरन् म्रियमाणस्य पान्स्यैः; परिच्छिन्ना 

वते प्राणाः, सर्वगता्चेसस्युः- उक्करान्तिगल्यागतिश्रुतिव्या- 
कोपः स्यात्; तद्भुणसारत्वं च जीवस्य न सिध्येत् । 
सवेगतानामपि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत्, न, 
बृत्तिमाचरस्य करणत्वोपपनत्तेः ; यदेव दहि उपरुव्धिसाधन- 
म्~ व्रत्तिः अन्यद्वा~ तस्यैव नः करणत्वम् , संज्ञामात्रे चि- 

वाद; इत्ति करणानां व्यापित्वकस्पना निरर्थिका । तस्मा- 

्सृक्ष्माः परिन्छिन्नाश्च प्राणा इयभ्यवस्यामः ॥ 

श्रेछश । ८ 

सुख्यश्च प्राण इतरप्राणवद्भह्यविकारः- इलयतिदिशति । 
तश्च अविरोषेणैव सर्वप्राणानां ब्रह्मविकारत्वमाख्यातम्-“एत - 
७. प्राण्नष्टवा- स्माज्ायते प्राणो मनः स्वेन्द्रियाणि चः 

धिकरणम् । इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्योस्प- 
्तिश्रवणात् , ° स प्राणमस्रजत' इलयादिश्रवणेभ्यञ्च । किमः 
पुनरतिदेज्ञः १ अधिकारशङ्कावारणा्थः-- नासदासीये हि 
ब्रहमपरधाने सूक्ते मन्तरवर्णो भवति-८ न मूत्युरासीदमुतं न 
तर्हि न राच्या अहन आसील्मकेतः । आनीदवातं खधया 
तदेकं तस्माद्धान्यन्नपरः किंचनास ` इति ; ‹ आनीत् › इति 
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ग्राणकर्मोपादानात् प्रागुत्पत्तेः सन्तमिव प्राणं सूचयति; 

तस्मादजः प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः; तामत्तिदेशेना- 

नुदति । आनीच्छब्दोऽपि न प्रागुत्पत्तेः प्राणसद्धावं सूच- 

यति, {अवतम् ̀  इति विशेषणात् , “ अप्राणो ह्यमनाः जु 

श्रः' इति च मूप्रकृतेः प्राणादिसमस्तविशेषरहितत्वस्य द्- 

शितत्वात् ; तस्मात्कारणसद्धावप्रदश्ैनाथ एवायम् आनीच्छ- 

व्द इति । श्रेष्ठः ' इति च मुख्यं प्राणमसमिदधाति, “प्राणौ 

वाव व्येषठश्च शरषठश्च ` इति श्रुतिनिर्देात् ; च्येष्ठश्च प्राणः, 

युक्रनिषेककालकादारभ्य तस्य वृत्तिराभात्-न चेत्तस्य तदानीं 
वृत्तिकाभः स्यान् , योनौ निषिक्तं शुकं पूयेत, न संभवेद्ा ; 

श्रोत्रादीनीं तु कणैराष्कुस्यादिस्थानविभागनिष्पत्तौ बृत्तिखा- 

मान्न व्येष्ठतम । श्रेष्ठश्च प्राणः, गुणाधिक्यात्-+न तै श~ 

द्यामस्त्वहृते जीवितुम् * इति श्रुतेः ॥ 

न वायुक्रिये प्रथशुपदे रात् ॥ ९ ॥ 

स पुनभैख्यः प्राणः किंस्वरूप इत्ति इदानीं जिज्ञास्यते । 

तत प्रप्र तावत्--श्रतेः वायुः प्राण इति; एवं दि श्रूयते- 
८५. वायुक्रिया- भयः प्राणः स वायुः स एष वायु; पच्च 

भिकरणम् । विधः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः ' 

इति । अथवा तन्तरान्तरीयांभिग्रायात् समस्तकरणव््तिः प्राण 

६, +, 11. 19 
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इति प्रापम् ; एवं हि तन्वान्तरीया आवचक्षते-- सामान्या 

करणघृत्तिः प्राणाद्या बायवः पश्चेति ॥ 

अत्रोच्यते-- न वायुः प्राणः; नापि करणव्यापारः; 

कतः १ प्रथगुपदेशचात् ; बायोस्तावत् प्राणस्य प्रथगुपदेश्चो 

भवति 'प्राण एव ब्रह्मणश्चतुथंः पादः स वायुना ज्यो- 

तिषा भाति च तपति च इति; न दहि वायुरेव सन् 

वायोः प्रथगुपदिरयेत ! तथा करणव्रत्तेरपि प्रथगुपदेश्चो 

भवति, वागादीनि करणान्यनुक्रम्य तेत्र तन्न प्रथक्प्रा- 

णस्यानुक्रमणात् , वृत्तिवरृत्तिमतोरभेदात्; न हि करणन्या- 

पार एव सन् करणेभ्यः प्रथगुपदिशयेत । तथा ‹ एतस्मा- 

जनायते प्राणो सनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुः ' इेव- 

मादयोऽपि वायोः करणेभ्यश्च प्राणस्य प्रथगुपदेरा असु- 

सतेव्याः । न च समस्तानां करणानामेका वृत्तिः संभवति, 

परयेकमेकैकवृत्तिलात् , ससुदायस्य च अकारकस्वात् ; ननु 
प़्रचालनन्यायन एतद्ध विष्यति- यथा एकपज्रवर्षिन 

एक्ादञ्चपक्िणः प्रयेकं प्रतिनियतन्यापाराः सन्तः संभूय 
एकं परं चालयन्ति, एवमेकशरीरवर्तिन एकादर्प्राणाः 

प्रलेकं प्रतिनियतव्रृत्तयः सन्तः संभूय एकां प्राणाख्यां 

वृत्ति प्रतिरुप्स्यन्त इति; नेस्युच्यते-- युक्तं तत्र प्रये- 
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कवृत्तिभिरवान्तरन्यापारैः पलरचाङनावुरूपैरेबोपेताः प- 

क्षिणः संभूय एकं पल्रं चाल्येयुरिति, तथा दृष्टत्वात्; 

इह तु- श्रवणायवान्तरव्यापारोपेताः प्राणा न संभूय प्रा- 
ण्युरिति युक्तम् , प्रमाणाभावात् , अदयन्तविजातीयत्वाच्च 

श्रवणादिभ्यः प्राणनस्य । तथा प्राणस्य श्रष्ठत्वाद्युद्धोषणम् , 

गुणमाबोपगमश्च तं प्रति वागादीनाम् › न करणवृृत्तिमात्र 

-प्राणेऽवकल्पते । तस्मादन्यो वायुक्रियाभ्यां प्राणः | कथं 

तरीय श्रुत्तिः- ^यः प्राणः स वायुः ' इति १ उच्यते-- वायु- 

रेवायम् अध्यात्ममापन्नः पच्वव्यूहो विशेषात्मनानतिष्ठ- 

मानः प्राणो नाम भण्यते, न तत्वान्तरम् , नापि वायु- 

मात्रम् ; अतश्चोभे अपि मेदामेदश्रुती न विरुध्येते ॥ 

स्यादेवत्-- प्राणोऽपि तर्हिं जीववत् अस्मिन् शरीरे 

स्वादन्त्यं प्राप्रोति, श्रेष्ठत्वात्, गुणभावोपगमा तं प्रति 

बागादीनामिन्द्रियाणाम् ; तथा हि अनेकविधा विभूतिः 

प्राणस्य श्राव्यते- सुपरेषु वागादिषु प्राण एवैको जागर, 

प्राण एतरैको सस्युना अनाप्तः, प्राणः संवर्गो वागादीन् संबृङ्कः 

प्राण इतरान्प्राणान्रक्षति मातेव पुत्रान्- इति; तस्मास्राण- 

स्यापि जीववत् स्वातन्च्यप्रसङ्कः ; तं परिहरति -- 

चष्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः ॥ १०॥ 
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तु-शब्दः प्राणस्य जीववत् स्वातन्त्यं व्यावतंयति । यथा 

च्चुरादीनि, राजग्रक्ृतिवत्त् , जीवस्य कवरं भोक्तृत्वं च 

प्रति उपकरणानि, न स्वतन्लाणि ; तथा सुख्योऽपि प्राणः, 

राजमन्त्रिवत् , जीवस्य सवोथेकरत्वेन उपकरणभूतः, न 
सतन्त्रः । कुतः £ तत्सदशिष्टधादिभ्यः; तैश्वक्चरादिभिः 

सहैव प्राणः शिष्यते प्राणसंवादादिषु ; समानधर्मणां च सह् 

रासनं युक्तं ब्रह द्रथंतरादिवत्; आदिराब्देन संहतत्वाचेतन- 

स्वादीन् प्राणस्य स्वातन्द्यनिराकरणहेतून् दर्शयति ॥ 

स्यादेतत्-- यदि चक्षुरादिवत् प्राणस्य जीवं प्रति कर 

णभावोऽस्युपगम्येत्त, विषयान्तरं रूषादिवत् प्रसव्येत- 

रूपालोचनादिभिवृत्तिभिर्थथास्वं चक्षुरादीनां जीवं प्रति 

करणभावो भवति । अपि च एकाद्रौव का्यजातानि रूपा- 

छोचनादीनि परिगणितानि, यद्थंमेकादश प्राणाः संगृहीताः ; 

नतु द्वादश्चमपरं कायंजातमवगस्यते, यद्थेमयं द्वादश्चः 

प्राणः प्रतिज्ञायत इति ; अत उत्तरं पठति-- 

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथादहि 

दशयति ।॥ ११॥ 
न ताबद्विषयान्तरप्रसङ्खो दोषः, अकरणत्वास्प्राणस्य; न 

हि चश्चुरादिवत् प्राणस्य धिषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपग- 
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स्यते। न च अस्य एतावता कार्याभाव एव ; कस्मात्? तथा 

हि श्रुतिः प्राणान्तरेष्वसंमाव्यमानं मुख्यप्राणस्य वैशेषिकं 
काय दक्षेयति प्राणसंवादादिषु- अथ ह प्राणा अहं श्रेयसि 

ठ्युदिरे ' इत्युपक्रम्य, ‹ यस्मिन्व उत्कान्ते श्चरीरं पापिष्ठतर- 

मिव दृदयेत स वः श्रेष्ठः ` इति च उपन्यस्य, प्रत्येकं वागा- 

दुल्कमणेन तद्वुत्तिमावरहीनं यथापूर् जीवनं दचैयित्वा, 
प्राणो्चिक्रमिषायां बागादिशेथिस्यापत्ति शअरीरपातप्रसङ्गं 

च दशयन्ती श्रतिः प्राणनिभित्तां शरीरेन्द्रियस्थिति दद- 

यति; ‹ तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाह्- 

मेत्रैतस्पश्चघात्मानं प्रविमच्येतद्राणमवष्टभ्य विधारयामि' 

इति च एतमेवाथ श्रुतिराह ; ' प्राणिन रक्चन्नवर कुरायम् 

इति च सुप्रेषु चक्षुरादिषु प्राणनिभित्तां शरीररक्षा दश्चंयति ; 

‹ यस्मात्कस्माच्वाङ्गास्राण उक्रामति तदेव तचछ्ुष्यतिः, इति 

८ तेन यद श्राति यस्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति इति च प्राण- 

निमित्तं शरीरेन्द्रियपुष्टि दशेयति ; ‹ कस्मिन्न्वहुक्रान्त उ- 

त्करान्तो मविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि ` इति 

‹ स प्राणमस्जत . . ." इति च प्राणनिभित्ते जीवस्योत्कान्ति- 

प्रतिष्ठे दशेयति ॥ 

पश्चवृत्तिमेनोवल्यपदिहयते ॥ १२॥ 
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इतश्चास्ति मुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकं कार्यम् , यत्कारणं 

पच्चबरत्तिरयं व्यपदिदयते श्रुतिषु--: प्राणोऽपानो व्यान उ- 

दानः समानः इति; बृत्तिमेदश्चायं कायमेदपिक्षः-- प्राणः 

प्रागृत्तिः उच्छरासादिकमां, अपानः अवग्वृत्तिरनिश्वासादि- 

कमा, व्यानः तयोः संधौ वर्तमानो वीरैवत्कर्महेतुः, उदानः 

उर्ध्ववृत्तिरक्कान्यादिहेतुः, समानः समं सर्वेष्वङ्गेषु योऽन्नर- 

सान्नयति---इत्येवं पच्चवृत्तिः प्राणः, मनोवत्- यथा मनसः 

पश्च वृत्तयः, एवं प्राणस्यापीत्य्थैः । श्रोत्रादिनिभित्ताः शस- 

व्दादिव्रिषया मनसः पच्च बरत्तयः प्रसिद्धाः; नतु कामः 

संकस्पः. . . इत्याद्याः परिपरिता गृह्येरन् , पच्वसंख्यातिरे- 

कात् । नन्वत्रापि श्रोत्रादिनिरपेक्षा भूतभविष्यदादिविषया 

अपरा मनसो बृत्तिरस्तीति समानः पथ्चसंख्यातिरेकः ; 

एवं तहिं “परमतमप्रतिषिद्धमलुमतं भवति" इति न्यायात् 

इहापि योगशाखप्रसिद्धा मनसः पच्च वृत्तयः परिग्रह्यन्ते-- 

° प्रमाणविपर्ययविकस्पनिद्रस्प्रतयः' नाम ; बहुवत्तिस्वमाब्ेण 

वा मनः प्राणस्य निद्दौनमिति द्रष्टन्यम् । जीवोपकरणस्व- 

मपि प्राणस्य पच्वधृत्तित्वात् , मनोवत्-- इति घा योजयि- 

तव्यम् ॥ 

अणुश्च ॥ १३॥ 
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अणुश्चायं अुख्यः प्राणः प्रयेतन्यः, इतरभ्राणवत् । अणु- 

त्वं च इहापि सौक्षम्यपरिच्छेदौ, न परमाणुतुल्यत्वम्, प~ 

द. श्रे्ठाणत्वा- चभिवृत्तिभिः कत्छञरीरव्यापित्वात्;-- 

धिकरणम् । सृष्ष्मः प्राणः, उत्करान्तौ पारश्वैस्थेन अलुप- 

खभ्यमानत्वात् ; परिच्छिन्नश्च, उत्करान्तिगलयागतिश्रुतिभ्यः । 

नलु विभुत्वमपि प्राणस्य समास्नायते--' समः श्युषिणा स- 

मो मश्चकेन समो नागेन सम एभिखिभिर्टेकिः समोऽनेन 

सर्वेण ` इयेवमादिषु प्रदेशेषु ; तदुच्यते-- आधिदैविकेन 
समष्टिव्यष्टिरूपेण हैरण्यगर्भेण प्राणात्मनैव एतद्विमुलखमा- 

प्रायतत, न आशध्यात्मिकेन ; अपि च (समः प्रुषिणा ' इलया- 

दिना साम्यवचनेन प्रतिप्राणिवर्विनः प्राणस्य परिच्छेद 

एव प्रददयैते ; तस्माददोषः ॥ 

ञ्योतिरायधिष्ठानं तु तदा- 
मननात् ॥ १४ ॥ 

ते पुनः प्रकृताः प्राणाः किं खमषिशनैव स्वस्मै स्वस्मै 

कायाय प्रभवन्ति, आहोस्विदेवताधिष्ठिताः प्रभवन्ति इति 

७. ज्यो्िरा्- विचार्यते । तत्र प्राप्रं तावत-- यथास्वं 

धिकरणम् । कार्यशक्तियोगात् स्वमहिप्रेव प्राणाः प्रव- 

रन्निति; अपि च देवताधिष्ठिताना प्राणानां प्रवृत्तावभ्यु- 
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गम्यमानायां त्रासामेवाधिष्ठाच्रीणां देवतानां भोक्तस्वप्रस- 

ङ्गात् शारीरस्य भोकतेखं प्रखीयेत ; अतः स्वमहिश्ैव एषां 

प्रवृत्तिरिति; एवं प्राप्रे, इदसुच्यते-- ज्योतिराद्यधि- 

छान तु- इति + तु-रब्देन पृवेपक्षो व्यावत्येते । ज्योत्तिरादि- 

सिरग्न्याद्यभिमानिनीभिर्दैवताभिरधिष्ठितं वागादिकरणजातं 

स्वकार्येषु प्रवसैत इति प्रतिजानीते । हेतुं च व्याचष्ठे 

तदामननादिति ; तथा हि आमनन्ति--" अभरिवीरभूत्वा सुखं 
प्राविशन् ` इत्यादि ; अग्रेश्ायं वाग्भावो सुखप्रवेरश्च 

देवतात्मना अधिष्ठातृत्वमङ्गीकृय उच्यते; न हि देव- 

तासंबन्धं प्रयाख्याय अग्नेः वाचि मुखे वा कश्चि- 

दविशेषसंबन्धो टदरश्यते ; तथा (बाय: प्राणो भूत्वा नासिके 
प्राविश्चत्ः इवयेवमाद्यपि योजयितव्यम् । तथा अन्यल्लापि 

८ वागेव ब्रह्मणश्चतुथः पादः सोऽश्चिना ज्योतिषा भाति च 

तपति च ' इयेवमादिना वागादीनाम् अग्न्यादिव्योतिष्ठादि- 

वचनेन एतमेवार्थं द्रढयति । ‹ ख तरै वाचमेव प्रथमामयव- 

हत्सा यदा म्रव्युमयसुच्यत सोऽश्चिरमवत' इति च एवमादि- 

ना बागादीनामग्न्यादिमावापत्तिवचनेन एतमेवार्थं द्ोत्तय- 

ति । सर्वत्र च अभ्यात्माधिदैवतविभागेन बागादयग्न्याद्यनु- 

क्रमणम् अनयैव प्रयासत््या भवति । स्मृतावपि-- ‹ बाग- 
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ध्यात्ममिति प्राुाह्णास्तर्वदशिनः ! वक्तव्यमधिभूतं लु 

वह्िस्तत्राधिदैवतम् ` इयादिना बागादीनामग्न्यादिदेवताधि- 
ितत्वं सभ्रपच्चं प्रद्चितम् । यदुक्तम्-- खकायैशक्तियोगा.- 

त्खमहिग्रैव प्राणाः प्रवर्तेरन्निति, तदयुक्तम्, शक्तानामपि 

शकटादौ नामनडहाद्यधिष्ठितानां प्रवृत्तिदशेनात् ; उभयथोप- 

पत्तौ च आगमात् वागादीनां देवताधिष्ठितत्मेव निश्चीयते ॥ 

यदप्युक्तम्-देवतानामेवाधिष्ठात्रीणां भोक्तृलगप्रसङ्गः; न 

दारीरस्येति, तत्परिदियते-- 

प्राणवता राञ्दात् ॥ १५ ॥ 

सतीष्वपि प्राणानामधिष्ठात्रीषु देवतासु प्राणवता कायै- 

करणसंघातस्वामिना शारीरेणैव एषां प्राणानां संबन्धः श्रुते- 

रबगम्यते ; तथा हि शरुतिः--“ अथ यत्रैतदाकाङ्चमनुविषण्णं 

चक्रु; स चा्षुषः पुरुषो दशेनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्रा- 
णीति स आस्मा गन्धाय घ्राणम् ' इयेवजातीयका शारीरे- 

णैव प्राणानां संबन्धं श्रावयति । अपि च अनेकत्वालप्रतिक- 

रणमधिष्ठात्रीणां देवतानां न भोक्तृतम् अस्मिन् शरीरेऽव- 

कर्पते ; एको ह्ययमरस्मिन् शरीरे शारीरो भोक्ता प्रतिसंधाना- 

दिसंभवाद्वगम्यते ॥ 

तस्य च नियल्वात् । १६ ॥ 
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तस्य च शछारीरस्यास्मिन् शारीरे भोक्ठृलेन निलयत्वम- 

पुण्यपापोपदेपसंभवात् सखढुःखोपमोगसंभवाच्च, न देवता- 

नाम्; ता हि परस्मननशवर्ये पदेऽवतिष्ठमाना' न हीनेऽस्मिन् 
शारीरे भोक्तृत्वं प्रतिरुच्धुम्हन्ति; श्रुतिश्च भवति-- ' पुण्य- 

मेवा गच्छति न ह् वै देवान्पापं गच्छति इति । शारी- 

रेणैव च निलयः प्राणानां संबन्धः, उत्करान्यादिषु तदनुबरत्ति- 

दरनत--- ' तसुत्रामन्तं प्राणोऽनूत्कामति प्राणमनूत्कामन्तं 

सवे प्राणा अनूत्ामन्ति ' इ्यादिश्रतिम्यः । तस्मात् सती- 

ष्वपि करणानां नियन्त्रीषु देवतासु न शारीरस्य भोक्तृ. 

मपगच्छत्ति ; करणपक्षुस्येव हि देवता, न भोक्तृपक्षस्येति ॥ 

त इन्द्रियाणि तच्यपदेक्ादन्यच्र 

श्रेात् ॥ १७॥ 

मुख्यभ्चैकः इतरे चैकादश्च प्राणा अनुक्रान्ताः; तत्नेदम- 

परं संदिह्यते-- किं मुख्यस्यैव प्राणस्य वृत्तिभेदा इतरे 
८. इन्दि- प्राणाः, आहोस्वित् तत्तवान्तराणीतति । किं 

याधि- तावस्पराप्रम्--मुख्यस्थैवेतरे वरृत्तिमेदा इति ; 

करणम् । क्रुतः १ श्रुतेः; तथा हि श्रुतिः सुख्य- 

मितरांश्च प्राणान्संनिधाप्य, मुख्यात्मतामितरेषां ख्याप- 

यति-- ‹ हन्तास्यैव सवै रूपमसामेति त॒ एतस्यैव 
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सरवे रूपमभवन् ' इति; प्राणैकशब्दत्वाच्च एकसत्वाध्यवसायः ; 

इतरथा द्यन्याय्यमनेका्थत्वं प्राणकङब्दस्य प्रसज्येत, एकत 

वा मुख्यस्येतरत्र लाक्चणिकत्वमापययेत । तस्मा्थैकस्यैव 

प्राणस्य प्राणाद्याः पच्च वृत्तयः, एवं बागाद्या अप्येकादरोति ; 

एवं प्राप्ने, त्रूमः-- तच्वान्तराण्येव प्राणाद्वागादीनीति ; 

कुतः £ व्यपदेशभेदात् ; कोडयं व्यपदेशामेदः ते प्रकृताः 

प्राणाः, श्रेष्ठं चजजयित्वा अवशिष्टा एकादशेन्द्रियाणीद्युच्य- 

न्ते, श्रुतावेवं उ्यपदेशभेददशेनात््-- ‹ एतस्माज्ायते प्राणो 

मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति -द्येवेजातीयकेषु प्रदेशेषु प्रथ- 

क् प्राणो ज्यपदिर्यते, प्रथक्च इन्द्रियाणि । नु मनसो- 

ऽप्येवं सति बजेनम् इन्द्रियस्वेन, प्राणवत् , स्यात्- ' मनः 

सर्वेन्द्रियाणि च ' इति प्रथग्व्यपदेशदश्चनात् ; सलयमेतत्-- 

स्मृतौ तु एकादशचन्द्रियाणीति मनोऽपि इन्द्रियत्वेन श्रोचादि- 

वतत संगृह्यते ; प्राणस्य तु इन्द्रियत्वं न श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसि- 

द्धमस्ति । व्यपदेश्चभेदश्चायं तत््वभेदपक्षे उपपद्यते ; तन्तवै- 

कसे तु, स एवैकः सन् प्राण इन्द्रियन्यपदेदां रभते न 

कमते च~ इति विप्रतिषिद्धम् । तस्मात्त्वान्तरभूता सुस्या- 

दितरे ॥ 

कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः १-- 
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मेदश्चतेः ॥ १८ ॥ 

भेदेन वागादिभ्यः प्राणः सवत्र श्रूयते- ८ते ह वाचमू- 
चुः ' इत्युपक्रम्य, वागादीनसुरपाप्मविष्वस्तानुपन्यस्य, उप- 

संय वागादिप्रकरणम् , ‹अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः” 

इयसुरविध्वंसिनो मुख्यस्य प्राणस्य प्रथगुपक्रमणात् । तथा 

८ मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरत ' इलयेवमाद्ा अपि भेद्- 

श्रुतय उदाहतेव्याः । तस्मादपि तत्तवान्तरभूता सुख्या- 

दितरे ॥ 
कुतश्च तत््वान्तरभूताः १-- 

वैलक्षण्याच ॥ १९. ॥ 
वैलक्षण्यं च भवति, मुख्यस्य इतरेषां च -- सुरेषु वा- 

गादिषु सख्य एको जागर्षि; स एव च एको मृत्युना अना- 

प्रः, आप्नास्त्वि्रे ; तस्यैव च स्थित्युत्कान्तिभ्यां देहधारणप- 

तनहेतुत्म् , न इन्द्रियाणाम् ; विषयालो चनहेतुत्वं च इन्द्रि- 

याणाम् › न प्राणस्य-- इयेवंजातीयको भूर्यो्क्षणमेदः प्रा- 
णेन्द्रियाणाम् ; तस्माद्प्येषां तत्तवान्तरभावसिद्धिः । यदुक्तम् 

-- ° त एतस्यैव सवे रूपमभवन् ' इति श्रतेः प्राण एे- 
न्द्रियाणीति, तदयुक्तम् , तत्रापि पौवापर्यारो चनाद्धेदप्रतीतेः; 

तथा हि--“वदिष्याम्यवाहमिति वाग्दघे' इति वागादीनी- 
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न्द्रियाण्यनुक्रम्यः (तानि मृस्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तस्माच्छा- 
स्यल्येवे वाक् ' इति च श्रमरूपेण मृस्युना भ्रस्तत्वं वागादी- 

नामभिधाथ, ' अथेममेव नाप्रोद्योऽयं मध्यमः प्राणः इति 

प्रथक् प्राणं मृत्युना अनभिमतं तमनुक्रामति ; अयं वै नः 

श्रेष्ठः ' इति च श्रेष्ठतामस्यावधारयति , तस्मात् तदविरोधेन, 

वागादिषु परिसपन्दखामस्य प्राणायत्तत्वम्- तद्रूपभवनं बागा- 

दीनाम्-इति मन्तव्यम् , न तु तादात्म्यम् ! अत एव च प्राण- 

शब्दस्येन्द्रियेषु छाक्षणिकत्वसिद्धिः ; तथा च श्रुतिः-- (त 

एतस्यैव सर्वे रूपमभवन् । तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणाः 
इति सुख्यप्राणविषयस्यैव प्राणरब्दस्येन्द्रियेषु छक्षणिकीं 
वृत्ति दशयति । तस्मात्तत्तवान्तयाणि प्राणात् वागादीनि 

इन्द्रियाणीति ॥ 

संज्ञामूर्तिक्टसिस्तु िवृत्छुवेत 
उपदेशात् ॥ २० ॥ 

सल्मक्रियायां तेजोबन्नानां सष्टिमभिधायोपदिरयते-- 

‹ सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेना- 
९. सज्ञामूति- त्मनानुप्रविरय नामरूपे व्याकरवाणीति । 

क्छप्यधि- तासां त्रिवृतं चिवृतमेकैकां करवाणीति ' 
करणम , तत्र संहयः--किं जीवकदठैकमिदं नाम- 
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रूपव्याकरणम् , आहोखित्परमेश्वरकचेकमित्ति । तत्र प्राप्त 

तावत्--जीवकठैकमेवेदं नामरूपव्याकरणमिति; कतः 

८ अनेन जीवेनात्मना ` इति विरोषणात्- यथा खोके ‹ चा- 

रेणा परसैन्यमयुप्रविदय संकख्यानि ' इयेवेजातीयके प्र- 

योगे, चारकवैकमेव सत् सैन्यसंकठनं हेतुकरस्वात् राजा 

आत्मन्यध्यारोपयति संकख्यानी्युत्तमपुरुषभ्रयोगेण ; एवं 

जीवकर्तकमेव सत् नामरूपन्याकरणं हेतुकवृत्वात् देवता 

आत्मन्यध्यारोपयति व्याकरवागीस्युत्तमपुरूषभ्रयोगेण । अपि 

च डित्थडवित्थादिषु नामसु घटश्ररावादिषु च रूपेषु जीव- 

स्यैव व्याकरैखं दृष्टम् । तस्माञ्जीवकटैकमेवेदं नामरूप- 

ठ्याकरणमियेवं प्रप्रे-- 

अभिघत्ते-- संज्ञामूर्तिक्लपनिसित्वति । तु-शब्देन पक्षं व्या- 

वत्तयति । संज्ञामूर्विक्छतनिरिति- नामरूपव्याक्रियेदयेतत्; च्नि- 

बृतछुव॑त इति परमेश्वरं छुश्चयति, अिवृ्करणे तस्य निरपवाद्- 

करस्वनिर्दक्ञात्--येयं संज्ञाक्छश्निः मूतिक्ल्निश, अभिः आ- 
दिः चन्द्रमाः विचयुदिति, तथा क्ुशकादपराश्षादिषु पञ्च 
मृगमवुष्यादिषु च, प्रयारृति प्रतिव्यक्ति च अनेकप्रकारा, 

सा खलु परमेश्वरस्यैव तेजोबन्नानां निमौतुः कतिभवितुमर्ह- 

ति; कुतः १ उपदेशात्; तथा हि--' सेयं देवता ' इत्युपक्रम्य 
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‹ व्याकरवाणि ' इत्युत्तमपुरषप्रयोगेण परस्यैव ब्रह्मणो व्याक- 

दैत्वमिहोपदि शयते । ननु ‹जीवेन ' इति विरेषणात् जीवछरै- 

कत्वं ठयाकरणस्थाध्यवसितम्--नैतदेवम् ; “जीवेन ` इत्येतत् 

‹ अनुप्रविश्य ' इयनेन संबध्यते, आनन्तर्यात् ; न ‹ व्याकर- 

चाणि ` इद्यनेन--- तेन हि संबन्धे ° व्याकरवाणि ` इलययं 

देवताविषय उत्तमपुरुष ओौपचारिकः कस्प्येत ; न च गिरि. 
नदीसमुद्रादिष्ु नानाविषेषु नामरूपेषु अनीश्वरस्य जीवस्य 

व्याकरणसामथ्यैमस्ति; येष्वपि च अस्ति सामर्भ्यम् , तेष्व- 

पि परमेश्ररायत्तमेव तत्; न च जीवो नाम परमेश्रादलय- 

न्तभिन्नः~ चार इव राज्ञः, ° आत्मना ' इति विरषणात् , 

उपाधिमात्ननिबन्धनत्वाच्च जीवभावस्य ; तेन तत्करृतमपि ना- 

मरूपन्याकरणं परमेश्ररकृतमेव भवति ; परमेश्वर एव च 

नामरूपयो्व्यकर्तैति सवोपनिषत्सि द्धान्तः, ‹ आकाशो ह वै 

नाम नामरूपयोनिवहिता ' इध्यादिशरुतिभ्यः ; तस्मात् परमे- 

अरस्यैव चिवृ्छुव॑तः कम नामरूपव्याकरणम् । चिवरत्करण- 

पूरवैकमेवेदम् इह नामरूपन्याकरणं विवक्ष्यते, प्रयेकं नाम- 

रूपव्याकरणस्य तेजोवन्नोतपत्तिवचनेचैबोक्तेत्वात् ; तच त्रिब- 

त्करणमग्न्यादिलचन्दरविवयुतु श्रुतिदेशेयति--“ यदप रोहि- 

तं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छं तदपां क्ष्णं तदन्नस्य ' इत्या- 
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दिना; तत्राभिरिति इदं रूपं व्याक्रियते, सति च रूपव्या- 

करणे विषयप्रतिरम्भादभिरिति इदं नाम व्याक्रियते; एव- 

मेवादिलयचन्द्रविद्यस्खपि द्रष्टव्यम् । अनेन च अरन्याद्युदाहरणे- 

न भौमाम्भसतैजसेषु लिष्वपि द्रव्येष्वविश्ञेषेण चरिवृत्करण- 

मुक्तं भवति, उपक्रमोपसंहारयोः साधारणत्वात्; तथा हि-- 

अविकषेषेणैव उपक्रमः- ‹ इमास्तिस्रो देवताखिवृचिवृदेकैका 

मवति ` इति, अविशेषेणैव च उपसंहारः- ° यदु रोहितमि- 

वामूदिति तेजसस्तद्रुपम्' इत्येवमादिः, ‹ यद्धविज्ञातमिवाभू- 
दिस्येतासामेव देवतानां समासः ' इयेवमन्तः ॥ 

तासां तिसृणां देवतानाम , बहिस्त्रिवरत्कृतानां सतीनाम् ; 

अध्यात्ममपरं त्िव्रकरणसुक्तम्-- ' इमास्तिस्रो देवताः पुरुषं 

प्राप्य चिवृ्रिवृदेकैका भवति ` इति; तदिदानीम् आचार्यो 

यथाश्रत्येवोपदञ्च॑यति, आश्चङ्कितं कंचिदोषं परिहरि- 

ष्यन्- 

मांसादि मौम यथाराब्द्- 

मितरयोश् ॥ २१॥ 
भ 

भूमेस्त्िवृतकृतायाः पुरूषेणोपञुज्यमानाया मांसादिकार्यं 
[ ¢> 

यथादाब्दं निष्पद्यते ; तथा हि श्रतिः-- अन्नमरितं जधा 
1 
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विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तसपुरीषं भवति यो 

मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ' इति; लिद्रच्छृता भूमि- 

रेवैषा ब्रीहियवाद्यन्नरूपेण अद्यत इलयभिप्रायः; तस्याश्च 

स्थविष्ठं रूपं पुरीषभावेन बहिनिगैच्छति ; मध्यभमध्यात्मं 

मांसं बधेयति ; अणिष्ठं तु मनः । एवमितस्योरप्रजसोये- 

थाशब्दं कायंमवगन्तव्यम्- मूत्रं लोहितं प्राणश्च अपां 
कायमु , असि मल्ला वाक् तेजसः- इति ॥ 

अत्राह-- यदि सवमेव त्रिवृतं भूतमौतिकम् , अवि- 

शेषश्ुतेः- ‹ तासां चिरतं चिवृत्तमेकैकामकरोत् ' इति, किक 

स्तर्यं विशेषव्यपदेशः-- इदं तेजः, इमा आपः, इद- 

मननम् इति? तथा अध्यात्मम्- इदमन्नस्याश्चितस्य काय 

मांसादि, इदमपां पीतानां कार्य छोहितादि, इदं तेजसो ऽक्षि- 

तस्य का्यमस्थ्यादि इति ? अत्रोच्यते-- 

वैरोष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॥ २२॥ 

तु-शब्देन चोदितं दोषमपनुदति; विशेषस्य भावो 

वैरोभ्यम् , भूयस्त्वमिति यावत् ; सलयपि त्रिवृत्करणे कचि- 
त्कस्यचिद्धूतधःतोभूयस्तवञुपकभ्यते- अग्नस्तेजो भूयस्त्वम् , 
उदकस्यान्भूयस्सवम् › प्रिथिव्या अन्नभूयस्त्म् इति । व्यवहार- 

६, ५, 11, 16 
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प्रसिद्धयर्थं चेदं अिव्र्करणम ; ठ्यवहारश्च त्रिबल्छृतरज्जुबदे- 

कत्वापत्तौ सदयाम् , न भेदेन मूतच्रयगोचरो रोकस्य प्रसि- 
धयेत् । तस्मास्सल्यपि च्चिवृत्करणे वैशेष्यादेव तेजोवन्नविशेष- 

वादो मूतभौतिकविषय उपपद्यते । (तद्वादस्तद्वादः ' इति 

पदाभ्यासः अध्यायपरिसमाप्रिं द्योतयति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द मगव- 

त्पूज्यपादश्िष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

सारीरकमीमांसासूत्रमाष्ये 

द्वितीयोऽध्यायः ॥ 



॥ 4 

ॐ 

(भ न 

वाशध्यायः ॥ ` 
---8----- 

५2 

तीयेऽध्याये स्प्रतिन्यायविरोधो ये 

दान्तविहिते बह्मदराने परिहृतः, परप- 
क्षाणां च अनपेक्षत्वं प्रपथ्वितम् , श्रति- 

४ विप्रतिषघश्च परिहृतः ; तत्न च जीवन्य- 

तिरिक्तानि तत्त्वानि जीवोपकरणानि 

ब्रह्मणो जायन्त इत्युक्त । अथेदानीम् 

उपकरणोपष्ितस्यर जीवस्य संसारगतिप्रकारः तद्वस्थान्तराणि 

ब्रह्मतत्त्वं विद्ामेदाभेदौ गुणोपसंहदायचुपसंहारौ सम्यग्दस- 

नाष्पुरषाथसिद्धिः सम्यग्द्येनोपायविधिप्रभेदः सुक्किफखा- 

नियमश्च इयेतदथजातं वृतीये निरूपयिष्यते ; प्रसङ्खागतं 

च किमप्यन्यत् । तन्न प्रथमे तावसपादे पच्चाभ्भिविद्यामाभ्िय 

संसारगतिप्रभेदः प्रद्दयतते वैराग्यहेतोः- ° तस्मालुराप्सेत ` 
इति च अन्ते श्रवणात् । जीवो मुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः 
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समनस्कोऽविव्याकमेपृेपरज्ञापरियहः पूवेदेदं विहाय देहान्तरं 

प्रपद्यत इयेतदवगतम्- ‹ अथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति 

इल्येवमादेः “ अन्यन्नवतरं कल्याणत्तरं रूपं कुरुते ' इयेव- 

मन्तात् स्संसारप्रकरणस्थच्छब्दात् , धर्माधमेफलरोपभोग- 

संभवात; स किं देहवीजैभूतसुष्षमैर संपरिष्वक्तो गच्छति, 
आहो स्वित्संपरिष्वक्तः- इति चिन्यते ॥ 

किं तावस्प्राप्रम् १ असंपरिष्वक्त इति ; कुतः १ करणोपा- 

दानबद्भूतोपादानस्य अश्रुतत्वात्-- ‹ स एतास्तेजोमात्राः स- 
मभ्याददानः ' इति ह्यत्र तेजोमाच्रारब्देन करणानासुपादानं 

संकीर्तेयति, वाक्यशेषे चक्षुरादिसंकीसनात् ; नैवं भूतमा- 
त्रोपादानसंकीतनमस्ति ; सुखमाश्च सर्वत्र भूतमात्राः, यत्रैव 
देह आरब्धव्यस्तत्रैव सन्ति ; ततश्च तासां नयनं निष्प्रयोज- 

नम् ; तस्मादसंपरिष्वक्तो याति-~ इयेवं प्राप्रे, पटलयाचायः-- 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः 

प्रश्रनिरूपणाभ्याम् ॥ १॥ 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्त इति । तदन्तरप्रति- 

पत्तो देहान्तर्रतिपततो, देहवबीज्ञेभूतसृक्षनैः संपरिष्वक्तः, 

रंहति गच्छति इदयवगन्तव्यम् ; कतः १ म्रभनिरूपणाभ्या- 
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म्; तथा हि प्र्षः- "वेत्थ यथा पञच्वम्यामाहुतवापः 

१. तदन्तर- पुरुषवचसो भवन्ति ` इति; निरूपणं च 

प्रतिपत्य प्रतिवचनम्, युपञज॑न्यप्रथिवीपुरुषयोषि- 
धिकरणम् । त्सु पच्चस्वन्निषु श्रद्धासोमब्रष्टवन्नरेतो- 

रूपाः पच्च आहुतीरदशेयित्वा,- ‹ इति तु पश्चम्यामाहुतावापः 

पुरुषवचसो भवन्ति" इति; तस्मादद्धिः परिवेष्टितो 

जीवो रंहति व्रजतीति गम्यते । नन्वन्या श्रुतिः जदकाव- 

स्पूवैदेहं न सुच्वति यावन्न देहान्तरमाक्रमतीति दक्षयति- 

‹ तद्यथा तृणजलायुका ` इति; तत्राप्यप्परिवेष्टितस्यैव 

जीवस्य कमपिस्थापित्तग्रतिपत्तव्यदेहविषयभावनादी्घीभिाव- 

माघं जदकयोपमीयत इयविरोधः । एषं श्रुलयुक्ते देहान्तर- 

प्रतिपत्तिप्रकारे सति, याः पुरुषमतिप्रमवाः कर्पनाः-- 

व्यापिनां करणानामात्मनश्च देहान्तरप्रतिपत्तौ कमवशा 

त्तिखास्तत्र मवति, केवङस्थैवास्मनो वृत्तिलामस्तत्र भ- 

वति, इन्द्रियाणि तु देहवदभिनवान्येव तत्र तल्ल भोगस्थाने 

उत्पद्यन्ते, मन एव वा केव भोगस्थानमभिप्रतिठते,- 

जीव एव वा उत्प्टुलय देहादेहान्तरं प्रतिपद्यते, शुक इव 

रृक्षाद्ुक्षान्तरम्--इलयेवमाद्याः, ताः सवो एव अनादतेव्याः, 

श्रुतिविरोधात् ॥ 
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ननु उदाहताभ्यां प्रशनप्रतिवचनाभ्यां केवकाभिरद्धिः संप- 

रिष्वक्तो रहतीति प्राप्रोति, अपृज्ञव्दश्रवणसामभ्यात् ; तत्र 

कथं सामान्येन प्रतिज्ञायते-- सेवैरेव भूतसृष्मैः संपरिष्व- 
क्तो रहतीति £ भत उत्तरं पठति- 

च्यात्मकत्वात्तु भ्वुयस्त्वात् ॥ २ ॥ 

तु-शब्देन चोदितामाश्चङ्कामुच्छिनत्ति । च्यास्मिका हि 

आपः, श्रिवृत्करणश्रुतेः; तास्वारम्भिकास्वभ्युपगतास्वितरद्पि 

भूतद्वयमवश्यमभ्युपगन्तन्यं मवति । उयात्मकश्च देहः, चया- 

णामपि तेजोबन्नानां तस्मिन्कार्योपर्व्धेः । पुनश्च च्यात्मकः; 

त्रिधातुत्वात्- त्रिभिवौतपित्तश्ेष्मभिः; न स मूतान्तराणि 
प्रयाख्याय केवराभिरद्धिरारब्घुं शक्यते । तस्माद्भूयस्स्वा- 

पेक्षोऽयम्- “आपः पुरुषवचसः ' इति-~ प्रप्रततिवचनयो- 

रपृ्ाब्दः, न कैवस्यपिक्षः ; सवैदेदेषु हि रसलोहितादिद्रब- 

भूयस्त्वं द्यते । नजु पाथिवो धातुभूयिष्ठो देदेषूपलक्ष्यते ; 
नैष दोषः- इतर पेक्षया अपां बाहुस्यं भविष्यति ; दृश्यते 
च शुक्रशोणितलक्षणेऽपि देहबीने द्रबबाहुस्यम् । कमं च नि- 

भित्तकारणं देहान्तरारस्मे ; कर्माणि च अचनिहोत्रादीनि सोमा- 

ज्यपयःप्रमृतिद्रवद्रव्यव्यपाश्रयाणि ; कर्मेसमवायिन्यश्च आपः 

श्रद्धाशब्दोदिताः सह कमेभिदयखोकाख्येऽप्नो हूयन्त इति 
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वक्ष्यति ; तस्माद्प्यपां बाहुस्यप्रसिद्धिः । बाहुलयाचच अपृक्ञब्देन 

सर्वेषामेव देहवीजानां मूतसृष्ष्माणाञरुपादानमिति निरवद्यम् ॥ 

प्राणगते ।॥ ३ ॥ 

प्राणानां च देहान्तरप्रतिपत्तौ गतिः श्राव्यते-- "तसु 

स्कामन्तं प्राणोऽनूतामत्ति प्राणमनू्करामन्तं सवै प्राणा 
अनूक्रामन्ति' इत्यादिश्रुतिभिः ; सा च प्राणानां गतिना- 

श्रयमन्तरेण संभवतीलयतः) प्राणगतिप्रयुक्ता तदाश्रयभूता- 

नामपामपि भूतान्तरोपसष्टानां गतिरथौद्वगम्यते; न हि 
निराश्रयाः प्राणाः कचिद्रच्छन्ति तिष्ठन्ति बा, जीवतो 

दंसैनात् ॥ 

अग्न्यादिगतिश्चुतेरिति चेन्न 

भाक्तत्वात् ॥ ४॥ 

स्यादेतत्-- नैव प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तौ सह जीवेन गच्छ- 

न्ति, अगन्यादिगतिश्तेः ; तथा हि श्रुतिः मरणकाङे वागा- 

दयः प्राणा अग्न्यादीन्देवान्गच्छन्तीति दशेयति- ° यत्नास्य 

पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं प्राणः ` इयादिना इति 

चेत्, न, भाक्तत्वात् ; वागादीनामग्न्यादिगतिश्चुतिर्भोणीः 
भ [१ € त्. ८.१ ४. "त ३ न्ये 

रोमसु केशेषु च अदशेनात्- ' ओषधीर्छोमानि वनस्पतीन्के- 
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श्ञाः` इति हि तताश्नायते, न हि रोमानि केशाश्चोस्प्टुल्य 

ओषधीवंनस्पतीश्च गच्छन्तीति संभवति; न च जीवस्य 

प्राणोपाधिप्रल्ाख्याने गमनमवकल्पते ; नापि प्राणेषिना देहा- 

न्तरे उपभोग उपपद्यते; विस्पष्रं च प्राणानां सह् जीवेन 

गमनमन्यत्न श्रावित्तम ; अतो बागाद्यधिष्ठाज्रीणामगरन्यादिदे- 

वतानां वागाद्युपकारिणीनां मरणकाले उपकारनिचृत्तिमालम- 

पक्ष्य वागादयोऽग्न्यादीन्गच्छन्तीत्युपचर्थते ॥ 

प्रथमेऽश्रवणादिति येन्नताणएव 

द्युपपत्तः ॥ ५॥ 

स्यादेतत्-- कथं पुनः ° पच्वम्यामाहुतावापः पुरुषबच- 
सो भवन्ति ` इ्येतत् निधौरथेतुं पार्यते, यावता नैव प्रथ- 
मेऽसनावपां श्रवणमस्ति {~ इहं हि द्युरोकम्रश्तयः पच्चाग्रयः 

पच्वानामाहुतीनामाधारसेनाधीताः ; तेषां च प्रसुखे "असौ 

वाव छोको गौतमाभ्निः` इत्युपन्यस्य ‹ तस्मिननेतस्मिन्नभ्नौ 
देवाः श्रद्धां जहृति ` इति श्रद्धा होम्यद्रन्यत्वेन अबेदिता; न 

तत्र आपो होम्यद्रन्यतया श्रुताः ; यदि नाम पजैन्यादिपृत्तरेषु 
चतुष्वैभनिष्वपां होम्यद्रव्यता परिकल्प्येत, परिकरप्यतां नाम, 
तेषु होतभ्यतयोपान्तानां सोमादीनामव्बहुरत्वोपपत्तेः ; प्रथमे 

त्वग्नौ शृतां श्रद्धां 'परियज्य अश्रुता आपः परिकरप्यन्त इति 



ग 
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साहसमेतत्; श्रद्धा च नाम प्रययविश्येषः, प्रसिद्धिसामर्ध्यात्; 

तस्माद्युक्तः पच्चम्यामाहूतावपां पुरुषभाव इति चेत्-- 

वैष दोषः; हि यतः तत्रापि प्रथमेऽप्नौ ता एवापः श्रद्धा 

शब्देनाभिप्रेयन्ते ; कुतः £ उपपत्तेः ; एवं ह्यादिमध्यावसान- 

संगानात् अनाङ्कखमेतदेकवाकयमुपपद्यते ; इतरथा पुनः, 

पच्चम्यामाहुतौ अपां पुरुषवचस्त्प्रकारे पृष्टे, प्रतिवचनाव- 

सरे प्रथमाहुतिस्थाने यद्यनपो होम्यद्रव्यं श्रद्धां नामावता- 

रयेत्- ततः अन्यथा प्रश्नोऽन्यथा प्रतिवचनमिष्येकवा- 

क्यता न स्यात् । ‹इति तु पच्चम्यामाहतावापः पुरुषव- 

चसो भवन्ति" इति च उपसंहरन् एतदेव दशयति । श्रद्धा- 

कार्यं च सोमव्रृष्टयादि स्थूरीभवदन्वहुखं रक्ष्यते; सा च 

श्रद्धाया अप्त्वे युक्तिः ! कारणानुरूपं हि कायै मवति ।न च 

श्रद्धाख्यः प्रययः, मनसो जीवस्य वा धमः सन् धर्मिणो 

निष्कृष्य होमायोपादातुं शक्यते परश्रादिभ्य इव हृदयादीनि 

इति, आप एव श्रद्धाश्चब्दा स्वेयुः । श्रद्धाशब्द श्वाप्सुप- 

पद्यते, बैदिकप्रयोगदछनात्--^श्रद्धा वा आपः ` इति । तसु्वं 

श्रद्धासारूप्यं गच्छन्ति आपो देहवीजभूता इयतः, श्रद्धाश्चच्दाः 
स्युः- यथा सिंहपराक्रमो नरः सिहशब्दो भवति । श्रद्धा - 

पू्वैकक्मखमवायाज्च अप्सु श्रद्धाश्चव्द् उपपद्यते, मच्वशब्द् 
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इव पुरुषेषु ; श्रद्धाहेतुखाच्च श्रद्धाशब्दोपपत्तिः, ‹ आपो हास्मै 
द्धो संनमन्ते पुण्याय कर्मणे ' इति श्रुतेः ॥ 

अश्रुतत्वादिति चेन्रे्ादिकारिणां 

प्रतीतेः ॥ ६ ॥ 

अथापि स्यात्--प्रभप्रतिवचनाभ्यां नाम आपः श्रद्धा 

दिक्रमेण पञ्चम्यामाहुतौ पुरुषाकारं प्रतिपद्येरन् ; न तु 

तत्संपरिष्वक्ता जीवा रहेयुः, अश्रुतत्वात्--न ह्यत्र अपामिव 

जीवानां श्रावयिता कश्चिच्छब्दौऽस्ि ; तस्मात् "रंहति 

संपरिष्वक्तः ' इययुक्तम्--इति चेत्, नैष दोषः ; छतः? 

इष्टादिकारिणां प्रतीतेः- अथ य इमे प्राम इष्टापूर्ते दन्त- 

मिस्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति ' इत्युपक्रम्य इष्टादिकारिणां 

धूमादिना पित्तयाणेन पथा चन्द्रपराप्नि कथयति ‹ जाकाश्चा- 

अन्द्रमसमेष सोमो राजाः इति; त एवेहापि प्रतीयन्ते, 

 तस्मन्नेतस्मिननप्नौ देवाः श्रद्धां जहृति तद्या आहुतेः सोमो 

राजा संभवति ` इति श्रुतिसामान्यात् । तेषां च अभ्भिहोत्र- 

द्दीपूणैमासादिकर्मसाधनभूता दधिपयःप्रभृत्तयो द्रवद्रव्यभूय- 

स्त्रासयक्षमेव आपः सन्ति; ता आहवनीये हुताः सुषमा 

आहूलयोऽपूवेरूपाः सयः तानिष्टादिकारिण आश्रयन्ति-- 

तेषां च शरीरं नैधनेन विधानेनान्येऽभ्रावृत्िजो जुहति~ 
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' असौ स्वगाय छोकाय स्वाहा ` इति ; ततस्ताः श्रद्धापू्वैक- 

कमम॑समवायिन्य आहुतिमय्य आपोऽपूेरूपाः सलः चानि- 

छ्रादिकारिगो जीवान्परिवेष्टव अभु रोकं फछ्दानाय नयन्ती- 

ति यत्, तद्र जुद्ोतिना अभिधीयते- श्रद्धां जहतीति । 

तथा च अ्चिदोत्रे षट्प्रद्ीनिवेचनरूपेण वाक्यशेषेण ‹ते वा 

एते आद्ुती हुते उत्कामतः ` इत्येवमादिना अभ्मिहोत्राहुलयोः 

फलारस्भाय रोकान्तरप्रा्निद्रिता । तस्मादााहुतीमयीभि- 
रद्भिः संपरिष्वन्छा जीवा रहन्ति स्वकममफलोपमोगायेति 

श्छिष्यते ॥ 

कथं पुनरिदमिष्टादिकारिणां स्वकमेफलोपमोगाय रहं 

प्रतिज्ञायते, यावता तेषां धूमप्रतीकेन बसना चन्द्रमसमधि- 

रूढानामन्न मावं दरोयत्ति-- ‹ एष सोमो राजा तदेवानाभन्न 

तं तेवा भक्षयन्ति" इति, ‹ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र 

देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्ेत्येवमेतांस्तत्र भ- 

क्षयन्ति ' इति च समानविषयं श्रुयन्तरम् १ न च व्याघ्रा 

दिभिरिव देवैभक्ष्यमाणानामुपभोगः संभवतीति ; अत उ- 

त्तरं पठति- 

भाक्त वानात्मवित्त्वात्तथाहि 
ददोपति ॥ ७ ॥ 
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वा-शब्दश्चोदितदोषव्यावतंनाथैः । माक्तमेषामन्नत्वम् , न 

मुख्यम् ; स॒ख्ये हन्ने ‹ स्वमेकामो यजेत ` इयेवंजातीयका- 

धिकारश्रुतिरुपरु्येत ; चन्द्रमण्डले चेदिष्टादिकारिणामुपभो- 
गो न स्यात्, किमर्थमधिकारिण इष्टादि आयासबहुलं कर्म 
कुयुः । अन्नशाब्दश्चापमोगहेतुस्वसामान्यात् अनन्ेऽप्युपचर्यै- 

माणो इृदयते, यथा- विक्योऽन्नं राज्ञां पशवोऽन्र विश्चाभि- 

ति। तस्मादिष्टखीपुत्रमित्रथ्रयादिभिरिव गुणभावोपगतैरि- 

षटादिकारिभिर्यत्सुखविहरणं देवानाम्, तदेवैषां भक्षणमभि- 

प्रेतम्, न मोदकादिवच्चवैणं निगरणं वा । "नहत देवा 

अश्नन्ति न पिबन्येतदेवाम्रतं दृष्टा तृप्यन्ति" इति च देवानां 

चवैणादिव्यापारं वारयति । तेषां च इष्टादिकारिणां देवान्प्र- 

ति गुणभावोपगतानामप्युपभोग उपपद्यते, राजोपजीविना- 

मिव परिजनानाम् । अनात्मवित्तवाच्च इष्टादिकारिणां देवो- 

पभोग्यभाव उपपद्यते ; तथा हि श्रुततिरनात्मविदां देबोपभो- 

ग्यतां दरेयति-- ‹ अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसा- 

वन्यो ऽहमस्मीति न स वेद यथा पञ्चुरेवं स देवानाम्' 

इति; स चास्मिन्नपि छोके इष्टादिभिः कमेभिः प्रीणयन्पश्चु- 

बहेवानामुपकरोति, अभुष्मिन्नपि रोके तदुपजीवी तदादि 

फरमुपमुानः पञ्चुवदेव देवानामुपकरोतीति गम्यते ॥ 
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अनात्मवित्तवात् तथा हि दशेयति इयस्य अपरा व्याख्या-- 

अनात्मविदों छयेते केवखकभिण इष्टादिकारिणः, न ज्ञानकर्मस- 

मुच्चयातुष्ठायिनः पच्चाभ्रिविद्यामिह् आत्मविचेव्युपचरन्ति, 

प्रकरणात्; पच्चाभ्निविद्याविहीनत्वाचेदमिष्टादिकारिणां गुण- 

वादेनान्नखसुद्धाव्यते पञ्चाभ्निविज्ञानप्रशंसायै ; पच्चाभिवि- 

बेह विधिस्सिता, वाक्यतात्पयौवगमातत ; तथा हि श्रुखन्तरं 

चन्द्रमण्डके मोगसद्धावं दशेयति-- ‹ स सोमरोके विमू- 
तिमनुभूय पुनरावतेते ” इति ; तथा अन्यदपि श्रूखयन्तरम् 

°अथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एकः कमे- 

देवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसंपद्यन्ते ' इति इष्टादि- 

कारिणां देवैः सह संवसतां भोगपरा द्षेयति । एवं 

भाक्तत्वादन्नभावचचनस्य, इष्टादिकारिणोऽत्र जीवा रह 

न्तीति प्रतीयते । तस्मात् (रंहति संपरिष्वक्तः ` इति 

युक्तमेवोक्तम् ॥ 

क्रुताययेऽनुकायवान्दटस्सृतिभ्यां यथे- 

तभनेव च ॥ ८ ॥ 

इष्टादिकारिणां धूमादिना वत्मेना चन्द्रमण्डठमधिषरूढानां 

भुक्तभोगानां ततः प्रयवरोष्च आम्रायते--  तस्मिन्यावल्सं- 
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पातमुषित्वायैतमेवाध्वानं पुनर्मिवतेन्ते यथेतम् ' इलयारमभ्यः+- 

२. छृतात्यया- यावत्- रमणीयचरणा ब्राह्मणादियोनि- 

धिकरणम् । मापद्यन्ते कपूयचरणाः श्रादियोनिमि- 

ति । तत्रेदं बिचार्य॑ते- किं निरलुश्चया सुक्तकृरस्नकमा - 

णोऽवरोहन्ति, आहोसित्सानुश्या इति । किं तावत्प्राप्रम् ? 

निरनु श्ञया इति ; कुतः १ “ यावस्संपातम् ` इति विरेषणात- 

संपातराब्देनाल् कमादाय उच्यते, संपतन्ति अनेन अस्मा- 

छ्ोकात्त् अयुं छोकं फटोपमोगायेति ; ८ यावत्संपातसुषित्वा ' 

इति च कृस्नस्य तस्य कृतस्य तत्रैव मुक्ततां दशयति ; 

‹ तेषां यदा तत्पथैवैति ` इति च श्रुयन्तरेणेष एवाथः प्रद- 

चर्यते । स्यादेतत्त-- यावदसुष्भिंह्ोके उपभोक्तव्यं कसं 

तावटुषमुङ्क इति कल्पयिष्यामीति ; नैवं कल्पयितुं शक्यते, 

८ यक्किच ' इलयन्यत्र परामक्छौत्- ` प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य य~ 

क्किचेह करोययम् । तस्माष्ोकास्पुनरैतयस्तै खोकाय करमणे ' 

इति हि अपरा श्रतिः ' यत्किच ' इयविशेषपरामर्योन छस्स्न- 

स्येह कृतस्य कर्मणः तत्र क्षयिततां द्दरीयति। अपि च प्राय- 

णमनारब्धफङस्य कर्मणोऽभिव्यश्ञकम् ; प्राक्प्रायणात् आ- 

रब्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्याभिन्यक्त्यनुपपत्तः; तच्च 

अविरशेषाद्यावत्किचिदनार्धफलं तस्य सर्वस्याभिव्यखलकम् ; 
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न हि साधारणे निमित्ते नैमित्तिकमसाधारणं मवितुभरईति ; 
न ह्यविरिष्ट प्रदी पसंनिधौ, घटोऽभिञ्यज्यते न पट इट्युपप- 
द्यते । तस्मान्निरलुशया अवरोहन्तीस्येवं प्राप्रे-- 

ब्रूमः-- छृताव्ययेऽलु्चयवानिति । येन कमैन्रन्देन च- 
नद्रमस्तमारूढाः फलोपभोगाय, तस्मन्नुपभोगेन क्षयिते, तेषां 

यद्म्मयं शरीरं चन्द्रमस्युपभोगायारू्धम् , तत् उपभोगक्ष- 

यदश नरोकाभिसंपकौसरविलीयत- सविकिरणसंपकौदिव 

हिमकरकाः, हुतभुगचिःसंपकोदिव च धघृतकाटिन्यम् ; ततः 

कृतालयये कृतख्येष्ठादेः कमेण: फलोपभोगेनोपक्षये सत्ति, सा- 

नुया एवेममवयोहन्ति ; केन हेतुना ? दृष्टस्मरतिभ्यामिलया- 

ह । तथा हि प्रयक्षा श्रुतिः सालुशायानामवयेहं दशेयति-- 

८ तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याङ्तो ह् यत्ते रमणीयां योनि- 

मापेरन््राह्मणयोनिं व क्षत्रिययोनिं वा वैद्ययोनिं बाथ य 

इह कपूयचरणा अभ्याशो ह् यत्ते कपूयां योनिमापदयेरञ्श- 

योनिं वा सूकरयोनिं बा चाण्डा्योनिं वा' इति; चरण- 

शब्देनानुञ्यः सूच्यत इति वणैयिष्यति । दृश्शचायं जन्मनैव ` 

प्रतिप्राण्युचावचरूप उपभोगः प्रिभज्यमान आकस्मिकस्वा- 

संभवादनुदायसद्धावं सूचयति, अभ्युदयश्रयवाययोः सुछृत- 

दुष्छृतहेवुस्वस्य सामान्यतः. इपुखेणावगमितत्वात् । स्यति 
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रपि--“ वणौ आश्रमाश्च स्वकमंनिष्ठाः प्रेय कमेफलमनुभूय 
ततः शेषेण विरशिष्टदेशजातिक्कुररूपायुःश्ुतव्रत्तविन्तसुखमेध- 
सो जन्म प्रतिपद्यन्ते ` इति सानुश्चयानामेवावरोहं दश्चंयति ॥ 

कः पुनरलुशयो नामेत्ि-केचित्तावदाहुः-- स्वगौथेस्य 

क्मैणो जुक्तफरखावशेषः कश्चिदनुरायो नाम, माण्डलनुसा- 
रिसेदवत्-यथा हि खेहभाण्डं रिच्यमानं न सवोत्मना रि- 

च्यते, भाण्डानुसार्येव कश्चित्लेहसेषो ऽवतिष्ठते, तथा अनुश- 

योऽपीति । ननु कार्यैवि रोधित्वाददृष्टस्य न भुक्तफटस्यावशेषा- 

वस्थानं न्याय्यम् ; नायं दोषः; न हि सवत्मना भुक्तफटत्वं 

कर्मणः प्रतिजानीमहे । ननु निरबक्ञेषकमंफरोपभोगाय च- 

न्द्रमण्डलमारूढाः ; वाढम्- तथापि स्वर्पकमौवशेषमात्रेण 

तत्रावस्थानं न लभ्यते; यथा किर कश्चित्सेवकः सककैः 
सेबोपकरणैः राजकुटमुपघ्चप्श्चिरप्रवासात्परिक्षीणवहूपकरण- 
उछघ्रपादुकादिमाल्लावशेषो न राजकुङेऽवस्थातुं राक्तोत्ि, 

एवमनुक्षयमात्रपरिप्रहयो न चन्द्रमण्डटेऽवस्थातुं शक्रोतीति ॥ 

न चैतद्युक्तमिव । न हि खगस्य कमणो युक्तफरस्या- 
वोषालुचृत्तिरुपपद्यते, कायंविरोधितात्-इत्युक्तप् । नन्वेत- 

दप्युक्तप्-न सखर्गेफछस्य कमणो निखिखस्य भुक्तफर्त्वं 
भविष्यतीति ; तदेतद्पेशखम्-खगौर्थ किरु कर्म॑ सखर्गस्थ- 
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स्थैव स्वरैफटं निखिलं म जनयति, स्खगेच्युतस्यापि कंचि- 
त्फररेशं जनयतीति; न राष्द्प्रमाणकानामीदरी कल्पना 

अवकल्पते ; स्नेह भाण्डे तु स्नेहटेशञालुदत्तिरेषटव्वादु पपद्यते ; 

तथा सेवकस्येपकरणलेशचानुचरत्तिश्च द इयते ; न सिह तथा 

स्वर्गफलस्य कर्मणो खेलावुचरत्तिरै इयते; नापि कल्पयितुं 

दाक्यते, स्वगैफरतवशाख विरोधात् । अवयं चैतदेवं विज्ञे 

यप्-न स्वगेफटस्येष्ठदेः कर्मणो माण्डानुसा रिस्नेहवदेक- 

देशोऽलुवतभानोऽनुरषय इति ; यदि हि येन सुकृतेन कमैणा 

इष्टादिना स्वगेमन्वभूवन्, तस्यैव कथ्िदेकदेशोऽलुश्चयः 
कर्प्येत, ततो रमणीय एतरैकोऽनुशयः स्यात्, न विपरीतः; 

ततरेयमलुशशयनिभागश्ुतिरुपरप्येत-- ° तद्य इद् रमणीयच- 
रणाः---अथ य इह् कपूयचरणाः ' इति । तस्माद्ामुष्मि- 

कफे कमैजाते उपभुक्तेऽवरिष्टमैदिकफटं कममौन्तरजातम- 

नुशयः, तद्धन्तोऽबरोहन्तीति ॥ 

यदुक्तम्- ° यत्किच ` इत्यविरेषपरामशौर्सवेस्येह छ 

तस्य कर्मणः फलोपमेगेनान्तं प्राप्य निरलुक्चया अवरोह- 

न्तीति, नैतदेवम्; अनुशयसद्धावस्यावगमितत्वात् , यक्कि- 

चिदिह कृतमाञुभ्मिकफलं कम आरन्धभोगम् , तत्सर्व 

फलोपमोगेन श्षपयित्वा-इति गम्यते । यद्प्युक्तम्--प्राय- 
8, ष, (7. 14 
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णम् अधिशेषादनारन्धफछं कृर्स्ञमेव कमाभिव्यनक्ति; तत्र 

केनवित्कर्मणामुर्ह्लोके फरमारभ्यते, केनचि दस्मिन् इययं 

विभागो न संभवतीति-- तदप्यनुश्चयसद्धावम्रत्तिपादनेनैव 

प्रव्यक्तम् । अपि च केन हेतुना प्रायणमनारच्धफलस्य कर्म- 

णोऽभिन्यखकं प्रतिज्ञायत इतति वक्तव्यम् ; आरन्धफलेन क~ 

मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य ब्त्युद्धवानुपपत्तेः, तदटुपश्चमात् प्राय- 

णके वृत््यद्धवो भवतीति यद्युच्येत-ततो वक्तव्यम्--यथैव 

तर्हिं पाक्प्रायणात् आरच्धफटेन कमणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य 

बुस्युद्धवानुपपत्तिः, णवं प्रायणकारेऽपि विसद्धफरस्यानेकस्य 

कमेणो युगपत्फलारम्भासं भवात् बरवत प्रतिबद्धस्य दुबरस्य 

बृत्युद्धवाजुपपत्तिरिति । न दहि अनार्धफङ्त्वसामान्येन 

जालन्तरोपमोग्यफङूमप्यनेकं कमं एकस्मिन्प्रायणे युगपद- 
भिभ्यक्तं सत् एकां जातिमारभत इति शक्यं वक्तुम्, प्रति- 

नियतफङ्त्वविरोधात्; नापि कस्यचित्कमेणः प्रायणेऽभि- 

व्यक्तिः कस्यचिदुच्छेद् इति शक्यते वक्तुम् › एेकान्तिकफल- 

त्वविरोधात् ; न दि प्रायश्ित्तादिभिहतुभिविना क्मेणासु- 

च्छेदः संभाव्यते; स्मृतिरपि बिरुद्धफखेन कर्मणा प्रतिबद्ध 

स्य॒ कर्मान्तरस्य चिरमवस्थानं दरोयति-- ‹(कदाचित्सु- 

छृतं कम करूटस्थमिह तिष्ठति । मल्नमानस्य संसारे याबहुः- 
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खाद्विमुच्यते ' इटयेवंजातीयाका । यदि च छर्ल्ञमनारब्ध- 

फलं कमं एकस्मिन्प्रायणेऽभिन्यक्तं सत् एकां जातिमारमभेत, 

ततः; स्वगनरकरति्थग्योनिष्वधिकारानवगमात् धमौधमानु- 

त्पत्तौ निमित्ताभावात् नोत्तरा जातिरुपपयेत, ब्रह्महसयादीनां 

च एकैकस्य क्मेणोऽनेकजन्मनिमित्ततवं स्मर्यमाणमुपरुष्येत ; 
न च धमौधर्मयोः स्वरूपफलसाधनादिसमधिगमे शाखाव्- 

तिरिक्तं कारणं शक्यं संभावयितुम् । न च दृष्टफएस्य कर्म- 

णः कारीयौदे ; प्रायणमभिन्यखकं संभवतीति, अन्यापि- 

कायीयं प्रायणस्याभिव्यख्ञकत्वकस्पना ; प्रदीपोपन्यासोऽपि 

क्मवखावटप्रदरौनेनैव प्रतिनीतः; स्थूसूक्ष्मरूपाभिव्यक्ति- 
वेद् द्रषटन्यम्-- यथा हि प्रदीपः समानेऽपि संनिधाने 

सथू रूपमभिव्यनक्ति, न सृष्ष्मम्- एवं प्रायणं समाने- 

ऽप्यनारन्धफरस्य कमैजातस्य प्राप्रावसरत्वे बर्वतः कर्मणो 

वृत्तिमुद्धावयति, न दुवैस्येति । तस्माच्छतिस्शतिन्यायवि- 

रोधादश्छिषटोऽयमशेषक्माभिव्यक्यम्युपगमः । शेषकर्मसद्धा- 

वेऽनिर्मोक्षप्रसङ्ग इलययमप्यस्थाने संभ्रमः, सम्यग्ददोनादशे- 

षकरमश्चयश्ुतेः । तस्मात् स्थितमेतदेव- अनुशयवन्तोऽबरोह- 

न्तीति । ते च अवरोहन्तो यथेतमनेवं च अवरोहन्ति ; यथे- 

तमिति यथागतमिलथैः ; अनेवमिति वद्विपथेयेणलथेः । धू- 
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, माकारयोः पिकरयाणेऽध्वन्युपात्तयोरवरोहे संकीतेनात् यथेतं- 

शब्द च्च यथागतमिति प्रतीयते ; राच्याद्यसंकीतेनादभाद्युपसं- 

ख्यानाच्च विपयैयोऽपि प्रतीयते ॥ 

चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कारणी- 

जिमिः॥ ९॥ 

अथापि स्यात्-- या श्रतिरचुशयसद्धावप्रतिपाद्नायो- 
दाहृता- ‹ तद्य इह रमणीयचरणाः ” इत्ति, सा खलु चर- 

णात् योन्यापत्ति दशेयति, नाचुयात्; अन्यद्रणम् , अ- 

न्योऽलुश्चयः-चरणं चारित्रम् आचारः शीरुमिदयनथौन्तरम् , 

अनु्षयस्तु मुक्तफलात्कमेणोऽतिरिक्तं कमै अभिप्रेतम् ; 
तिश्च कमेचरणे भेदेन त्यपदिशति-- ° यथाकारी यथा- 

चारी तथा भवति इति" “यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 

सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माक सुचरितानि तानि 

त्वयोपास्यानि › इति च; तस्मात् चरणाद्योन्यापन्तिशरतेः ना- 
बुक्षयसिद्धिः इति चेत् , चैष दोषः- यतोऽनुश्शयोपरक्षणा- 

व एषा चरणश्रुतिरिति काष्णाजिनिराचायों मन्यते ॥ 

आनर्थक्यमिति चेन्न तद्- 

पेक्षत्वात् ॥ १०॥ 
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` स्यादेतत्-- कस्मास्पुनश्चरणश्चब्देन श्रोतं शीरं विहाय 

लाक्षणिकः अनुशयः प्रयाय्यते £ नु शीलस्यैव श्रौतस्य 

विदितप्रतिषिद्धस्य साध्वसाधुरूपस्य शुभाद्धभयोन्यापत्निः 

फर भविष्यति ; अवद्यं च शीख्स्यापि किंचित्फटमभ्युप- 

गन्तव्यम्, अन्यथा द्यानर्थक्यमेव रीरस्य प्रसन्येत-- 

इति चेत् , नैष दोषः ; कुतः £ तदपेक्षत्वात्; इष्टादि हि 

कमैजातं चरणपेक्षम् ; न हि सदाचारहीनः कश्चिदधि- 

कृतः श्ातू--“ आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः” इलयादि- 

स्मृतिभ्यः । पुरुषाथैतवेऽप्याचारस्य न आनथैक््यम् ; इष्टादौ हि 

कमजाते फटमारभमाणे तदपेक्ष एवाचारस्तन्रैव कंचिदति- 

शयमारप्स्यते । कम च सर्वाथेकारि- इति श्रुतिस्खतिप्र- 

सिद्धिः । तस्मात्कर्मैव शीलोपरश्चितमनुद्चय भूतं योन्यापत्तौ 
कारणमिति काष्णाीजिनेमेतम् ; न दहि कर्मणि संभवति 

शीरात् योन्यापत्तियक्ता; न हि पद्भयां परायितुं पारय- 

माणो जानुभ्यां रंहितुमदैति-- इति ॥ 

खुकरतदुष्करते एवेति तु बादरिः ॥ ११॥ 

वाद्रिस्खाचार्यैः सुद्ृतदुष्कृते एव चरणशब्देन प्रत्या- 

स्येते इति मन्यते ; चरणम् अनुष्ठानं कर्मैत्यनथान्तरम् । तथा 
(८ भ भ र 0 2, - भ ने 

हि अविशेषेण कमैमात्रे चरतिः प्रयुज्यमानो दर्यते--यो हि 
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इष्टादिकक्षणं पुण्यं क्म करोति, तं खौकिका आचक्षते-धर्मं 
चरलयेष महात्मेति । आचारोऽपि च धर्मविशेष एव । मेद्- 
व्यपदेशस्तु कर्मचरणयोन्रौद्यणपरित्राजकन्यायनाप्युपपद्यते । 
तस्मात् रमणीयचरणाः प्रकस्तकमोणः, कपूयचरणा निन्दि- 
तकमाणः दति निणेयः ॥ 

अनिश्ादिकारिणामपि च 

श्चुतम् । २२॥ 

इष्टादिकारिणश्न्द्रमसं गच्छन्ती्युक्तम् । ये चितरेऽनि- 

छ्टादिकारिणः, तेऽपि किं चन्द्रमसं गच्छन्ति, उत न गच्छ- 

३. अनिष्टादिका- न्तीति चिन्त्यते । तत्र तावदाह--इष्टादि- 

यैधिकरणम् । कारिण एव चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतत् न ; 

कस्मात् £ यतोऽनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रमण्डलं गन्तव्यत्वेन 

श्रुतम् । तथा हि अविशेषेण कौषीतकिनः समामनन्ति--“ये 
वै के चास्माह्ठोकास्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति 
इति । देहारम्भोऽपि च पुनजौयमानानां न अन्तरेण चन्द्र- 

्राप्चिम् अवकस्पते, " पच्म्यामाहुतौ ' इयाहुतिसंख्यानिय- 
मात् । तस्मात्सवे एव चन्द्रमसमासीदेयुः । इष्टादिकारिणा- 

मित्तरेषां च समानगतित्वं न युक्तमिति चेत्, न, इतरेषां 

चन्द्रमण्डङे भोगाभावात् ॥ 
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संयमने त्वलुभूयेतरेषाभारोदावरोदौ 
तद्भतिदरोनात् ॥ १३॥ 

तु-शब्दः पक्षं व्यावतेयति । नैतदस्ति- सर्वे चन्द्रमसं ग- 

च्छन्तीति ; कस्मात् १ भोगायैव हि चन्द्रारोहणम्, न नि- 

ष्प्रयोजनम् ; नापि प्रयवरोहायैव,-यथा कथचिदवुक्षमारोहति 

पुष्पफलोपादानाय, न निष्प्रयोजनम्, नापि पतनायैव; 

भोगश्च अनिष्टादिकारिणां चन्द्रमसि नास्तीत्युक्तम् ; तस्मादि- 

छादिकारिण एव चन्द्रमसमारोहन्ति, नेतरे । ते तु संयमनं 

यमाखयमवगाद्य स्वदुष््ृताचुरूपा यामीयौतना अनुभूय पु- 

नरेव इमं रोकं प्रयवरोहन्ति; एवंमूतौ तेषामारोहावरोहौ 
मवतः ; कुतः १ तद्रतिद्दोनात्; तथा हि यमचचनसरूपा श्रु- 

तिः प्रयताम् अनिष्टादिकारिणां यमवशयतां दशेयत्ति--° न 

सांपरायः प्रतिभाति बां प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् । 

अयं छोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेश- 

मापद्यते मेः इति । “व्रैवस्वतं संगमनं जनानाम् ' इत्येवजा- 

तयक च बहव यमवहइयताप्राप्चिलिङ्गं भवति ॥ 

स्मरन्ति च। १४॥ 

अपि च मनुन्यासप्रश्तयः दिष्टाः संयमने पुरे यमायत्तं 
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कपूयकमविपाकं स्मरन्ति नाचिकेतोपाख्यानादिषु ॥ 

अपिच सक्त ॥ १५॥ 

अपि च सप्र नरका रौरवप्रमुखा दुष्कृतफछोपभोगमू- 
भित्वेन स्मयैन्ते पौराणिकैः; ताननिष्टादिकारिणः प्राप्ुब- 
न्ति; कृतस्ते चन्द्र प्रा्ुयुः इलयभिप्रायः ॥ 

ननु विरुद्धमिदम्-- यमायत्ता यातनाः पापकर्माणो- 
[अ भ ये, 1 च ५ 

ऽलुभवन्तीति, यावता तेषु रौरवादिषु अन्ये चित्रगुप्तादयो 

नानाधिष्ठातारः स्मयन्त इति ; नेयाद-- 

तच्नापि च तद्यापाराद विरोधः । १६ ॥ 

तेष्वपि सप्तसु नरकेषु तस्यैव यमस्याधिष्ठातृत्वन्यापारा- 

भ्युपगसमादविरोधः ; यमग्रयुक्ता एव हि ते चिच्ररप्रादयो- 

ऽधिष्ठातारः स्मथन्ते ॥ 

विद्याकर्मणोरिति तु परकरतत्वात् ॥ १७ ॥ 

पश्चभ्निविद्यायाम् "वेत्थ यथासौ छोको न संपूर्यते 
इत्यस्य प्रभस्य प्रतिवचनावसरे श्रूयते- ° अथैतयोः 
पथोने कतरेणचन तानीमानि श्षुद्राण्यसचदावर्तीनि भूतानि 

भवन्ति । जायस्व भ्रियस््वेत्येतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ रोको 
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न संपूयते ' इति। त्र एतयोः पथोरिति विद्याकमणोरित्येतत्; 

कस्मात् १ प्रकृतत्वात् ; विद्याकर्मणी हि देवयानपिवृया- 
णयोः पथोः प्रतिपदे प्रकृते- ' तद्य इत्थं चिदु: इति 
विद्या, तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पन्थाः प्रकीर्तितः; ° इष्टा 

पूते दत्तम् ' इति कमै, तेन प्रतिपत्तव्यः पिदरयाणः पन्था; 

प्रकीरतितः- तस्म्रक्रियायाम् " अथैतयोः पथोनै कतरेणचन ` 

इति श्रुतम् । एतदुक्तं भवति- ये न विद्यासाधनेन 

देवयाने पभ्यधिकृताः, नापि कर्मणा पिद्रयाणे, तेषामेष 

षुद्रजन्तुखक्षणोऽसकूदावर्ती वतीयः पन्था भवतीति ; तस्मा- 

दपि न अनिष्टादिकारिभिश्वन्द्रमाः प्राप्यते । स्यादेतत्-तेऽपि 

चन्द्रविभ्बमारुद्य ततोऽवरुद्य श्ुद्रजन्तुत्वं प्रतिपत्स्यन्त इति; 

तदपि नास्ति, आरोहानथैक्यात् । अपि च सर्वेषु प्रयल्घु 

चन्द्रखोकं प्राघरुवस्सु असौ रोकः प्रयद्धिः संूरयेत-इ्यतः 
प्रभविरुद्धं प्रतिवचनं प्रसञ्येत; तथा दहि प्रतिवचनं दात- 

व्यम्, यथा असौ लोको न संपूर्यते । अवरोहाभ्युपगमा- 
द संपूरणोपपत्तिरिति चेत् , न, अश्रुतत्वात् ; सलयम् अवरो- 

हादप्यसंपूरणमुपपद्यते ; श्रतिस्तु तृतीयस्थानसंकीतेनेन असं- 

पूरणं दशेयति-- ° एतत्तृतीयं खानं तेनासौ ठोको न 

संपूयते" इति; तेन अनारोहादेव असंपूरणमिति युक्तम् ; 
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अवरोहस्येष्टादिकारिष्वप्यवि शिष्टतवे सति ठेतीयस्थानोक्या- 

नथक्यप्रसङ्गात् । तु-शब्दस्तु शाखान्तरीयवाक्यप्रभवामन्ञे- 

षगमनाशङ्कायुच्छिनत्ति ; एवं सति अधिकृतपिक्षः राखान्त- 

रीये वाक्ये स्वशब्दो ऽवतिष्ठते-ये वै केचिद्धिकृता अस्मा- 
ह्लोकासपरयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति ॥ 

यत्पुनरुक्तम्-देहखाभोपपत्तये सर्वे चन्द्रमसं गन्तुम- 

हन्ति, ‹ पच्चम्यामाहुतो ... ' इद्याहुतिसंख्यानियमादिति, 

तस्रत्युच्यते-- 

न तृतीये तथोपलन्धेः ॥ १८ ॥ 

न तृत्तीये स्थाने देहङाभाय पच्चसंख्यानियम आहुती- 

नामादर्व्यः; कुतः? तथोपरब्धेः ; तथा हि अन्तरेणैवाहूतिसं- 

ख्यानियमं व्णितेन प्रकारेण तृतीयस्थानप्राप्रिरुपरभ्यते-- 

° जायस्व भ्रियस्वेयेतत्तृतीयं स्थानम् ' इति । अपि च ‹पच्च- 

म्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” इति मनुष्यकरीरहे- 

तुस्वेन आहुत्तिसंख्या कीयते, न कीटपतङ्गादिशरीरहेतुतेन, 

पुरुषशब्दस्य मनुष्यजातिवचनत्वात् । अपि च पच्चम्यामा- 

हतावपां पुरुषवचस्त्वसुपदिदयते, न अपच्चम्यामाहुतौ पुर- 
षवन्चस्स्वं प्रतिषिध्यते, वाक्यस्य व्यथेतादोषात् । तन्न येषा- 

मारेहाबरोहौ संभवतः, तेषां पच्चम्यामाहूतौ देह् उद्धवि- 
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ष्यति; अन्येषां तु विनैवाहुतिसंख्यया भूतान्तरोपसष्टाभि- 
रद्धदेह आरप्स्यते ॥ 

६० [^> 

स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ १९॥ 

अपि च स्मयेते रोके, द्रोणधष्टयुञ्नप्रभरतीनां सीताद्रौपदी- 
परश्रतीनां च अयोनिजत्वम् । तत्र द्रोणादीनां योषिद्धिषया 
एका आहुतिनौस्ति ; धृष्टद्युम्नादीनां तु योषित्पुरुषविष्ये द्रे 
अप्याहूती न स्तः । यथा च तत्र आहूतिसंख्यानियमानादरो 
भवति; एवमन्यत्रापि मविष्यति । वलाकापि अन्तरेणैव 

रेतःसेकं गर्भ धत्त इति रोकरूढिः ॥ 

दानाच ॥ २० ॥ 
अपि च चतुविधे भूतम्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजेद्धिजल- 

क्षणे स्वेदजो द्विजयोः अन्तरेणैव प्राम्यधर्मम् उत्पत्तिदशेना- 

त् आहृतिसंख्यानादरो भवति । एवमन्यच्नापि भविष्यति ॥ 

ननु ‹तेषां खस्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति 

आण्डजं जीवजमुद्धिजम्' इलयत्र त्रिविध एव भूतग्रामः 

श्रूयते; कर्थं चतुर्विधस्वं भूतग्रामस्य प्रलिज्ञातमिति, 
अत्रोच्यते-- 

वतीयच्ब्दाचरोधः संदोकजस्य ॥ २१॥ 
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‹ आण्डजं जीवजमृद्धिल्नम् ' इलयत्र वरतीयनो द्विलनकशषब्देनैव 

स्वेदजोपसंग्रहः कृतः प्रत्येतव्यः, उभयोरपि स्वेदजोद्धिज्- 

योः भृम्युदकोदरेदभ्रभवत्वस्य तुल्यत्वात् । स्थावरोद्धेदात्तु 
विखक्षणो जङ्गमोद्धेद इलयन्यत्र स्वेदजो द्धिञ्जयोर्भदबाद इलय- 

विरोधः ॥ 

सामान्यापसतिरुपपत्तेः ॥ २२ ॥ 

इष्टादिकारिणश्चन्द्रमसमारुह्य तस्मिन्यावस्संपातमुषित्वा 

ततः सानुश्चया अवरोहन्तीत्युक्तम् ; अथावरोहभ्रकारः परी- 

४. सामावयापत्त्य- क्ष्यते । तत्रेयमवरोदश्रुतिर्भवति-- ० अथै- 
धिकरणम् । तमेवाध्वानं पुनर्मिवर्तन्ते यथेतमाकाश्चमा- 

काशाद्रायुं बायुभूस्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाभ्रं भवलय- 
श्र॑॑भूर्वा मेधो भवति मेघो भूता प्रवषैतिः इति । 
तत्र संशयः--किमाकाश्चादिभ्वरूपमेवावरोहन्तः प्रतिपचन्ते, 

किंवा आकाञचादिसाम्यमिति । तच्र प्राप्न तावत्-- आका- 

शादिस्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति ; कुतः १ एवं हि श्रुतिर्भवति; 

इतरथा लक्षणा स्यात् ; श्रुतिलक्षणाविश्ये च श्रुतिन्योय्या, 

न लक्षणा; तथा च ° वायुभूता धूमो भवति › इलेवमादी- 

न्यक्षरणि तत्तत्खरूपापत्तौ आलस्येन अवकस्पन्ते; तस्मा- 

दाकाशादिस्वरूपभ्तिपत्तिरिति ; एवं प्राप्रे, तूमः--आकाशा- 
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दिसाम्यं प्रतिपद्यन्त इति ; चन्द्रमण्डले यत् अम्मयं इारीरमु- 

पभोगाथमारन्धम् , तत्त् उपभोगक्षये सति प्रविखीयमानं सू- 

क््ममाकाश्चसमं भवति ; तत्तो वायोकंशमेति ; ततो धूमादिभिः 
संप्र्यत इति । तदेतदुच्यते--“ यथेतमाकासाकाशाद्वायुम् " 

इलेवमादिना । कुत एतत् १ उपपत्तेः ; एवं हि एतदुपपद्यते; न 

हि अन्यस्यान्यभावो भ्ुख्य उपपद्यते ; आकाश्चस्वरूपप्रतिप- 

न्तौ च वाय्वादिक्रमेणावरोहो नोपपद्यते ; वियुत्वाच आका- 
रेन नियसेबद्धत्वात् न तत्सा श्यापत्तेरन्यः तत्संबन्धो 

घटते । श्रुयसंभवे च रुक्चषणाश्रयणं न्याय्यमेव । अत 
आकाञ्चादितुस्यतापत्तिरेव अत्र आकाञ्चादिभाव इत्युपच- 

येते ॥ 

नातिचिरेण विक्ोषात् ॥ २३॥ 

तत्र अकाङादिप्रतिपन्तौ प्राग्रीह्यादिमावापत्तेः भवति बवि- 
वि + रघ [9 ५ €. © "न 

शायः-- किं दीर्ध दीघं कारं पूरवपूवैसादृदयेनावस्थायोत्तरो- 

५. नातिचिरा- त्तरसादृश्यं गच्छन्ति, उतास्पमस्पमिति । 

धिकरणम् । तत्रानियमः, नियमकारिणः शाल्स्याभा- 
[+ भ (न भ + 

वादियेवं प्राप्रे, इदमाह-- नातिचिरेणेति । अस्पमस्पं 

काटमाकारादिभावेनावस्थाय वषेधाराभिः सह इमां युव- 

समापतन्ति; कुत एतत्  विषशेषदशेनात्; तथा हि ब्रीह्यादि- 
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भवापत्तेरनन्तरं विशिनष्टि ‹ अतो वै खदु दुरभिष्परपतरम् ' 
इति; तकार एकश्छान्दस्यां प्रक्रियायां दुध्रो मन्तव्यः; 

दु्निष्मरपततरं दुर्निष्कमतरम्- दुःखतरमस्माद्रह्यादिभावा- 

निःसरणं भवतीलयर्थः ; तत् अच्र दुःखं निष्प्रपतनं प्रदरै- 

यन् पूर्वेषु सुखं निष्प्रपतनं दश्चेयति ; सुखदुःखताविेषश्ार्य 
निष्प्रपतनस्य काठाटपत्वदी्ैत्वनिमित्तः, तस्मिन्नवधौ शरी- 

रानिष्पत्तेरुपभोगासंभवात् । तस्मा द्रीह्यादिभावापत्तेः प्राक् 

अस्पेैव काठेनावरोहः स्यादिति ॥ 

न्याधिष्ठितेषु परूवेवद्भिलापात् ॥ २४॥ 
तस्मिन्नेवावरोहे प्रबषेणानन्तरं पल्यते-- “त इह ब्री- 

हियवा ओषधिवनस्पतथस्िरमाषा इति जायन्ते ` इति । तन्न 

द्. अन्यायिष्िता- संशवः-- किमस्मिन्नवधौ स्थावरजालया- 

विकरणम् । पन्नाः स्थावरसुखदुःखभाजोऽनुश्चयिनो भ- 

वन्ति, आहोखित्क्षे्रज्ञान्तराधिष्ठितेषु स्थावरशरीरेषु संग्े- 

षमात्रं गच्छन्तीति । किं तावस्प्राप्रम् £ स्थावरजालयापन्नास्त- 

त्युखदुःखभाजोऽनुश्शयिनो भवन्तीति ; त एतत् £ जने- 

यर्याथेत्वोपपत्तेः, स्थावरभावस्य च श्रुतिस्परलयोरुपमोगस्था- 
नत्वप्रसिद्धेः, पञ्ुहिंसादियोगाच्च इष्टादेः क्मजातस्यानिष्ट- 

फरुखो पपत्तेः ; तस्मान्मुख्यमेवेदमनुश्ययिनां व्रीह्यादिजन्म, 
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्रादिजन्मवत्-- यथा ° योनि वा सूकरयोति बा चाण्डा- 

खयोनिं वा ` इति मुख्यमेवाजुज्चयिनां श्वादिजनम तस्सुखदुः- 

खान्विते भवति, एवं ब्रीह्यादिजन्मापीति । एवं प्राप्र-- 

[१४ + 

नूमः-- अन्थैर्जविरधिष्ितेषु व्रीह्यादिषु संस्ग॑मात्रम- 

लुश्चयिनः प्रतिपद्यन्ते, न तस्सुखटुःखभाजो भवन्ति, पूवे- 

वत्-- यथा वायुधूमादिभावोऽवुक्चयिनां तस्संश्छेषमात्रम › 

एवं ब्रीह्यादिभावोऽपि जातिखाबरैः संश्ेवमात्रम् । ऊत 

एतत्? तद्रदेवेहाप्यभिरापात् ; कोऽभिरापस्य तद्रद्धावः ? 

कर्मव्यापारमन्तरेण संकी्तेनम्- यथा आकाशादिषु प्रवषे- 

णान्तेषु न किंचित्कमैव्यापारं पराखरशति, एवं ब्रह्यादि- 

जन्मन्यपि । तस्मान्नास्यत्र सुखदुःखभाक्त्वमनुशयिनाम् । 

यत्र तु सुखदुःखमाक्त्वमभिग्रेति, परामरराति तन्न कमे- 

व्यापारम्- “रमणीयचरणाः .-. कपूयचरणाः ' इति । 

अपि च सुख्येऽनुश्चयिनां त्रीद्यादिजन्मनि, .तीद्यादिषु छखय- 

मेषु कण्ठ्यमानेषु पच्यमानेषु मक्ष्यमणेषु च तद्भिमा- 

निनोऽनु यिनः प्रवसेयुः ; यो हि जीवो यच्छरीरमभिम- 

न्यते, स तस्मिन्पीड्यमाने प्रवसति इति प्रसिद्धम् ; ततर 

ब्रीह्यादिभावाद्रेतःसिग्भावोऽलुशयिनां नाभिरूप्येत; अतः 

संसर्ममात्रमनुश्यिनामन्याधि्ठिेषु व्रीह्यादिषु मवति । एतेन 
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जनेमख्यायै्वं प्तिन्रयात् , उपभोगस्थानखं च स्थावरभा- 
वस्य; न च वयमुपभोगस्थानस्वं स्थावर मावस्यावजानीमहे; 

मवत्वन्येषां जन्तूनामपुण्यसामर्ध्येन स्थावरभावञ्रुपगतानाम् 

एतत् उपभोगस्थानम् ; चन्द्रमसस्तु अवरोहन्तोऽनुश्चयिनो 

न स्थावरभावसुपञुखत इयाचक््महे \ 

अश्युद्धमिति चेन्न राब्दात् ॥ २५ ॥ 

यस्पुनरक्तम्-पञुहिंसादियोगादञ्युद्धमाध्वरिके कर्मे, त- 

स्यानिष्टमपि कटमवकस्पत इलयतो सुख्यमेवानुशषयिनां ब्री- 

ह्यादिजन्म अस्तु; तच्र गौणी कर्पना अनथिकेति-तत्परि- 
हियते--न, शाखहेतुत्वाद्धमाघमैविज्ञानस्य ; अयं धमः 
अयमधरम इति शाश्ममेव विज्ञाने कारणम् , अतीन्द्रियत्वा- 

त्तयोः ; अनियतदेश्चकाटनिमित्तत्वाच्च-यस्मिन्देशे कारे नि- 

मित्ते च यो धर्मोऽचुष्ठीयते, स एव देश्षकारनिमित्तान्त- 

रेष्वधर्मो मवति; तेन न रसाख्नादृते धमधमंत्िषयं विज्ञानं 

कस्यचिदस्ि । राखाज्च हिंसायुम्रहा्यात्मको व्योतिष्टोमो 

धम इलयवधारितः, स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तुम् । 

नु ‹न दिंस्यास्सव भूतानि ' इति शाखमेव मूतविषयां 
हिंसाम् अधर्म इलयवगमयति ; बाढम--उत्सभैस्तु सः; 
अपवादोऽयं च ‹ अभ्रीषोमीयं पश्युमाङभेत ` इति ; उत्सगो- 
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पत्रादयोश्चं ` ठ्यवस्थितव्रिषयत्वम् ; तस्ताद्विशयुद्धं -कमैः वेदि 
कम् , शिष्टैरनुक्वीयमानखात् अनिन्यमानतवा् ; तेन न तस्यः 
प्रतिरूपं एखम् जातिस्थावरत्वम् । न च धादिजन्मवद्पि 

तरीह्लादिजन्म मवितुमहंति ; तद्धि कपूयचरणानधिङय. 

उच्यते ; नैवभिह वैशेषिकः कथिदधिकासोऽस्ि । अतश्चन्द्र- 
स्थरस्लङ्ितानामनुश्चयिनां ्रीह्यादिसंेषमात्रं तद्भाव इत्यु- 

पच्येते ॥ , 

रेतःसिग्योगोऽथ ॥ रदे ॥ 
इतश्च ब्रीह्यादिसंशछेषमात्रं तद्भावः) यत्कारणं ब्रीह्यादिमा- 

वस्यानन्तरमनुक्षयिनां रतःसिग्भाव आस्नायते-ध्योयो द्य 

न्नमत्ति यो रेतः सिच्चति तद्भूय एव भवति ' इति; न चाघ्र 

मुख्यो रेतःसिग्मावः संभवति; चिरजातो दहि प्राप्तयौवनो 

रेतःसिरभवति ; कथमिव अनुपचरितं तद्धावम् अद्यमाना- 

न्नानुगतोऽनुश्यी प्रतिपद्यते £ तत्र तावदवश्यं रेतःसिग्योग 

एव रेतःसिग्भावोऽभ्युपगन्तव्यः ; तद्त् ब्रीह्यादिमावोऽपि 

व्रीह्यादियोग एवेयविरोघः ॥ 

योनेः रारीरम् ॥ २७ ॥ 
५, „५ म, (भ [नक 

अथ रेतःसिग्भावस्यानन्तरं योनो निषिक्ते रेतसि, योने- 

रथि रारीरम् अनुश्चयिनाम् अनुशयफरोपभोगाय जायत 
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इयाद् श्ाक्लम्--“ तय इह रमणीयचरभा ' ईलयादि ; स्मा 

दप्यवगम्यते--नावरोह त्रीह्यादि भावावसरे तच्छरीरमेव सु- 
खदुःखान्वितं भवतीति । तस्मात् ब्रीह्यादिसंन्ेषमात्रमनुश- 
यिनां तन्मेति सिद्धम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द्- 

मगवस्पूज्यपादश्िष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

शारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 

तृदीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
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ओमिव्येतदक्षरामित्यत सामानाधिकरण्ये अध्यासा- 

पवदिकत्वविदोषणपक्नाणां निरूपणम् ... ६२८ 

गौण्या लक्षणातो दुर्टस्वात् निष्फरत्वात् पदा- 
न्तरयेयर््याच अध्यासापवदेकत्वपक्षान् निरस्य 

विदोप्रणपक्नेण सिद्धान्तः 6.6 € 

५. सवौभेदाधिकरणम ... £३१-६३३ 

प्राणसंवादे वसिष्ठत्वादिगुणानामनुक्तानामपि एक- 

प्रधानसंबद्धानां कोषीतक्िब्राह्यणगतेन एवं 

शब्देन पराम्रष्टुं योग्यत्वादुपसंहार इति नियः ६३१ 

६. आनन्दाद्यधिकरणम् ६३२-६३५ 

वास्तवानां विधेयानां च गुणानां बस्तुधर्मतया च 
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,अनुषटेयतया च अव्यवश्ाव्यवस्थे व्यवतिष्ठेते 

---इति विवेचनम् ... ६३३ 

७. आध्यानाधिकरणम् ६२३५-६ ३७ 

° इन्द्रियेभ्यः परा हयर्थाः › इत्यादिकाठकश्चुतौ सरवै- 
परामेव अर्थादीनां पर्वं रतिपिपादयिषितम्-- 

इति, पूपः --- ९३५ 
दृष्टप्रयोजनत्वात् आदरातिद्ययाच पुरुप्रपरत्वप्रति~ 

पादनाथौऽयं संदर्भ इति सिद्धान्तः .,. ६३६ 

८. आत्मगरहीदयधिकरणम् - .. ६२३५-६ ४३ 
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° आत्मा बा इदमेक एव ` इत्यादितैत्तिरीयकश्रुतो 

लोकलृष्टिवचनात् सू्रास्मिवामिरप्यते-- इति 
पूर्वपक्षः | ... ६३७ 

आकारपूर्विकायां सष्टौ यथा क्रवित्तेजःपूर्वि- 
कायाः सषटरमिधानं तथा महामूतसष्टयनभिधा- 

नेन लोकसृष्टयसिधानं न विरुध्यते, परमात्म- 

ब्रहण एव प्रागुखत्तेरात्मैकल्वावधारणमाज्ञसम- 

व॑कत्यते-- इति परमात्मैवामिकप्यते- 
सिद्धान्तः ` 3 

सदुपक्रमस्य छान्दोग्यगतस्य संदर्भस्य आत्मोप- 
क्रमस्य च वाजसनेयकगतस्य किभेकाथ्यम् , 
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आहोस्िदर्भमेद इति संशयोपन्यासेन कल्पा 

न्तरारम्भः > 1 

आश्नानतन्त्वादर्थपरि्रहस्य उपक्रमतन्त्रत्वादु- 

परसंहारस्य अर्थमेद् एवोचितः, तादात्म्मोप- 

देशश्च संपत्तिपरतया नेय इति पूवेपक्षः = ६४१ 

सदेव › ° एकमेव › इत्याद्यवधारणं तादात्म्यप्र- 

तिपादनायामेवावकस्पते, न तादारम्यसंपादना- 

याम् ; सामान्योपक्रमश्च न वाक्यशेषगतेन विशे- 

परेण विरुध्यते ; सच्छन्दार्थोऽपि न मृख्यादा- 

त्मनोऽन्यः संमवति--इति प्रतिपान्यामेद इति 

सिद्धान्तः 64 

९. कायोख्यानाधिकरणम् ६४३२-६ ४६ 

छन्दोगानां बाजसनेयिनां च प्राणविव्याप्रकरणे यत् 

अशिशिष्रताम् अरितवतां च उभयत आच 

मनम् अनय्यताचिन्तनं च प्रतीयते, तदुभयमपि 

बिधीयते अपूर्वत्वात् , विस्पष्टविधिविभक्तिक- 
स्वाद्वा आचमनमेव विधीयते इति पक्षयोर- 

द्धावनम् +. 

स्मार्तस्य आचमनस्य व्यापकत्वात् , दष्टिसाह चर्या - 

त्, . समिधो यजतीत्यादिवत् वतेमानापदेा- 
स्यापि विधिक्षमत्वात् , ' जर्तिंख्यवाग्बा वा जुहू- 



(4९. 
यात्" इत्यादि षत् विधिविभक्तेरपि अविवक्षित 

त्वसंभवाच वासोविजानमेव विधीयते नाचम- 

नम्-- इति सिद्धान्तः ० 

१०. समानाधिकरणम् 8४६--६४८ ` 
सिरहस्यवृहदारण्यकयो; शाण्डिल्यविद्या अ- 
भ्यासाधिकरणन्यायेन सिनेति पूर्वपक्षः ... ६४६ 

समानगुणपुनःश्रवणस्य विप्रक्रृष्टविय्याप्रत्यभिज्ञा- 

पक्रत्वेनान्यपरत्वसंमवादभ्यासाधिक्ररणन्यायाप्र- 

वृत्तेः वियैकत्वमिति सिद्धान्तः ... ६४५७ 

११. संबन्धाधिकरणम् &९८--६५१ 

बृहदारण्यके सत्यविद्यायामादिश्यमानयोरुपनि- 

प्रदोः संकर इति स्वरूपमात्रप्राधान्याभिप्रायेण . 

पूरवेपश्चः 2 
सविदोषणस्थैव प्रधानव्वात् अतिदेशिङ्गाच तयो- 

व्यवस्थेति सिद्धान्तः ... ६४९ 

१२. सभ्रयधिकरणम् ६५१--६५२ 

सश्रत्यादीनां गुणानां दाण्डिस्यादिवि्यासु प्रोड~ 

शकलखदिविद्यासु च प्र्यभिन्ञासंभवरादुपसंहार 

इति पूर्वपक्षः ८६ 4 

असाधारणधमौणामग्रल्यभिज्ञानादनुपसंहारः--- 

इति सिद्धान्तः -.. ६५१ 
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१३. पुरुषविद्याधिकरणम् ... ६५२ ६५४ 

तेत्तिरीयकताण्डिनोः पुरुषविद्या पुरुषरयज्ञत्व मर- 

णावशयत्वादिसाम्यादेकैव--इति पूर्वपक्षः... ६५२ 
मूयोवेलक्षण्यान्न वियेक्यमिति सिद्धान्तः .... ६५ ९४ 

१४. वेधाद्यधिकरणम् ... &"“४-- ६७ 

विद्यासंनिधिपरितानां प्रविध्यादिमन्त्राणां प्रवरग्या- 

दिकर्मणां च अन्यत्र विनियुक्तानाममि संनि- 

धिसामर्थ्यात् विद्यार्थत्वेनापि प्रतिपत्तिः, बृह 

सखतिसवदषन्तेन, खादिरत्वादिदशन्तेन वा-- 

इति प्रवेपकः -. ६५४ 

प्रबलैः श्रुत्यादिभिरन्यत्र विनियुक्तानाम् अवि- 

रोधेऽपि दुवलसंनिधिमाच्रेण न संभवति वि- 

व्ासु विनियोगः-- इति सिद्धान्तः ५ “4.६ 

१५. हान्यधिकरणम् ६५५८-६ ६ 

यत्र हानमा्रं सुकृतदुष्कृतयोः श्रूयते, तत्र अश्रू- 

यमाणं विग्रान्तरगोचरशाखान्तरीयश्रवणविषय- 

मप्युपायनमनवश्यं भावि न संनिपतेत्---इति 

पूर्वपक्षः क 

एकविशादिबादवत् अथवादान्तरापेक्षाथवादान्त- ` 

रप्व्रत्तेः संभवात्, अष्टदोषदुष्टविकस्पप्रसङ्गभम- 

येन कुदादिवत् वाक्यान्तरस्य वाक्यान्तर्रोष- 
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त्वस्य जओचि्याच, हानशब्दयेष्र उपायनशब्द 

उपायनमनुवसयति केवलदानश्रवणेऽपि स्तुति- 

प्रकर्षाय--- इति सिद्धान्तः 10 

विधूननश्रुतौ विधूननं चालनमेवेति प्रक्षे, वा- 
८. 

कयशेष उपायनश्रवणवरात् हानमेषेति निणयः 

इति वणकान्तरम् = 244 

१६. सापरायाधिकरणम् ६६२२-६ ६२ 

यथाश्रुति अर्धपथ एव सुद्कतदुष्कृतवरिमोकः रति 

तव्यः, एव च न पर्य्कविद्यातस्तत्मक्षय इति 

पूर्वप्ः | ... ६६२ 
पारटक्रमाह्रीयांसों भ्रूत्यथावनुरध्य समयस्य क्षेपा- 

योगात् मरमात् प्रागेव संक्ृतेदुष्कृतक्षय इति 

सिद्धान्तः .-. ६६२ ६ 

१७. गत्तेरथवत्त्वाधिकरणम् -. ६६४-- ६६५ 
उपास्तिवत् बोधोऽपि गतिमान्--इति पूर्वपक्षः ६६४ 

प्राततिफलकस्योपासनस्य गातिमच्वेऽपि स्वास्थ्य 

पठे बोधे व्यथा गतिर्न संनिपतेत्-- इति 
सिद्धान्तः --. ६६४ 

१८. अनियमाधिकरणम् ६६५-- ६६७ 

यायु विन्या पन्थाः श्रूयते तास्वेव ध्रकरणब्रात् 

स नियम्येत--इति पूर्वपक्षः ... ६६५ 
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गे चेमे' °युक्कक्ृष्ण ` इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्य 

प्रकरणस्य व्राघात् सर्वासामेव सगुणविच्ानां 

पन्थाः-- इति सिद्धान्तः | ०० ६६५ 

१९. यावदधिकाराधिकरणम्  ... ६६५--६५१ 

अपान्तरतभःप्रभ्रतीनां देदान्तयोत्पत्तिददौनात् ब्र- 

द्यविद्यायाः पा्चिकं मोक्षहेतुत्वम् , अदहितत्व 

वा--- इति पूर्वपक्षः ५ -५404 

यावरदयिक्रारमाधिकारिक्रा अवतिष्ठन्ते, तदवसाने 

च अपद्रज्यन्ते-- इ्युपपन्नत्वात्' विदुषः के 

वस्यसिद्धिरेकान्तिकी इति सिद्धान्तः  ... ६६९ 

२०. अक्षरध्यधिकरणम् ६७७१-६ ७३ 

.प्रघानतन्वाणामङ्गानामिव अक्षरतन्त्राणां प्रतिपेध- 

रूपाणां चिशेपणानामपि यत्र कचिदप्युत्पन्नानां 

सर्व ्ाक्षरेणाभिसंबन्धः-- इति आनन्दादयः 

प्रधानस्यलयस्य प्रपञ्चः „~ 929 

११ 

२१. इयदधिकरणम् --. &4३--६५४ 

.छनिन्यायवाक्यशेषन्याययोः मुख्यारथसं मदेनानव- 

तारात्, द्रा सुपर्णेत्यत्र ऋतं पि्न्तावित्यत्र च 

 वेद्यमदेन विद्याभेद इति पूर्वपक्षः ... ६७३ 

उपक्रमोपसंहारानुरोधन मध्यस्यापि नेयत्वात् 

एेकविचम्-- इति सिद्धान्तः , ---- ६७३ 
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अस्य योगस्य गुहाधिकरणप्रपञ्चत्वप्रदशनम् ... ६७४ 

२२. अन्तरत्वाधिकरणम् ६५७४-६ ७६ 

उषस्कहोखप्रक्नयोरभ्याससामर््याद्धि्यामेदे शङ्कि- 

ते--शतक्ृत्वोऽपि हि पथ्यं बदन्त्या्ा इति न्या- 
यन वस्तुस्वरूपं पुनः पुनरूच्यमानमपि न दोष- 

मावहति ; अत एव ताण्डिनां षष्ठे नवकृत्वो 

ऽप्युपदेशे न विन्रामेदः ; सर्वान्तरत्वविसेधश्च 
विद्याभेदपक्े स्फुट एव इति वियैकल्वनिर्णयः ६७४ 

२३. व्यतिहाराधिकरणम् ९६५€--६७८ 

एेतरेयिणां जाबालानां च व्यतिहाराम्नाने निक्ष 

जीवे उक्कृष्टरूपामेदचिन्तनमेकरूपमेवेति प्रा, 
व्यतिहारेण द्विरूपा मतिः कर्तव्या, यचनप्रा- 

माण्यात् ; अन्वाचयरिष्टं ठु तादारम्यदाव्यै भ- 

वन्नोपेक्चामहे -- इति सिद्धान्तः .... ६७६ 

२४. सलयाद्यधिकरणम् 8७८--& ८० 

वाजसनेयकसव्यविन्यायां यक्षादित्यवाक्ययोः फर- 

संयोगभेदात् निल्यकाम्यदशपूंम सवत् द्वे सत्य- 
विच इति पूवेपक्षे--प्रघानफलसच्वे अङ्गे फल- 
्रतेरर्थबादत्वात् , प्रधानविधो च प्रकृते कमि- 
पदाभावेन रात्रिसच्रन्यायेन आर्थवादिकफल- 

कस्पनायां जतेष्टिवत् अग्ह्यमाणविरशेषतया 
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संवह्िताधिकारकल्पनाया ओचित्यात् › प्रत्यभि 
ज्ञाबलाच् एकैव सत्यविद्या--इति सिद्धान्तः... 

वाजसनेयके छान्दोग्ये च अश््यादिव्यपुरुपापिप्रया 

विद्रा एकैवेति वाजसनेयिम्यः सत्यादिगुणोपसं- 
हारं मन्यमानानां केषांचित् व्याख्यानसद्धाग्य, 

छान्दोग्यविनद्रायाः क्माङ्गाववद्धाया अनुबन्धाभ- 

देऽपि साध्यभेदात् मेद एवेति निरूपणेन तस्य 

निरसनम् 1117; 

1) £ १ 

६७१५ 

२५. कामाद्यधिकरणम् -.. ६८०-- ६८१ 

द्हरदार्दविद्ययोः सगुणनियुणत्वेन भेदेऽपि, उभ- 

यत्र॒ आत्मन एकत्वात् , सगुणविद्यासंबन्धिनां 

सलयकामध्वादिगुणानाम् अन्यतर स्वुल्यथमुपसंहारः; 

निशुणविन्यासंबन्धिनां वशित्वादिगुणानामितरत्र 

सल्यकामत्वादिनान्तरीयकतया प्राप्निं द्रटयितम् 

उपसंहारः-- इति व्यवस्था ६८० 

२६. आद्राधिकरणम् -.. ६८१--६८४ 

्रैश्वानरविद्यागतप्राणाञचिकषेत्रस्य विषयत्वेनोपन्यासः 

‹ पद्कमौग्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात्: इति 

न्यायेन मोजनप्रयुक्तभक्तागमनसंयोगेन श्रूयमाणा 

प्राणाहुतिः मोजनाभावि न भक्तं प्रयोजयिवुमीषट 

दति पूरवपक्षाभावाङ्काया उत्थापनम् 

8. ५, {11. 00 

६८२ 

६८२९ 
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अतिथिमोजनस्य प्राथभ्यनिन्दपूैकं स्वामिभोजनं 
समयादपकरृष्य अतिधथिभोजनस्य पुरस्ताद्विद धती 

जावालश्रुतिः प्राथम्यलोपमप्यसहमाना नतरां 
` धर्मलोपं सहेत; तव्रद्धक्तमिलयादिवाक्यं च भो- 
जनागतमक्तद्रव्यतागुणविरोघमुपदि शति ; पली- 

संयाजवत् एकदे शाद्रव्यसाधनस्यापि प्रयोजकष्वं 

संगच्छते ; अतश्च आधाने पवमानेष्टषु अभिहो- 
च्रहवणीखेपेऽपि हविनिर्वापालोपवत् मोजनरोपे- 

ञ्पिन प्राणा्िहोजलोप दत्ि--उक्तराङ्कानि- 

रसनपूतैकं पूर्वपक्षस्योद्धावनम् 

° तदयद्धक्तम्' इत्यादिवाक्यं सिद्धवद्धक्तोपनिपात- 

परामशचैन भोजना्द्रव्यसाध्यतां प्राणाहुतीनां वि- 

दधाति, न व॒ चोदकगप्रा्दरव्यवाधया भक्तद्रव्यम्; 

अशिह्राङ्गानां सांपादिकत्वविरोधात् ; अत उ- 

तराधौत् खिष्टकृते समबन्यति ` इतिवदपयोजक- 
लक्षणापन्नानां प्राणाहुतीनाम्, क्रव॒प्रयुक्तप््रणय- 

नाभ्रितस्य गोदोहनस्य क्रतुखेपे लोपवत् , आमि- 

क्षाथैदध्यानयनलेपे वाजिनलोपवच्च, भोजनलोपे 
रोप एवेति सिद्धान्तः 

कमाङ्गव्यपाश्रयाणाम् अनारभ्याधीतानाम् उद्यै 

थादिषिक्ञानानां ‹ द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात्फ- 

8) ५ + 

६८३ 

. . . ६८४४-६ ८७ 
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लश्रुतिर्थवादः स्यात्? इति न्यायेन रातिसच्र- 
न्पायगोचरादप्रनीयमानानां प्ण॑मयीत्वादिवत् नि- 

चयता-- इति पूर्वपक्षः ध 

° उभौ क्रुरुतः 2 इति वचनम् अनिलयघ्वं गमयति; 

विद्द्विद्रव्ययोगमेः प्रथकरणेन कर्मणः प्रथगेव 

विशानस्य फटश्रवणम् नाथैवादमात्रं युक्तं प्रति- 
पत्तुम् ; अतः व्यापारास्मकिज्ञानानां पण॑तावै- 

ऊष््ण्यात , अनङ्गस्य ओंकारस्य उपासन न सं- 

स्कार इति अञ्जनादिवैरक्षण्याच्च, गोदोहनादिव- 
दनि्यत्ता-- इति सिद्धान्तः ८५५ ए, 

२८. प्रदानाधिकरणम् -** &८७--६१० 

तत्तच्छत्य्थालोचनया वायुप्राणयोः खरूपामेदे सि- 

द्ध; तद्धिपयोपासनाया अप्यभेदः ; उत्पनशिष्टश्च 

गुणो न मिन्य्रात्--इति प्रयोगस्याप्येक्यम्-- 
इति पूवैपक्षः व 

सप्यपि विचैकलवे राजादिगुणकेन्द्रमदानवत् अ्ि- 

होत्रवद्य प्रमोगभेदो गुणमेदादाश्रयणीय एवेति 

सिद्धान्तः ७१ ६८९ 

२९. लिङ्ग भूयस्त्वाधिकरणम् , ,.. ६९०-- ६५८ 

मनश्चिदादिक्षपादिकाग्मीनां यक्किचित्करणेन सि- 

द्विः-सदा सर्वैरनुष्ेयता प्रसिद्धसंख्यातिर्कश्च-- 



[२० ] 

इयेवंजातीयकैषि्घेः खातन्न्यम्--इति सिद्धा 
न्तेप्रतिक्ञा 4 

मानसग्रहकत्पस्य दशराजचसंबन्धिनि द्वादशादसंव्र- 

न्धिनि वा दशमेऽहनि अङ्गत्ववत् , क्रियाप्रकर- 

णाक्कियारोषरत्वमेवाथिकल्पस्य ; छिङ्गत्वेनोपन्यस्तं 

च अन्याथददैनमात्रमू--इति पूर्वपक्षः 

अतिदेरबलात् क्रियानुग्रवेशस्य दृटीकरणम् 

अवधारणश्रुतिः सातलयदशैनं लिङ्गम् , पुरुपसंबन्ध- 
पर वाक्यं च प्रकरणमपोद्य खातन्त्यमवगमयन्ति 

- इति सिद्धान्तः 9 

मनोव्रत्तिषु कियाज्ञानामनुबन्धस्य अन्यथानुपपस्या 

ऋत्वर्थत्वविघटनम् 

अङ्गावन्रद्धश्रुतितो वेरूप्यस्य समर्थनम् 

अतिदेशस्य विक्पार्थत्वायोगात् क्रियानादरपर्य- 

वसायिनः अभित्वसामान्यमवलम्ग्य सिद्धान्तानुगु- 

ण्यसम्थनम् ५ 
प्रकरणादुत्कषैस्य उपष्टम्भकतया अवेधिन्यायस्य 
उपन्यासः 

मानसग्रहदष्टान्तस्य विघटनम् 

पू्वोत्तरभागयोः विद्याप्रधानत्वात् तन्मध्यपातिनो- 
ऽपि बिव्याप्रधानव्वम्-- इति सिद्धान्तोपसहारः 

१1 „9 ५ 
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३०. छरीरे भावाधिकरणम् ... ६९८--५७०र 

देहव्यतिरिक्तस्य आस्मनोऽस्िल्वम् अधिकरणस्य 

तातपर्यमुक्त्वा, अधस्तनतन्वोक्तेन सौतरस्यास्म तद- 
स्तित्वस्य अपौनसक्स्यं समर्यं, पूर्वोत्तरतन्त्रशे- 
पर्व प्रतिपा, पूर्वाधिकरणसंगतेश्च प्रदश॑नम् .. 

देहात्मवादस्य सहेठकमुद्धावनम् 

देदधमबिलक्षणा ज्ञानादयः देहभावामावित्वात् दे- 

हातिरिक्ताश्रयाः; उपलन्धिरूपश्च आत्मा भूत- 

भौतिकातिसिक्त एव भविमददति--दति सिद्धान्तः 

६९८ 

६९९ 

५५० 

३१. अङ्घावबद्धाधिकरणम् , ., ७०२--७०४ 

उद्रीथादिकमीङ्गावबद्धाः प्रययाः प्रतिवेदं स्रा 

रास्ेव व्यवतिष्ठेरन्, सांनिध्यात्-- इति पूर्व 
पक्षः च 

उद्रीथश्रुतेरविरेषेण विरिष्टारथप्र्यायकस्वात् मन्ला- 

दिवत् सर्वशाखाखनुवर्तैरन्-- इति सिद्धान्तः 

„ ७०६५ 

७०२ 

३२. भूमञ्यायस्त्राधिकरणम् ... ७०४--७०६ 

छान्दोग्ये वैश्वानरविचायां श्रुतयोः व्यस्तसमस्तो- 
पासनयोः उमयथाप्युपासनम् ; अगह्यमाणविरे- 

पतया च न वैश्वानराधिकरणन्यायस्य अवकाशः 

इति पूवपक्ष > 

एकवाक्यतालाभाय वाक्यमेदपरिहासयय च सम- 
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स्तोपासनपरतैव संदभस्येति सिद्धान्तः =... ७०५ 

ज्यायस्त्ववचनात् व्यस्तोपासनानुमतेः एकदेश्यमि- 
प्रेताया दूषणम् ,.. ७०६ 

३३. शब्दादिभेदाधिकरणम् ... ७०७--७०९ 

शाण्डिस्यदहयादिविद्ानां वस्तनिष्ठताभ्रमेण अनुब- 

न्धभेदेऽप्यमेद् मन्यमानानाम्-- विद्याकात्स््याय 
खपर्शाखाविहितमेकवेद्यव्यपाश्रयं सवैमपि गुण- 

जातमुपसंहर्वव्यमिति पक्षस्योद्धावमम् ... ७०७ 

उपासनवाक्यानां कार्यनिष्ठतया शब्दादिभेदात् 

विद्याभेदे व्यवरिथते, निरङ्कशो गुणोपसंहारः अ- 

शक्यः अनुचितश्रेति सिद्धान्त ... ७०७ 

अस्याधिकरणस्य पादादावेव आर्थिकी संगतिरिति 

प्रतिपादनम् ... ७०९ 

३४. विकस्पाधिकरणम् ... ७०९--७१० 
क 

समानफछानां दशेपूणमासज्योतिष्टोमादीनाभिव अ- 

हंगरहाणां याथाकाम्ये शङ्किते, उपास्यसाक्षात्कार- 

फलानामेतेषां विकस्पर एव नियमवान्-- इति 

निणैयः ००० ७०९ 

३५. काम्याधिकरणप् ... ७१०--७११ 

प्रतीकोपासनेषु याथाकाम्यनिर्णयः ... ७१० 

३६. यथाश्रयभावाधिकरणम् ... ७११--५१४ 
अङ्गानां प्रयोगवचनेन समुचयनियमात् तदवबर- 
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द्धानां पुरपरर्थानामपि समुच्चयनियम इति पूर्व 

पक्षः ५.०५ 44१ 

प्रचोगविधिर्नानङ्गानामङ्गाववरद्धोपासनानां संग्राहकः; 

अङ्गतन्त्रस््ं चोपासनानां तदमवि अभाव एव, 

ननु तज्नियतसदभावः ; अतोऽङ्गावबरद्धोपासनानां 

याथाकाम्बम्-- इति सिद्धान्तः ... ७१२ 

चतुथः पादः-- अन्तरङ्गवहिर- 
, साधनविचारः -*- ७१७--७द० 

१. परुषाथौधिकरणम् ७१७--७२७ 

अंप्रनिप्रदमात्मनज्ञानमपवर्गसाधनतया पुरुषाथ॑मिति 

सिद्धान्तेनोपक्रमः ... ७१७ 

द्रव्यसंस्कारकर्मसु परशार्थत्वात्फलश्रुतिस्थंवादः स्या- 

दिति न्यायेन कर्वसंस्कारदारा क्रस्वथ॑मेवात्मक्चा- 

नमिति जैमिनिमतेन पूर्वपक्षः ... ७१८ 

ब्रह्मविदां कर्माचारदर्घनस्य छिद्गतया उपन्यासः ७१९ 

चतीयाश्ुतेः, समन्वारम्भवचनस्य, वेदाथ॑ज्ञान- 
वतः कर्मविधानस्य यावजीवं कर्मनियमस्य च 

उपन्यासः ... ७२० 

ओौपनिष्रदात्मज्ञानस्य क्रस्वनुष्ठानविरोधिनः क्रवसं- 

बन्ध एत्र नास्ति-इति सिद्धान्तिनां प्रतिवि- 

धानम् ... ७२१ 
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अकर्माङ्गत्वदर्शनस्य अनन्यथासिद्धस्य प्रतिपादनम् ७२३ 

वरृतीयाश्रुतेः प्रकृतवि्यामात्राभिसंबन्धप्रदरनेन वि- 
घटनम् ... ७२६३ 

समन्वारम्भवचनं सुमुक्षुविषयमपि विभागेनावक्र- 

स्पते, अविभागेनाप्यसुुक्षुविष्रथमित्ति यरति- 

पादनम् ... ७२४ 

अध्ययनमाच्रवत एव कमविधिः, न तु उपनिपरद्- 

ध्ययनवत इति लिङ्गान्तरस्य विघ्नम्  .... ७२४ 

नियमश्रवणमविन्यावद्विषयम् , विद्दद्विपयमपि विद्या 

स्वुत्यथं वा-- इति परिहारः ~ ७२५ 

प्रलयक्षीकृतविन्याफलानां स्वेच्छातः प्रजादिवयागकलि- 

ङ्गात् अकशेघक्गियादिविभागोपमर्दैकत्वाच विद्यायाः 

स्वातन्न्यमिति प्रतिपादनम् „++ ७२६ 

ऊष्वरेतःसु चाश्रमेषु विद्याभ्रवणात् मिथोव्यतिरे- 
किणो; विद्याकर्म॑णो्नाङ्गाङ्गिमावः-- इति प्रति- 

पादनम् .,. ७२७५ 

२. परामश्चाधिकरणम् ... ७२७--७३३ 
विध्यभावात् स्म्रल्याचारप्रसिद्धेश्च प्रतयक्षश्रुतिविर- 

द्वाया अप्रमाणल्वात् नास्त्यष्वरेताः-- इति प्र- . 
त्यक्षं जावाखानां पासाज्यविधानमनपेक्ष्य आक्षेपः ७२७ 

सिद्धवत्परामशौदपि शास््रान्तरबिदहितेन गार्हस्थ्येन 

वुल्यवदाधरमान्तरमप्यभिदधतः आश्रमान्तरस्य 
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अनुष्टेयता प्रसयेतं शक्यते-- दति सिद्धान्तः... ७५९ 

उपरिधारणवत् अपूर्वत्वात् आश्चमपरामरशशरतिः 

विधिरवेति प्रतिपादनम् 

प्ररामर्शऽपि इतरेषामाश्रमाणां संस्तवसामर््यात् 

व्रह्मसंस्धता व्रिधातव्या-- इति पक्षान्तरम् ... ७३१ 

नचत्वाश्नमेषु यस्य कस्यचित् बद्यसंखता--- इति 

पश्चमुद्धाव्य ~~ यज्ञाद्यसुधारणधर्मद्वाय आश्रमा- 
त्तरयत् ब्रहासंस्थरब्देनैव ब्रहानि्ठाप्रवानश्चवुर्था- 

श्रमो ग्र्मते; व्रथग्न्यपदेक्श्च ब्रह्मसेखं पवौ क्तभ्य 

आश्रमिभ्यो मिन्नसवगमयति ; यौगिको ऽप्ययं 

ब्रह्मसंसखश्चब्दः असंभवात् अप्रकृत वतैयितव्यः- 

,., ७६० 

दति निष्कः ... ७३१ 

३. स्तुतिमात्राधिकरणम -.. ७४--५२५ 
रसतमत्वादीनां कमी ज्संस्तवाथैतामाशङ्क्य तरिध्य- 

ताया निभयः ... ७३४ 

%. पारिप्रवाधिकरणम् ..- ७७३५-५ २६ 

उपनिपदाष्यानानां ‹ सर्वाण्याख्यानानि पारिषवे 

इति सर्वश्रतिव्रलात् पारिषटवायंतामाराङ्कय, सर्व 

सब्दस्य ' मनुैत्रखते राजा? द्रयेवं पारि 

वरेन विशेप्रितान्येव आख्यानान्यपेश्ष्य प्रवरत्तत्वात् 

विन्यासैनिधिरपरतिद्न्दी विगैकवाक्यतां गमयतीति 

सिद्धान्तः ... ७३५. 

‰, ५. 111. (0 



४. 
५. अभ्रीन्धनाद्यधिकरणम् ..- ७३७ 

आश्रमकमीणि विद्यया स्वार्थसिद्धो नपेक्षितव्या- 

नि- इवयाय्ाधिकरणफलस्य उपसंदारः, न च 

स्वसिद्धो- इत्यधिकयिवक्षया 4५ ७३७ 

६. सरवापिक्षाधिकरणम् ... ७३७--५४० 
प्रमाणतश्च प्रमेयत उत्पत्तौ च काये चन ज्ञान. 

स्य कमपिश्चेति पूर्वपक्ष .. ७३७ 

योग्यतावशेन उत्पत्तौ विद्यया कर्माण्येध्यन्ते-- - 

इति सिद्धान्तः ... ७३७ 
महावाक्यैकवाक्यतावष्टन्धं वतैमानापदेश्चाभिनियेदं 

ˆ तस्मापूषरा ` इत्यादाविव अपूर्वत्वादवान्तरयि- 
धानस्य समर्थेन रशिथिरीकृत्य, शमादीनां 
यज्ञादीनां च साधनमावस्य विन्याविविदिषासंयो- 

गभेदात् अन्वरङ्गबहिरङ्तानिरूपणेन विवेचनम् ७३८ 

७. सवान्नालुमयधिकरणम् ... ७४०७३ 
सवौन्नाभ्यनुक्ञानं प्राणसंवादे श्रूयमाणं भमक्ष्यामक्ष्य- 

विभागयाख्रस्य सामान्यतः प्रवृत्तस्य बाधकं प्रघ 
तिविशेषकरतालमेन विधीयमानमेवाश्रीयेत-- 
इति पूर्वपक्षः ... ७४० 
| 

न हि कौटेयकसयांदमननं मनुष्वजातिना युगपत् 
पायेण बा रक्यमततुम्- इति प्राणा्विक्ञान- 
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प्रशंसां एवायमथवाद् इति सिद्धान्तः ... ७८१ 

आपदि प्राणरस्नार्थमेत्र सर्वान्नाभ्यनुज्ञानमिस्यन् स्मृतेः 

श्रुतेश्च उपन्यासः क, + 
पि ^ 

८, आश्रमकमाधिकरणम् ... ७४ २---५४५ 

संयोगप्रधक्त्यन्यायेन आश्रमकर्मणां नित्यानि्यसं- 

योगस्य निस्कपः ... ७४३ 

ध्रकरणान्तगधिकरणन्यरायगोचरात् ' तमेतं वेदानुव- 

चनेन... " इत्यादिवाक्योपात्तक्मणामपनयनम् छर 

९. विधुराधिकरणम् -.. ७४५--७४७ 
टशार्था च विद्या प्रतिवरेघाभावमात्रेणापि आिनम- 

धिकरोति श्रवणादिषु--इति, रेकवाचक्रवप्रभ- 
तीनां निददनेन आश्रमघर्माभविऽपि वर्णघम॑वि- 

शेपाणामनुग्रहेण च विघुरादीनां विद्यायामधि- 

कारस्य समर्थनम् ... ७४५. 

१०. तद्भूताधिकरणम् ,,, ७शेऊ---जथ८ 

अआगोहवस्पत्यवसेहोऽपि कदाचित् उ्वरेतमां स्यात् 

इति मन्दाश्ङ्कायाः आरोहनियमस्य तन्तुल्यता- 

भावस्य शिष्टाचाराभावस्य च व्याख्यानेन प्रत्या- 

ख्यानम् ... ७४७ 

११. आधिकारिकाधिकरणम् ... «‰८--५४९ 

श्र्टोष्वरेतसः प्रायश्चि्तमस्ति ; समातं प्रार्यश्चत्ताद- 
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दानं ठ यलगौरवार्थम्-- इति प्रतिपादनम् ... ७४८ 

१२. बहिरधिकरणम् ... ७५५० 

करतनिणैजनस्याप्यारूढपतितस्य अध्यवदार्यतायाः 

प्रतिपादनम् ,,. ७५० 

१३. स्वाम्यधिकरणम् ... ७५१९-५ 

उत्सर्गतः फरस्य यजमानगामिवेऽपि परिक्रीते- 

नानुष्ठितं खामिनः फरयेस्युपपत्तेः अङ्गध्यानम् 

आचिच्यमिति निष्कषरः ... ७५१ 

१४. सहकार्यन्तरविध्यधिकरणम् = .-- ५५२५५५५ 

“अथ मुनिः ` इलयत्र मौनं ज्ञानातिशयल्पम् अनु- 
त्पन्नविग्यातिशयं संन्यासिनमधिकरय, मा भूत् भेद 

दसनोपरोध इति, विधिविभक्त्यश्रवणेऽपि विधी- 
यमानमासखेयम्, विधिगरख्ये सहकारितया समि- 

दादिर्विष्यन्त इव-- इति निष्कर्षः ... ७५२ 

छान्दोग्ये गा्हस्थ्येनोपसंहारः बहुलायाससाध्यकरम- 
बहुख्त्वात् आश्चमान्तरमसमवायाच तस्व, न 
पुनः तैन समापनात्--इति प्रतिपादनम् ... ७५४ 

१५. अनाविष्कारयाधिकरणम् . ..  ५५५--५५६ 

‹ बाल्येन तिष्ठासेत् ̀  इव्यत्र वास्यं न कामथ्ारवाद - 

भक्चषणता यथोपपादमू्रपुरीषध्वं चेति सकला बाः 
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तम्चयौ, प्रघानविसेधात् ; किं अग्ररुढेन्दरियत्वा- 
दिरान्तसे मावविशेपः-- इति निष्कर्षः .-. ७५५ 

१६. ठेहिकाधिकरणम् ... ५५५--७५९ 
नहि करुम्भदिदक्षुश्वक्षुपरी समुन्मील्यति कालान्तरी- 

याय क्ुम्भददनाय, किंतु तादाल्विकाय; तथा 

न्च पेदिकभव विद्याजन्मेति पूर्वपक्षः ... ७५७ 
श्रचणादिद्धरिणापि विलोत्पद्यमाना प्रतिचन्धक्षयापे- 

क्षमैत्र उत्पद्यत इति ग्हिकमामुष्मिकं विन्यान- 
न्ति श्रुनिस्मृत्युपन्यासेन सिद्धान्तः -.. ७५७ 

१७. मुक्तिफलाधिकरणम --- ७५९--७६० 
विद्यात्वं सामान्यतो दष्टमवलम्न्य मुक्तावपि उत्क- 

परीपकरप्रौ स्यातामिति प्राते, आगमतस्मभवयु- 

क्िवाधितत्येन ब्रह्मरूपायां सुक्यवस्थायां न को- 

ऽप्यतिशयोऽवकारं लभत--- इति सिद्धान्तः ७५९ 

न्तुर्थोऽध्यायः-- फलाश्रयविचारः ७६१--८६२ 

पथमः पादः-- जीवन्धुक्तिनिरूपणम् ७६३--७९६ 
१. आश्ृ्त्यधिकरणम् - -- ७६५७५७२ 

अल्यन्तपयेक्षमुक्तिरक्षणफलार्थानि श्रवणादीनि या- 

वद्विधानमेवानु्रयानीति पूरपश्चः ... ७६५ 
दरीनप्मवसानानि हि श्रवणादीन्यावत्यमानानि इ~ 

छर्भानि भवान्ति-- इति सिद्धान्तः ,., ७६६ 
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उद्रीथध्यानाश्रन्निलिङ्गेन सिद्धान्तस्य ददीकरणम्. . . ७६७ 

साध्येऽनुभवे अर्थवत्यपि प्रत्ययाच्रत्तिः न तथा 

भवित॒मदैयसाध्ये निर्विशेषन्रह्यानुभवे--द्याक्षेपः ७६७ 

वेदान्ताथज्ञानाभ्यासादहितसंस्कारसचिवेन अन्तः- 

करणेन जीवस्य ब्रह्मस्वभावः समीक्षितुमलम्-- 

इति पर्त्रह्मविष्रयेऽपि प्रलये तदुपायोपदेशेष्वाच्र 

्तिसिद्धिः इति समाधिः .... ७६९ 

२. आस्मत्वोपासनाधिकरणम् = .-- ७७२---७७५ 
तच्वमसीव्याद्याः संसारिणः परमात्मनश्च विरुद्धध- 

म॑संसगैण नानात्वविनिश्वयात् प्रतीकोपदेश्षा एवे- 

ति पूर्वपक्षः „ ७७२ 

नेदं प्रतीकदर्शनम् , आत्मत्वेनोपगमात् , तथेवो- 

पदेशात् , गोणत्वप्रसङ्ात्, वाक्यवेरूप्यात् , 
मेददृ्टयपवादाच्च-- इति सिद्धान्तः ... ७७३ 

३. प्रतीकाधिकरणम् . -. ७७५--७७६ 
“मनो ब्रह्म ` इत्यादिषु सर्वत्र ˆ अहं मनः ` इत्या- 

दि द्रष्टव्यम् , ब्रह्मणो मुख्यमात्मत्वमिति ; उपपन्न 

च मनःप्रभतीनां ब्रह्मविकारत्वेन तादात्म्यम् 
इति पूर्वपक्षः . -, ७७५ 

: यावद्वचनं वाच्चनिकम् ° इति न्यायात् उपासना- 

वाक्यानां तत््वमस्यादिसंदरभैरेकवाक्यत्वामावाच 

न प्रदीकेष्वात्मदष्टिः-- इति सिद्धान्तः =... ७७५ 
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४. जद्यटष्टयधिकरणम् , .. ७७६--५५९ 

बरह्मणः प्रधानस्य आदित्यादिदष्टिभि; संस्कर्तव्यतैव 

आस्राथं इति पूर्वपक्षः ... ७७६ 

शन्दगत्यनुरोधेन पराधान्यनिर्णये, साखा च संदि- 
गधे लोकानुसारतोऽपि निर्धारणस्य संभवात् , 

इति परस्य ब्रह्मशब्दस्य प्रतीतिपरत्वाच ब्रह्मटष्ि- 

रेव आदित्यादिषु स्यात्-- इति सिद्धान्तः ... ७७७ 

५. आदियादिमलयधिकरणम् -.. ७७९७८ 

अङ्गावबद्धोपासनेषु उत्कर्षानवधारणाद्नियमः अ- 

थवा फलसंनिकर्पवटात् अनङ्गष्वेव अङ्गमतिरिति 
पक्नाबुद्धाव्य, आदित्यादि मतीनाम् उद्रीथादिषु 

संस्कारकत्वेन उपयोगोपपत्तेः अनङ्गबरुद्धया अङ्गा- 

न्येव उपास्यानि-- इति सिद्धान्तः ... ७७९ 

६. आसीनाधिकरणम् --- ७८२७८ 
मानसमुपातनं न प्रतीक्षते दरीरस्थितेर्मियमम्-- 

इत्याश्िप्य संमानप्रत्ययप्रवाहकरणविरुद्धत्वादास- 

नातिरिक्तसरीरश्थितेः आसीनकमैव उपासनमिति 
सिद्धान्तः .., ७८२ 

७. एकाम्रताधिकरणम् ... ७८ ४--७८५ 

दिग्देशकालेषु अर्थलक्षण एव नियम दति सुद 

दावेन उपदेश्लः ,.. ७८४ 
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८. आप्रायणाधिक्ररणम् . .. ७८५--७८६ 

प्रतिपत्तव्यफल्भावनात्मकेषु प्रत्ययेषु आप्रायणादा- 

व्रत्तिरिति निष्कर्षः ... ७८५ 

९. तद्धिगमाधकरणम् .-. ७८६--७८९ 

रास्नव्याकीपप्रसङ्गात् मोक्षस्यापि देरकारनिमित्ता- 

वेक्षतयोपपत्तेः ब्रह्माधिगमेऽपि न दुरितनिचरत्तिः 

इति पूर्वपक्षः ... ७८६ 

° नाभुक्तं कर्म क्षीयते? इत्यादि यास्नमप्रतिबद्ध- 

सामथ्यंकर्मामिप्रायम्-- इति, ब्रह्माधिगमे उत्त- 

रपूर्वयोडधैरितयोरनमिसंबन्धविनाशाविति सिद्धान्तः ७८७ 

१०. इतरासंश्ेषाधिकरणम् --. ७८९७५९० 
विेषविधानस्य शेषप्रतिष्रेधनान्तरीयकत्वात् न 

धर्मस्य ब्रह्मज्ञानेन उच्छेद इति संभावनायाम् , 
दृष्टेनैव अगरेष्रविरेषरप्रविख्यद्वारेण ब्ह्मज्ञानमुच्छि- 

स्यात् सुकृतमपि, पाप्मश्रुल्या च पुण्यमपि ग्रहीत- 

व्यम्-- इति निणैयः {3.५ ७९ 

११. अनारब्धाधिकरणम् ... ७९०--७९१ 

आरब्धविपाकस्य कर्मजातस्य समुदाचरदुत्तितया 

इतरेभ्यः प्रसुघब्रत्तिभ्यः बल्वच्वात् चिरतानुवा- 

देन देहपातावधेरेव विधायकम् ‹ तस्य तावदेव 

चिरम् ' इव्याद्यागयमनुसत्य पारन्धविपाकानां 
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कमणा क्षयाय तदीयसमस्तफलोपभोगः प्रती- 
कषयत एव सत्यपि तत्वसाक्षात्करि---इति निर्णयः ७९० 

१२. अभिहोत्रा्यधिकरणम् ... ७९द६--५९३ 

व्रहमविच्यासामथ्यादारादुपकारकाणां निलयनैमिन्तिकानां 

कर्मणां नोच्छेदः इति निष्कर्षः ... ७९२ 

१३. विद्याज्ञानसाधनत्वाधिकरणम् .-. ७९३--५५५ 

विद्यारहितस्यापि कयापि मात्रया परविदयोत्पादोप- 

योगोऽस््येवेत्ि विच्रारहितमपि यज्ञादि परवि्याथि- 

नानुष्टेयमिति निणवः १.५.98 

१४. इतरक्षपणाधिकरणम् - .~ ७९६ 

अनारन्धकार्य इत्यत्र नजःफलस् भोगेनारन्धकर्म- 

निदरत्तेः स्फुटीकरणम् ,... ७९६ 

द्वितीयः पादः-- उत्करानििक्रमः ... ७९७--८ १८ 

१. वागधिकरणम् --. ७९९--८०१ 

वाङ्मनसि संपद्यते ` इत्यत्र श्रत्यनुग्रहयाय वाच एव 

मनसि ख्य इति पूर्वपक्चस्य-परत्र अविभागवचनात् 
दृष्टानुसरिणागमस्य अंभेदोपचारपरत्वात् बाग्ब्रत्ति- 

रेव मनसि तंपद्यते--इति समाधानम् .., ७९९ 

उक्तयुक्त्या चक्षुरादीन्यपि इत्तिदरारेव मनसि संप 
द्रन्ते-इति प्रतिपादनम् ... ८०० 

8. ४, 7, 000 
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२. मनोऽधिकरणम् ... ८०१--८०२ 

' मनः प्रणि: इत्यत्र ' अन्नमयं हि सोम्य मनः 

इत्यादिश्रुत्या प्रकृतिविकारमावसंभवात् मनस एव 
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५ छ, 7. 0000 



[४२] 

ह्य, -न ठु सगुभविद्याविपाकस्थानमवस्थान्तरम्- 

इति प्रद्शनभू् ... ८५७ 

७. जगद्धयापाराधिकरणम् -.. ८५८-८६२ 

तत्रभवन्तं परमेश्वरं प्रकरत्येव जगत्छषटत्वादिशरुतीनां 
प्रवृत्तेः, समप्रधानानां नियमेनैकमल्यादस॑नाच ज- 
गद्धयापारं विहाय अन्यदणिमाचेश्वयै परमेश्वरायत्तं 

, सगुणोपासकानाम् ई-धरसायुज्यं ब्रनतां विदुषाम्- 
इति निणेयः | 2८2 

ˆ तावानस्य महिमा › इत्यादिश्रुत्या द्विरूपे परमेश्वरे 
निगुणं रूपमनवाप्य यथा सगुण एवावतिष्न्ते बि- 

दंसः, एवं सगुणेऽपि निरवम्रहमेशर्यमनवाप्य सा- 
, वग्रह एव अवतिष्ठन्ते-- इति प्रतिपादनम् ... ८६० 

एवं सति सातिशयेश्वस्यान्तवत्वात् सत्संपन्नानाम् 

अब््तिप्रसक्तिरिति शङ्कायाम्-- ये नाडीरदिमसं- 

बन्धपूर्वकमयिरादिपवंणा देवयानेन पथा ब्रह्मलोकं 
गच्छन्ति, तेषां “न॒ च पुनरावर्तते इत्यादिश्र- 
तिभ्यः न युनरादृत्तिः- इति समाधानम् ... ८६१ 

सम्यग्दर्थनविभ्वस्ततमसां तु सिद्धैव अनाद्रत्तिरिति 
प्रतिपादनम् ८६२ 

। > | 
# 



न 

(
4
 

द्वितीयः ५ 
/- 

‰ 
१ 





द्वितीयः पादः ॥ 
नारि ८72 

(1 विक्छान्ते पादे पच्चाभ्रिविद्यासुदाहय 

जीवस्य संसारगतिप्रभेदः प्रप्चितः; इ- 

| दमामनन्ति-- ("स यत्र प्रस्वपिति 

४.९९ इत्युपक्रम्य ¢न तत्र रथा न रथयोगा न 

पन्थानो भवन्यथ रथान्रथयोगान्पथः सखजते ` इत्यादि । 

तत्र॒ संश्यः-- किं प्रबोधे इव स्वप्रेऽपि पास्मार्थिकी 

सरष्टिः, आहोस्विन्मायामयीति । तत्र तावत्प्रतिपद्यते-- 

# क [क [य 

सध्ये खष्टराह हि।। १॥ 

संध्ये सष्टिरिति; संध्यमिति स्वप्रस्थानमाचष्टे, वदे 
९ ५ 9. [+ 

प्रयोगदशेनात्- ‹ संध्यं तृतीय स्वप्नस्थानम् इति; 

६. संप्याधि- द्वयोर्खोकस्यानयो;ः प्रबोधसंप्रसादस्थानयो- 

करणम् । ` व संधौ भवतीति संभ्यम; तस्मिन्संध्ये 

स्थने, तथ्यरूपैव .सृष्टि्भवितुमहेति ; इतः १ यतः प्रमाण- 

मूता श्रुतिरेवमाह्-- †अथ रथान्रथयोगान्पथः जते " 
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इत्यादि; ‹स हि कर्ताः इति च उपसंहारात् एवमेवाव- 

गम्यते ॥ 

निमीतारं चैके पुच्रादयख ॥ २॥ 

अपिच एके शाखिनः अस्मिन्नेव संध्ये स्थाने कामानां 

निमतारमात्मानमामनन्ति--पय एष सुपरषु जागसि कामं 

कामं पुरुषो निर्मिमाणः ` इति; पुत्रादयश्च तत्र कामा अ- 

भिप्रेयन्ते-काम्यन्त इति । ननु कामशब्देनेच्छाविरोषा एवो- 

च्येरन् ; न, ‹ रतायुषः पूत्रपौत्रान्तरणीष्व ' इति प्रकृ अ- 

न्ते (कामानां खा कामभाजं करोमि" इति प्रकृतेषु तत्न तत्र 

पुत्रादिषु कामशब्दख प्रयुक्तत्वात् । प्राज्ञं चैनं निमोतारं प्र- 

करणवाक्यरोषाभ्यां प्रतीमः-- प्राज्ञस्य हीदं प्रकरणम-‹ अ- 

न्यन्न धर्मादन्यत्राधमात् ' इद्यादि ; तद्विषय एव च वाक्य- 

शेषोऽपि-' तदेव शुक्रं तद्भह्म तदेवाम्रतमुच्यते । तस्मिं्लोकाः 

श्रिताः सवै तदु नायेति कश्चन ' इति । प्राज्ञकवैका च स- 

षिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया,) तथा स्वप्राश्रयापि 

सष्टिभेविुमहैति ; तथा च श्रुतिः--‹ अथो खस्वाहुजागरि- 

तदेश एवास्यैष इति यान्येव जाभत्पदष्यति तानि सुक्रः ` इति 

स्वप्रजागरितयोः समानन्यायतां श्रावयति । तस्मात्तभ्यरूपैव 

संध्ये सृष्टिरिति ॥ 
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एवं प्रापे, प्रयाह- 

मायामाचरं तु कार्स्न्यनानभिव्यक्त- 

स्वरूपत्वात् ॥ २ ॥ 

तु-शब्दः पक्षं व्यावसेयति । नैतदस्ति--यदुक्तम, सं- 
ध्ये छष्टिः पारमाथिकीति ; मायेव संध्ये सृष्टिः, न परमा्थै- 

गन्धोऽप्यस्ि ; कुतः ? कार्त्स्येनानभिल्यक्तस्वरूपत्वात- न 

दि कात्सर्येन परमाथवस्तुघर्मेण अभिव्यक्तस्वरूपः स्वप्र; ; 

किं पुनरत्र कात्सन्यंमभिप्रेतम् £ देराकारनिमित्तसंपत्तिः अ- 

बाधश्च । न दहि प्रमाथेवस्तुविषयाणि देशकाटनिमित्तानि 

अवाधश्च स्वप्रे संभाव्यन्ते-- 

न ताव्स्वप्रे रथादीनाञुचितो देशः संभवति; न हि 

संवृते देहदेशे रथादयोऽवकाशं कमेरन्; स्यादेतत्-- बहि- 

देहात् स्वप्र द्र््यति, देशान्तरितद्रव्यग्रहणात् ; दर्शयति च 

श्रतिः बहिरैदात्स्वभ्रम्--“ बहिष्छुटखायादमृतश्चरित्वा । स ईयते 

ऽग्रतो यत्र कामम् इति; स्थितिगतिप्रययमेदश्च न अनि- 

ष्कान्ते जन्तौ सामखस्यमद्नुवीत--इति । नेद्युच्यते--न 
हि सुप्रस्य जन्तोः क्षणमात्रेण योजनदातान्तरितं देदो पर्येतु 

विपर्येतुं च ततः सामर्थ्यं संभाव्यते; कचिच्च प्रया- 
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गमनवरजितं स्वप्र श्रावयत्ति- छुरुष्वहमद्य शयानो निद्रया- 

भिषुतः, सप्रे पच्वालानमिगत्च अस्मिन्प्रतिवुद्धश्च- इति ; 

देहाश्ेदपेयात् , पश्चारेष्वेव प्रतिबुध्येत; तानस्ावभिगत 

इति ; कुरुष्वेव तु प्रतिबुध्यते ; येन च अयं देहेन देशान्त- 

रमद्लुबानो मन्यते, तमन्ये पाश्वस्थाः शयनदेशच एव पदय- 

न्ति; यथाभूतानि च अयं देशचान्तराणि खश्न परयत्तिः न 
तानि तथाभूतान्येव भवन्ति; परिधावंशचेत्पदयेत्, जाग्रत् 

वस्तुभूतमर्थमाकल्येत् । ददैयति च श्रुतिरन्तरेव देहे 

स्वप्रम्- ‹ स यत्रैतस्स्वप्न्यया चरतिः इत्युपक्रम्य स्वे श- 

रीरे यथाकामं परिवर्तेते ` इति । अतश्च श्रुतयुपपत्तिविरोधा- 
्रिष्कुखायश्रुतिः गौणी व्याख्यातम्या---वदिरि कुखायात् 

अम्रतश्चरित्वेति-यो हि वसन्नपि शरीरे न तेन प्रयोजनं 

करोति, स बहिरिव दारीराद्धवति--इति । स्थितिगतिप्र- 

लयभेदोऽप्येवं सति चिप्रङम्भ एवाभ्युपगन्तव्यः ॥ 

कारविसंवादोऽपि च स्वप्रे भवति-- रजन्यां सुप्रो 

वासरं भारते वर्षे मन्यते; तथा मुहूतेमान्नवर्तिनि स्वपर 

कदाचित् बहून् वषेपूगान् अतिवाहयति । निमित्तान्यपि 

चस्प्ने न बुद्धये कम॑ंणे बा उचितानि विद्यन्ते; करणो- 

पसंहाराद्धि नास्य अश्वरथादिगप्रहणाय चक्षुरादीनि सन्ति; 
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रधादिनिरवर्वनेऽपि कुतोऽस्य निमेषमत्रेण सामथ्यै दारूणि 
वा । बाध्यन्ते चैते रथाश्वाद्यः स्वप्ररष्टाः प्रनोघे ; सप्र एव 

च एते जुभवाधा भवन्ति, आद्यन्तयोव्यैमिचारदणेनत-- 

रथोऽयमिति हि कदाचिस्स्वप्रे निघौरितः क्षणेन मनुष्यः 

संपद्यते, मनुष्योऽयमिति निधौरितः क्षणेन वृक्ष; । स्पष्ट 

चाभावं रथादीनां स्वप्ने श्रावयति श्ाख्रम्-- (न तले रथा 

न रथयोगा न पन्थानो मवन्ति' इलयादि । तस्मान्माया- 

माचरे खप्रदशेनम् ॥ 

सरचकश्च दि श्चुतेराचक्षते 

च तद्धिद्ः ॥ ४॥ 

मायामात्रत्वात्तहि न कथिस्स्वप्रे परमार्थगन्धोऽस्तीति- 

नेस्युच्यते-- सुचक्शच दहि खप्रो भवति मविष्यतोः साध्व- 

साघुनोः ; तथा हि ्रूयते- "यदा कमे काम्येषु सिय 

स्वमरेषु परयति । समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वभ्रनिदशने ' 

इति ; तथा ` पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पद्यति स एनं हन्ति 

इत्येवमादिभिः स्वप्रैरचिरजीवित्वमावेद्यत इति श्रावयति ; 

आचक्षत च स्वप्राध्यायविद्ः- ‹कुख्रारोहणादीनि स्वप्र 

धन्यानि, खरयानादीन्यधन्यानि ` इति ; मन्त्रदेवताद्रव्यवि- 

दोषनिमित्ताद्व केचिस्स्वप्राः सलयाथेगन्धिनों भवन्तीति 
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मन्यन्ते ! तत्रापि भवतु नाम सुच्यमानस्य वस्तुनः सलय- 

त्वम ; सुचकस्य तु खीददनादेर्भवत्येव वैतथ्यम् , वाध्यमान- 

त्वादिलयभिप्रायः | तस्मादुपपन्नं स्वप्रस्य मायामात्रत्वम ॥ 

यदुक्तम्~- ° आह् हि ' इति तदेवं सति भाक्तं व्याख्या- 

तव्यम्--यथा ‹ लङ्गं गवादीनुद्रहति ` इति निमित्तमाच्र- 

त्वादेवसुच्यते, न तु प्रयक्षमेव छाङ्गरं गवादीनुद्रहति ; एवं 

निमित्तमात्रत्वात्- युप्रो रथादौन्खजते, स हि कतौ - 
इति च उच्यते; न तु प्रयक्षमेव सुप्रो रथादीन्सजति । निमि- 

त्तत्वं तु अस्य रथादिग्रतिभाननिमित्तमोदत्रासादिदशेनात्तजि- 
मित्तमूतयोः सुकृतदुष्कृतयोः कचैतवेनेति वक्तव्यम् । अपि च 
जागरिते विषयेन्द्रियसंयोगात् आदिलयादिञ्योतिन्यत्तिकराच्च 

आसनः खयंञ्योतिष्रं दुर्विवेचनमिति तद्धिवेचनाय स्वप्र उप- 

न्यस्तः ; तत्र यदि रथादि खष्टिवचनं श्रुस्या नीयेत, ततः खयं 
ञ्योतिष्टं न निर्णीतं खात्; तस्माद्रथाययभाववचनं श्रा, र- 

यादिसष्टिवचनं तु भक्लयेति व्याख्येयम् । एतेन निमौणश्रवणं 

व्याख्यातम् । यदयप्युक्तम्-- ' प्राज्ञमेनं निमातारमामनन्ति 

इति, तदप्यसत् , श्रुयन्तरे ‹ स्वयं विहत्य स्वयं निमौय स्वेन 

मासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति ` इति जीवन्यापारश्रवणात् ; 

इहापि “य एष सुप्रेषु जागर्ति" इति प्रसिद्धाचुवाद्ाल्जीव 
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एवायं कामानां निमीता संकीर्त्यते; तस्य तु वाक्यरोषेण 

: तदेव शुक्तं तद्भद्य ' इति जीवभावं व्यावस्यं ब्रह्मभाव उप- 

दिदयते- ८ तत्त्वमसि ' इयादिवत्- इति न ब्रह्मप्रकरणं 

विरुध्यते । न चास्माभिः स्वप्रेऽपि प्राज्ञव्यापारः प्रतिषि- 

ध्यते, तख सवेश्रत्वान् सर्बास्प्यवस्थास्वधिष्ठावृत्वोपपत्तेः ; 

पारमाथिकस्तु नायं संघ्याश्रयः सर्गः वियदादिसगेवत्- 

इवयेतावत्प्रतिपाद्यते; न च वियदादिस्मखयाप्यायन्तिकं स~ 

त्यत्वमस्ि ; प्रतिपादितं हि ८ तदनन्यतमारम्भण्षन्दादि- 

भ्यः इत्यत्र समस्तस्य प्रपच्चस्य मायामात्रस्वम् । प्राक् तु 

ब्रह्मात्मत्वदशेनात् वियदादिभ्रपञ्चे। व्यवस्थितरूपो भवति ; 

संध्याश्रयस्तु प्रपश्चः प्रतिदिने बाध्यते-- इयतो वैरोषिक- 

मिदं सध्यस्य मायामातच्रत्वसुदितम् ॥ 

परा्निध्यानात्तु तिरोहितं ततो द्यस्य 

बन्धाविप्यौ ॥ ५ ॥ 

अथापि स्यात्त्-- परस्यैव तावदात्मनोऽशः जीवः-अभ्रे- 

रिव विस्फुलिङ्गः; तत्रैवं सति यथा अभ्मिविस्फुटिङ्गयोः 
समाने दहनप्रकाशनश्ती भवतः, एवं जीवेश्रयोरपि ज्ञा- 

नैश्र्यशक्ती ; ततश्च जीवस्य ज्ञानै्र्थवरात् सांकरिपिकी स्व- 
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ग्रे रथादिसृष्टिरभविष्यतीति । अलोच्यते--सलयपि जीवेश्वर- 

योरशञांश्चिभावे प्रयक्षमेव जीवस्येश्धरविपरीतधर्भत्वम् । किं 

पुनर्जीवस्य ङेश्वरसमानघभैस्वं नास्येव १ न नास्लयेव ; विद्य- 

मानमपि तत् तिरोहितम् अविद्यादिन्यवधानात् । तस्पुनस्ति- 

रोहितं सत् परमेश्रमभिध्यायतो यतमानस्य जन्तोर्विधूत- 

ध्वान्तस्य-तिमिरतिरस्छृतेव दक्शक्तिः ओषधवीर्यात्-दईश्रर- 

प्रसादात् संसिद्धस्य कस्यचिदेवाविभेवति, न स्वभावत्त एव, 

सर्वेषां जन्तूनाम्; कतः १ ततो दहि इङंधराद्धेतोः, अस्य 

जीवस्य, बन्धमोक्षौ भवतः-- ईश्वरस्वरूपापरिज्ञानात् 
वन्धः, तत्स्वरूपपरिज्ञानात्तु मोक्षः । तथा च श्रुतिः-\ ज्ञा- 
त्वा देवं सवेपाञ्चापहानिः क्षीणैः छेरोजन्मगवयुप्रह्माणिः । त- 
स्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्चै्र्य केवल आप्तकामः" 

इययेवमाद्या ॥ 

देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ६॥ 

कस्मारपुन्जीवः परमासांश्च एव सन् तिरस्कृतज्ञनैन्धर्यो 
भवति £ युक्तं तु ज्ञानैश्र्ययोरतिरस्छृतत्वम् , विस्फुरिङ्ग- 
स्येव दहनप्रकाशचनयोः--इति । उच्यते--सलयमेतरैतत ; 
सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानिश्व्यतिरोभावः, देहयोगात् देहेन्द्रिय- 

4 मनोबुद्धिविषयवेदनादियोगात् भवति । असि च अघ्रोपमा-- 
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यथा अग्नेदेहनप्रकाशनसंपन्नस्याप्यरणिगतस्य दहनप्रकाशने 

तिरोहिते भवतः, यथा वा भस्मन्छन्नस्य- एवमविद्याप्रस्यु- 

पम्थापितनामरूपकृतदेदाष्युपाधियोगात् तद्विवेकश्रमकृतो 
जीवस्य ज्ञानैन्रयैतिरोमावः । वा-शब्दो जीवस्य रश्ररात् 
अन्यस्वशङ्काव्याबृत््य्थः । नन्वन्य एव जीवः दैश्ररादस्तु, 

तिरस्कृतज्ञानैश्चयैत्वान ; किं देहयोगकस्पनया १ नेद्युच्यते 

--न हि अन्यत्वं जीवस्य ईश्राहुपपद्यते- ‹ सेयं देवतैक्षत ' 

इत्युपक्कम्य ‹ अनेन जीवेनात्मनानुप्रविद्य ' इ्यास्मश्चव्देन 
जीवस्य परामराौत्; ‹ तत्स स आत्मा तत्त्वमसि श्रेत 

केतो" इति च जीवाय उपदिशति इन्धरात्मत्वम; अतः 

अनन्य एव रश्राल्लीवः सन देहयोगात्तिरोहितज्ञानैशर्यो 

भवति । अतश्च न सांकर्िपिकी जीवस्य स्वप्रे रथादिरष्टिव- 

ठते; यदि च सांकल्पिकी स्वप्रे रथादिसष्टिः स्यात्, नैवा- 

निष्ठं करिचस्स्वप्रं पयेत्, न हि कश्चिदनिष्ठं संकस्पयते । 

यत्पुनरुक्तम-जागरितदेशश्रतिः स्वभ्रस्य सय्यत्वं ल्यापय- 

तीति, न तत्साम्यवचनं सलत्वाभिप्रायम् , स्वर्यञ्योतिष्वि- 

रोधात् › श्रुयेवं च खप्रे रथाद्यभावस्य दक्चितत्वात्; जाग- 

रितप्रभववासनानिर्मितत्वात्तु खप्रस्य तत्तुस्यनिमोसस्वाभिप्रा- 
यं तेत् ! तस्मादुपपन्न स्वप्नस्य मायामाच्रत्वम ॥ 
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तदभावो नाडीषु तच्छ्तरात्मनि च ॥ ७ ॥ 

खप्रावस्था परीक्षिता ; सुषुप्तावस्थेदानी पर्यक्ष्यते । तत्र 

ताः सुपुप्रविषयाः श्रुतयो भवन्ति ; कचिच्छृयते--‹ तयत्रै- 

२. तदभावा- तत्सुप्र; समस्तः संप्रसन्नः स्वप्र न वि- 

धिकरणम् । जानालासु तदा नाडीषु सप्तो भवतिः 

इति ; अन्यत्र तु नाडीरेवासुक्रम्य श्रूयते--: ताभिः प्रयव- 

स्रप्य पुरीतति शेते" इति; तथान्यत्र नाडीरेवानुक्रम्य-- 

°तासु तदा भवति यदा सुप्र: स्वभ्रं न कचन पश्यलयथा- 

म्मिन््राण एवैकधा भवति ` इति ; तथान्यत्र-- ‹ य एषो- 
ऽन्तहेदय आकादास्तस्मिञ्डेतेः इति ; तथान्यत्र-- ' सता 

सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति इति; तथा-- 

प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाद्यं किंचन वेद् नान्तरम् ` 

इति च ॥ 

त्र संशयः किमेतानि नाङ्यादीनि परस्परनिरपेक्ष- 

तया भिन्नानि सुषुपिस्थानानि, आहोसित्परस्परपेक्षतया 

एकं सुषुप्रिस्थानमिति । किं तावस्प्रप्रम् £ भिन्नानीति ; कुतः 

एकार्थस्वात-- न हि एकाथौनां कचितपरस्परापेक्षसं दश्यते 

ब्रीहियवादीनाम्; नाञ्यादीनां च एकार्थता सुषुप्तौ दश्यते, 
° नाडीषु सप्तो भवति ` ‹ पुरीतति शेतेः इति च तत्र तत्र 
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सप्रमीनिर्दैश्स्य तुल्यत्वात् । नसु नैवं सति सप्तमीनिर्देशो 

द द्यते- ‹ सता सोम्य तदा संपन्नो भवति › इति; नैष 

दोषः, तत्रापि सप्तम्यर्थस्य गस्यमानस्वात्-- वाक्यशेषो 

हि तत्र आयतनैषी जीवः सत् उपसर्पतीदयाह--° अ- 

न्यत्रायतनमर्न्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते" इति; प्राण 

शब्देन तत्र प्रकृतस्य सत उपादानात्; आयतनं च सप्तम्य- 

थः, सप्रमीनिर्देश्योऽपि तत्र वाक्यशेषे टइयते-- ‹ सति 

संपद्य न विदुः सति संपद्यामह ' इति । सर्व॑त्र च विके 

पविज्ञानोपरमटक्षणं सुषुप्रं न विशिष्यते । तस्मादेकाथत्वात् 

नाङ्यादीनां विकस्पेन कदाचित किंचित्स्थानं स्वापायोप- 

सर्पति--इति ॥ 

एवं प्राप्रे, प्रतिपाययते-- तदभावो नादीष्वासनि चेति । 

तदमाच इत्ति, तस्य प्रकृतस्य स्वप्रदरंनस्य अमावः सुबुप्तमि- 

लयथेः ; नादीष्वात्मनि चेति समुच्चयेन एतानि नाञङ्यादीनि 

सखापायोपसपैति, न विकस्पेन- इयथः ; कतः £ तच्छतेः ; 

तथा हि सर्वेषामेव नाङ्यादीनां तब त्र सुपुपिस्थानत्व 

श्रूयते ; तच्च सुचये संगृदीतं मवति ; विकस्पे दयेषाम् › पक्षे 

बाधः स्यात् । ननु एकाथेत्वादधिकल्पो नाञ्यादीनां बरीहिय- 

वादिवत्-इत्यक्तम् ; नेत्युच्यते--न हि एकविभक्तिनिरदेकामा- 
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तरेण एकाथैत्वं विकस्पश्च आपतति, नानाथ॑त्वसमुचययो- 

रप्येकविभक्तिनिर्देशदर्थनात्- प्रासादे रेते पर्यङ्के रेते इ्ये- 

वमादिष्ु, तथा इहापि नाडीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्वपितीति 

उपपद्यते समुच्चयः; तथा च श्रुतिः-- ' ताघ्ु तदा भवतति 
यदा सुप्तः खप्रे न कंचन पर्ययथास्मिन्प्राण एवैकधा 
भवति ` इति समुच्चयं नाडीनां प्राणस्य च सुपुप्तौ श्रावयति, 

एकवाक्योपादानात् ; प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समाधिगतम्- 

°प्राणस्तथाुगमात् ' इदयत्र । यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः 

सुषुप्निस्थानत्वेन श्रावयत्ि-- "आसु तदा नाडीषु सपो 

भवति इति, त्रापि प्रदेश्चान्तरभरसिद्धस्य ब्रह्मणोऽप्रति- 

षेधात् नाडीद्रारेण ब्रह्मण्येवावतिष्ठत इति प्रतीयते; न 

चैवमपि नाडीषु सप्तमी विरुध्यते, नाडीभिरपि ब्रह्मोपसर्प॑न् 

सप्र एव नाडीषु भवति- यो हि गङ्गया सागरं गच्छति, 

गत एव स गङ्गायां मवति । भवति च अत्र रदिमिनादी- 

द्रासस्मकस्य ` ब्रह्मरोकमा्स्य विवक्षितल्वात् नाडीस्तु 

सप्रिसंकीतेनम्--“ नाडीषु सपो भवति ` इत्युक्त्वा ‹तं न 

कथन , पाप्मा स्पशतिः इति ब्रुवन् नाडीः प्रञ्च॑सति; 

रवीति च पाप्मस्पश्चांभावे हेतुम् ^ तेजसा हि तदा संपन्नो 

भवति ̀  इति-~- तेजसा नाडीगतेने पित्ताख्येन अभिन्यापक- 
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रणो न बाह्यान् विषयानीक्षत इयर्थः ; अथवा तेजसेति ब्रह्मण 

एवायं निर्देशः, श्रखन्तरे ' ब्रह्मैव तेज एव › इति तेजःशब्दस्य 
ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात; ब्रह्मणा हि तदा संपन्नो भवति नाडी- 

द्वारेण, अतस्तं न कन्न पाप्मा स्प्ुशतीलय्थैः-त्रह्मसंपत्तिश्च 

पाप्मस्पश्तौभावे हेतुः समधिगतः ‹ सर्वे पाप्मानोऽतो निव- 

तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मखोकः ' इत्यादिश्चुतिभ्यः; णवं 

च सति ब्रदेदान्तरप्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुषु्निस्थानेनालुगतो 

नाडीनां समुच्चयः समधिगतो भवति । तथा पुरीततोऽपि 

ब्रह्मप्रक्रियायां संकीतेनात् तदनुयुणमेव सुषुप्तिस्थान 

ज्ञायते--- ‹य एषोऽन्तहदय आकाडस्तस्मिर्दोते' इति 

हृदयाकाशे सुषुर्निस्थाने प्रकते इदञुच्यते-- ' पुरी तति 

रोते" इति; पुरी तदिति हृदयपरिवेष्टनमुच्यते ; तदन्त्व- 

्तिन्यपि हृदयाकाशे शयानः सक्यते ‹ पुरीतत्ति शेते” इति 

वक्तुम्- प्राकारपरिक्ष्रेऽपि हि पुरे बर्तमानः प्राकारे वर्तेत 
इत्युच्यते ; हृदयाकाशञस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम् ' दहर 

उत्तरेभ्यः ' इद्यत्र । तथा नाडीपुरीतत्समुच्चयोऽपि (८ ताभिः 

प्रयवसुप्य पुरीतति शेते › इलयेकवाक्योपादानात् अवगम्यते । 

सस्पराज्ञयोश्च प्रसिद्धमेव ब्रह्मत्म्। एवमेतासु श्रुतिषु त्रीण्येव 

सुषुशनिस्थानानि संकीर्षितानि--नाञ्यः पुरीतत् ब्रह्म चेति; 
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तत्रापि द्वासमाच्रं नाड्यः पुरीतच्च, ब्रहैव तु एकम् 
अनपायि सुषुतिस्थानम् । अपि च नाड्यः पुरीतद्रा 
जीवस्योपाध्याधार एव भवति--तघ्रास्य करणानि वर्तन्त 

इति; न हि उपाधिसंबन्धमन्तरेण सत एव जीवस्याधारः 

कश्चिस्संमवति, ब्रह्माव्यततिरेकेण खमहिमम्रतिष्ठितत्वात् । ् - 
ह्याधारत्वमप्यख सुघुप्े तैव आधारापेयमेदाभिप्रायेण उच्य- 
ते, कथं तर्हिं तादारम्याभिप्रायेण ; यत॒ आह्-- ‹ सता 
सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो मवति इति-स्वश्च- 
व्देन आत्मा अभिरप्यते, स्वरूपमापन्नः सुरो भवतीलर्थः । 
अपि चन कदाचिज्जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिनास्ि, स्वरूपस्या- 
नपायि्वात् ; स्व्रजागरितयोस्तूपाधिसंपरकवश्चात् पररूपा- 
पत्तिमिवपेक्ष्य॒तदुपकमात्सुषुपेः स्वरूपापत्तिर्विवक््यते- 
“स्वमपीतो भवति ' इति ; अतश्च सुपरावस्थायां कदाचिस्छताः 
संपद्यते, कदाचिन्न संपद्यते- इत्ययुक्तम् । अपि च 
स्थानविकस्पाभ्युपगमेऽपि विशोषविज्ञानोपकमलक्षणं ताव- 
स्सुषुप्रं न कचिद्धिरिष्यते ; तत्र सति संपन्नस्तावत् एक- 
स्वात् न विजानातीति युक्तम्, ‹ तत्केन कं विजानीयात् 
इत शरुतः; नाडीषु पुरीतति च शयानस्य न किंचित् अवि 
ज्ञान कारणं शाक्य विज्ञातुम् , भेदतिषयत्वात् , प्यत्र वा 
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अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्' इति श्रुतेः । नतु भेदवि- 

षयस्याप्यतिदूरादिकारणमविज्ञाने स्यात्; बाढमेवं स्यात्, 

यदि जीवः स्वतः परिच्छिन्नोऽभ्युपगम्ये्त--यथा विष्णुमित्रः 

प्रवासी स्वगृहान न पश्यतीति ; न तु जीवस्योपाधिव्यत्तिरे- 

केण परिच्छेदो विध्यते; उपाधिगतमेवातिदूरादिकारणम अ- 

विज्ञाने इति यद्युच्येत, तथाप्युपाधेरुपश्ान्तत्वात स्येव 
संपन्नः न विजानातीति युक्तम । न च वयमिह तुल्यवत् 

नाख्यादिसमुच्यं प्रतिपादयामः; न हि नाड्यः सुर्िस्थानं 

पुरीतच्च इद्यनेन विज्ञानेन किंचिसख्रयोजनमस्ति; न द्यत- 

्वि्ञानप्रतिवद्धं किंचित्फरं श्रूयते ; नाप्येतद्धिज्ञानं फर्वतः 

कस्यचिदङ्गमुपदिश्यते । ब्रह्म तु अनपायि सुपिस्थानम्-- 

इयतसरतिपादयामः ; तेन तु विज्ञानेन प्रयोजनमस्ति जीवस्य 

ज्यास्मत्वावधारणं स्वप्रजागरितव्यवहार विमुक्ततवावधारणं 

च । तस्मादात्मैव सुपरिश्थानम ॥ 

अतः प्रवोधोऽस्मात् ॥ ८ ॥ 

यस्माच्च आत्मैव सुिस्थानम् , अत एव च कारणात् नि- 

ल्वदेव अस्मादात्मनः प्रबोधः स्वापाधिकारे शिष्यते, कुत 

एतदागात् इयस्य प्रस्य प्रतिवचनावसरे--“ यथाभ्नः श्लु 

द्रा विस्फुलिङ्गा व्युचवरन्येवमेवास्माद्ात्मनः सर्वे प्राणाः 

‰, ५९, [[. ~ 
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इययादिना, ˆ सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे... 

इति च । विकरप्यमानेषु तु युषुपिस्थानेषु, कदाचिन्नाडी- 

भयः प्रतिबुध्यते कदाचित्पुरीततः कदाचिदा्मनः- इयश्चा- 

सिष्यत् । तस्माद्प्यास्मैव सुपिस्थानमिति ॥ 

स एव तु कमीनुस्षृति शाब्द विधिभ्यः ॥ ९॥ 

तस्याः पुनः सत्संपत्तेः प्रतिुध्यमानः किं य एव सत्सं- 

पन्नः सर एव प्रतिबुध्यते, उत स वा अन्यो वा इति 

२. कमीनुस्ति- चिन्यते | तत्र प्राप्रं तावत्--अनियम इति; 

शब्दविष्य- कुतः १ यद्ा हि जटयाकषौ कथिजठबिन्दुः 

धिकरणम्। प्रक्षिप्यते, जलरारिरेव स तदा भवति, 

पुनरद्धरणे च स एव जखबिन्दुभेवति- इति दुःसंपादम् 

-- तद्वत् सुप्तः परेणैकत्वमापन्नः संप्रसीद तीति न स एव 

पुनक्स्थातुमर्हति ; तस्मात् सएव श्वसो वा अन्यो वा 

जीवः प्रतिबुध्यते इति ॥ 

एवं प्राप्रे, इदमाह-- स एव तु जीवः सुप्तः खास्थ्यं 
गतः पुनरत्तिष्ठति, नान्यः ; कस्मात्? क्मानुस्प्रतिशम्द वि- 

धिभ्यः; विभज्य हेतुं दश्चैयिष्याभि--कमशेषानु घछठानददौना- 

त्तावत्स एवोत्थातुमहेति नान्यः; तथा हि~ पूर्वद्युरसुष्ठितस्य 
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कमणः अपरेद्युः शेषमनुतिष्ठन्टदयते; न चान्येन सामिकृ- 

तस्य कर्मणः अन्य; रोषक्रियायां प्रवर्तितुसुत्सहते, अतिप्रस- 

ङ्गात्; तस्मादेक एव पूर्वे्युरपरेचुश्च एकस्य कमेण: कर्तेति 

गम्यते । इतश्च स एवोत्तिष्ठति, यत्कारणम् अतीतेऽहनि 

अहमदोऽ्रक्षमिति पूर्बानुभूतद्य पश्चास्स्ररणम् अन्यस्यो- 

त्थाने नोपपद्यते; न हन्यदृ्टम् अन्योऽनुस्मतुमहेति ; सो- 

ऽदहमस्मीति च आत्मानुस्मरणमात्मान्तरोत्थाने नावकस्पते । 

शब्देभ्यश्च तस्थैवोत्थानमवगम्यते ; तथा हि- (पुनः प्रति- 

न्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव ! इमाः सवौ प्रजा 

अहर्दर्गच्छन्वय एतं ब्रह्मरोकं न विन्दन्ति" ‹त इह् व्याघ्रो 

वा सिंहो वादको वा वराहो बा कीटो बा पतङ्गो वा 

दंशो वा मशको वा यद्यद्धवन्ति तदाभवन्ति इयेवमादयः 

शब्दाः स्वापप्रबोधाधिकारपरिता न आत्मान्तसेत्थाने सा- 

मजलस्यम् इयुः । कमेविद्याविधिभ्यश्चैवमेवावगम्यते ; अन्य 

था हि कमैविदयाविधयोऽनथैकाः स्युः; अन्योत्थानपक्षे हि 

सुप्रमात्रो युच्यत्त इद्यापद्येत्त; एवं चेस्स्यात् , वद किं 

काछान्तरफरेन कमणा विद्यया वा कृतं स्यात्। अपिच 

अन्योत्थानपक्ष यदि तावच्छरीरान्तरे व्यवहरमाणो जीव 

उत्तिष्ठेत् ; तत्रयन्यवहाररोपप्रसङ्गः स्यात् ; अथ तत्र सुप्त 
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उत्तिष्ठेत् , कल्पनानर्थ॑क्यं स्यात्- यो हि यस्मिन इरीरे 

सुप्तः सः तस्मिन् नोत्तिष्ठति, अन्यस्मिन् शरीरे सुप्रः 
19 अन्यस्मिननु्तिष्ठतीति कोऽस्यां कल्पनायां काभः स्यान ? 

अथ युक्त उत्तिष्ठेत् , अन्तवान्मोक्ष आपदयेत ; निवृत्ताविव्यस्य 

च पुनरत्थानमनुपपन्नम्; एतेन ईश्वरस्योस्थानं प्रत्युक्तम् , 

निलयनिघरत्ताविद्यस्वात् । अछृताभ्यागमङ्ृतविप्रणाञ्चौ च दु- 
िवारावन्योस्थानपक्षे स्याताम् । तस्मात्स एवोत्तिष्ठति, नान्य 

इति । यत्पुनरुक्तम्- यथा जलराशौ प्रभिप्रो जरबि- 

न्ुनोँद्धतुँ शक्यते, एवं सति संपन्नो जीवो नोत्पतितुमरह- 
तीति, तत्परिटहियत- युक्तं तत्र विवेककारणाभावात् जल- 

बिन्दोरनुद्धरणम्, इह तु विद्यते विवेककारणम्- कमं च 

अविद्या च, इति वैषम्यम् ; श्यते च दुर्विवेचयोरप्यस्म- 

जातीयः क्षीयोदकयोः संसृष्टयोः हंसेन विवेचनम् । अपि 

च न जीवो नाम कथ्ित्परस्मादन्यो विद्यते, यो जरबि- 

न्दुरिष जछराश्चेः सतो बिविच््येत ; सदेव तु उपाधिसंप- 

कोल्जीव इत्युपचयंते इलययसच्रसपरपच्चितम् ; एवं सति याव- 

देकोपाधिगता बन्धानुतरत्तिः, तावदेकजीवन्यवहारः ; उपा- 

ध्यन्तरगतायां तु बन्धानुबत्तौ जीवान्तरन्यवहारः ; स एवा- 
यञुपाधथिः स्वापप्रबोधयोः बीजाङ्कुरन्यायेन-- इत्यतः स 
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एव जीवः प्रतिघुभ्यत इति युक्तम् ॥ 

खुग्पेऽधेसंपत्तिः परिशेषात् ॥ १० ॥ 
असिति मुग्धो नाम, यं मूर्छित इति खौकिकाः कथयन्ति; 

स तु किमवस्थ इति परीक्षायाम् , उच्यते-- तिखस्तावद्- 

8. सुग्धाधि- वस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धाः- जा- 

करणम् । गरितं स्वप्र: सुषुप्तमिति ; चतुर्थ शरीराद्- 

पसपनिः; न तु पञ्चमी काचिद्वस्था जीवस्य श्रृतौ स्मृतौ 
वा प्रसिद्धा अस्ति; तस्माश्चतस्रणामेवावस्थानामन्यतमावस्था 

मूछा-- इति ॥ 

एवं प्राप्रे, ब्रूमः--न तावन्मुगधो जागरितावस्थो भवि- 

ठुमहेति ; न द्ययमिनिद्रयै्विषयानीश्षते । स्यादेतत्--इषुकार- 
न्यायेन मुग्धो मविष्यति--यथा दषुकारो जाप्नदपि इष्वासक्त- 

मनस्तया नान्यान्विषयानीक्षते, एवं मुग्धो मुसकूसंपातादिज- 

नितदुःखानुभवव्यग्रमनस्तया जाग्रद्पि नान्यान्विषयानीश्चत 

इति ; न, अचेतय मानत्वात् ; इषुकारो हि व्याप्रतमना जवीति- 

इषुमेवाहमेतावन्तं कामुपरुभमानोऽभूवभिति, मुग्धस्तु ल- 

व्धसंज्ञो ्रवीति- अन्धे तमस्यहमेताबन्तं कारं प्रक्षिप्ोऽभू- 

वम; न किंचिन्मया चेतितमिति । जाग्रतश्चैकविषयविषक्तचे- 

तसोऽपि देहो विभ्रियते ; युग्धस्य तु देहो धरण्यां पतति । 
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तस्मान्न जागतं । नापि स्वप्रान्पदयति, निःसंज्ञकत्वात् । 

नापि सृतः, प्राणोष्मणो्भावात्--मुग्धे हि जन्तौ मृतोऽयं 

स्यान्न वा मृत इति संशयानः, उष्मास्ति नास्तीति, हद्य- 

देशमारभन्ते, निश्चयार्थम् , प्राणोऽसि नास्तीति च; नासि- 

कादेशम् ; यदि प्राणोष्मणोरस्तित्वं नावगच्छन्ति, ततो श- 

तोऽयभियधभ्यवसाय दृहनायारण्यं नयन्ति; अथ तु प्राण- 

मूष्माणं वा प्रतिपद्यन्ते, ततो नायं मृत इलयध्यवसाय स्ञा- 

लाभाय भिषञ्यन्ति ; पुनरुत्थानान्च न दिष्टं गतः; न हि यमं 

गतः यमरा्ासपरयागच्छति। अस्तु तर्हि सुषुप्रः, निःसंज्ञत्ात , 

अभृतत्वाच्च; न, वैरक्षण्यात्--सुग्धः कदाचिच्धिरमपि नो- 

च्छरुसिति, सवेपथुरस्य देहो भवति, भयानकं च वदनम् , 

विस्फारिते नेतरे; सुषुप्रस्तु प्रसन्नवदनस्तुस्यकारं पुनः पुन- 

रुच्छुसिति, निमीकिते अस्य नेत्रे भवतः, न चास्य देहो 
वेपते; पाणिपेषणमात्रेण च सुषुप्रयुस्थापयन्ति, न तु सग्धं 

सुह रघातेनापि । निमित्तमेदश्च भवति मोहस्वापयोः--यु- 

सरूसंपातादिनिमित्तत्वान्मोहस्य, श्रमनिमित्तत्वराच्च स्वापस्य । 

न च छोकेऽस्ि प्रसिद्धिः-- मुग्धः सुप्त इति । परिशेषाद् 

ैसंपत्तिसरधतेयवगच्छामः--निःसंज्ञत्वात् संपन्नः, इतर- 

स्माच्च वैलक्षण्याद संपन्नः इति ॥ 
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कथं पुनरधंसंपत्निभुगधतेति राक्यते वक्तुम् {--यावता 

सुप्र प्रति तावदुक्त श्रुया- ˆ सत्ता सोम्य तदा संपन्नो मवतिः 

दति, ° अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति ` ‹ नैतं सेतुमहोराते तरतो 

न जरान ब्रस्युनं शोको न सुछ्ृतं न दुष्कृतम्" इलयादि; 

जीवे हि सुकृतदुष्कृतयोः प्रा्निः सुखित्वदु :खित्वप्रययोत्पा- 

दनेन भवति; न च सुखित्वप्रययो दुः खित्वप्रययो वा सुपुप्र 

विद्यते ; सुग्धेऽपि तौ प्रययौ नैव विद्येत; तस्मात् उपाध्यु- 

परामात् सुपुप्रबन्युग्धेऽपि कर्स्रसंपत्तिरेव भवितुमहेति; 

नारथसंपत्तिरिति । अव्रोच्यते--न वरूमः-सुग्पेऽधेसं पत्ति- 

जीवस्य व्रह्मणा भवतीति; किं तिः अर्घेन सुषुप्रपक्षस्य 

भवति सुरधत्वम् , अर्थेनाचस्थान्तरपश्षस्य--इति ब्रूमः; 

दर्दिते च मोहस्य स्वापेन साम्यवैषम्ये। द्वारं चैतत् 

मरणस्य ; यदास्य सावरोषं कर्म भवति, तदा वाड्नसे 

परयागच्छतः; यदा तु निरवज्ेषं कमं भवति, तदा प्राणो- 

ष्माणावपगच्छतः । तस्मादधंसंपत्ति ब्रह्मविद इच्छन्ति । 

यततृक्तम्- न पच्चमी काचिदवस्था प्रसिद्धास्तीति, नेष 

दोषः; काद्ाचित्कीयमवस्थेति न प्रसिद्धा स्यात् । प्रसिद्धा 

चैषा ठोकायर्वेदयोः । अधेसंप््यभ्युपगमाच्च न पच्चमी 

गण्यत इदयनवद्यम् ॥ 
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न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्ध 

स्त्र हि ।॥ ११॥ 

येन ब्रह्मणा सुु्यादिषु जीव उपाध्युपशचमात्संपद्यते, 

तस्येदानीं स्वरूपं श्रुतिवक्षेन निधीयते । सन्त्युभयलिङ्गाः 

५. उभयरिङ्गा- श्रुतयो ब्रह्मविषयाः-- ˆ सर्वकमौ स्वं 

धिकरणम्। कामः सर्वगन्धः सर्वरसः ' इलयेवमाद्याः 

सविरोषलिङ्घाः; अस्थुलमनण्वहस्वमदीचम : इ्येवमाद्याश्च 

निविशेषलिङ्गाः । किमासु श्रुतिषु उभयलिङ्ग रह्म प्रतिपत्त- 

व्यम् , उतान्यतरलिङ्गम; यदाप्यन्यतरलिङ्गम , तदापि 

सविरोषम् , उतत निधिशेषम्-- इति मीमांस्यते । तत्र 

उभयलिङ्श्रुलनुमरहात् उभय लिङ्गमेव रह्म इदयं प्राप्ति, 

नरूमः-- न तावस्सत एव परस्य ब्रह्मण उभयलिङ्गत्वमुपप- 

दयते; न दि एकं वस्तु स्वत एव रूपादिविशेषोपेतं तद्विपरीतं 

च इलयवधारयितुं शक्यम् ; विरोधात् । अस्तु तदहि 

स्थानतः, प्रथिव्या्युपाधियोगादिति ; तद्षि नोपपद्यते-- 

न हि उपाधियोगादप्यन्यादश्चस्य वस्तुनोऽन्यादृशः स्वभावः 

संभवति; न हि स्वच्छः सन स्फटिकः अलक्तकाद्युपाधि- 

योगादस्वच्छो भवति, भ्रममात्रत्वादस्वच्छताभिनिवेशस्य ; 

उपाधीनां च अविद्याप्रस्युपस्थापितस्वान् । अतश्च अन्यतर- 
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लिङ्कपरिग्रहेऽपि समस्तविशेषरहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्म 

प्रतिपत्तव्यम् , न तद्िपरीतम् ; सवत्र हि ब्रह्मस्वरूपप्रतिपा- 

दनपरेषु वाक्येषु  अब्दमस्प्ैमरूपमव्ययम् ' इयेवमादिषु 

अपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते ॥ 

न भेदादिति चेन्न परयेकमलद्र- 

चनात् ॥ १२॥ 

अथापि सयात्--यदुक्तम , निर्धिकर्पमेकलिङ्गमेव व्रह्म 

नास्य स्वतः स्थानतो वा उभयलिङ्कत्वमस्तीति, तन्नोपपद्यत ; 

कस्मात् १ भेदात् ; भिन्ना हि प्रतिविद्यं ब्रह्मण आकारा उप- 

दिश्यन्ते, चतुष्पात् ब्रह्य, षोडश्चकटं ब्रह्य, बामनीतवादिलक्ष- 

णं ब्रह्म, तैखोक्यशरीरतैश्ानरशब्दोदितं ब्रह्य, इलयेवंजातीय- 

काः ; तस्मात् सविरशेषत्वमपि ब्रह्मणोऽभ्युपगन्तव्यम् । ननु 

उक्तं नोभयलिङ्गत्वं ब्रह्मणः संभवतीति ; अयमप्यविरोधः; 

उपाधिकृतत्वादाकारभेदसख ; अन्यथा हि निर्विषयमेव भेद- 

शाखं प्रसज्येत--इति चेत्, नेति ब्रूमः; कस्मात् १ प्रयेक- 

मतद्रचनात्; प्रद्युपाधिभेदं हि अभेदमेव ब्रह्मणः श्रावयति 

शाखम्-: यश्चायमस्यां प्रिथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो 

यश्चायमध्यासं शारीरस्तेजोमयोऽयतमयः पुरुषोऽयमेव स 
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योऽयमासा ' इयादि । अतश्च न भिन्नाकारयोगो ब्रह्मणः 

राख्रीय इति शक्यते वक्तुम्, भेदस्य उपासना्थंत्वात् , 

अभेदे तात्पर्यात् ॥ 

अपि चैवमेके ॥ १३ ॥ 

अपि चेवं मेदद्छननिन्दपूरवंकम् अभेददरनमेव एके 
शाखिनः समामनन्ति-- ° मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति 
किचन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ' 

इति ; तथान्येऽपि---' मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व 

म्रोक्तं विविधं ब्रह्म मे तत्" इति समस्तस्य भोग्यभोक्तृनि- 

यन्तृखक्षणस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मैकस्वभावतामधीयते ॥ 

कथं पुनः आकारवदुपदेदिनीषु अनाकारोपदेशिनीषु च 

ब्रह्मविषयासु श्रुतिषु सतीषु, अनाकारमेव ब्रह्म अवधायते, 

न पुनर्विपरीतम् £ इयत उत्तरं पठति-- 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॥ १४ ॥ 

रूपाद्याकाररदहितमेव हि ब्रह्म अवधारयितव्यम् , न रूपा- 

दिमत्; कस्मात् १ तत्प्रधानत्वात्; ‹ अस्थूकमनण्वहस्वम- 

दीधम्" ' अशब्दमस्पशमरूपमनव्ययम्' (आकाशो वै नाम 
नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा तद्भद्य ` ‹ दिव्यो हयमूतैः 



स्. १५. तृतीयोऽध्यायः | &2५ 

पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ' ‹ तदेतद्भह्यापू्वैमनपरमनन्त- 

रमवाह्यमयमात्मा बरह्म सवौनुमूः ` इयेवमादीनि वाक्यानि 

निष्प्रपच्चन्रह्यात्मतत्तवप्रधानानि, न अर्थान्तरप्रधानानि-दइये- 

तसपरतिष्ठापितम् ‹ तत्त समन्वयात् ' इखन्न; तस्मादेवंजाती- 

यकेषु वाक्येषु यथाश्चृतं निराकारमेव ब्रह्म अवधारयित- 
न्यम् । इतराणि तु आकारवद्द्यनिषयाणि वाक्यानि न 
तत्प्रधानानि; उपासनाविधिप्रधानानि हि तानि; तेष्वसति 

विरोधे यथाश्रुतमाश्रयितञ्यम ; सति तु विरोधे तस्रधानानि 
अतस््रघानेभ्यो बलीयां सि भवन्ति- इलयेष विनिगमनायां 

हेतुः, येन उभयीष्वपि श्रुतिषु सतीषु अनाकारमेव ब्रह्म 
अवधायैते, न पुनर्विपरीतमिति ॥ 

का तद्याकारवद्धिषयाणां श्रुतीनां गतिः १ इलयत आदह्-- 

प्रकारावच्ातरैय्यात् ॥ १५ ॥ 
यथा प्रकाश्यः सौरश्वान्द्रमसो वा वियग्याप्य अवतिष्ठ- 

मानः अङ्कुस्याद्युपाधिसंबन्धात् तेषु ऋटजुवक्रादिभावं प्रति- 

प्यमानेषु तद्धावमिव प्रतिपद्यते, एवं ब्रह्मापि प्रथिव्यादुपा- 
धिसंबन्धात् तदाकारतामिव प्रतिपद्यते ; तदाटम्बनो ब्रह्मण 

अआकारविङेषोपदेश् उपासनाथ न विरुध्यते ; एवम् अवै- 
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यथ्यैम् आकारवद्भह्यविषयाणामपि वाक्यानां भविष्यति; न 

हि वेदवाक्यानां कस्यविदर्थैवत्वम् कस्यचिदनथेवत्त्वमिति 

युक्तं प्रतिपत्तुम्, प्रमाणत्वाविशेषात् । नन्वेवमपि यत्पुरस्ता- 

सतिज्ञातम्- नोपाधियोगादधप्युभयरिङ्गत्वं ब्रह्मणोऽस्तीति, 

तद्विरुध्यते ; नेति घरूमः--उपाधिनिमित्तस्य वस्तुधमेत्वाजु- 

पपत्तेः ; उपाधीनां च अविष्याप्रद्युपस्थापितत्वात् । सलयामेव 

च नैसगिक्यामविद्यायां लोकवेदव्यवहारावतार ईति तत्र 

तत्र अवोचाम ॥ 

आह च तन्माच्रम् ।॥ १६॥ 

आह च श्रुतिः चैतन्यमान्रं विश्चणरूपान्तररहितं नि- 

विशेषं ब्रह्म--‹ स यथा सैन्धवधघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृर्स्ो 

रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कत्त प्रज्ञा- 

नधन एव ' इत्ति । एतदुक्तं भवति--नास्य आत्मनोऽन्तवै- 

हिव चैतन्यादन्यदूपमस्ि, चैतन्यमेव तु निरन्तरमस्य ख- 

रूपम-यथा सैनधवधघनस्यान्त्वहिश्च छवणरस एव निरन्तरो 

मवति, न रसान्तरम् , तथैवेति ॥ 

दरहीयति चाथो अपि स्मयते ॥ १७॥ 

दृशौयति च श्रुतिः पररूपग्रतिषधेनैव ब्रह्म-निर्विरोष- 
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(> 2 त्वात्-- ‹ अथात अदेश नेति नेति" ‹ अन्यदेव तद्वि- 

दितादथो अविदितादधि ' (यतो वाचो निवतैन्ते अप्राप्य 

मनसा सह ` इत्येवमाद्या } बाप्कङिना च बाध्वः पष्टः 

सन् अवचनेनेव ब्रह्म प्रोवाचेति श्रूयते-- (स हो- 

वाचाधीहि मो इत्ति स तृष्णीं बभूव तं ह द्वितीये 

तृतीये वा वचन उवाच ब्रूमः खल त्वं तु न विजानासि । 

उपदश्ान्तोऽयमात्मा ' इति । तथा स्प्रतिष्वपि परप्रतिषेधे- 

नैवोपदिश्यते--' ज्ञेय यत्तसपरवक्ष्यामि यञ्जञा्वामृतमद्सुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते" इेवमादास्ु । 
तथा विश्वरूपधरो नारायणो नारदञुवाचेति स्मर्यते-- 

“माया द्येषा मया स्रष्टा यन्मां परयसि नारद । सर्व॑भूतगुणे- 

यक्तं नेवं मां ज्ञातुमहंसि ` इति ॥ 

अत एव चोपमा सु्थकादिवत् ॥ १८ ॥ 
यत एव च अयमात्मा चैतन्यकूपो निधिशेषो बाड्न- 

सातीतः परप्रतिषेधोपदे दयः, अत एव च अस्योपाधिनिमि- 
त्तामपारमार्थकीं विशेषवत्तामभिग्रेय जरसूर्यकादिवदि्यु- 
पमा उपादीयते मोक्षन्ञा्ेषु-- ‹ यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा 
विवस्वानपो भिन्ना बहुमैकोऽलुगच्छन् । उपाधिना क्रियते 
भेदरूपो देवः क्षतरेष्वेनमओोऽयमात्मा ' इति । ‹एक एव 
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हि भूतास्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव 
टृ श्यते जर्चन्द्रवत् ̀  इति चैवमादिषु ॥ 

अनर प्रयवस्थीयते-- 

= ९ अम्बुवदग्रह्णात्तु न तथात्वम् ॥ १९. ॥ 

[9 (7 १ ¢ 

न जलमूर्यकादितुल्यत्वमिहोपपदयते, तद्वदप्रहणात् ; सूया- 
दिभ्यो हि मूर्तभ्यः प्रथग्भूतं वि्रकृष्देशं मूत जरं गृह्यते; 
तत्र युक्तः सूयौदिप्रतिनिम्बोदयः; न तु आत्मा मूतः; न 

चास्मासप्रथगभूता विग्रकृषटदेश्चाश्नोपाघयः, स्वेगतस्वात् सवौ- 

नन्यत्वाच् । तस्मादयुक्तोऽयं दृष्टान्त इति ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते-- 
३ ¢ 

व्राद्धहासनाक्त्वमन्तमोवादुजयः- 
. ३ 

सामक्स्यादेवम् ॥ २० ॥ 

युक्त एव तु अयं दृष्टान्तः) विवक्षितांशसंभवात् ; न दहि 

दृष्टान्तदाष्टौन्तिकयोः कचित् कंचित् निवाक्षितमंशं सुक्स्वा 

सवेसारूप्यं केनचित् दशैयितुं शक्यते; सर्वसारूप्ये हि 

टृष्टान्तदाष्टौन्तिकिभावोच्छेद् एव स्यात्; न चेदं स्वमनी- 

षया जलसूयैकादिदृष्टान्तश्रणयनम् ; शाखप्रणीतस्य तु अस्य 
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प्रयाजनमात्रञुपन्यस्यते । फं पुनरप्र विवक्षितं सारूप्यमिति, 

तदुच्यते-- वृद्धिद्ठासभाक्त्वभिति । जख्गतं हि सूयप्रति- 

विम्बं जखबृद्धौ वर्धते, जरहासे हसति, जरचरने चरति, 

जरभेदे भिद्यत- इयेवं जरधमानुविधायि भवति, न 

तु परमाथेतः सूर्यस्य तथात्वमस्ति ; एवं परमा्थतोऽविक्त- 

मेकरूपमपि सन ब्रह्म देहाघ्युपाध्यन्तमोवात् मजत्त इवोपा- 

यिधमान्तृद्धिहासादीन् । पवम्रुभयोरएान्तदाष्न्तिकयोः सा- 

मश्नस्याद्विरोधः ॥ 

दीनाच ॥ २१ ॥ 

दशयति च श्रुतिः परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषूषाधिष्वन्त- 

रनुप्रवेशम-- ' पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स 

पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत् ' इति ; ^ अनेन जीवेना- 

त्मनाुप्रविदयः इति च । तस्मा्युक्तमेतत् (अत एव 

चोपमा सूर्यकादिवत् ` इति । तस्मात् निर्विकस्पकैकलिङ्ग- 
मेव ब्रह्म, न उभयलिङ्ग विपरीतलिङ्खं वा इति सिद्धम ॥ 

अत्र केचित् दवे अधिकरणे कस्पयन्ति--~- प्रथमं तावत् 

किं प्रयस्तमिताशेषप्रपच्चमेकाकार ब्रह्म, उत प्रपच्चवदने- 

काकारोपेतभिति ; दितीयं तु प्रयस्तमितप्रपच्चत्वे किं सल- 
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क्षणं ब्रह्म, उत बोधरक्षणम › उत उभयक्षणमिति । अत्र वयं 

वदामः-- सर्वथाप्यानथंकयमधिकरणान्तरारम्मस्येति ; यदि 

तावदनेकलिङ्कत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकतेन्यभिययं प्रयासः; 

तत पूर्वेणैव ‹न स्थानतोऽपि ` इत्यनेनाधिकरणेन निरारृत- 
मिति, उत्तरमधिकरणम् ‹ प्रकाशषवञ् ' इलयेतव्यथमेव भवेत् । 

न च सदक्षणमेव ब्रह्म न बोधरक्षणम-इति शक्यं वक्तुम › 

८ विज्ञानघन एव ` इल्यादिश्चुतिवैयथ्यंप्रसङ्गात; कथं चा 

निरस्तचेतन्यं ब्रह्म चेतनस्य जीवस्यात्मत्वेनोपदिषयेत ? 

नापि बोधलक्षणमेव ब्रह्म न सहक्षणम - इति राक्यं 

वक्तुम् › (अस्तीत्येबोपकब्धन्यः' इत्यादिश्रतिवैय््यप्रस- 

ङ्गात्; कथं वा निरस्तसत्ताको बोधोऽभ्युपगम्येत | 

नाप्युभयल्षणमेव ब्रह्म-इति शक्यं वक्तुम् , पूवोभ्युपगम- 

विरोधग्रसङ्गान्; सत्ताव्यावृत्तेन च बोधेन बोधव्यावृत्तया 

च सत्तया उपेतं ब्रह्म प्रतिजानानख तदेव पूर्वाधिकरणभरति- 

षिद्ध समप्रपच्चत्वं प्रसव्येत । श्रुतत्वाद्दोष इति चेत्, न, 

एकस्य अनेकस्वभावत्वालुपपत्तेः । अथ सत्तैव बोधः, बोध 

एव च सत्ता नानयोः परस्परव्यावृक्तिरस्तीति यद्युच्येत , 

तथापि किं सह्नक्षणं ब्रह्म, उत बोधलक्षणम् , उतोभयलक्ष- 

णम्-इत्ययं विकस्पो निराम्बन एव स्यात् । सूत्राणि से- 
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काधिकरणत्वेनेवस्माभिर्नीतानि । अपि च ब्रह्मविषयासु श्रु- 
तिषु आकारवद्नाकारप्रतिपादनेन विग्रतिपन्नासु, अनाकारे 
ब्रह्मणि परिगृहीते, अवद्यं वक्तव्या इतरासां श्रुतीनां गतिः; 

तादर्थ्येन ' प्रकावच्च ' इद्यादीनि सूत्राण्यर्थवत्तराणि संप- 

दन्ते ॥ 

यदप्याहुः-आकारवादिन्योऽपि श्रुतयः प्रपच्चप्रविख्यमु- 
खन अनाकारप्रतिपन््य्था एव, न प्रधथग्थां इति, तदपि न 
समीचीनभिव छक््यते; कथम् £ ये हि परविद्याधिकारे के- 
चिसप्रपञच्चा उच्यन्ते, यथा युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशे 

ति, अयं वै हरयोऽयं वे दृश्च च सहस्राणि बहूनि चानन्ता- 

नि च” इलयेवमादयः-ते भवन्तु प्रविख्या्थाः ; ‹ तदेतद्भ- 
हयापूवेमनपरमनन्तरमबाह्यम् ' इत्युपसंहारात् । ये पुनरूपा- 
सनाविधानाधिकारे प्रपच्चा उच्यन्ते, यथा: मनोमयः श्रा- 
णक्ञरीरो भारूपः ' इयेवमादयः-न तेषां परिख्यातं न्या- 
स्यम्; (स क्रतुं कुवीत ' इलयेवंजातीयकेन प्रक्ृतेतनैव उपास- 
नविधिना तेषां संबन्धात् । श्या च एवंजातीयकानां गुणा- 
नासुपासनाथेत्वेऽवकर्पमाने न र्षणया प्रवियार्थत्वमव- 
कर्पते । सर्वेषां च साधारणे प्रनिख्याभत्वे सति ‹ अरूपव- 
देव हि तस्रधानत्वात् ` इति विनिगमनकारणचचनम् अनव- 

४. ५४. 111, 3 
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काशं स्यात् । फरमप्येषां यथोपदेशं कचिदुरितक्षयः; कचि- 
देश्ैयेप्रा्निः, कचित्करमयुक्तिरित्यवगम्यत एव-दइयतः पार्थ- 
गर्यमेव उपासनावाक्यानां ब्रह्मवाक्यानां च न्याय्यम्, न 

एकवाक्यत्वम् ॥ 

कथं च एषामेकवाक्यतोप्प्र्ष्यत इति वक्तन्यम--एकनि- 

योगप्रतीतेः, प्रयाजदर्शपूणेमासवाक्यवदिति चेत् , न, ब्रह्म- 

वाक्येषु नियोगाभावात्-वस्तुमाच्रपयैवसायीनि हि. ब्रह्मवा- 

चयानि, न नियोगोपदेशीनि इयेतद्विस्तरेण प्रतिष्ठापितम् 

‹ तत्तु समन्वयात् ' इ्यत्र । किविषयश्चात्न नियोगो ऽभिप्रेय- 

त इति वक्तन्यम् ; पुरूषो हि नियुज्यमानः ‹ कुरू ` इति स्व- 

व्यापारे कस्मिश्चिन्नियुज्यते । ननु दवैतप्रपच्चभ्रविख्यो नियो- 

गविषयो भविष्यति--अप्रविापिते हि द्ैतम्रपथ्वे ब्रह्मत- 

वावबोधो न भवतीलयतो ब्रह्मतत्त्वाववोधभ्रयनीकभूतो दवे 
प्रपञ्च; प्रविराप्यः-यथा खगैकामद्च यागो ऽनुष्टातव्य 

उपदिश्यते, एवमपवगेकामस्य प्रपच्चप्रविखयः ; यथा च त- 

मसि व्यवस्थितं घटादितत््वमबलुभुस्समानेन तसप्रयनीक- 

भूतं तमः प्रविलाप्यते, एवं ब्रह्मततत्वमववुसुत्समानेन तल्म- 

लयनीकभूतः प्रपच्चः प्रविखापयितव्यः-ब्रह्मसभावो हिं प्रप- 
च्चः, न प्रपच्चस्वभावं ब्रह्म; तेन नामरूपप्रपश्चप्रविापनेन 
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ब्रह्मतन्त्वाववोधो मवति---इति । अत्र वयं प्रच्छामः- 

कोऽयं प्रपच्वप्रविख्यो नाम १-किमभिप्रतापसंपकात् घृतका- 

िन्यप्रविख्य इव प्रपच्वप्रविख्यः कतेन्यः, आद्दोखिदेक- 

स्सिश्चन्द्रे तिभिरकृतानेकचन्द्रभमपशच्चवत् अविन्याकृतो ब्रह्मणि 

नामरूपप्रपश्चो विद्यया प्रविखापयितव्यः---इति । तत्र यदि 

तावद्धियमानोऽयं प्रपश्चः देहादिरक्चण आध्यात्मिकः बाह्यश्च 

प्रथिव्यादिलक्षणः प्रविरूपयितव्य इत्युच्येत, स पुरुषमाध्रे- 

णाश्चक्यः प्रविरापयितुमिति तस्प्रविखयो पदेरोऽशक्यविषय 

एव स्यात्; एकेन च आदिसुक्तेन प्रथिव्यादिप्रविखयः कृत 

इति इदानीं प्रिथिव्यादिशुत्यं जगदमविष्यत् । अथ अविद्या- 

ध्यस्तो ब्रह्मण्येकस्मिन् अयं प्रपश्चो विद्यया प्रविलाप्यत इति 

नयात् › ततो ब्रह्मैव अविदाध्यस्तप्रपच्वप्रयाख्यानेन आषेद्- 

यितव्यम्- एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म तत्सस्यं स आत्मा तत्त्व- 

मसि ` इति--तस्मिन्नावेदिते, बिद्या स्वयमेवोत्पद्यते ; तया च 

अविद्या बाध्यते, ततश्च अविद्याध्यस्तः सकलोऽयं नामरूप- 

प्रपच्चः स्वप्रप्रपश्चवत् प्रविरीयते- अनावेदिते तु जह्यणि 

° ब्रह्मविज्ञानं कुर प्रपञच्वप्रविल्यं च ` इति शतक्त्वोऽप्युक्त 

न ब्रह्मविज्ञाने प्रपच्चप्रविख्यो वा जायेत । नन्वावेदिते ज- 

ह्यणि तद्धिज्ञानविषयः प्रपञ्चविख्यविषयो वा नियोगः 
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(> (1 न ज्जः 
स्यात् ; न, निष्प्रपश्चन्रह्मात्मत्वावेदनेनेव उभयसिद्धेः-रज्जु- 

स्वरूपप्रकाशचनेनैव हि तत्स्वरूपविज्ञानम् अविद्याध्यस्तसर्पा- 

दिप्रपच्चप्रविटयश्च भवति; न च कृतमेव पुनः क्रियते ॥ 

नियोज्योऽपि च प्रपञ्चावम्थायां योऽवगम्यते जीवो 

नाम, स प्रपच्चपक्षस्थैव वा स्यात्, ब्रह्मपक्षस्येव वा-- 

प्रथमे विकल्पे निष्प्रपच्चत्रह्मतत्वपघ्रतिपादनेन प्रथिव्यादि- 

वत् जीवस्यापि प्रविलापितव्वात् कस्य प्रपञ्चविख्ये नियोग 

उच्येत 2 कस्य वा नियोगनिष्टतया मोक्षोऽवाप्तन्य उच्येत 

द्वितीयेऽपि ब्रह्मैव अनियोञ्यस्वभावं जीवस्य स्वरूपम , जी- 

वत्वं तु, अविद्याकृतमेव~- इति प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्या- 

भावात् नियोगाभाव एव । द्रष्ट्यादिशब्दा अपि परविद्या 

पिक्रारपठिताः तच्त्वामिगयुलीकरणग्रधानाः, न तच्वाववोध- 

विधिप्रधाना भवन्ति; लोकेऽपि- इदं पश्य, इदमाकणेयेति 

च एवंजातीयकेषु निर्देशेषु प्रणिधानमाच्रं कु्वित्युच्यते, न 

साक्षाञज्ञानमेव छुर्विति; ज्ञेयाभिमुखस्यापि ज्ञानं कदाचि- 

जनायते, कदाचिन्न जायते ; तस्मात् तं प्रति ज्ञानविषय एव 

दशेयितव्यो ज्ञापयितुकाभमेन ; तस्मिन्दर्दिते खयमेव यथा- 

विषयं यथाप्रमाणं च ज्ञानञयुत्पद्यते; न च प्रमाणान्तरेण 

अन्यथाप्रसि द्धेऽ्थे अन्यथाज्ञानं नियुक्तस्याप्युपप्यते; यदि 
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पुन्नियुक्तोऽहमिति अन्यथा ज्ञानं कुयोत् , न तु तत् ज्ञानम् , 

किं तर्हि, मानसी सा क्रिया; स्वयमेव चेदन्यथोत्पद्येत, 

भ्रान्तिरेव स्यात् । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं यथाभूतविषयं च; 

न ततत नियोगकषतेनापि कारयितुं श्चक्यते, न च प्रतिषेधशते- 

नापि घारयित शक्यते ; न हि तत् पुरुषतन्त्रम् , वस्तुतन्त्रमेव 

हि तत्; अतोऽपि नियोगाभावः; किंचान्यत््-- नियोगनिष्ठ- 

तयैव पयेवस्ययान्नाये, यदभ्युपगतम् अनियोज्यत्रह्मात्मत्वं जी- 

वस्य, तत् अप्रमाणकमेव स्यात् ; अथ श्ञाख्चमेव अनियोञ्यन्र- 

ह्यास्मत्वमाचश्रीत, तदवबोधे च पुरषं नियु शीत, ततो ब्ेह्य- 

राखस्येकस्य व्यथेपरता विरुद्धाथेपरता च प्रसञ्येयाताम् । 
नियोगपरतायां च, श्चुतहानिः अश्रुतकल्पना कमेफल्वन्मो- 

्षस्यादष्टफख्त्वम् अनियत्वं च~ इवयेवमादयो दोषा न केन- 

चित्परिहत शक्याः । तस्माद्वगतिनिष्ठान्येव बद्मवाक्यानि, 

न नियोगनिष्ठानि । अतश्च एकनियोगप्रतीतेरेकवाक्यतेय- 

युक्तम् ॥ 

अभ्युपगम्यमानेऽपि च ब्रह्मवाक्येषु नियोगसद्धावे, तदे- 

कत्वे निष्प्रपच्चोपदेशेषु सप्रपच्चोपदेशेषु च असिद्धम्; न हि 

राब्दान्तरादिभिः प्रमा्गोन्नियोगमभेदेऽवगस्यमाने, सवत्र एको 

नियोग इति शक्यमाश्रयितुम् ; प्रयाजदङपू्णमासवाक्येषु 
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तु अधिकारांशेनाभेदात् युक्तमेकत्वम् ; न त्विह सगुणनि- 

गणचोदनाञ्ु कथिदेकत्वकरोशोऽस्ति; न हि भारूपत्वा- 

द्यो गुणाः प्रपश्वप्रविखयोपकारिणः, नापि प्रप्चविर्यो 

भारूपत्वादिगुणोपकारी, परस्परविरोधित्वात्; न दहि कत्स- 

प्रपश्चप्रविखापनं प्रपच्चैकदेशपेक्षणं च एकस्मिन्धर्मिणि 

युक्तं समावेरायितुम् । तस्मात अस्मदुक्त एव विभागः 

आकारबदनाकारोपदेश्चानां युक्ततर इति ॥ 

प्रकते ताचनत्वं हि प्रतिषेधति ततो 
व्रवीति च भ्रूयः॥ २२॥ 

टे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत चैवामूतै च" इत्युपक्रम्य, 
, पथ्चमहाभूतानि दरैराद्येन प्रविभज्य, अमूतैरसस्य च पुरु- 

द. प्रृतेता- षशब्दोदितस्य माहारजनादीनि रूपाणि 

वत्वाधिः दरदीयित्वा, पुनः पल्यते-- ° अथात आ- 

करणम् । देशो नेति नेति न द्येतस्मादिति नेय- 

न्यत्परमस्ति ` इति । तत्र कोऽस्य प्रतिषेधस्य विषय इति 

जिज्ञासामहे; न ह्यत्र इदं तदिति विशेषितं किंचितपरतिषेध्य- 

सुपरुभ्यते ; इत्ति-शब्देन तु अन्न प्रतिषेध्यं किमपि समर्प्यते, 

°नेति नेति इति इति-परत्वात् नज्प्रयोगस्य ; इति-शब्द्- 

श्चायं संनिहितारम्बनः एवंशब्दसमानवृत्तिः प्रयुज्यमानो 
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दश्यते ८ इति ह स्मोपाध्यायः कथयति" इवयेवमादिषु ; 

संनिष्ितं चात्र प्रकरणसामभ्योदूपद्वयं सप्रपश्च ब्रह्मणः; 

तच्च ब्रह्म, यस्यते द्धे रूपे | तच्र नः संरय उपजायते-- 

किमयं प्रतिषेधो रूपे रूपवञ्च उभयमपि प्रतिषेधति, आहो- 

स्विदेकतरम् ; यदाप्येकतरम् ›, तदापि फं ब्रह्य प्रतिषेधति, 

रूपे परिशिनष्टि, आोचख्विदरूपे प्रतिषेधति, ब्रह्म परिशि- 

नष्टि-- इति ॥ 

त्र प्रकृतत्वाविश्येषादुभयमपि प्रतिषेधतीलयाशङ्कामहे-- 

द्रौ चैतौ प्रतिषेधौ, दिः नेतिरब्दप्रयोगात् ; तयोरेकेन सप्र 
पच्चं ब्रह्मणो रूपं प्रतिषिध्यते, अपरेण रूपवद्भद्य- इति भवति 

मतिः । अथवा ब्रहैव रूपवत् प्रतिषिध्यते; तद्धि वाञ्न- 

सातीतत्वादसंभाव्यमानसद्धावं प्रतिषेधम् ; न तु रूप- 

प्रपञ्चः प्रलयक्षादिगोचरत्वात् प्रतिषेधाहैः; अभ्यासस्त्वाद- 

रथैः इयेवं प्राप- 

ब्रूमः--न तावदुभयप्रतिषेध उपपद्यते, शल्यवादप्रसङ्गात्- 

कंचिद्धि परमाथेमारस्न्य अपरमाथेः प्रतिषिध्यते, यथा 

रञ्ज्वादिषु सपोदयः; तच्च परिक्िष्यमाणे कस्िधिद्धावे 

अवकस्पते; कृरस्प्रतिषेधे तु कोऽन्यो भावः परिशिष्यत १ 

अपरिश्चिष्यमाणे चान्यस्मिन्, य॒ इतरः प्रतिषेद्धुमारभ्यते 
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परतिषेद्ुमशक््यत्वात् तस्यैव परमाथैत्वापत्तेः प्रतिषेधानुप- 

पत्तिः । नापि ब्रह्मप्रतिषेध उपपद्यते-- ब्रह्मते ब्रवाणि 

इत्याद्युपक्रमधिरोधात् , ‹ असन्नेव स॒ भवतति । असद्रद्येति 
वेद् चेत्" इलयादिनिन्दाविरोधात् , ¦ अस्तीदेवोपन्धव्यः ' 

इल्ाद्यवधारणविरोधात्, सवैवेदान्तव्याकरोपम्रसङ्गाच्च । वाड्- 

नसातीतत्वमपि ब्रह्मणो न अभावाभिप्रयेणाभिधीयते; न 

हि महता पर्किरबन्धेन ' ब्रह्मविदाप्नोति परम ' ‹सयं 

ज्ञानमनन्तं बह्म ` इयेवमादिना वेदान्तेषु जह्य प्रतिपाद्य 

तस्यैव पुनः अभावोऽभिरप्येत ; ‹प्रक्षारनाद्धि पङ्कस्य दूरा- 
दस्परनं वरम्' इति हि न्यायः} प्रतिपाद्नप्रक्रिया तु 

एषा- ° यतो वाचो निवतंेन्ते । अप्राप्य मनसा सह 

इति ; एतदुक्तं भवति-- वाड्नसातीतमविषयान्तःपाति 

प्रयगात्मभूतं नियशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं ब्रहेति । तस्माद्र 

ह्मणो रूपप्रपश्चं प्रतिषेधति, परिशिनष्टि ब्रह्म--इत्यवगन्त- 

व्यम् ॥ 

तदेतदुच्यते--प्रकृतैतावत््वं हि परतिषेधतीति । प्रकृतं 
यदेतावत् इयत्तापरिच्छिन्नं मूतौमूतैरश्चणं ब्रह्मणो रूपं तदेष 
कब्दः प्रतिषेधति । तद्धि प्रकृतं प्रपञ्चितं च पू्ैस्मिन्प्न्थे 
अधिदैवतमध्यात्मं च ! तज्ञनितमेव च वासनालक्षणमपरं 
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रूपम् अमूतेरसभूतं पुरुषशब्दोदितं लिङ्गास्मव्यपाश्रयं मा- 

हारजनाद्ुपमाभिदैरितम--अमू्तरसस्य पुरुषस्य चश्ुप्रौद्य- 
रूपयोगित्वानुपपत्तेः । तदेतत् सग्रपच्चं ब्रह्मणो रूपं संनि- 

हिताम्बनेन इति-करणेन प्रतिषेधकं नञे प्रति उपनी- 

यत इति गम्यते । ब्रह्म तु रूपविशेषणत्वेन षष्ठया 

निर्दिष्टे पूवैस्मिन्यन्थे, न स्वप्रधानत्वेन । प्रपच्चित्ते च 

तदीये रूपट्ये रूपवतः स्वरूपलिज्ञासरायाम् इदयुपक्रा- 

न्तम्-- * अथात आदेशो नेति नेतिः इति । तत्र कल्पि- 

तरूपप्रयाख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूपबेदनमिति निर्णीयते । 

तदास्पदं हि इदं समस्तं कायम् /नेति नेतिः इति 

प्रतिषिद्धम् । युक्तं च का्येख, वाचारम्भणक्षब्दादिभ्यो- 

ऽसत्त्वमिति, नेति नेतीति प्रतिषेधनम्; न तु ब्रह्मणः, 

सवेकस्पनामूरत्वात् । न च अत्र इयमाशङ्का कर्तन्या-- कथं 

हि शाख स्वयमेव ब्रह्मणो रूपद्वयं दशेयित्वा, स्वयमेव पुनः 

प्रतिषेधति प्रक्षाङनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पश्चैनं वरम् ' इति- 

यतः नेदं शाखं प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयं निर्दिशति, 

लोकप्रसिद्धं तु इदं रूपद्वयं नद्यणि कल्पितं परामृराति प्रति- 

षेध्यत्वाय शुद्धन्रह्यस्वरूपप्रतिपादनाय च~ इति निरवद्यम् । 

द्रौ च एतौ प्रतिषेधौ यथासंख्यन्यायेन द्रे जपि मूतौमूते परति- 
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बेधतः; यद्वा पूर्वैः प्रतिषेधो मूतर प्रतिषेधति, उत्तरो 
वासनारािम् । अथवा ° नेति नेति इति वीप्सा इयम-- 

‹ इतिः इति यावक्किचित उस्प्रक्ष्यते, त्सव न भवतीत्य 

अः--परिगणितप्रतिषेधे हि क्रियमाणे, यदि तैतद्भह्य, कि- 

मन्यद्भह्च भवेदिति जिज्ञासा स्यात्; वीप्सायां तु सयां 

समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषेधात् अविषयः प्रयगात्मा ब्रह्य 

ति, जिज्ञासा निवतेते । तस्मात् प्रपच्चमेव ब्रह्मणि कर्पते 

प्रतिषेधति, परिशिनष्टि ब्रद्म-- इति निणेयः ॥ 

इतश्च एष एव निणेयः, यतः-- ततः प्रपश्वप्रतिवेधात् , 

भूयो ब्रह्म ्रवीति- ^ अन्यत्परमस्ति * इति । अभावावसाने 
दि प्रतिषेधे क्रियमाणे किमन्यत्परमस्तीति श्रूयात् । तत्रैषा 

अक्षरयोजना-- ° नेति नेति ' इति ब्रह्म आदिय, तमेवे 
४ | + भ ११ भ (~ भ १ £ 

आदेशं पुननिवक्ति- “नेति नेतिः इयस्य कोऽथः १ नहि 

एतस्माद्भह्णो व्यतिरिक्तमस्तीलयतः ‹ नेति नेति” इत्युच्यते, 
न पुनः स्वयमेव नास्ति- इयथः; तच्च दशंयति- अन्य- 

रपरम् अप्रतिषिद्धं ब्रह्म अस्तीति । यदा पुनरेवमक्षसाणि यो- 
[० [9१ ५ १ ८ ~ १ 

ज्यन्त--न हि; एतस्मात् ‹ इति न ̀  ‹ इति न ` इति प्रपच्वप्र- 

तिषेधरूपात् अदेरनात् , अन्यत्परमादेशनं ह्मणः अस्तीति- 

तदा, {ततो वीति च भूयः ' इत्येतत् नामधेयविषयं यो- 
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जयितव्यम्-- ' अथ नामधेय < सलयस्य सलयमिति प्राणा 

बै सव्यं तेषामेष सवयम् ' इति हि त्रवीति-- इति । तच्च 

तरह्मावसाने प्रतिषेधे समखसं भवति; अभावावसाने तु 

प्रतिषेधे, किम् ` सलयस्य सलयम्' इच्युच्येत १ तस्माद्रह्याचसानः 

अयं प्रतिषेधः, नामावावसानः--- इयध्यवस्यामः ॥ 

तदव्यक्तमाह हि ॥ २२॥ 

यत्तत् प्रतिषिद्धास्पशच्चजातादन्यत् परं ब्रह्म, तदस्ति 

चेल , कस्मान्न गृह्यत इति, उनच्यते--तत् अव्यक्तमनिन्द्रि- 

यप्राह्यम् , सर्वदर्यसाक्षित्वात् । आह हि एवं श्रुतिः-- "न 

चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यै्दैवैस्तपसा कमणा वा ' ‹स 

एष नेति नेलयात्मागृह्यो न हि गृह्यते ' ‹ यत्तदद्रेरयमभ्राह्यम् ' 

: यद् द्ेवैष एतस्मिन्न दये ऽनास्म्येऽनिसक्तेऽनिख्यने › इवयया- 

यया ; स्मरतिरपि-- " अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमु- 

च्यते ` इदयाद्या ॥ 

अपि च संराधने प्रलक्चानुमा- 

नाभ्याम् ॥ २४ ॥ 

अपि च एनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपश्चमन्यक्तं संराधन- 

कारे परयन्ति योगिनः ; संराधनं च भक्तिध्यानप्रणिघानाद्य- 
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लुष्ठानम् । कथं पुनरवगम्यते- संराधनकाले पञ्चयन्तीति £ 

प्रयक्षानुमानाभ्याम् , भ्रतिस्मरतिभ्यामित्यथेः । तथा हि श्रुतिः 

--‹पराश्चि खानि व्यतृणल्स्वंभूस्तस्मासराङ् परयति 

नान्तरात्मन् । कथिद्धीरः प्रयगासानमैक्षदावृत्तचक्षुरख्रतत्व- 

मिच्छन् ' इति, ! ज्ञानप्रसादेन विज्ुद्धसत्तवस्ततस्तु तं पश्यते 

निष्कं ध्यायमानः ` इति चैवमाद्या । स्मृतिरपि-- भ्ये 

विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पडय- 

न्ति युखानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ योगिनस्तं प्रयन्ति 

मगवन्तं सनातनम् ` इति चैवमाद्या ॥ 

नलु संराध्यसंराघकभावामभ्युपगमात्परापरास्मनोरन्यत्वं 

स्यादिति ; नेत्युच्यत-- 

प्रकारादिवचा्यैरशेष्यं प्रकारश्च 

कमण्यभ्यासात् । २९ ॥ 

यथा प्रकाशाकाशसविवृभ्रभूतयः अङ्कुल्िकिरकोद्कप्रथ- 
तिषु कमसु उपाधिभूतेषु सविशेषा इवावभासन्तेः न च 

स्वाभाविकीमविशेषात्मतां जहति ; एवमुपाधिनिमित्त एवाय- 

मासभेदः, खतस्तु एेकात्म्यभेव । तथा हि वेदान्तेषु अभ्या- 

सेन असकृत् जीवभ्राज्ञयोर भेदः प्रतिपाद्यते ॥ 
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अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् ॥ २६ ॥ 

अतश्च सखाभाविकत्वादभेदस्य, अविधाकरृतत्वाच्च भेदस्यः 

विद्यया अविद्यां विधूय जीवः परेण अनन्तेन प्राज्ञेन आत्म- 
ना एकतां गच्छति । तथा हि खिङ्गम--पसयोह् वरे त- 

स्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" “वब्रह्यैव सन्ब्रह्माप्येति 

इत्यादि ॥ 

उभयचन्यपदेरात्वहिकुःण्डलवत् ॥ २७ ॥ 

तस्मिन्नेव संराध्यसंराधकभावे मतान्तरमुपन्यस्यति, स्व- 

मतविज्युद्धये । कचित् जीवप्राज्ञयोर्भदो व्यपदिरयते-- 

° ततस्तु तं पश्यते निष्कङं ध्यायमानः › इति ध्यावृध्यात- 

व्यत्वेन द्रद्रषटन्यत्वेन च ; ° परात्परं पुरुषुपैति दिव्यम् ' 

इति गन्वृगन्तव्यत्वेन ; °य; सवौणि भूतान्यन्तरो यमयति 
इति नियन्तृनियन्तव्यत्वेन च । कचित्तु तयोरेवाभेदो व्यप- 

दिदयते-- ‹ तत्त्वमसि ` ‹ अहं ब्रह्मास्मि" ° एष त आत्मा 

सवौन्तरः' ८ एष त॒ आत्मान्त्याम्यस्रतः ' इति । तन्रैव- 
सुभयनग्यपदेशे सति, यद्यभेद एव एकान्ततो गृह्यते, भेदव्य- 

पदेशो निराखम्बन एव स्यात् । अत उभयन्यपदेरादक्ञनात् 
अदहिङकुण्डलवदत्र तत्वं भवितुमहैति-- यथा अहिरिलयभेद्ः, 

करुण्डलाभोगप्रा्ुखादी नीति च भेदः, एवमिहापीति ॥ 
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प्रकाराश्रयवद्भा तेजस्त्वात् ॥ २८ ॥ 

अथवा प्रकागाश्रयवदेतस्रतिपत्तव्यम्- यथा प्रकाशः 

सावित्रः तदाश्रयश्च सविता नायन्तभिन्नौ, उभयोरपि तेज- 

स्त्वाविशेषात्; अथ च मेदव्यपदश्चभाजौ भवतः- एव- 

मिहापीति ॥ 
© 

प्रूेचद्धा ॥ २९ ॥ 

यथा वा पूर्रैसुपन्यस्तम्-; प्रकाश्चादिवच्रावेशेष्यम् ' इति, 

तथैव एतद्धवितुमर्हति ; तथा हि अविद्याङृतत्वाद्रन्धस्य विद्यया 

मोक्ष उपपद्यते । यदि पुनः परमाथत एव बद्धः कथ्िदात्मा 

अहिकुण्डङन्यायेन परस्य आत्मनः संस्थानमूतः, प्रकाशचाश्रय- 

न्यायेन च एकदेश्चभूतोऽभ्युपगम्येत ; तततः पारमाथिकस्य 
बन्धस्य तिरस्कतुमश्चक्यत्वात् मोक्षशाखनैय््य॒प्रसञ्येत । 

न चान्न उभावपि भेदाभेदौ श्रुतिः तुस्यवन्यपदिश्ति ; अभे- 

दमेव हि प्रतिपाद्यलखेन निर्दिशति, मेदं तु पूर्वप्रसिद्धमेवाजु- 

वदति अथान्तरविवक्षया । तस्मास्मरकाश्चादिवच्रावैशेष्यमित्येष 

एव सिद्धान्तः ॥ 

प्रतिषेधाच ॥ ३० ॥ 

इतश्च एष एव सिद्धान्तः, यत्कारणं परस्मादार्मनोऽन्यं 
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चेतनं प्रतिषेधति शाख्रम्-- ' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इयेव- 

मादि । ° अथात आदेशो नेति नेति ` ‹ तदेतद्भह्य पूवैमनपर- 

मनन्तरमबाह्यम् ` इति च ब्रह्मव्यतिरिक्तप्रपच्चनिराकरणात् 

ब्रह्ममाल्परिशेषाच्च एष एव सिद्धान्त इति गम्यते ॥ 

यदेतत् निरस्तसमस्तप्रपच्चं ब्रह्म निधौरितम्, अस्मा- 
[३ [+ > 

त्परम् अन्यत्तत्त्वमस्ति नास्तीति श्रतिविभ्रतिपत्तः संशयः । 
५ 

[93 [093 

कानिचिद्धि वाक्यानि आपतेनैव प्रतिभासमानानि ब्य 

णोऽपि परम् अन्यत्त्वं प्रतिपादयन्तीव; तेषां हि परिदा- 

रमभिधातुमयमुपक्रमः क्रियते-- 

परमतः सेतून्मानसंबन्धमेदव्यप- 

देरोभ्यः॥ ३१ ॥ 

परम् अतो ब्रह्मणः अन्यत्त्वं मवितुमहति; कुतः ? 

सेतुव्यपदेशचात् उन्मानव्यपदेश्चात् संबन्धव्यपदेशात् भेद- 

व्यपदेश्चा्च । सेतुव्यपदेशस्तावत्-- *अथ य आत्मा स 

सेतुर्विधृतिः ' इल्यात्मशब्दाभिदहितस्य ब्रह्मणः सेवुत्वं संकीत- 

यति; सेतुशब्दश्च हि छोके जरसंतानविच्छेद्करे सदावी- 

दिप्रचये प्रसिद्धः; इह च सेतुशब्दः आत्मानि प्रयुक्त इति 
रौकिकसेतोरिव आत्मसेतोरन्यख वस्तुनोऽस्तित्वं गमयति ; 
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“सेतुं तीस्व ` इति च तरतिशचव्दप्रयोगात्- यथा लौकिकं 

सेतुं तीर्त्वा जाङ्गखमसेतुं प्राप्रोति, एवमात्मानं सेतु तीता 

अनात्मानमसेतुं प्राप्नोतीति गम्यते । उन्मानन्यपदेश्चश्च 

मवति--तदेतद्रद्य चतुष्पात् अष्टाशफं षोडककछरमितिः; 

यच्च छोके उन्मितम् एतावदिद्मिति परिच्छिन्नं काषाप- 

णादि, ततोऽन्यद्वस्त्वस्तीति प्रसिद्धम् ; तथा ब्रह्मणोऽप्युन्मा- 

नात् ततोऽन्येन वस्तुना भवितव्यमिति गम्यते । तथा 

संबन्धव्यपदेशो भवति-- "सता सोस्य तदा संपन्नो 

भवति ` इति, शारीर आत्मा " प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः 

इति च ; भितानां च मितेन संबन्धो दृष्टः, यथा नराणां 

नगरेण; जीवानां च ब्रह्मणा संबन्धं व्यपदिङति सुषुप्तौ; 
अतः ततः परमन्यदमितमस्तीति गम्यते । भेदभ्यपदेशश्च 

एनमर्थं गमयति; तथा हि-- ‹अथ य एषोऽन्तरादिये 

हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते ` इयादिलयाधारमीन्वरं व्यपदिदय, 

ततो भेदेन अक््याधारमीश्वरं व्यपदिरति- ८ अथ य एषो- 
ऽक्षिणि पुरुषो दशयते ` इत्ति; अतिदेश च अस्य अभुना 
रूपादिषु करोत्ति- ‹ तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य ॒चूपं 
यावेुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ` इति ; सावधिकं 

च इईंश्रस्वमुभयोव्यैपदिशति- ४ये चामुष्मात्पराच्चो लो- 
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कास्तेषां चेष्टे देवकामानां च ' इलेकस्य, "ये चैतस्माद- 

वा्चो खोकास्तेषां चेष्टे मलुष्यकामानां च ` इयेकस्य, यथा 

इदं मागधस्य राज्यम, इदं वैदेहस्येति । एवमेतेभ्यः 

सेत्वादिल्यपदेशेभ्यो ब्रह्मणः परमस्तीति ॥ 

एव प्राप्रे, प्रतिपाद्यते-- 

सामान्यात्तु । ३२॥ 

तु-शब्देन प्रदर्शिता प्रापि निरुणद्धि । न ब्रह्मणोऽन्यत् 

किचिद्धवितुमहाते, प्रमाणाभावात्त-न हयन्यस्यास्तित्वे किचि- 

त्प्रमाणमुपरभामहे; सर्वस्य दहि जनिमतो वस्तुजातस्य 

जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निधोरितम् , अनन्यत्वं च 

कारणात् कार्यस्य; न च ब्रह्मव्यतिर्क्िं किंचित अजं 

संभवति, ° सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम ' इय- 

वधारणात्; एकविज्ञानेन च सवैविज्ञानप्रतिज्ञानात् न 

ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्स्वस्तित्वमवकल्पते । ननु सेत्वादिव्यपदेश्षाः 

जह्यन्यतिरिक्तं तत्त्वं सूचयन्तीत्युक्तम ; नेव्युच्यते-- सेतु- 

व्यपदेशस्तावत् न ब्रह्मणो बाह्यस्य सद्भावं प्रतिपादयितुं 

क्षमते; सेतुरास्मेति हि आह, न अतः परमस्तीति; तच्च 

परस्मिन् असति सेतुत्वं नावकस्पत इति पर किमपि 

कल्प्येत ; न चैतत् न्याय्यम् ; टो हि अप्रसिद्धकत्पना; 

५. ४४. 11. 4 



६०८ सूत्रभाष्ये [पा. २. 

अपि च सेतुज्यपदशाद्ात्मनो लौकिकसेतुनिदशनेन सबाह्य 
वस्तुता प्रसखजयता म्दारुमयतापि प्रासह्यत ; न चेतन्न्या- 

य्यम् , अजत्वादिश्रुतिविरोधात् ; सेतुसामान्यात्त सेतुक्ष- 
व्द अत्मनि प्रयुक्त इति श्छिष्यते ; जगतस्तन्मयोदानां च 

बिधारकव्वं सेतुसामान्यमास्मनः; अतः सेतुरिव सेतुः- 

इति प्रकेत आमा स्तूयते । ‹ सेतु तीस्व ' इलयपि तरतिः 

अतिक्मासंभवात् प्राप्रोयथे एव वतेते-- यथा न्याकरणं 

तीणे इति प्राप्तः उच्यते, न अतिक्रान्तः, तद्त् ॥ 

बुद्धयः पादवत् ॥ ३३ ॥ 

यदप्युक्तम--- उन्मानव्यपदेश्चादस्ति परमिति, तत्रा 

भिधीयते-- उन्मानन्यपदश्चोऽपि न ब्रह्मन्यतिरिक्तवस्त्वस्ति- 

त्वप्रतिपत््य्थः; किमर्थस्तर्हिं १ बुद्धयथः, उपासनार्थं इति 
यावत्; चतुप्पादष्टाश्षफं षोडशकरूमिव्येवंरूपा---बुद्धिः 

कथंनु नाम ब्रह्मणि स्थिरा स्यादित्ति---विकारद्वारेण ब्रह्मण 

उन्मानकल्पनैव क्रियते ; न हि अविकारेऽनन्ते ब्रह्मणि स्वैः 
पुंभिः शक्या बुद्धिः स्थापयितुम् , मन्दमभ्यमोत्तमवुद्धि- 

स्वात् पुंसामिति । पादवत्--' यथा मनञकादायोरध्यात्म- 

मधिदैवतं च ब्रह्मप्रतीकयोराश्नातयोः, चत्वारो वागादयो 

मनःसंबन्धिनः पादाः कर्प्यन्ते, चत्वारश्च अग्न्यादय आ- 



{ 
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काशसबन्धिनः- आध्यानाय~ तद्त् । अथवा पाद्व. 

दिति-- यथा काषौपणे पाद्विभागो उ्यवहारप्राचुयाय 
कट्प्यते- न हि सकलेनैव कार्षापणेन सव॑दा सर्वे जना 

व्यवह तुमीश्चते, कयचिक्रये परिमाणानियमात्-तद्वदियर्थः ॥ 

स्थानविश्ोषात्परकारादिवत् ॥ ३४ ॥ 

इह सूत्रे द्वयोरपि संबन्धभेदव्यपदेशयोः परिहारोऽभि- 

घीयते । यदप्युक्तम्-- संबन्धव्यपदेशात् भेदग्यपदेशाज् 

परमतः स्यादिति, तदप्यसत् ; यत एकस्यापि स्थानविशे- 

षायेक्षया एतौ व्यपदेशावुपपध्ेते । संबन्धन्यपदेशे तावद् - 

यमथेः-- बुद्धयादयुपाधिस्थानविरेषयोगादुद्भूतस्य विशे- 
घरविज्ञानस्य उपाध्युपश्चमे य उपङमः, स परमात्मना संब- 

न्धः- इल्युपाध्यपेक्चया उपचयते, न परिमितत्वापेक्षया । 

तथा मेदन्यपदेशोऽपि ब्रह्मण उपाधिभेदपेक्षयैव उपचर्यते, 

न सखरूपमेद्ापेक्षया । प्रकाशादिवदिति उपमोपादानम्--यथा 

एकस्य प्रकाश्चस्य सौयैस्य चान्द्रमसस्य वा उपाधियोगादुप- 

जातविरोषस्य उपाध्युपमात्सबन्धन्यपदेशो मवति, उपा- 

धिभेदाच्च भेदन्यपदेशः ; यथा वा सूचीपाश्ञाकाश्चादिपृषा- 

ध्यपेश्षथेवेतौ संबन्धभेदन्यपदेशौ भवतः- तद्त् ॥ | 

उपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥ 
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उपपद्यते च अत्र ईह एव संबन्धः, नान्यास्शः-- 

°स्वमपीतो भवति इति हि स्वरूपसंबन्धमेनमामनन्ति; 

स्वरूपश्च च अनपायित्वात् न नरनगरन्यायन संबन्धो घटते ; 

उपाधिृृतसखरूपतिरोभावात्तु ‹ स्वमपीतो भवति इत्युप- 

पद्यते । तथा भेदोऽपि नान्यादृशः संभवति, बहुतरश्चत्ि- 
प्रसिद्धैकेश्वरत्वविरोधात् ; तथा च ्रुतिरेकस्यप्याकाशस्य 

स्थानकृतं भेदव्यपदेशछम्ुपपादयति-- : योऽयं बहिधो पुरू- 

षादाकादाः' ‹ योऽयमन्तः पुरुष आकाशः ` ‹ योऽयमन्त- 
¢ 

हृदय आकाशः ` इत्ति ॥ 

तथान्यप्रतिषधात् ॥ ३६ ॥ 

एवं सेत्वादिव्यपदेशान् परपक्षदेत्नुन्मथ्य संप्रति स्वपक्षं 

हेत्वन्तरेणोपसं हरति । तथान्यप्रतिषेधादपि न बरह्मणः परं 

वस्त्वन्तरमस्तीति गम्यते; तथा हि-- ‹ स एवाधस्तात्. .. 

अहमेवाधस्तात्' * आस्मेवाधस्तात् ` ‹ सरवे तं परादाद्योऽन्य- 
त्रात्मनः सर्व॒ वेदः ब्रह्मैवेदं सर्वम् ‹ आत्मैवेदं सर्वम ` 
° नेह नानास्ति किंचन' ‹ यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्' 

° तदेतद्रह्यपूतैमनपरमनन्तरमबाह्यम् › इलेवमादीनि वाक्या- 

नि खभ्रकरणस्थानि अन्याथत्वेन परिणेतुमश्षक्यानि बह्म 

व्यतिरिक्तं॑वस्सन्तरं चारयन्ति । सवान्तरशरतेश्च न पर- 
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मात्मनोऽन्यः अन्तरात्मा अस्तीयवगम्यते ॥ . 

अनेन सर्वेगतत्वमायामराब्दादिभ्यः ॥ २७॥ 
अनेन सेत्वादिव्यपदरानिराकरणेन अन्यप्रतिषेधसमाश्न- 

यणेन च सर्वेगतत्वमप्यास्मनः सिद्धं भवति ; अन्यथा हि 

तन्न सिध्येत् । सेत्वादिव्यपदेशेषुं हि मुख्येष्वङ्गीकिय- 

माणेषु परिच्छेद आत्मनः प्रसञ्येत, सेत्वादीनामेवमास्म- 

कत्वात् ; तथा अन्यप्रतिषेधेऽप्यसति, वस्तु वस्स्वन्तरा- 

व्यावर्तत इति परिच्छेद एव आतमनः प्रसज्येत । सवेगतत्वं 

च अस्य आयामश्चब्दादिमभ्योऽवगम्यते; आयामराब्द्ः व्या- 

पिवचनः शब्दः; ‹ यावान्वा अयमाकाश्चस्तावानेषोऽन्त- 

हदय आकाराः ` ‹ आकाडवत्सवेगतश्च निलयः ` ^ अ्याया- 

न्दिवः' ‹ ज्यायानाकाश्चात् -- ° नियः सवगतः स्थाणु- 

रचलोऽयं सनातनः ' इल्येवमादयो हि श्रुतिस्खतिन्यायाः 

स्वेगतत्वमात्मनोऽवबो धयन्ति ॥ 

फलमत उ पपत्तेः ॥ ३८ ॥ 

तस्येव ब्रह्मणो व्यावहारिक्याम् इदशित्रीशिततव्यविभागा- 

वस्थायाम् , अयमन्यः स्वभावो वण्यते । यदेतत् इष्टानिष्ट- 

८. फलापि- व्याभिश्ररक्षणं कमफल संसारगोचरं त्रि- 

करणम् । विधं प्रसिद्धं जन्तूनाम्, किमेतत् कमेणो 
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भवति, आहोस्विदीशरादिति भवति विचारणा । तत्र ताव- 

सप्रतिपाद्यते-- फलम् अतः ईश्वरात् मवितुमहति ; कुतः ? 

उपपत्तेः ; स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान् विचित्रान वि 

दधत् देश्चकारविशोषाभिज्ञत्वात् कर्मिणां कमानुरूपं फलं संपा- 

दयतीत्युपपद्यते ; कर्मणस्तु अनुक्षणविनाशिनः काठान्तरभावि 

फलं भवतीयनुपपन्नम् , अभावाद्धावानुत्पत्तेः । स्यादेतत-- 

कमे विनद्रयत् स्वकालमेव स्वानुरूप फलं जनयित्वा विनद्य- 

ति, तत्फछं कालछान्तरितं कत्रा भोक्ष्य इत्ति; तदपि न परि- 

सुध्यति, प्राग्भोक्तृसंवन्धात् फङ्वानुपपत्तेः- यत्कां हि 

यत् सुखं दुःखं वा आत्मना भुभ्यत्त, तस्यैव रोके फङत्व 

प्रसिद्धम्; न हि असंबद्धस्यासना सुखस्य दुःखस्य वा फलत्वं 

प्रतियन्ति लौकिकाः । अथोच्येत-- मा भूत्कमोौनन्तरं फलो- 
त्पाद्ः, कर्मकार्यादपूात्फलयुत्पत्स्यत इति, तदपि नोपपद्यते, 

अपूररस्याचेतनस्य का्ठरोष्टसमस्य चेतनेनाप्रवर्तितस्य भवर 

त्यतुपपत्तेः, तदस्तित्वे एव प्रमाणाभावात् ; अथोपत्तिः 

प्रमाणमिति चेत्, न, ईश्वरसिद्धेरथापात्तक्षयात् ॥ 

शयु तत्वाच ॥ ३९ ॥ 

न केवख्म् उपपत्तेरेव इश्वरं फट्हेतुं कस्पयामः किं तर्हि 
[»~3 

्तत्वादपि ईश्वरमेव फलतु मन्यामहे, तथा च श्रुत्तिमिवति 
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--“ स वा एष . महानज आत्मान्नादो वसुदानः ' इयेवं - 

जातीयका ॥ 

धमं ज्ञेमिनिरत एव ॥ ४० ॥ 
जैभिनिर्स्वाचार्यो धर्म फलस्य दातारं मन्यते, अत एव 

हेतोः--- श्रुतेः उपपत्तेश्च । श्रूयते तावदयमथः ‹ स्गै- 
कामो यजेत ' इयेवमादिष्ु वाक्येषु ; तत्र च विधिश्रतेर्विष- 

यभावोपगमात् यागः स्वभेस्योत्पादक इति गम्यते; अ- 

न्यथा हि अननुष्ठाृको याग आपद्येत; तत्र अस्य उपदं- 

कातरैय्यै म्यात् । ननु अनुक्षणविनाशिनः कमणः फे 

नोपपद्यत इति, परिलयक्तोऽयं पक्षः; नैष दोषः, श्रुतिप्रा- 

माण्यात्--श्रति्ेत् प्रमाणम › यथायं कमेफलसंबन्धः श्त 

उपपद्यते, तथा कल्पयितव्यः; न च अनुत्पा्य किमप्यपूत 

कमै चिनदयत् कारान्तरितं फं दातुं शक्रोति; अतः 

कर्मणो वा सृष्ष्मा काचिदुत्तरावस्था फठ्स्य वा पूर्वावस्था 

अपूर्वे नाम॒ अस्तीति तक््यैते । उपपद्यते च अयमर्थ उक्तेन 

प्रकारेण । इ्वरस्तु फं ददातीयनुपपन्नम् , अविचित्रस्य 
कारणस्य विचि्लकायीनुपपत्तेः वेषम्यतैधूण्यभ्रसङ्गात् , तद्- 

लुष्ठानवैय््यापत्तेश्च । तस्मात् धमौदेव फलमिति ॥ 

पूवं तु बादरायणो देतुव्यपदेरात् ॥ ४१॥ 
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वाद्रायणस्त्वाचायैः पूर्वोक्तमेव ईश्वरं फ्देतु मन्यते । 
केवलात्कमेणः अपूरवादरा केवछान् फठमिययं पक्षः तु- 

शब्देन व्यावर्यते । कर्मपेश्षात अपूवोपिक्षाद्रा यथा तथास्तु 

हश्वरास्फलमिति सिद्धान्तः ; इतः £ हेतुग्यपदशात; धर्मा- 

धमेयोरपि हि कारयितृत्वेन दशरो हेतुः व्यपदिरयते, 

फरुस्य च दात्स्वेन-- “ एष ह्यव साघु कमे कारयति तं 

यमेभ्यो छोकेभ्य उन्निनीषते | एष उ ण्वासाघ्रु कमं कार- 

यति तं यमधो निनीषते! इति ; स्मर्यते च अयमर्थो मग- 

वद्रीतासु-- 'योयोयां यां तुं भक्तः श्रद्धयाचितुभि- 

च्छति । तस्य तस्याचखीं श्रद्धां तामेव बिदधाम्यहम् । स 

तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । कमते च ततः कामान् 

मयैव विहितान्हितान् ' इति । सरैबेदान्तेषु च ईश्रहेतुका 
एव सष्ठयो तउ्यपदिदयन्ते ; तदेव च इईरस्य फरुहेतुत्वम , 

यत् सखकर्मानुरूपाः प्रजाः सजति । विचित्रकार्यानुपपन्त्या - 

दयोऽपि दोषाः कृतप्रयन्नापेश्चत्वादीश्ररस्य न प्रसञ्यन्ते ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायंस्य श्रोगोविन्द्- 
मगवत्पूज्यपादिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतो 

शारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 

तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 



^= नः 

४ ~~ 
भरीमच्छंकरभगवत्पादेर्िरचितम् 

(चर 
म प [दः ५८ 





तृतीयः पादः ॥ 
न~ {5 ए 

न | व्या ग्या ख्यातं विज्ञेयस्य ब्रह्मणः तन्तवम् ; इदानी 

प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि भिद्यन्ते, न 

ति विचार्यते । ननु विज्ञेयं ब्रह्म पू्वांपरा- 

| दिभेद्रदितम एकरसं सैन्धवघनवत् अव- 

धारितम् ; तत्र कुतो चिज्ञानभेदाभेदचिन्ता- 

22 वसरः १ न हि कमेबहुत्ववत् ब्रह्मबहुत्वम- 

पि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिषितमिति शक्यं वक्तुम् , ब्रह्मण णए- 

कत्वात् एकरूपत्वाञ्च ; न च एकरूपे ब्रह्मणि अनेकरूपाणि वि- 

&1 

०-==38= <® =<> ==> 

> =“ 

ज्ञानानि संभवन्ति; न हि-अन्यथा अथः अन्यथा ज्ञानम्- 

इयश्रान्तं भवति; यदि पुनः एकस्मिन्त्रह्मणि बहूनि विज्ञा- 

नानि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिषितानि, तेषाम् एकमश्रान्तम् , 

श्रान्तानि इतराणीति अनाश्वासग्रसङ्गो वेदान्तेषु; तस्मान्न 

तावस्प्रतिवेदान्तं ब्रह्मविज्ञानभेद आशङ्कितं शक्यते । नाप्य- 

स्य चोद्नायविरोषाद्मेद् उच्येत, त्रह्यविज्ञानस्य अचोदना- 

छक्षणत्वात् ; अविधिप्रधानैरहिं वस्तुपर्यवसायिभिः ब्रह्मवाक्यैः 
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ब्रह्मविज्ञानं जन्यत इयवोचदाचा्यः ‹ तत्त॒ समन्वयात् ' 

इत्यत्र । तत्कथमिमां सेदाभेदचिन्तामारभत इति ॥ 

तदुच्यते-- सगुणव्रह्मविषया प्राणादिविषया च इयं 

विज्ञानभेदामेद चिन्तेयदोषः । अच्र हि कमेवत् उपासनानां 

भेदामेदौः संभवतः; कर्मेबदेव च उपासनानि दृष्टफलानि 
अदरष्टफ्ानि च उच्यन्ते, क्रमञुक्तिफटानि च कानिचित् 

सम्यग्ददनोस्पत्तिटरेण । तेषु एषा चिन्ता संमवति-- किं 

प्रतिवेदान्तं विज्ञानमेदः, आहोस्वित् नेति ॥ 

तत्र पूवैपक्षहेतवस्तावदु पन्यस्यन्ते- नाश्नस्तावत् भेदप्रति- 

पत्तिहेतुत्वं प्रसिद्धं स्योतिरादिषु ; अस्ति च अत्र वेदान्तान्तर- 

विहितेषु विज्ञानेषु अन्यदन्यत् नाम-~ ते्तिरीयकं वाजस- 

नेयकं कौशुमकं कौषीतकं शास्यायनकभित्येवमादि । तथा 

रूपभेदोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्धः“ वैश्वदेव्या- 
मिक्षा, वाजिभ्यो वाजिनम् ' इव्येवमादिपु ; अस्ति च अत्र 

रूपमदः ; तद्यथा~ केचिच्छाखिनः पश्चाश्निविद्य्यां षष्ठ- 

मपरमभ्निमामनन्ति, अपरे पुनः पञ्चैव पठन्ति; तथा प्राण- 

संबादादिषु केचित् उनान्वागादीनामनन्ति, केचिदधि- 

कान् । तथा धमेविशेषोऽपि कर्ममेदस्य प्रतिपादक आक्ष- 

दितः कारीयोदिषु; अस्ति च अच्र घ्मैविकेषः; यथा आथ- 
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वैणिकानां शियोव्रतमिति । एवं पुनरक्टयादयोऽपि भेदहेतवः 

यथासंभवं बेदान्तान्तरेषु योजयितव्या: । तस्मात् प्रतिवेदान्तं 

विज्ञानभेद इयेवं प्राप्रे, वरूमः-- 

सयेवेदान्तप्रलययं चोदनाद्यविशेषात् ॥ १ ॥ 
सवेवेदान्तप्रययानि विज्ञानानि तस्मिन् तस्मिन् वेदान्ते 

तानि तान्येव भवितुमर्हन्ति; छतः £ चोदनाद्यविशेषात ; 

१. मववेदान्त- आदिग्रहणेन शाखान्तराधिकरणसिद्धान्त- 

प्रययधि- सुत्रोदिता अभेदहेतव इहाकृष्यन्ते- संयो- 

करणम्। गरूपचोदनाख्याविशेषादिव्यथेः । यथा ए- 

कस्निन्नभ्निहोत्रे क्ाखामेदेऽपि पुरषप्रयल्नस्तारद्य एव चोयते- 

जुहुयादिति, एवम प्योह वै व्येष्ठ च श्रेष्ठं च वेद्" इति 

वाजसनेयिनां छन्दोगानां च ताृदयेव चोदना । प्रयोजनसं- 

योगोऽप्यविशिष्ट एव-‹ ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति ` इति । 

रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्य, यदुत ज्येष्ठश्रष्ठादिविशेषणा- 

न्वितं प्राणतत्वम्- यथा च द्रव्यदेवते यागस्य रूपम्, एवं 

विज्ञेयं रूपं विज्ञानस्य ; तेन हि तत् रूप्यते । समाख्यापि 

सैव- प्राणविद्येति । तस्मात् सवैवेदान्तप्रयययत्वं विज्ञाना- 
नाम् । एर्व पच्चाभनिविद्या वैश्वानरविद्या श्ञाण्डिल्यविदयत्ये- 

वमादिष्वपि योजयितव्यम् । ये तु नामरूपादयो भेदहे- 
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स्वाभासाः, ते प्रथम एव काण्डे ‹न नाम्ना स्यादचोदना- 

भिधानतरात् ' इदयारभ्य परिहृताः ॥ 

इहापि कंचिद्धिशेषमाश्चङ्कय परिदरति-- 

भेदान्नेति चन्नेकस्यामपि ॥ २॥ 

स्यादेतत्-- सर्ववेदान्तप्रययत्वं विज्ञानानां गुणभेदान् 

नोपपद्यते ; तथा हि-- वाजमनेयिनः पच्चाभिविधां प्रस्तुय 

षष्ठमपरमभ्निमामनन्ति- ' तस्याभ्निरेवाभनिभवति ' इूलयादिना ; 

छन्दोगास्तु तं न आमनन्ति, पच्चसंख्ययैव च ते उपसंह- 

रन्ति- (अथ ह य एतानेवं पञच्चाभ्रीन्वेद् * इति; येषां च 

स गुणोऽस्ति, येषां च नास्ति, कथमरुभयेषामेका विद्योप- 

पद्येत १ न च अत्र गुणोपसंहार: शक्यते प्रयेतुम , पच्चसं- 

ख्याविरोधान् । तथा प्राणसंवादे श्रेष्ठात् अन्यान् चतुरः 

प्राणान् वाक्चक्षुःशरोत्रमनांसि छन्दोगा आमनन्ति; बाज- 

सनेथिनस्तु पच्चममप्यामनन्ति--' रेतो वै प्रजापततिः प्रजा- 

यते ह प्रजया पञ्ुभियं एवं वेद् ̀ इति ; आवापोद्रापसेदाच्र 

वेद्यभेदो भवतति, वेद्यभेदाच्च विद्याभेदः, द्रव्यदेवताभेदादिव 

यागस्येति चेत्- नैष दषः; यत एकस्यामपि बिद्याया- 

मेवंजातीयको गुणभेद उपपद्यते ; यद्यपि षष्ठस्याभरेरुपसंहासे 
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न संभवति; तथापि दुप्रतीनां पच्वानामप्नीनाम् उभयत्र 

प्रखभिज्ञायमानत्वात् न विद्यामदो भवितुमर्हति ; न हि षोड- 

हिग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो भिद्यते । पश्यतेऽपि च ष्ठोऽभिः 

छन्दोभैः--- मतं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एव हरन्ति" इति; 

वाजसनेयिनस्तु सांपादिकेषु पश्चस्वभ्िषु अनुवरत्तायाः समि- 

दूमादिकल्पनाया निदृत्तये ‹ तस्याभिरेवाभिमैवति सभित्स- 

भित् ' इदयादि समामनन्ति ; स निलयानुवादः; अथाप्युपास- 

नार्थं एष वादः, तथापि स गुणः शक्ते छन्दोगैरप्युप- 

संहर्तुम् । न च अत्र पच्चसंख्याविरोध आश्चङ्कयः ; सांपादि- 
काग्न्यभिप्राया हि एषा पञ्चसंख्या निलयासुवाद भूता, न वि- 

धिसमवायिनी- इयदोषः । एवं प्राणसंवादादिष्वपि अधि- 

कश्च गुणस्य इतरत्रोपसंहारो न विरुध्यते । न च आवापो- 

द्वापभेद्दवे्भेदो विद्यामद्श्च आशङ्क्यः, कस्यचिद्रे्यांशस्य 
आवापोद्धापयोरपि भूयसो वेद्यराश्चेरभेदावगमात् । तस्मा- 

दैकबिद्यमेव ॥ 

खाध्याथस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधि- 

काराच सयवच तन्नियमः ३ ॥ 

यदप्युक्तमू-आयवैणिकानां विद्यां प्रति श्चिरोत्रताथवेक्ष- 

णात्त् अन्येषां च तदनपेक्षणात् विंद्यामेद् इति, तस्भत्यु- 
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च्यते । स्वाध्यायस्य एष धर्मैः, न विद्यायाः ; कथमिदमव- 

गम्यते ? यतः, तथात्वेन श्वाध्यायधभमैसेन, समाचारे वेद- 

त्रतोपदेशपरे प्रन्थे, आथ्वैणिकाः 'ददमपि वेदत्रतत्वन 

व्याख्यातम्” इति समामनन्ति ; ' नैतद्चीणंत्रतोऽधीते ` 

इति च अधिक्रतविषयादेतच्छन्दात् अभ्ययनशव्दाच स्वोप- 

निषदध्ययनधमै एव एष इति निधौयते । नलु ‹ तेषामेवैतां 

जह्य विद्यां वदेत शिरोत्रतं विधिवघैस्तु चीणेम ` इति बरह्मवि- 

द्ासंयोगश्रवणात्, एकैव सर्वत्र ब्रह्मविधेति, संकीर्येत 
एष धर्मः-न) तत्रापि एतामिति प्रकृतप्रद्यवमर्शा् ; प्रकृत 

स्वं च ब्ह्यविद्यायाः म्रन्थविशेषापेक्षम-इति प्रन्थविशेषसं- 

योग्येष एष धर्मः । सववच्च तन्नियम इति निदशननिर्देशः 

---यथा च सवाः सप्र सौर्यादयः शतौदनपयेन्ताः बेदान्तरो- 

दितत्रेतागन्यनभिसंवन्धान् आथवैणोदितैकाग्न्यभिसंबन्धाच्च 

आथर्वेणिकानामेव नियम्यन्ते, तथैव अयमपि धर्मः स्वा- 

ध्यायविशेषसंबन्धात् तत्रैव नियम्यते । तस्मादप्यनवद्यं वि- 

सैकत्वम् ॥ 

दद्तोेयति च ॥ ४॥ 
दशेयति च वेदोऽपि विद्यैकत्वं सर्वबेदान्तेषु वेदैकस्वो- 

पदेरात्--' सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ` इति, ‹ तथतं ह्येव 
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वहूचा मह्युक्थे मीमांसन्त एतमभ्नावध्वयैव एतं महात्रते 

छन्दोगाः ' इति च । तथा ° महद्भयं वजु्तम् , इति का- 

ठ्के उक्तस्य ईश्वरगुणस्य मयहेतुत्वस्य तैत्तिरीयके भेदद्शे- 

ननिन्दायै परामर्शो हश्यते--* यदा हवै एतस्मि्रुदरम- 

स्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदु- 

षोऽमन्वानस्य ` इतति । तथा वाजसनेयके प्रादेहयमात्रसंपा- 

दितख वैश्रानरस्य च्छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम---“ यस्त्ेत- 

मेषे प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं त्ैश्वानरमुपास्त ` इति । 

तथा स्ववेदान्तभ्रययत्वेन अन्यत्र विहितानासुक्थादीनाम- 

न्यन्नोपासनविधानाय उपादानात् प्रायदशयैनन्यायेन उपास- 

नानामपि सवेवेदान्तप्रययत्वसिद्धिः ॥ 

उपसंहारोऽर्थाभदाद्धिधिरोषव- 

त्समाने च ॥ ५॥ 
इदं प्रयोजनसूत्रम् । स्थिते चैवं समैवेदान्तम्रययत्वे सव- 

विज्ञानानाम् , अन्यत्रोदितानां विज्ञानगुणानाम् , अन्यत्रापि 

२. उपसरहारा- समाने विज्ञाने उपसंहारो भवति ; अथा- 

धिकरणम् । मेदातू--य एव दहि तेषां गुणानामेकच 
अथो विशिष्टविज्ञानोपकारः, स एव अन्यत्रापि ; उभय- 

तापि हि तदेवैकं विज्ञानम्; तस्मादुपसंहारः । विधिशेषवत् 
५ ५. 1, 5 
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---यथा विधिकशेषाणामयिहोत्रादिधमाणाम , तदेव एकम- 

ब्रिहात्रादि कम सर्वत्रेति, अ्थीमेदान उपसंहरणम् ; एव 

मिहापि । यदि हि विज्ञानमेदो भवेत, ततो विज्ञानान्तर- 

निबद्धत्वाद्ुणानाम् , प्रकृतिविकरृतिभावाभावाच्च न स्यादुपसं- 

हारः; विज्ञानैकत्वे तु नैवमिति । अस्यैव तु प्रयोजनसु- 

चस्य प्रपच्चः ( सवौभेदान › इत्यारभ्य भविष्यति ॥ 

न्यथात्वं शब्दादिति चन्ना- 

विषात् ॥ ६ ॥ 

वाजसनेयक (ते ह देवा उचुहन्तासुरान्यज्ञ इद्रीथेना- 

लययामेति ' ‹ ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्भाय' इति प्रक्रम्य, 

३. अन्यथा- वागादीन्प्राणान असुरपाप्मविद्धत्बेन नि- 

लाक. न्दित्वा, मुख्यग्राणपरिम्रहः पल्यतते--- * अथ 

रणम् । हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्रायेति तथे- 

ति तेभ्य एष प्राण उदगायन' इति । त्था छान्दोग्येऽपि 

° तद्ध देवा उद्वीथमाजहूरनेनैनानमिभविष्यामःः इति प्रकर- 
म्य, इतरान्भराणान असुरपाप्मविद्धतसवेन निन्दित्वा, तथैव 

मुख्यप्राणपरिग्रहः पश्यते-- ‹ अथ ह य एवायं मुख्यः प्राण- 

स्तथुद्रीथसुपासां चक्रिरे ' इति । उभयच्नापि च प्राणप्ररंसया 

प्राणविद्याविधिरध्यवसीयते । तत्र संशयः-- किमचर बिद्या 
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भदः स्यात् , आहोस्वित् विध्धैकत्वमिति । किं तावत्प्राप्तम् ? 

पूर्वेण न्यायेन विद्ैकत्वमिति । ननु न युक्तं विद्ैकत्वम् , 
प्रक्रमभेदात्; अन्यथा हि प्रकमन्ते वाजसनेयिनः, अन्यथा 

छन्दोगाः- (स्वं न उद्राय' इति वाजसनेयिन उद्रीथस्य 

करस्वेन प्राणमामनन्ति, छन्दो गस्तु उद्रीथतेन ‹ तसुद्रीथसु- 

पामाचक्रिरे ' इति ; तत्कथं वि्रैकत्वं स्यादिति चेत्-- नैष 

दोषः; न हि एतावता विशेषेण बिदयैकस्वम अपगच्छति, 

अविशोषस्यापि बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात् ; तथा हि~ देवा- 

सुरसंग्रामोपक्रमत्वम् , असुराययाभिप्रायः, उद्रीथोपन्यासः, 

वागादिसंकीतेनम् , तन्निन्दया मुख्यप्राणव्यपाश्रयः, तद्री- 

यच अघुरविध्वंसनम् अदमलोष्टनिददौनेन- इयेवं बहमो- 

ऽथौ उभयत्राप्यविशिष्टाः प्रतीयन्ते । वाजसनेयकेऽपि च 

उद्रीधसामानाधिकरण्यं प्राणस्य श्रुतम ‹ एष उ वा उद्रीथः' 

इति । तस्माच्छान्दोग्येऽपि कवरैत्वं लक्षयितव्यम् । तस्माच 

विदयेकत्वभिति ॥ 

न चा पकरणसेदात्परोवरीय- 

स्त्वादिवत् ॥ ७ ॥ 

न वा विद्यैकत्वमच्र न्याय्यम्; विद्यामेदं एव अव 

न्याय्यः; कस्मात् १ प्रकरणभेदान् › प्रक्रमभेदादिय्थः ; तथा 
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हि इह प्रक्रमभेदो टरदयते---छान्दोग्ये तावत्- ‹ ओमि- 

येतदक्षरमुद्रीथसुपासीत ` इयेवसुद्रीथावयवस्य अकारस्य 

उपास्यत्वं प्रस्तु, रसत्तमत्वादिगुणोपन्याख्यानं तते कृत्वा, 

अथ ‹ खस्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति ` इति पुनरपि 

तमेव उद्रीथावयवमोकारमनुवत्य, देवासुराख्यायिकाद्रारेण 

तम॒ "प्राणयुद्रीथञुपासांचक्रिरे ` इदयाह ; तत्र यदि उद्रीथ- 

दाब्देन सकला भक्तिरभिप्रेयेत, तस्याश्च कता उद्राता 

ऋरिवक् , तत उपक्रमश्चोपरुध्येत; लक्षणा च प्रस- 
ञ्येत; उपक्रमतन्त्रेण च एकस्मिन्वाक्ये उपसंहारेण भवित- 

व्यम् ; तस्मात् अच्र तात् इद्रीधावयवे ओकारे प्राणरष्टि- 

रुपदिदयते-बाजसनेयके तु उद्रीथशब्देन अवयवम्रहणे का- 

रणाभावात् सकटठेव मक्तिरावेद्यते ; पत्वं न उद्राय' इल्यपि 

तस्याः कर्ता उद्राता ऋत्विक् प्राणत्वेन निरूप्यत इति-- 
प्रस्थानान्तरम । यदपि तत्र उद्रीथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य, 

तदपि उद्रातृत्वेनैव दिदरौयिषित्तस्य प्राणस्य स्वीस्मत्वप्रति- 

पादना्थमिति न विदरैकत्वमावहति । मकरभक्तिविषय एव 
च तत्रापि उद्रीथशव्द इति वैषम्यम् ! न च प्राणस्योद्रावृ- 
त्वम असंभवेन हेतुना परिलयज्यते, उद्रीथमाववत् द्राकृभा- 
वस्यापि उपासनाथैत्वेन उपदिद्यमानत्वात् ; प्राणवीर्येनैव 
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च उद्राता ओद्रात्रं करोतीति नास््यसंभवः ; तथा च तवैव 

श्रावितम्- ‹ वाचा च दयेव स प्राणेन चोद्गायत् ' इति । न 

च॒ विवक्षितार्थमेदेऽवगम्यमाने वाक्यच्छायानुकारमात्रेण 

समानार्थैत्वमध्यवसातुं युक्तम् ; तथा हि---अभ्युदयवाक्ये 
पञ्युकामवाक्ये च “त्रेधा तण्डुछान्विमजेचे मध्यमाः स्युसता- 

नश्रये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं कुयात् ̀  इत्यादिनिर्देशसा- 

म्येऽपि, उपक्रमभेदात् अभ्युदयवाक्ये देवतापनयोऽध्यवसि- 

तः, पञ्युकामवाक्ये तु यागविधिः-तथा इष्ापि उपक्रमभेदात् 

विद्याभेदः । परोवरीयस्त्वादिवत्-- यथा परमात्मदृश्टय- 

ध्याससाम्येऽपि, ^ आकाशो शयेवैभ्यो ज्यायानाकाशः पराय- 
णम् ' ‹स एष परोवरीयानुद्रीथः स एषोऽनन्तः इति परो- 

वरीयस्त्वगुणविशिष्टम् उद्रीथोपासनम् अक््यादियाददिगतदहि- 

रण्यरमश्रुत्वादिगुणविशिष्टोद्धीथोपासनात् भिन्नम्; न च 

इतरेतरगुणोपसहार एकस्यामपि शाखायाम्- तद्वत् क्षाखा- 

न्तरस्थेष्वपि एवंजातीयकेषु उपासनेष्विति ॥ 

संज्ञातथेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि॥८॥ 

अथोच्येत-- संज्ञेकव्वात् विद्यैकत्वमत्र न्याय्यम् , 

उद्रीथविवयत्युभयत्रापि एका संज्ञेति, तदपि नोपपद्यते ; 

उन्तं द्येतत्- ८ न वा प्रकरणमेदात्परोवरीयस्त्वादिवत् ' इति ; 
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तदेव च अत्र न्याय्यतरं श्रयक्र राजुगत हि; तन संत्तैकत्वं 

तु श्रुयक्षरबाह्यम् उद्रीथक्षव्मात्रयोगान् रौकिकैव्यवहभि- 

रुपच्यते । अस्ति च एतत्संज्ञेकत्वं प्रसिद्धमेदेष्वपि पराव- 

रीयस्त्वाद्युपासनेषु- उद्रीथविद्यति ; तथा प्रसिद्धमेदानामपि 

अभ्रिहोत्रदशपू्णमासादीनां काठकैकम्रन्थपरिपठितानां कार- 

कसंजञैकत्वं टद्यत, तथापि भविष्यति ! यत्रतु नाम्ति 

कथित् एवं जात्तीयको भेदहेतुः, तत्र मवतु संज्ञेकत्वात् विनरै- 

कत्वम्- यथा संव्मविदादिषु | 

च्यासेश्च समञ्जसम् ॥ ९ ॥ 
भ 

* ओमिव्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत ' इयत्र अश्षरोद्रीधस्च- 

व्द्योः सामानाधिकरण्ये श्रूयमाणे अध्यासापवदिकत्वविशे- 

७. व्थाघ्यधि- षणपक्षाणां प्रतिमासनात् कतमोऽत्र पश्नो 

करणम् । न्याय्यः स्यादिति विचारः । तत्र अध्यासो 

नाम--दरयोरवस्तुनोः अनिवर्वितायामेव अन्यतरलुद्धौ अन्यत्त- 

रबुद्धिरध्यस्यते ; यस्मिन इतरयुद्धिरभ्यस्यते , अनुवतत एव 

तस्मिन् तद्ुद्धिः, अध्यस्तेतरबुद्धावपि-- यथा नाम्नि त्रह्मवु- 

द्धावध्यस्यमानायामपि अनुवतत एव नामनबुद्धिः, न नद्यवु- 

दया निवतेते- यथा वा प्रतिमादिषु विष्ण्वादिबुद्धवयध्यासः 
- एवमिहापि अक्षरे उदूीथबुद्धिरध्यस्येत, उदूीथे बा अश्न- 
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बुद्धिरिति । अपवादो नाम--- यत्र कस्मिध्िद्रस्तुनि पूर्वै 
निविष्टायां मिथ्याबुद्धौ निश्चितायाम् , पश्चादुपजायमाना 
यथाथा बुद्धिः पूरवैनिविष्टाया मिभयाबुद्धेः निवर्तिका भवति 
-यथा देदेन्द्रियसंघाते आत्मबुद्धिः, आत्मन्येव आस्मनुद्धवा 
पश्चाद्भाविन्या ८ तत्त्वमसि ` इलयनया यथाथैवुद्धया निवर्ते 
यथा वा दिगश्रान्तिबुद्धिः दिग्याथास्म्यबुद्धधा निव्यैत- 
एवमिहापि अश्चरबुद्धया उद्रीथबुद्धिर्निवर्ययेत, उदरीथबुद्धया 
वा अक्षरबुद्धिरिति । एकत्वं तु अक्षरो दरीथकब्दयोरनतिरि- 
क्ताथेव्त्तित्वम-- यथा दविजेन्तमो ब्राह्मणो भूमिदेव इति । 

विशेषणं पुनः सर्वैवेदव्यापिन ओमियेतस्याक्षरस्य अरहणभ्र- 

सङ्गे ओद्रात्रविशेषस्य समर्पणम- यथा नीरं यदुत्पलम् 
तदानयेति, एवमिहापि उद्रीथो य ओंकारः तमुपासीतेति । 
एवमेतस्मिन्सामानाधिकरण्यवाक्य विमृरयमाने, एते पक्षाः 
प्रतिभान्ति ; तत्रान्यतमनिधौरणकारणामावात् आनिर्घारण- 
परा्ठो-- 

इदसुच्यते-- व्याप्ेश्च सम जसिति । च-दाब्दोऽयं तु- 
खब्दस्थाननिवेक्ञी पश्चत्रयव्यावैनप्रयोजनः । तदिह चयः 

पक्षाः सावद्ा इत्ति पयुदम्यन्ते ; विरोषणपक्ष एव्रैको निरवद्य 
इर्युपादीयते । तत्राध्यासे तावत्-- या बुद्धिः इतरत्र अ- 
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ध्यस्यते, तच्छब्दस्य लक्षणाब्रृत्तित्वं प्रसञ्यत, तत्फरं च 

कर्प्येत ; श्रूयत एव फठम् , ° आपयिता ह वे कामानां भ- 

वति ` इयादि, इति चेत्-तन्न, तस्य अन्यफङ्तवात् ; आस्या- 

दिदष्टिफलं हि तत्, नोद्रीथाध्यासफलटम । अपवादेऽपि स- 

मानः फलाभावः; मिभ्याज्ञाननिवृत्तिः फठमिति चेत्, न; 

पुरुषार्थोपयोगानवगमान ; न च कदाचिदपि ओंकारात ओं- 

कारनुद्धिनिवर्तेत, उद्रीथाद्वा उद्रीथवुद्धिः; न चेदं वाक्यं 

वस्तुतत्त्वप्रतिपादनपरम , उपासनाविधि परत्वात्त । नापि 

एकत्वपक्षः संगच्छते ; निष्प्रयोजनं हि. तदा शब्दद्वयोज्चारणं 

स्यान, एकेनैव विवक्षिताथसमर्पणात् । न च हौवरविषये 

आध्वयेवविषये वा अक्षरे ओंकारश्चब्दवाच्ये उद्रीथराब्दध्रासि- 

द्धिरस्ति, नापि सकलायाम साम्नो द्वितीयायां भक्तौ उद्रीथ- 

शव्दवाच्यायाम् ओंकारशब्दपरसिद्धिः, येनानतिरिक्ताथेता 

स्यान् । परिरेषाद्विशञेषणपक्षः परिगृह्यते, व्याप्रेः सववेद- 

साधारण्यात्; स्वैव्याप्यक्षरमिह मा प्रसख्ि- इलयतत उद्री- 

थशब्देन अक्षरं विरशेष्यते-- कथं नाम उद्रीथावयवभूत 

अकारो गृ्येतेति । नन्वस्मिन्नपि पश्च समाना रक्षणा, 

उद्रीथश्चच्दस्य अवयवलक्षणाथत्वात् ; सलयमेवमेतत ; लक्ष- 

णायामपि तु संनिकषैविप्रकर्षौ भवत एव ; अध्यासपक्षे हि 
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अथोन्तरबुद्धिरर्थान्तरे निक्षिप्यत इति विप्रकृष्ट लक्षणा, 

विशेषणपक्षे तु अवययिवचनेन शब्देन अवयवः समप्यैत 
इति संनिकृष्टा ; समुदायेषु हि प्रवृत्ताः छब्दा अवयवेष्वपि 

वतंमाना दृष्टाः परप्रामादिषु । अतश्च व्यप्रर्हेतोः ° ओभित्ये- 

तदक्षरम्" इयेतस्य ‹ उद्रीथम ̀  इयेतद्विकशोषणमिति समख- 

समेतत् , निरवद्यमिलय्थः ॥ 

सर्वाभेदादन्यच्रेमे ॥ १०॥ 

वाजिनां छन्दोगानां च प्राणसंवादे त्रष्टधगुणान्वितस्य 

प्राणख उपाखत्वसुक्तम ; वागादयोऽपि हि तत्र वसिष्ठत्वादि- 

५. स्वामिदा- गुणान्विता उक्ताः; ते च गुणाः प्राणे 

विकरणम् । पुनः प्रयर्षिताः--' यद्वा अहं वसिष्ठास्मि 

त्वं॑तद्रसिष्ठोऽसि" इलयादिना । अन्येषामपि तु शाखिनां 

काषीतकिप्रथतीनां प्राणसंबादेषु ‹ अथातो निःग्रेयसादान- 

मेता ह वै देवता अहंश्रयसे विवदमानाः ` इयेवंजातीयकेषु 

प्राणस्य ॒त्रष्ठधसुक्तम , न स्विमे वसिष्ठत्वादयोऽपि गुणा 

उक्ताः । तत्र संशयः-- किमिमे चसिष्ठत्वादयो गुणाः कचि- 

दुक्त अन्यत्रापि अस्येरन्, उत नास्येरज्नितति | त्र प्रप्र 

तावत्- नास्येरज्निति ; कुतः £ एवं-राब्दसंयोगान् ; (अथो 

य एवं विद्धान्प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा इति हि तत्र तच्र 
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एवं-शब्देन वेद्यं वस्तु निवेद्यते ; एवं-शब्दश्च संनिहिताव- 

खम्बनः न श्ाखान्तरपरिपरितम॒ पए्जातीयकं गुणजातं 

शक्तोति निवेदयितुम् ; तस्मान स्वप्रकरणस्मैरेव गुणै्निराका- 

हइत्वमियेवं प्राप्र-- 

प्रयाह-- अस्येरन इमे गुणाः कचिदुक्ता वसिष्ठत्वा- 

दयः अन्यत्रापि ; कुतः १ स्वौभिदान- मर्वन्ैव तदेव एकं 

प्राणविज्ञानमयिन्नं प्रयभिज्ञायत, प्राणसमंवादादिसारूप्यानं ; 

अभेदे च विज्ञानस्य कथम् इमे गुणाः कचिदुक्ता अन्यत्र 

न अस्येरन । ननु पवं-राव्दः तत्र तत्रे भदेन एवंजातीयकं 

गुणजातं वेद्यत्वाय समधैयतीत्युक्तम ; अत्रोच्यते-- यत्यपि 

कोषीतक्रिव्राह्मणगतेन पवं-शब्देन वाजसनेयिबराह्यणगतं गु- 

णजातम असंशब्ितम् असंनिहितत्वात् , तथापि तस्मिन्नेव 

विज्ञाने वाजसनेथित्राह्यणगतेन एवं-राब्देन तत् संशब्दितमि- 

ति-न परद्ाखागतमपि अभिन्नविज्ञानावबद्धं गुणजातं सख- 

शाखागताद्विशिष्यते ; न चेवं सति श्र॒तदहानिः अश्रृतकल्पना 

चा भवति ; एकस्यामपि हि शाखायां श्रुता गुणाः श्रुता एव 

सेल भवन्ति, गुणवतो भेदाभावात् ; न हि देवदत्तः शौ- 

योदिगशुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धः देशान्तरं गततः तदेदयैरविभा- 
वितश्चौर्यादिगुणोऽपि अतुणो भवति ; यथा च तत्र परिचय- 



सू. ११. तृतीयोऽध्यायः | &३३ 

विशेषान् देशान्तरेऽपि देबदत्तगुणा निभाव्यन्ते, एवम् अ- 

भियोगविशेषात् शाखान्तरेऽप्युपास्या गुणाः शाखान्तरेऽप्य- 

स्येरन । तस्मादेकप्रधानसंबद्धा घमौ एकन्राप्युच्यमानाः सवै- 
भे + श [9 

त्रैव उर्पसहतव्या इत ॥ 

आनन्दाद्यः पघानस्य । ११॥ 

ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरासु श्रतिषु आनन्दरूपस्वं विज्ञा- 

नघनस्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वमिव्येवंजातीयका ब्रह्मणो धर्माः 

९. आनन्दाय- कचित् केचिन श्रूयन्ते । तेषु संशयः-- 

धिकरणम् । क्रिमानन्दादथो ब्रह्मधमी; यत्र॒ यावन्तः 

श्रूयन्ते तावन्त एव तच्र प्रतिपत्तव्याः, क्रं वा सर्वे सर्वतरेति। 

तत्न यथाश्रुतिविभागं र्मप्रतिपत्तौ प्राप्रायाम् › इदमुच्यते-- 

आनन्दादयः प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्माः सरवे सर्वत्र प्रतिप- 

त्तव्याः ; कस्मात् १ मवौभेदादेव- सर्वत्र हि तदेव एकं 

प्रधानं विश्चेष्यं ब्रह्म न भिद्यते; तम्मात् सार्वैत्निकत्वं 

नद्यधर्माणाम- तेनैव पूवीधिकरणोदितेन देवदत्तश्ौयीदिनि- 

ददानेन ॥ 

ननु एवं सति प्रियशिरस्त्वादयोऽपि धमौः सर्वे सवेत्र 

संकीरयेरन्; तथा दहि तैत्तिरीयके आनन्दमयमात्मानं 

प्रकम्य आश्रायते--- ¦ तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः 
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क्षः । प्रमोद् उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा | ब्रह्य 

पुच्छं अतिष्ठाः इति । अत उत्तरं परति-- 

परियशिरस्त्वादप्रासिरुपचयापचयी 

हि भेदे ॥ १२॥ 
भ 

प्रियरिरस्त्वादीनां धमीणां तैत्तिरीयके आस्नातानां नासि 

अन्यत्र प्राप्निः, यत्कारणम्-प्रियं मोदः प्रमोद् आनन्द् इयते 

परस्परापेक्षया भोक्त्रन्तरपक्षया च उपचितापवितरूपा 
(म, उपलभ्यन्ते ; उपचयापचयौ च मति मेदे संभवतः ; निर्भेदं 

तु नह्य ' एकमेवाद्वितीयम् ' इदयादिश्रुतिभ्यः । न च एतत 
प्रियश्चिरस्त्वादयो ब्रह्मघमौः ; कोश्चधर्मास्तु एते इत्युपदि- 

छमस्माभिः ‹ आनन्दमयोऽभ्यासान ' इलयत्र । अपि च 

परस्मिन् बरह्मणि चित्तावतारोपायमात्रस्वेन एते परिकल्प्य 

न्ते, न द्रष्टव्यत्वेन; एवमपि सुतरामन्यत्राप्रा्चिः प्रियश्षि- 

रस्त्वादीनाम् । ब्रह्मधर्मास्तु एतान्करत्वा न्यायमाचमिदम 

आचार्येण प्रदर्दित्तम्- भ्रियरिरस्त्वाद्यप्रापधिरिति; स च 
न्यायः अन्येषु निधितेषु ब्रह्मधर्मषु उपासनायोपदिद्यमा- 

नेषु नेतन्यः- संयद्रामत्वादिषु सलयकामत्वादिषु च; तषु 
= 
हि सदपि उपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे, प्रक्रमभेदादुपासना- 

मेदे सति, न अन्योन्यधमौणाम् अन्योन्यत्न प्रा्चिः; यथा 
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च द्र नार्यो एकं नृपतिमुपासाते- छत्रेण अन्या चामरेण 

अन्या-- तत्नोपास्यरैकत्वेऽपि उपासनमेदो धर्मव्यवस्था च 

भवति-- एवमिहापीति । उपचितापचितगुणस्वं हि सति 

मेदन्यवहारे सगुणे ब्रह्मण्युपपद्यते, न निशुंणे परस्मिन्न- 

ह्यणि । अतो न सलयकामत्वादीनां धमणां कचिच्छूतानां 

सर्वत्र प्राप्निरिलयथैः ॥ ॥ 

इतरे त्वथसामान्यात् ॥ १३ ॥ 

इतरे तु आनन्दादयो धमा बह्मस्वरूपप्रतिपादनायैव 

उच्यमानाः, अथैसामान्यात् प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणो धर्मिण एक- 

त्वात् , स्वे सर्वत्र प्रतीयेरन्निति वैषम्यम्--प्रतिपत्तिमातरश्र- 

योजना हिते इति ॥ 

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १४ ॥ 

काठके हि पठ्यते-- ° इन्द्रियेभ्यः परा ब्वथौ अर्थे- 

भ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिः! इलारभ्य ‹पुर्- 

७. आध्याना- षान्न परर किंचित्सा काष्ठा सा परा 

थिकरणम् । गतिः ' इति । तन्न संरायः-- किमिमे 

समै एव अथौदयः ततस्ततः परत्रेन प्रतिपा्यन्ते, उत 

पुरूष एव एभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति । तत्र 



६३६ सुत्रमाष्य [पा. ३. 

तावन् सर्वेषामेतेषां परसरेन प्रतिपादनमिति भवति मततिः; 

तथा हि श्रूयते--इदमस्मात्परम् › इदमस्मात्परमिति । ननु 
# बहुष्वर्थेषु परत्वेन प्रत्तिपिपादयिषितेषु वाक्यभेदः! स्यान; 

नैष दोषः, वाक्यवहूत्वोपपत्तः ; बहून्येव हि एतानि 

वाक्यानि प्रभवन्ति बहूनथान परत्वोपे्तान प्रतिपादयितुम् । 
तस्मान प्रयेकमेषां परत्वप्रतिपादनमिलेवं प्रप्ने- 

ब्रूमः--पुरुष एव हि एभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत 

इति युक्तम, न प्रयेकमेषां परत्वभ्रतिपादनम ; कस्मान् £ 

प्रयोजनाभावात्; न दि इतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किंचि- 

स्रयोजनं दर्ये, श्रूयत वा ; पुरूष तु इन्द्रियादिभ्यः पर- 

स्मिन सवौनयथेव्रातातीते प्रतिपन्ने रर्यते प्रयोजनम , मोभ्न- 

सिद्धिः; तथा च श्रुतिः ' निचाय्य तन्मत्युुखास्मरमु- 

च्यते ' इति । अपि च परप्रतिषेधन काष्ाशव्देन च पुर- 

षविषयमाद्रं द्रीयन. पुरुषप्रतिपत््यथैव पूर्वापरप्रवाहो क्ति- 

रिति ददोयति । आध्यानायेत्ति-आध्यानपू्ैकाय मम्यग्द्- 

शनायेलयथैः ; सम्यग्दृश्चेनाथमेव दहि इह आध्यानुषदि- 

इयते, न तु आध्यानमेव खप्रघानम् ॥ 

आत्मरन्दाच ॥ १५॥ 

इतश्च पुरुष प्रतिपत््यर्थेव इयभिन्द्रियादिप्रवाहो क्तिः, य- 



सू. १६. तृतीयोऽध्यायः । ६३५ 

त्कारणम् ‹ एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दश्यते 

त्वश्यया बुद्धया सुक्षमया सूष्ष्मदर्िभिः ` इति प्रकृतं पुरुषम 

आत्मेत्याह ; अतश्च अनात्मस्वमितरेषां विवक्षितमिति गम्य- 

ते; तस्यैव च दुविज्ञानतां संसछरृतमतिगम्यतां च दयति; 
तद्विज्ञानायैव च--“यन्छेद्राड्नसी प्राज्ञः ' इति आध्यानं 

विदधाति । तत् व्याख्यातम `" आनुमानिकमप्येकेषाम् ' 

इदयत्र । एवम् अनेकप्रकार आश्चयातिशयः श्रुतेः पुरुषे ख~ 
कयते, नेतरेषु । अपि च ‹ सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः 

परमं पदम् ' इल्युक्त, किं तन् अध्वनः पारं विष्णोः परमं 

पदमियद्यामाकाद्भायाम् इन्द्रियाद्युक्मणात् प्रमपद्ग्रति- 

पतत्यथ एवायम् आश्नाय इत्यवसीयते ॥ 

आत्मग्रहदीतिरितरवदुत्तरात् ॥ १६ ॥ 

एेतरेयके श्रूयते--“ आत्मा वा इदमेक एवाप्र आसी- 

न्नान्यत्किचन मिषत्स रंश्चत खोकाञ्चु खजा इति ' ‹ स इर्मो- 

८. आत्मग्रहीय- होकानसखजताम्भो मरीचीमरमापः ' इल्ा- 

धकरणम् । दि | तन्न संश्ञयः-- किं पर एवात्मा इह 

आत्मश्ब्देनाभिरप्यते, उत अन्यः कश्चिदिति । किं ताव 
ध स्प्राप्रम् १ न परमात्मा इह आस्मक्चन्दाभिरप्यो भावितुम्ह- 

तीति; कस्मात् १ वाक्यान्वयदश्ंनान् । ननु वाक्यान्वयः 
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सुतरां परमात्मविषयो टर्यते, प्रागुत्पत्तेः आत्मैकत्वावधार- 

णात् , ईश्षणपूर्वकसषटूल्ववचनान्च ; नेत्युच्यते, रोकसषिव- 

चनात्-- परमात्मनि हि सष्टरि परिगरद्यमाण, महामूतखष्टः 

आदौ वक्तव्या ; छोकसरष्टिसतु इह आदावुच्यते ; खाकाश महा- 

भूतसेनिवेशविशेषाः ; तथा च अम्भःग्रश्ृतीन छोकत्वेनैव नि- 
ब्रवीति-- ‹ अदोऽम्भः परेण दिवम ` इलयादिना । खोकस्- 

षश्च परमेन्राधिष्ठितेन अपरेण केनचिदीश्वरेण क्रियत 

इति श्रतिस्मृयोरुपलभ्यते ; तथा हि श्चुतिभवति-- ‹ आ- 
त्मैवेदमग्र आसीस्पुरुषविधः ` इयाद्या ; स्म्रतिरपि-- ‹स वै 

शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकतां स॒ भूतानां 
बरह्मा्रे समवतेत' इति ; रेतरेयिणोऽपि ‹ अथातो रेतसः 

सृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः ` इद्यत्र पू्वस्मिन््रकरणे प्रजापति- 

कठैकां विचित्रां सृष्टिमामनन्ति; आत्मर्चब्दोऽपि तस्मिन्पर- 

युज्यमानो दृ र्यते-- “ आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः ' 

इत्यत्र । एकत्वावधारणमयपि प्रागुत्पत्तेः स्वविकारपेक्षमुपप- 
दते ; इश्षणमपि तस्य चेतनत्वाभ्युपगमादुपपन्नम् । अपि च 
° ताभ्यो गामानयत् ' ‹ ताभ्योऽशमानयत्' ‹ ताभ्यः पुर्- 
मानयत्! ‹ ता अन्ुवन् * इयेवंजातीयको भूयान् व्यापार- 

विशेषः रोकिकेषु विशोषवल्सु आत्मसु प्रसिद्धः इदालुग- 
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म्यते । तस्मान् विशेषबानेव कश्चिदिह आत्मा स्यादियेवं 

प्राप्र-- 

त्रूमः-- पर एव आत्मा इह आत्मश्चच्देन गृह्यते ; इतर- 
चन्-- यथा इतरेषु सष्टिश्रवणेषु ‹ तस्माद्रा एतस्मादात्मन 

आकाश्चः संभूतः › इत्येवमादिषु परस्यात्मनो अरहणम् , यंथा 
च इतरस्मिन् टौकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रयगास्मैव मुख्य आ- 

त्मरब्देन गृह्यते- तथा इहापि भवितुमर्हति । यत्र तु ‹ आ- 

त्मैवेदम् आसीत" इयेवमादौ पुरुषविधः ` इव्येवभादि 
विशेषणान्तरं श्रूयते, भवेत तत्र विशेषवतत आत्मनो ग्रहणम्; 
अत्र पुनः परमासग्रहणानुगुणमेव विशेषणमपि उत्तरम् उप- 
छभ्यते--' स ईक्षत लोकान्नु सजा इति ' ‹ स इर्मद्छोकान- 
सजत इत्येवमादि ; तस्मात् तस्थैव ग्रहणमिति न्याय्यम् ॥ 

न्वयादिति चेत्खाद्वधार- 

णात् ॥ १७ ॥ 

वाक्यान्वयदश्येनात् न परमासग्रहणमिति पुनः यदुक्तम् , 
तत्परिदतंन्यभिति-अव्रोच्यते--खाद्वधारणादिति। भवेदुप- 
पन्नं परमात्मनो अरहणम्; कस्मात् १ अवधारणात् ; परमा- 
त्मन्रहणे हि प्रारुत्पत्तेरास्मैकत्वावधारणमाज्समवकल्पते ; 
अन्यथा हि अनाजसं तत्परिकस्प्येत । खोकसष्िवचनं तु 

७, ५४. आ, 6 
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श्रुयन्तरप्रसिद्धमहामूतस्ष्टयनन्तरमिति योजयिष्यामि ; च- 

था (तत्तेजोऽस्रजत' इयेतत् श्रुयन्तरप्रसिद्धनिषद्रायुसष्टव- 

नन्तरमिति अयूयुजम् , एवमिहापि; श्रुयन्तरप्रसिद्धो हि 

समानविषरयो विशेषः श्रुयन्तरेषु उपसंहते्यो भवति । यो- 
ऽपि अयं व्यापारविश्ेषाचुगमः ` ताभ्यो गामानयत् ' इये- 

वमादिः, सोऽपि विवध्षिता्थाबधारणानुशुण्येनैव म्रहीतत्यः ; 

न ह्ययं सकलः कथाप्रवन्धो विवश्चित इति शक्यते वक्तुम् , 
तत्प्रतिपत्तौ पुरुषार्थाभावात् ; बरह्मात्मत्वं तु इह विवक्षितम ; 

तथा हि--अम्भःप्रभृतीनां खोकानां छोकपाखानां चाग्न्या- 

दीनां सखष्टि शिष्ट, करणानि करणायतनं च शारीरसमुपदिश्य, 

स एव खष्टा ८ कथं न्विदं मदृते स्यात ` इति वीक्ष्य, इदं 

शर्सीरं प्रविवेशेति दशैयति-“ स एतमेव सीमानं बिदार्येतया 

द्वारा प्रापद्यत ` इति; प्रूनश्च (यदि बाचाभिष्याहृतं यदि 

प्रणेनाभिभ्राणितम् ' इलयेवमादिना करणव्यापारविवेचनपूर्व- 
कम् (अथ क्रोऽहम् ' इति वीक्स्य, ‹ स॒ एतमेव पुरुषं ब्रह्म 

ततममपद्यत् ' इति ब्रह्मासत्वदरौनमवधारयति; तथोपरि- 

्टात्-° एष ब्रह्मैष इन्द्रः ' इत्यादिना समस्तं॑भेदजातं सह 

महा भूतैरमुक्रम्य, ‹ सर्वं तत्मज्ञानेतरं भज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञाने- 

लो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं न्दम ' इति ब्रह्मात्मत्द्- 
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नमेव अवधारयति । तस्मात् इह आत्मगृहीतिरियनप- 

कादम् ॥ 

अपरा योजना--अत्मग्हीतिरितरवदुत्तरात् । वाज- 

सनेयके ‹ कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणिषु हय्- 

न्त््योतिः पुरुषः ' इद्यात्मरब्देनोपक्रम्य, तस्यैव सवैस- 

ङ्गविनिभुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामवधारयति; तथा हि 

उपसंहरति-- ‹ स वा एष महानज आत्मजरोऽमरोऽमृतोे- 

उभयो बह्म" इति । छान्दोग्ये तु (सदेव सोम्येदमम्र 

आगसीदेकमेवाद्धितीयम् ` इति अन्तरेगेबात्मश्चब्दम् उपक्रम्य 

उदके ‹स आत्मा तन्त्वमसि ` इति तादार्स्यमुपदिशति । 

तत्र संशयः--तुस्याथेखं किमनयोराश्नानयोः स्यात् , अतु- 

स्यार्थत्वं वेति । अतुस्याथंत्वभिति तावत् प्राप्रम, अतुल्य- 

त्वादान्नानयोः; नं हि आस्नाननेषभ्ये सति अथेसाम्यं युक्तं 

प्रतिपत्तुम् , आस्नानतन्त्रस्रादथेपरिप्रहस्य ; वाजसनेयके च 

आस्मश्चब्दोपक्रमात् आत्मतत्त्वोपदेश इति गम्यते; छा- 

न्दोग्ये तु उपक्रमविपयंयात् उपदेशविपर्ययः । नतु छन्दो- 

गानासपि अस्त्युदके तादात्म्योपदेश इत्युक्तम् ; सलयमुक्तम् ; 

खपक्रमतन्त्रत्वादुपसंहारख, ताद त्म्यसंपत्तिः सा-इति म- 

न्यतते । तथा प्रात्र, अभिधीयते--आत्मगृहीतिः ' सदेव सोः 
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स्येदमग्र आसीत् ' इलयत्र च्छन्दोगानामपि भवितुमहति ; 

इतरवत्-यथा ‹ कतम आत्मा ' इलयत्र वाजसनेयिनामात्म- 

गृहीतिः, तथैव; कस्मात ? उत्तरात तादात्म्योपदेशान् । 

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणातू--यदुक्तम , उपक्रमा- 
न्वयात् उपक्रमे च आत्मञ्चब्द्श्रवणामावात् न आत्मगृहीति- 

रिति, तस्य कः परिहार इति चेत , सोऽभिधीयते-म्याद- 

वधारणादिति । भवेदुपपन्ना इह॒ आत्मगृहीतिः, अवधार- 

णात्; तथा हि-- “येनाश्रुतं श्रुतं भवलयमतं मतम- 

विज्ञातं विज्ञातम् इयेकविज्ञानेन सवेविज्ञानमवधाय, 

तत्सछंपिपादयिषया “सदेवः इत्याह ; तञ्च आत्मगृदीतौ 

सद्यं संपद्यत; अन्यथा हि, योऽयं मुख्य आत्मा 

स न विज्ञात इति, तैव सर्वविज्ञानं संपद्येत | तथा 

प्रागुत्पत्तेः एकलत्वावधारणम् , जीवस्य च आत्मशब्देन परा- 

मद्यैः, स्वापावस्धायां च तत्स्वभावसंपत्तिकथनम् , पारिचो- 

दनापूवेकं च पुनः पुनः ‹ तत्त्वमसि ' इलयवधारणम--- इति 

च सर्वमेतत् तादस्म्यप्रतिपादनायामेव अवकल्पते, न तादा- 

त्म्यसंपादनायाम् | न च अव्र उपक्रमतन्त्रत्वोपन्यासो न्या- 

य्यः; न हि उपक्रमे आत्मत्वसंकीतैनम् अनात्मत्वसंकीर्तनं 

वा अस्ति; सामान्योपक्रमश्च न वाक्यदोषगतेन विरेषण 
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विरुभ्यते, विेषाकङ्कत्वात्सामान्यस्य । सच्छब्दार्थोऽपि च 

पयाछोच्यमानः न सुख्यादात्मनोऽन्यः संभवति, अतो- 

ऽन्यस्य वस्तुजातस्य आरम्भणशब्दादिभ्योऽनृतस्ोपपत्तेः । 

आच्रानैषम्यमपि नावहयमर्थतैषम्यमावहति, “ आहर 

पारम ` (पात्रमाहर' इदयेवमादिषु अथैसाम्येऽपि तदश्ै- 

नान् । तस्मात् एवंजातीयकेषु वक्येषु प्रतिपादनप्रकारभे- 

देऽपि प्रतिपाद्याथौभेदं इति सिद्धम् ॥ 

का्याख्यानादपूषेम् ॥ १८ ॥ 

छन्दोगा वाजसनेयिनश्च प्राणसंवादे श्रादिमयीदं प्राणस्य 

अन्नमाम्नाय, तस्यैव आपो वास आमनन्ति; अनन्तरं च 

०. कार्याख्याना- च्छन्दोगा आमनन्ति-- ‹ तस्माद्रा एत- 
धिकरणम् । दकिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाचाद्धिः परि- 

दधति ` इति ; बाजसनेयिनश्चामनन्ति--- " तद्धिद्रांसः श्रो- 

त्रिया अशिष्यन्त आचामन्लश्ित्वा चाचामन्येतमेब तदन- 

मनभ्नं कुबेन्तो मन्यन्ते ' ‹ तस्मादेवंविदक्चिष्यन्नाचामेदशित्वा 

चाचामेदेतमेव तदनमनग्नं कुरुते ' इति । तत्र च आचमनम् 

अनप्रताचिन्तनं च प्राणस्य प्रतीयते ; तक्किञ्युमयमपि विधी- 

यते, उत आचमनमेव, उत॒ अनस्नताचिन्तनमेवेति बिचा- 

येते । किं तावस्पराप्तम् १ उभयमपि विधीयत इति; कुतः 
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उभयस्याप्यवगम्यमानत्वात् ; उभयमपि च एतत् अपूर्वत्वा- 

त् विध्यर्म् । अथवा आचमनमेव विधीयते; विस्पष्टा हि 

तस्मिन्विधिविभक्तिः--- ‹ तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचामेद्रित्वा 

चाचामेत् ' इति; तस्यैव स्तुयर्थम॒ अनम्रतासंक्रीतेनमियेवं 

प्राप्त-- | 

नूमः-- न आचमनस्य विधेयत्वभुपपद्यते, कायौरूया- 

नात्त-प्ाप्रमेव हि इदं कार्यत्वेन आचमनं प्रायल्यार्थं स्मृति- 

प्रसिद्धम् अन्वाख्यायते । नलु इयं श्रुतिः तस्याः स्मृते- 

मूं स्यात् ; नेस्युच्यते, विषयनानात्वात् ; सामान्यविषया 

दि स्पतिः पुरुषमात्रसंवद्धं प्रायल्याथमाचमनं प्रापयति ; श्रु- 

तिस्तु प्राणविद्याप्रकरणपरिता तद्विषयमेव आचमनं विदध 

ती विदध्यात्; न च भिन्नविषययोः श्ुतिस्म्रयोः मूढमूङिभा- 

चोऽवकस्पते ; न च इयं श्रुतिः प्राणविद्यासंयोगि अपूर्वेमाच- 
मनं विधाखयतीति राक्यमाश्रयितुम् , पूवैस्यैव पुरुषमात्रसं- 

योगिन आचमनस्य इह प्रल्यभिज्ञायमानल्ात्त् ; अत एव च 

नोभयविधानम् ; उभयविधाने च वाक्यं भिद्येत ; तस्मात्त 

प्राप्तमेव अशिशिषततामशितवतां च उभयत आचमनम् अनू- 

द्य, ° एतमेव तदनमनभ्रं कबैन्तो मन्यन्ते › . इति प्राणस्य 

अनभ्रताकरणसंकस्पः अनेन वाक्येन आचमनीयास्वप्सु 
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प्राणविद्यासंबन्धित्वेन अपूव उपदिह्यते । न च अयमनम्न- 

तावाद: आचमनस्तुयथे इति न्याय्यम् , आचमनस्याविषे- 

यत्वात् । स्वयं च अनञ्चतासंकस्पस्य विधेयत्वप्रतीतेः । न 

च एवं सति एकस्य आचमनस्य उभयाथता अभ्युपगता भ- 

वति-प्रायलयाथेता परिधानाथता चेति, क्रियान्तरस्वाभ्युप- 

गमात्--- कियान्तरमेव हि आचमनं नाम प्रायार्थ पुस्- 

षस्य अभ्युपगम्यते; तदीयासु तु अप्सु वासःसंकस्पनं नाम 

क्रियान्तरमेव परिधानार्थं प्राणस्य अभ्युपगम्यत इयनवद्यप् । 

अपिच (यदिदं किंचा शमस्य आ करमिभ्य आ कीटपतगे- 

भ्यस्तत्तेऽन्नम् ' इव्यत्र तावत् न सवौन्नाम्यवहारश्चोद्यत इति 

शक्यं वक्तुम् ;. अद्ाब्दत्वाद शक्यत्वाच्च ; स्व तु प्राणस्यान्न- 

मिति इयमन्नदृष्िश्चोद्यते ; तत्साहचयौच्च ‹ आपो वासः ' 

इदयत्रापि न अपामाचमनं चोद्यते; प्रसिद्धाश्ेव तु आ- 

चमनीयास्वप्सु परिधानदृष्टिदचोयत इति युक्तम ; न हि 

अर्धंवैशसं संभवति । अपि च आचामन्तीति वर्तमानापदेशि- 

त्वात् नायं शब्दो विधिक्षमः । नलु मन्यन्त इ्यपि समानं 

वतैमानापदेरित्वम ; सलयमेव तत् ; अवद्यविधेये तु अन्य- 

तरस्मिन् वासःकार्यांख्यानात् अपां वासःसंकर्पनमेव अपूर्व 

विधीयते ; न आचमनम् ; पूवैवद्धि तत्--इत्युपपादितम् । 
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यदप्युक्तम्-बिस्पष्टा च. आचमने विधिविभक्तिरिति, तदपि 

पूर्वैवत्त्वेमैव आचमनस्य प्रवयुक्तम ; अत एव आचमनम्या- 

विधिस्सितस्वात् ‹ एतमेव तदनमनम्न कुर्वन्तो मन्यन्ते ' इटय- 

त्रैव काण्वाः पर्यवस्यन्ति, न आमनन्ति ‹ तस्मादैर्ववित् 

इत्यादि ; तस्मात् माध्यंदिनानामपि पाटे आचमनानुवादेन 

पं विन्त्वमेव प्रकृतप्राणवासोविन्त्वं विधीयत इति प्रतिपत्त- 

व्यम । योऽप्ययमभ्युपगमः-- कचिदाचमनं विधीयताम् , 

कचिद्रासोविज्ञानमिति-- सोऽपि न साघुः, *आपो बासः' 

इत्यादिकाया वाक्यभ्रवृत्तेः सर्वत्रैकरूप्यात् । तस्मात् वासो- 
> क 

विज्ञानमेव इह विधीयते, न आचमनमिति न्याय्यम् ॥ 

समान एवं चाभेदात् ॥ १९॥ 

वाजसनेयि्चाखायाम् अभिरहस्ये शाण्डिल्यनामाङ्किता 

विद्या विज्ञाता; तत्र च गुणाः श्रूयन्त-- "स॒ आत्मान 

१०. समानाधि- मुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम् ' 

करणम् । इत्येवमादयः ; तस्यामेव शाखायां ब्रहदा- 

रण्यके पुनः पश्षयते-- "मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसलस्त- 
स्मिन्नन्तट्ेदये यथा न्रीहिर्बायवोवा स एष सर्वस्येशानः 

सवेस्याधिपतिः स्वमिदं प्र्षास्ति यदिदं किंच इत्ति । 

तत्र संशयः--- किमियम् एका विद्या अग्रिरहस्यन्रहुदारण्य- 
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कयोः; गुणोपसंहारश्च, उत दे इमे विदे रुणानुपसंहार शेति । 

किं तावस्राप्तम् ? विद्याभेदः गुणन्यवस्था चेति; कुतः! 

पोनरुकत्यप्रसङ्गात-- भिन्नासु हि शाखासु अध्येव्वेदि्भे- 

दात् पौनरुक्त्यपरिहास्माखोच्य वि्यैकलत्वमध्यवसाय एक- 

त्रातिरिक्ता गुणा इतरत्रोपसंहियन्ते प्राणसंवादादिषु इत्यु- 

क्तम्; एकस्यां पुनः शाखायाम् अध्येतृबदितृमेदाभावात् 

अशक्यपरिहारे पौनरक्ये न विप्रकरष्देश्स्था एका विद्या म- 

वितुम्ैति ! न च अघर एकमास्नानं विद्याविधानाथेम् , अपरं 

गुणविधानार्थम्- इति विभागः संभवति ; तदा हि अति- 

रिक्ता एव गुणा इतरत्रेतस्ल् च आश्नायरन् , न समानाः; 

समाना अपि तु उमयत्राम्नायन्ते मनोमयत्वाद्यः । तस्मात् 

नान्मोन्यगुणोपसंहार इयेवं प्राप्र-- 

नरूमहे-- यथा भिन्नासु शाखासु विद्कल्वं गुणोपसंदहा- 

रश्च भवति एवमेकस्यामपि शाखायां मवितुम्ह॑ति, उपास्या- 

भेदात् । तदेव हि व्रह्म मनोमयत्वादिगुणकम उभयत्लापि 

उपास्यम् अभिन्नं प्रयभिजानीमः ; उपास्यं च रूपं विद्यायाः; 

न च विद्यमाने रूपामेदे विद्यामेदमध्यवसातुं शक्ुमः; 

नापि विध्याभेदे गुणव्यवस्थानम् । ननु पौनरुक्यग्रसङ्गान् 

विद्यामेदोऽध्यवसित्तः ; नेत्युच्यते, अथेविभागोपपत्तः-- एकं 
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हि आम्नानं विद्याविधानार्थम् , अपरं गुणविधानाथेम - 
[0 =, भ [+> 

इति न किंचिग्नोपपद्यते । ननु एवं सति यदपठितमभ्नेरह- 

स्ये, तदेव ब्रहदारण्यके पठितन्यम- ‹ स॒ एष सवेस्येश्ानः ' 

इसयादि; यन्तु पठितमेव ' मनोमयः ' इ्यादि, तन्न॒ पठित- 

्यम्--तैष दोषः, तद्भकेनैव प्रदेशान्तरपटितविदयाप्रयभि- 

ज्ञानात्; समानगुणाञ्नानेन हि विप्रकृष्टदेशां शाण्डिस्यविदां 

प्रयभिज्ञाप्य तस्याम् ईंशानत्वादि उपदिश्यते; अन्यधा हि 

कथं तस्याम् अयं गुणविधिरभिधीयते । अपि च अप्राघ्रांगो- 

पदेशेन अथवति वाक्ये संजाते, प्राप्रंशपरामक्शंस्य निलयानु- 
वादतयापि उपपद्यमानत्वात् न तद्ररेन प्रयभिज्ञा उपेक्षितुं 

शक्यते । तस्मादत्र समानायामपि शाखायां विध्ैकतवं गुणो- 
पसंहारश्चत्यु पपन्नम ॥ 

संचन्धादेवमन्यच्ापि ॥ २० ॥ 

ब्रहदारण्यके ‹ स्यं ब्रह्म ' इत्युपक्रम्य, तद्यत्तत्सत्यमसौ 

स आद्यो य एष एतस्मिन्मण्डठे पुरूषो यश्चार्य दक्षिण- 

११. संबन्धा- ऽश्षन्पुरुषः ' इति तस्यैव सलयस्य ब्रह्मणः 
यिकरणम् । अधिदैवतमध्यात्म. च आयतनविरोषुष- 

दिय, व्याह्तिङारीरत्वं च संपाद्य; द्वे उपनिषदावादिरये- 

ते---: तस्योपनिषदहः ' इति-अधिदैवतम् , ‹ तस्योपनिषद्- 
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हम् ' इति-अध्यालम् । तत्र संशयः करिमनिभागेनैव उभे 
अपि उपनिषदावुभयत्राजुसंधातव्ये, उत विभागेन--एकाः 

अधिदैवतम्, एका अध्यात्ममिति । तब सूत्रेगेवोपक्रमते-- 
यथा शाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्यधीतायां गुणोपसंहार 

उक्तः, एवमन्यत्रापि एवंजातीयके विषये भवितुमदैति, एक- 

विद्याभिसंबन्धात्-एका हि इयं सल्विद्या अधिदैवतम् अ- 

ध्यास च अधीता, उपक्रमाभेदात् व्यतिषक्तपाठाश्च; कथं 

तस्यासुदितो धर्मः तस्यामेव न स्यात् । यो ह्याचार्येँ कथि- 

दलुगमनादिराचारश्चोदितः, स॒ भ्रामगतेऽरण्यगते च तुस्य- 

वदेव भवति । तस्मात् उभयोरप्युपनिषदोः उभयत्र श्रापि- 

रिति ॥ 

एवं प्राप्ने, प्रतिविधत्ते-- 

न वा विकशोषात् ॥ २१॥ 

नैव उभयोः उभयत्र प्राधिः ; कस्मात् १ विशेषात् , उपा- 

सनस्थानविरोषोपनिबन्धादिलयथेः । कथं स्थानविशेषोपनिव- 
न्ध इति, उच्यते-- ‹ य एंष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः' इति 

हि आधिदैविकं पुरुषं प्रकर, तस्योपनिषदह ` इति श्राव- 

यति; ' योऽयं दक्षिणेऽ्न्पुरुषः ` इति च आध्यात्मिकं पुरषं 

प्रकृ, ‹तस्योपनिषदहम ' इति ; तस्यति च एतत् संनिदि- 
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तावटम्बनं सर्वनाम ; तस्मात्त आयतनविशेषव्यपाश्रयणैव 

एते उपनिषदावुषदिशयेते; कुत उभयारुमयन्न प्राप्तिः । नतु 

एक एवायम् अधिदैवतमध्यात्मं च पुरुषः, एकैव सलयस्य 

ब्रह्मण आयतनद्रयप्रतिपादनात्; सयमेवमतत्; एकस्यापि 

तु अवस्थाविशेषोपादानेनैव उपनिषद्विशेषोपदेशान. तद्वस्धस्येव 

सा भवितुमर्हति ; अस्ति चायं दृष्टान्तः-- सलयपि आचाय 

सखरूपानपाये, यत् आचारस्य आसीनस्य अनुवतनयुक्तम् , 

न तत् तिष्ठतो भवति; यच्च तिष्ठत उक्तम, न तदासीनस्य- 

ति । प्रामारण्ययोस्तु आचायैस्वरूपानपायात्त तत्स्वरूपानुव- 

द्धस्य च धर्मस्य प्रामारण्यक्रृतविशेषाभावात् उभयत्र तुल्य- 

बद्धाव इति अटृष्टान्तः सः | तस्मान् व्यवसा अनयोरुप- 

निषदोः ॥ 

दरयति च ॥ २२॥ 

अपि च एवंजातीयकानां धमौणां व्यवस्थेति लिङ्गददन 

भवति-- " तस्येतस्य तद्व रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य 
अ अ 

गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम › इति । कथमस्य लिङ्गतव- 

भिति, तदुच्यते-- अक््यादियस्थानमेदभिन्नान् धमौन् 

अन्योन्यस्मिन्ननुपसंहायौन पशयन् इह अतिदेशेन आदिय- 

पुरुषगतानरूपादीन अक्षिपुरुषे उपसंहरति-- ' तस्थतस्य 
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तदेव रूपम् ` इत्यादिना । तस्माग्यवतिष्ठेते एव एते उपनि- 

षदाविति निर्णयः ॥ 

संश्रलिद्युव्याप्लयपि चातः ॥ २३॥ 
[^> ° ब्रह्मज्येष्ठ वीर्यां संश्ृतानि ब्रह्माभरे ज्येष्ठं दिवमाततान 

इत्येवं राणायनीयानां खिदेषु वीयसंश्तिदयुनिवेशप्रभृतथो 
९२. संशरयधि- ब्रह्मणो विभूतयः पठ्यन्ते ; तेषामेव च 

करणम् । उपनिषदि दाण्डिस्यविद्याप्रम्तयो ब्रह्मवि- 

द्याः परछ्यन्ते; तासु ब्रह्मविद्यासु ता ब्रह्मविभूतय उ- 

पमंद्धियेरन , न वेति विचारणायाम् , ब्रह्मसंबन्धादुपसं- 

हारप्राप्रौ एवं पठति । सं्रतिदयुव्यापिप्र्तयो विभू- 
तयः शाण्डिल्यविद्याप्रश्रतिषु नोपसंहतैव्याः, अतत एव 

च आयतनविशेषयोगात । तथा हि राण्डिल्यविद्यायां 

हृदयायतनत्वं ब्रह्मण उक्तम--- (एष म॒ आलत्मान्तदटैदये 

इति; तद्देव दहरविद्यायामपि-- * दहरं पुण्डरीकं वेदम 

दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशचः' इति ; उपकोसख्विद्यायां तु अ- 

ह््यायतनत्वम्-- "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृशयते ' इति; 

गवं तत्र तच्र तत्तत् आध्यात्मिकमायतनम् एतासु विद्यासु 

प्रतीयते ; आधिदैविक्यस्तु एता विभूतयः संभतिदुज्याप्निपर- 
श्तयः ; तासां त एतासु प्राप्निः । नन्वेतास्वपि आधथिदैवि- 
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क्यो विभूतयः श्रूयन्ते--“उ्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोके- 
भ्यः ' ' एष उ एव मामनीरेषर हि सर्वेषु छोकेषु भाति ' ‹ या- 

वान्बायमाकाजस्तावानेषोऽन्तहदय आकाड्च उभे अस्मिन्यावा- 

प्रथिवी अन्तरेव समाहिते ' इत्येवमाद्याः ; सन्ति च अन्या 

आयतनविोषहीना अपि इह ब्रह्मविद्या: षोडरकलाद्याः-- 

सलयमेवमेतत् ; तथाप्यत्र बिद्यते विशेषः संभलयाद्रनुपसंहा- 

रहेतुः- समानगुणाभ्नानेन हि प्रस्युपस्थापितासु विप्रकृष्टदेश्ा- 

स्वपि विद्यासु विप्रकष्टेस्षगुणा उपसंहियेरन्निति युक्तम ; 

संभ्रयादयम्तु शाण्डिस्यादिवाक्यगोचराश्च गुणा; परस्पर- 

उयावृत्तस्रूपस्वात् न प्रदेशान्तरवर्तिविद्याम्रस्युपस्थापनक्षमा; | 

न च ब्रह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेश्चान्तरवर्तिविद्याप्रव्युपस्थापनमि- 

सयुच्यते, विध्ाभेदेऽपि तदुपपत्तेः ; एकमपि हि ब्रह्म विभू- 
तिभेदैरनेकधा उपास्यत इति स्थितिः, परोबरीयस्त्वादिवद्धे- 

ददशनात् । तस्मात् वीयंसंभ्रयादीनां शाण्डिल्यविद्यादिषु 
अनुपसंहार इति ॥ 

पुरुषविदययायाभिव चेतरेषाम- 
नाश्नानात् ॥ २४ ॥ 

अस्ति ताण्डिनां वैङ्गिनां च रहस्यब्राह्यण पुरुषविथा ; 
तत्र पुरुषो यज्ञः कर्िपतः ; तदीयमायुः त्रेधा विभज्य सव- 
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नच्रयं कल्पितम् ; अश्चििषादीनि च दीक्षादिमयेन क- 
१३. पुरुषविया- ल्पितानि ; अन्ये च धमौसतत्र समधि- 

धिकरणम् । गता आङीर्मन्रप्रयोगादयः । तैत्तिरीयका 
अपि कंचित् पुरुषयज्ञं करपयन्ति-- ‹ तस्यैवं विदुषो यज्ञ- 
स्यात्मा यजमानः श्रद्धा प्ली" इयेतेनानुघाकेन । तत्र 
संशायः--किमितरत्र उक्ताः पुरुषयज्ञस्य धमी; तैत्तिरीयकेषु 
उपसंहतेव्याः, किं वा नोपसंहर्वव्या इति । पुरुषयज्ञत्वा- 
विशेषात् उपसंहारपराप्नौ, आचक्ष्महे- नोपसंहर्षम्या इति; 
कस्मात् १ तदूपप्र्यभिज्ञानामावान्; तदाहाचार्यः पुरुषवि- 
दयायाभिवेत्ति-- यथा एकेषां शाखिनां ताण्डिनां पैङ्गिनां 
च पुरुषविद्यायामाम्नानम् , सैवम् इतरेषां तैत्तिरीयाणामा- 
स्नानमस्ति ; तेषां हि इतरविरक्षणमेव यज्ञसंपादनं दशयते, 
पल्लीयजमानवेदिवेदवर्हियूपाज्यपदवरृतिगाद्यनुक्रमणात । य- 
दपि सवनसंपादनम् , तदपि इतरविलक्चषणमेव-- "यला 
तमेध्यंदिन« सायं च तानिः इति। यदपि किचित्, 
मरणावश्चथत्वादिसामान्यम् , तदपि अस्पीयस्त्वात् भूयसा 
वैलक्षण्येन अमिभूयमानं न प्रयभिज्ञापनक्षमम् । न च तै. 
त्तिरीयके पुरुषस्य यज्ञत्वं श्रूयते; ` विदुषः ' " यज्ञस्य. इति 
हिन च एते समानाधिकरणे षष्ठयौ-- विद्वानेव यो यज्ञ. 
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स्तस्येति; न हि पुरुषस्य मुख्यं यज्ञत्व्रमस्ति ; व्यधिकरणे तु 

एते षष्ठयौ--विदटुषो यो यज्ञस्तस्येति ; भवति दहि पुरुषस्य 
मुख्यो यज्ञसंबन्धः ; सत्यां च गतौ, मुख्य एवाथ आश्रयि- 

तव्यः, न भाक्तः । "आत्मा यजमानः ' इति च यजसानलत्वं 

पुरुषस्य निक्लुवन् वैयधिकरण्येनेव अस्य यज्ञसंन्धं दशेय- 
ति । अपि च (तस्थैवंबिटुषः' इति सिद्धवदनुवादश्रुनौ स- 

लाम्; पुरुषस्य यज्ञभावम आत्मादीनां च यजमानादिभावं 

प्रतिपित्समानस्य वाक््यभेद्; स्यात । अपि च ससन्यासा- 

मात्मवि्यां पुरस्तादुपदिदय अनन्तरम ‹ तस्पैवंविदुषः' 

इयाद्यनुक्रमणं परयन्तः-पूर्वैरेष एव एप आभ्नायः, न् सव- 

तन्त इति प्रतीमः; तथा च ण्कमेव फमुभयोरप्यनुवाकयो- 

रुपरुमामहे---' ब्रह्मणो महिमानमाप्रोति ` इति ; इतरेषां तु 

अनन्यशेषः पुरुषविद्याञ्नायः; आयुरभिव्रद्धिफलो ह्यसौ, 

< रह षोड वषशतं जीवति य एवं वेदः इति समभि- 

व्याहारात् । तस्मात् शाखान्तराधीतानां पुरुषविद्याधमांणामा- 

शीमेन्तादीनामग्राभिः तैत्तिरीयके ॥ 

वेधाद्यथमेदात् ॥ २५ ॥ 
अस्याथवणिकानासुपनिषदारम्मे मन्त्रसमास्नायः-- ‹ सर्व 

ग्रविध्य हृद्यं प्रविश्य धमनीः प्रचज्य क्िरोऽभिघ्रवृज्य तरिधा 
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चिप्रर्तः ` इलयादिः; ताण्डिनाम्--- !देव सवितः प्रसुव 

२४. वेषाययि- यज्ञम् ! इदयादिः; शाख्यायनिनाम्-- 
करणम्। “श्ेताश्रो हरितनीलोऽसिः इलयादिः; 

कठानां तैत्तिरीयाणां च--- भ्यं नो मिः श्यं वरुणः' 

इयादिः; वाजसनेयिनां तु उपनिषदारम्भे प्रवग्येत्राद्मणं 

पल्ते-- "देवा ह् तरै सत्रं निषेदुः * इल्यादि ; कौषीतकिना- 
मपि अचिष्टोमव्राह्मणम्-- "ब्रह्म वा अश्चष्टोमो ब्रह्यैव तद्- 

ह्रैह्यणैव ते ब्रह्मोपयन्ति तेऽमृतत्वमाघ्ुवन्ति य॒एतदहसु- 

पयन्ति ' इति । किमिमे स्वे प्रविध्यादयो मन्त्राः प्रवग्यी- 

दीनि च कर्माणि विद्यासु उपसंद्धियेरन् , किं बा न उपसं- 

द्वियेरन- इतति मीमांसामहे । किं तावत् नः प्रतिभाति? 

उपसंहार एव एषां विधास्िति; कुतः ? विदयाप्रधानानायुप- 

निषद्भून्थानां समीपे पाठात् । नु एषां विद्याथतया विधानं 

नोपरमामहे-- वाढम् , अनुपलममाना अपि तु अलुमा- 

स्यामहे, संनिधिक्तामर््यात्; न हि संनिषेः अर्थवत्त्वे 

संभवति, अकस्मादसावनाश्रयितुं युक्तः । ननु नैषां मन्त्राणां 

विद्याविषयं किचित्सामर््यं पयामः; कथं च प्रवर्ग्यादीनि 

कमौणि अन्याथत्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति विद्याथेखेनापि 

प्रतिप्येमहीति-- नैष दोषः ; सामर्थ्यं तावत् मन्बाणां विया- 

च. ५४, ए, ¶ 
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विषयमपि किंचित् छक्यं कल्पयितुम् , हृदयादिसंकीरतनान् ; 

हृदयादीनि हि प्रायेण उपासनेषु आयत्तनादिभावनोपदिष्ट- 

नि; हारेण च ‹ हृदयं प्रविध्य ` इत्येवंजातीयकानां मन्त्रा- 

णाम् उपपन्नयुपासनाङ्गत्वम् ; दृष्टश्च उपासनेष्वपि मन्तवि- 

नियोगः- ‹ भूः प्रपद्येऽञरुनाञ्ुनामुना › इयेवमादिः; तथा 

प्रवग्यदीनां कर्मणाम अन्यन्नापि विनियुक्तानां सताम् अवि- 

रुद्धा विद्यासु विनियोगः वाजपेय इव ब्रृहस्पतिसवम्य- 

दषयवं प्राप्र-- 

तूमः-- नेषामुपसंहारो वि्याखिति ; कस्मात् १ वेधाच्- 

थेमेदात्- ' हृदयं प्रविध्य ` इलयेवंजातीयकानां हि मन्राणां 

येऽथौ हृदयवेधादयः, भिन्नाः अनभिसंबद्धाः ते उपनिषदु- 

दिताभिर्विद्याभिः; न तेषां ताभिः संगन्तुं सामभ्यंमस्ति । 

ननु हृदयस्य उपास्नेष्वप्युपयोगात् तद्ारक उपासनासंब- 

न्थ उपन्यस्तः-- नेद्युच्यते ; हृदयमासंकीतेनस्य हि एब- 

सुपयोगः कथंचिदुर्ष्येत ; न च हृदयमालरमन्न मन्त्रार्थः ; 

"हृदयं प्रविध्य धमनीः प्रवृज्य ` इयेवंजातीयको हि न स- 

कलो मन्त्रार्थो विद्याभिरमिसंबध्यते; अभिचारविषयो द्ये 
षोऽथः ; तस्मादाभिचारिकेण कर्मणा ‹ स्व प्रविध्य ' इलेत- 

स्य मन्त्रस्याभिसंबन्धः; तथा ‹ देव सवितः प्रसुव यज्ञम् ' 
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इयस्य यज्ञप्रसवलिङ्गत्वात् यज्ञेन कमणा अभिसंबन्धः; तद्वि- 

रोषसंबन्धस्तु प्रमाणान्तरादलुसर्तैव्यः ; एवमन्येषामपि मन्त्रा 

णाम-केषांचित् लिङ्गेन, केषांचिद्रचनेन, केषांचिस्माणान्त- 

रेणेयेवम- अथीन्तरेषु चिनियुक्तानाम् , रदहस्यपटितानासपि 

सताम्, न संनिधिमात्रेण विद्याजञेषत्वोपपत्तिः ; दुल हि सं- 

निधिः श्रुलयादिभ्य इत्युक्तं प्रथमे तन्त्र-- ' श्चुतििङ्गवाक्य- 

प्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौब॑स्यमर्थविध्रकषात् ' 

इत्यत्र । तथा कर्मणामपि प्रवग्यादीनामन्यत्र विनियुक्तानां 

न विदयाश्चेषत्वोपपत्तिः ; न ह्येषां विद्याभिः सह देकार्थ्य 

किंचिदस्ति; वाजपेये तु ब्रहस्पत्तिसवस्य स्पष्टं विनि- 

योगन्तरम्-- ‹ बाजपेयेनेष्रा बृहस्पतिसवेन यजेत ` इति ; 

अपिच एकोऽयं प्रवग्यैः सकृदुत्पन्नो बीयसा प्रमाणेन अ- 

न्यत्र विनियुक्तः न दुवेेन प्रमाणेन अन्यत्रापि विनियोग- 

मदति ; अगृह्यमाणविशेषत्वे हि प्रमाणयोः एवं स्यात्; न तु 

बलूवदबलख्वतोः प्रमाणयोरगृद्यमाणविशोषता संभवति, बल- 

वदबख्वन्त्वविशेषादेव । तस्मात् एबेजातीयकानां मन्त्राणां 

कर्मणां वा न संनिधिपाठमात्रेण विद्याश्ेषत्वमाशद्धितम्यम् ; 

अरण्यानुवचनादिधर्मसामान्यात्तु संनिधिपाठ इति संतो- 

्रव्यम् ॥ 
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हानो तुपायनशाब्द्रोषत्वात्कुकाच्छन्द्- 

स्तुत्युपगानवत्तदु क्तम् । २६ ॥ 

अस्ति ताण्डिनां श्रतिः-- °अश्र इव रोमाणि विधूय 

पापं चन्द्र इव राहोभरुखास्प्मुच्य भूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा 

१५. हन्यधे. बह्मलोकमभिसंमवामि ' इति; तथा आथ- 

करणम् । वेणिकानाम् --- (तथा विद्रान्नामरूपाष्धि- 

मुक्तः परात्परं पुरुषमुयैति दिव्यम ' इति; तथा शास्याय- 

निनः पठन्ति-- ‹ तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधु- 

कलया द्विषन्तः पापकृलयाम् ̀  इति; तथैव कौषीतकिनः-- 
“ तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुछृतमुपय- 

न्प्रिया दुष्कृतम् ' इति । तदिह कचित् सुकृतदुषछरत- 

योयीनं श्रूयते ; कचित्तयोरेव विभागेन ्रिथेरभरियैश्योपाय- 
नम्; कचित्तु उभयमपि हानसुपायन च; तद्यत्रोभयं 

श्रूयते तत्र॒ तावत् न किंचिद्रक्तन्यमस्ति; यत्राप्युपायनमेव 

श्रूयते, न हानम् › तत्राप्यथौदेव हानं संनिपतत्ति, अन्यै- 

रात्मीययोः सुकृत्तदुष्कृतयोरूपेयमानयोः आवरयकलत्वात्तद्धा- 

नस्य ; यत्र तु हानमेव श्रूयते, नोपायनम्-तव्रोपायनं संनिपते- 

द्वा, न वेति विचिकित्सायाम्--अश्रवणादसंनिपातः, विद्या- 

न्तरगोचरत्वाच्च शाखान्तरीयस्य श्रवणस्य । अपि च आत्म- 
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कतकं सुकृत दुष्छरृतयोहनम् ; परकठैकं तु उपायनम् ; तयो- 
रसलयावह्यकभावे, कर्थं हानेनोपायनमाक्षिप्येत £ तस्माद्- 

संनिपातो हानावुपायनस्येति ॥ 

अस्यां प्राप्तौ पठति-- हानाविति । हानौ तु एतस्यां 

केवलखायामपि श्रूयमाणायाम् उपायनं संनिपतितुमदहति ; त- 

च्छेषत्वात्-हानशब्दशेषो हि उपायनराब्दः समधिगतः कौ- 

षीतकिरहस्ये ; तस्मादन्यत्र केवरहानश्रवणेऽप्युपायनानुबर- 

त्तिः । यदुक्तम-अश्रवणात् विद्यान्तरगोचरत्वात् अनाव. 

कत्वाच्च असंनिपात इति, तदुच्यते-- भवेदेषा स्यवस्थोक्तिः; 

यद्यनुषठेयं किंचिदन्यत्र श्रतम् अन्य निनीष्येत; न च्विह 

हानमुपायनं बा अनुष्ठेयत्वेन संकीर्यते ; विद्यास्तुयर्थं तु अन- 

योः संकीतैनम~-इत्थं महाभागा विद्या, यत्सामथ्यीदस्य वि 

दुषः सुकृतदुष्कृते संसारकारणभूते विधूयते, ते च अस्य सुह- 

इत्सु निविशेते इति; स्तुदयर्थे च अस्मिन्संकीतने, हानान- 

न्तरभावित्वेनोपायनस्य, कचिच्छतत्वात् अन्यत्रापि हानश्ु- 

ताबुपायनानुचरत्ति मन्यते-सतुतिप्रकषलाभाय ; प्रसिद्धा च 

अथंवादान्तर पेक्षा अथवादान्तरप्रवृत्तिः- एकविं वा इतो- 

ऽसावादिलयः ' इद्येवमादिषु ; कर्थं हि इह एकरविंशता आदि- 

लयस्याभिधीयत, अनपेक््यमाणेऽथवादान्तरे-' वादश्च मासाः 
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पच्चतेवखय इमे रोका असावादित्य एकविंशः ' इलयस्मिन् 2 

तथा ' ्रिष्ुमौ भवतः सेन्द्रियत्वाय' इलयेवमादिवादेगु ' इन्द्र 

यं वै ब्रि्टुप् › इयेवमाद्यथैवादान्तरायक्षा दश्यते । विदयास्तुय- 
थेत्वाच्च अस्योपायनवादस्य, कथमन्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्यै- 

रुपेयेते इति नातीवाभिनिवेष्टव्यम् । उपायनशचब्द् शेषत्वादिति 

च शव्दराब्दं सयुचारयन् स्तुयथौमेव हानावुपायनालुबरत्ति सू- 

चयति ; गुणोपसंहारविवक्षायां हि उपायनार्थस्यैव हानावनुवर- 

तति ब्रूयात् । तस्मात् गुणोपसंहारविचारप्रसङ्गेन सतुल्युपसंहार- 

प्रदशेनाथेमिदें सूत्रम् । कुशाच्छन्दस्तुस्युपगानवदिति उपमो- 

पादानम; तद्यथा-- माह्धविनाम ‹ कुरा बानस्पलयाः स्थ 

तामा पातः इयेतस्मिन्निगमे ङुश्चानामविशेषेण वनस्पति- 

योनित्वश्चवणे, शाट्यायनिनाम ‹ ओँदुम्बराः ' इति विशेष- 

वचनात् ओदुम्ब्यैः कुशा आश्रीयन्ते; यथा च कचित् 

देवासुरच्छन्दसामविशेषेण पौवापर्यभरसङ्गे, देवच्छन्दांसि पू- 

बीणीति यैङ्गयास्नानाखतीयते; यथा च पोड्िस्तोत्रे केषां- 

चित्काखाविशेषप्राप्रौ, ‹ समयाध्युषिते सूर्ये ' इत्या्चैशरतेः 

कार्विदोषप्रतिपत्तिः ; यथैव च अविशेषेणोपगानं केचि- 

त्समामनन्ति विषेण भाहचिनः-- यथा एतेषु कुादिषु 

श्रूखन्तरगतविङ्ेषान्वयः, एवं हानावप्युपायनान्वय इव्यथः । 
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श्ुखन्तरकृतं दि विदोषं श्रुखन्तरेऽनम्युपगच्छतः स्त्व 
विकल्पः स्यात् ; स च अन्याय्यः सयां गतौ ; तदुक्त द्वाद 

शटक्षण्याम्-- ‹ अपि तु वाक्यशेषस्वादितरपयुदासः स्या- 

सप्रतिषेधे विकस्पः स्यात् ̀  इति ॥ 

अथवा एतास्वेव विधूननश्रुतिषु एतेन सुत्रेण एतश्चिन्त- 
यितव्यम्-- किमनेन विधूननवचनेन सुृतदुष्कृतयोहा- 

नमभिधीयते, किं वा अर्थान्तरमिति । तत्र च एवं प्रापयित- 

व्यम्-- न हानं विधूननमभिधीयते, ‹ धूज्कम्पने * इति 
स्मरणात्, ‹ दोधूयन्ते ध्वजाग्राणि † इति च वायुना चाल्य- 

मानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगददौनात् ; तस्मात्त् चानं विधूनन- 

मभिधीयते; चार्नं तु सुकृतदुष्कृतयोः कंचित्काखं फलटप्र- 

तिबन्धनात्-- इयेवं प्रापय्य, प्रतिचक्तम्यम्-- हानावेव 

एष विधूननशब्दो वरितुमदैति, उपायनशब्दरोषत्वात् ; न 

हि परपरिमरहभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोः अप्रहीणयोः पररैरुपा- 

यनं संभवति; यद्यपि इदं परकीययोः सुकृतदुष्कृतयोः परै- 
रुपायनं न आसं संभाव्यते, तथापि तस्संकीतेनात्तावत् त~ 

दाचुगुण्येन हानमेव विधूननं नामेति निर्णेतुं शक्यते । कचिदपि 

च इदं विधूननसंनिधावुपायनं श्रूयमाणं छश्षाच्छन्दस्तुत्युप- 

गानवत्त् विधूननश्चुलया सवेत्रापेक्त्यमाणं सावेत्रिकं॑निर्णय- 
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कारणं संपद्यते । न च चानं ध्वजाग्रवत् सुकृतदुष्कृत- 

योुंख्यं संभवति, अद्रव्यत्वात् । अश्वश्च रोमाणि चिषू- 

न्वानः यजन रजः सहैव तेन रोमाण्यपि जीर्णानि शात- 

यति-- “अश्र इव रामाणि विधूय पापम! इति च 

त्राह्मणम॒ ; अनेकार्थराभ्युपगमाच्च धातूनां न स्मरणवि- 

रोधः । तदुक्तमिति व्याख्यातम् ॥ 

सांपराये ततैव्याभावात्तथा द्यन्ये ॥ २७ ॥ 

देवयानेन पथा पयङ्कस्थं ब्रह्म अभिप्रस्थितस्य च्यध्वनि 

सुकृतदुष्करृतयोर्वियोगं कौषीतकिनः पर्यङ्कविद्यायामामनन्ति 

शद्. सांपराया- --* स एतं देवयानं पन्थानमासाद्याभि- 
धिकरणम् । छोकमागच्छति " इत्युपक्रम्य, ‹ स॒ आग- 

च्छति धिरजां नदीं तां मनसैबायेति तत्सुकृतदुष्कृते विधूनु- 

ते" इति । तत् किं यथाश्रुतं उ्यध्वन्येव वियोगवचनं प्रति- 

पत्तव्यम् , आहोस्वित् आदृतेव देहादपसपणे- इत्ति विचार - 

णायाम् › श्युतिप्रामाण्यात् यथाश्रुति प्रतिपत्तिप्रसक्तौ, पठति 
-- सांपराय इति । सांपराये गमन एव देहादपसपणे, इदं 

विद्यासामध्याौस्सुकरतदुष्कृतहानं भवत्ि- इति प्रतिजानीते ; 

देतु च आचष्टे ततैव्याभावादिति; न हि विदुषः संपरेत- 

स्य विद्यया ब्रह्य सप्रेप्सतः अन्तरा सुकृतदुष्कृताभ्यां किं 
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चिसराप्रन्यमस्ति, यदर्थं कतिचित्क्षणानक्षीणे ते कस्पेयाता- 

म॒ । विद्याविरद्धफङ्त्वाच्च विद्यासामर्थ्यन तयोः क्षयः; स 

च यदैव विद्या फलाभिमुखी तदैव भवितुमर्हति । तस्मात 
प्रागेव सन् अयं सुकृतदुष्कृतक्चयः पश्चात्प्यते । तथा हि अ- 

न्येऽपि शाखिनः ताण्डिनः शाछ्यायनिनश्च प्रागवस्थायामेव 

सुक्ृतदुष्कृतदहानमामनन्ति-- अश्च इव रोमाणि विधूय पा- 

पम इति, ° तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुषदः साधुकृयां दि- 

षन्तः पापक्रयाम् ` इति च ॥ 

छन्दत उभयानिरोधात् ॥ २८ ॥ 
यदि च दहादुपसप्तस्य देवयानेन पथा प्रसितस्य अधे- 

पथे सुश्ृतदुष्छरृतक्चयोऽभ्युपगम्येत, ततः पतिते दे यमनि- 

यमविदाभ्यासात्मकस्य सुकृतदुष्कृतश्चयहेतोः पुरुषयज्ञस्य 

इच्छातोऽनुष्ठानालुपपत्तेः अनुपपत्तिरेव तद्धेतुकख सुकृतदु- 

ष्कृतक्षृयस्य स्यात्; तस्मात्त पूवभेव साधकावस्थायां छन्दतो- 

ऽनुष्ठानं तस्य स्यात्, तत्पूवेकं च सुक्रतदुष्करृतहानम्- इति 
द्रष्टव्यम् ; एवं निभित्तनैमिन्तिकयोरुपपत्तिः ताण्डिशाद्याय- 

निश्रयोश्च संगतिरिति ॥ 

गतेरथैवत्वमुमयथान्यथा हि 
विरोधः ॥ २९ ॥ 
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५. 

कचित्त पुण्यपापापहानसंनिधौ देवयानः पन्थाः श्रूयते, 

कचिन्न; तत्र संश्चयः-- किं हानावविेषेणेव देवयानः 

१७. गततेरथ- पन्थाः संनिपतेत् , उत विभागेन कचित्सं- 

वत््वाधि- निपतेत् कचिन्नेति । यथा तावत् हानाच- 

करणम् । विषशेषेणेव उपायनावुदत्तिसक्ता एवं देवया- 
नाुच्त्तिरपि मवितुमहैतीयस्यां प्राप्तौ, आवचक्ष्महै-- गतेः 

देवयानस्य पथः, अथैवच्वम् , उभयथा विभागेन भवितुम- 

हैत्ति- कचिदथेवती गतिः कचिन्नेति ; न अविरोषेण । अ- 

न्यथा हि अविरषेणेव एतस्यां गतावद्भीक्रियमाणायां विरो- 

धः स्यात्त्- ‹ पुण्यपापे विधूय निर लनः परमं साम्यञुपैतिः 
इप्यस्यां श्रुतौ देशान्तरप्रापणी गतिविरुध्येत ; कथं हि निर- 

जनोऽगन्ता देशान्तरं गच्छेत् ; गन्तव्यं च परमं साम्यं न 

देशान्तरप्राप्टयायत्तम्- इव्यानथक्यमेवात्र गतेमैन्यामदहे ॥ 

उ पपन्नस्तह्युक्चणार्थोपलब्े- 

छोकचत् ॥ ३० ॥ 
उपपन्नश्चायम् उभयथाभावः- क्चिद्थैवती गतिः 

कचिन्नेति ; तछक्चणार्थोपलब्धेः-- गत्तिकारणमूतोऽथः पर्य- 
क्गविद्यादिषु सगुणेषु उपासनेषु उपरम्यते ; तच्र हि पयङ्का- 

रोहणम् , पथङ्स्थेन बरह्मणा सह संवदनम् , विशिष्टगन्धादि- 
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्राप्निश्च- इयेवमादि बहुदेश्चान्तरप्राघ्यायत्तं फं श्रयते ; तत्र 

अथवती गतिः; न तु सम्यग्दरनि तछछक्षणार्थोपरन्धिरस्ि ; 
न हि आसमेकत्वद्र्दिनामाप्रकामानाम् इहेव दग्धादोषष्ठेश- 

[9 

बीजानाम् आरब्धभोगकरमीद्चयक्षपणव्यतिरेकेण अपेक्षितय्यं 

किंचिदस्ति; तत्र अनर्थिका गतिः। टोकवच्च एष विभागो 

द्रष्टव्यः-- यथा रोके प्रामप्राप्नौ देश्ान्तरप्रापणः पन्था 

अपेक्ष्यते, न आरोग्यभ्राप्रौ, एवमिहापीति । भूयश्च एनं वि- 
भागं चतुथाध्याये निपुणतरमुपपादयिष्यामः ॥ 

अनियमः सवांसामविरोधः चाब्दा- 
लुमानाभ्याम् ॥ ३१ ॥ 

सगुणास्ु विद्यासु गतिरथंवती, न निशुणायां परमात्म- 

विद्यायाम् इत्युक्तम् ; सगुणास््रपि विद्यासु काञुचिद्रतिः 

१८. अनियमा- शरूयते यथा पय॑ङ्कविद्यायाम् उपकोख- 
विकरणम् । छविद्यायां पच्चाभ्निविद्यायां दहरविद्याया- 

मिति; न अन्यासु- यथा मधुविद्यायां शाण्डिल्यविव्यायां 
भे [ (१ ५, 

षोडरकलर्विद्यायां वैच्ानरविद्यायाभिति । त्र संशयः-- 

किं यास््ेषा गतिः श्रूयते, तास्वेव नियम्येत ; उत॒ अनि- 
५७ ९ (९ 

यमेन सवाभिरेव एवंजातीयकाभिविद्याभिरभिसंबध्येतेति । 

किं तावस्रापनम् १ नियम इति ; यत्रैव श्रूयते, तत्रैव भवि- 
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तुमहेति, प्रकरणस्य नियामकत्वात् ; यद्यन्यत्र अश्रूयमा- 

णापि गतिः वि्यान्तरं गच्छेत् › श्रुयादीनां प्रामाण्यं हीयेत, 

सर्वस्य सवीथतप्रसङ्गात् । अपि च अ्िरादिका णकरैव 

गत्तिः उपकोसरविद्यायां पश्चाभ्रिविद्यायां च तुस्यवत्पशयते ; 

तत् सवौथेत्वेऽनर्थकं पुनर्वचनं स्यात् । तस्मान्नियम इत्येवं 

प्राप्-- 

पठति---अनियम इति । सवोसामेव अभ्युदयप्राप्नि- 

फलानां सगुणानां विद्यानाम्. अविज्ञेपेण एषा देवयानाख्या 

गतिभेविवुमर्हेति । ननु अनियमाभ्युपरगमे प्रकरणचिरोध 

उक्तः-नेषोऽस्ति विरोधः; शब्दालुमानाभ्यां श्रुतिस्रति- 
भ्यामियथेः ; तथा हि श्रृतिः-- ‹ तद्य इत्थं विदुः ` इति 

पच्चाभ्िविद्यावतां देवयानं पन्थानमवतारयन्ती ध्ये चेमे 

ऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ' इति विद्यान्तरशीिनामपि 

पच्चाभ्रिविद्याविद्धिः समानमागेतां गमयति । कथं पुनरव- 

गम्यते-विद्यान्तरशीलिनामियं गतिरिति नयु श्रद्धातपःप- 

रायणानासेव स्यात्, तन्माच्नश्रवणात्-- नैष दोषः; न हि 

केवलाभ्यां श्रद्धातपोभ्याम् अन्तरेण विद्याबलम् एषा गति. 

ेभ्यते- ‹ विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः ] 

न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ` इति श्रयन्त- 
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रात्; तस्मात् इह श्रद्धातपोभ्यां विद्यान्तरोपलक्षणम् । 

वाजसनेयिनस्तु पच्चाभिविद्याधिकारेऽधीयत्ते-- ‹य एवमे. 

तद्विदु चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते ` इति; तत्र 

श्रद्धाल्वो ये सयं ब्रह्मोपासते इति व्याख्येयम्, सत्यश- 

ब्दस्य ब्रह्मणि असकृतप्रयुक्तत्वात् । पच्चाभिविद्याविदां च 

इत्थं वित्तथैव उपात्तव्वात्, विदयान्तरपरायणानामेव एत- 

दुपादानं न्याय्यम् । (अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते 

कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम् ' इति च मगेद्रयघ्रष्टानां 

कष्टामधोगतिं गमयन्ती श्रुतिः देवबयानपितयाणयोरेव एनान् 

अन्तभौवयति । तल्लापि विद्याविरोषादेषां देवयानप्रतिपत्तिः । 

स्मृतिरपि -- ‹ शुङ्घङ्ृष्णे गती द्येते जगतः शाश्वते मते । 

उकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ` इति । यद्पुनः 

देवयानस्य पथो द्वियन्नानम् उपकोसख्विद्यायां पच्चाभ्रिवि- 

दायां च, तत् उभयत्रापि अनुचिन्तनाथेम् । तस्मादनियमः॥ 

[१ 

यावद् धिकारमवस्ितिराधिका- 
[१ 

1रेकाणाम् ॥ २२ ॥ 

विदुषो बैमानदेहपातानन्तरं देहान्तरसुस्पद्यते, न वा- 
१, न 

दति चिन्त्यते । नु विद्यायाः साधनभूतायाः संपत्तो केव- 
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ल्यनिवृत्तिः स्यात्, न वेति नेयं चिन्ता उपपद्यते; न हि 

१९. यावदधिकारा- पाकसाधनसंपत्तो, ओदनो भवेत, न वरेति 

धिकरणम् । चिन्ता संभवति; नापि युानः तप्य 

त्, न वेति चिन्त्यते--उपपन्ना तु इयं चिन्ता, ब्रह्मविद्ाम- 

पि केषांचित् इतिहासपुराणयोदेहान्तरोत्पत्तिद शनात् ; तथा 

हि--अपान्तरतमा नाम वेद््चायैः पुरणपिः विष्णुनियो- 

गात कटिद्रापस्योः संधौ कृष्णद्वैपायनः संवभूवेति स्मरन्ति ; 

वसिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्रः सन. निमिन्चापादपगतपूरवदे- 

हः पुनर््ह्यदेशान्सित्रावरुणाभ्यां संबभूवेति; शरग्बादीनाम- 

पि ब्रह्मण एव मानसपुत्राणां वारुणे यज्ञे पुनरुत्पत्तिः स्मय- 

ते; सनत्कुमारोऽपि ब्रह्मण एव मानसः पुत्रः खयं रुद्राय 

वरप्रदानात् स्कन्दत्वेन प्रादुवभूव ; एवमेव दक्षनारदश्रश्ती- 

नां भूयसी देहान्तरोत्पत्तिः कथ्यते तेन तेन निमित्तेन स्मृ- 

तौ । श्रताघपि मन्त्राथंवादृथोः प्रायेणोपलभ्यते । ते च के- 

चित् पतिते पूरदेहे देहान्तरमाददते, केचित्तु स्थित एव त- 

स्मिन् योगैधयवशात् अनेकदेहादानन्यायेन । स्वे च एते स- 

समधिगतसकल्वेदाथीः स्मर्यन्ते । तत् एतेषां देहान्त सोत्पत्ति- 

दशेनात् प्राप्न ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वम् , अहे तुत्वं 

वेति ॥ † 
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अत उत्तरसुच्यते--न, तेषाम अपान्तरतमःप्रभृतीनां बे- 

दप्रवतंनादिषु रोकस्थितिहैतुष्वधिकारेषु नियुक्तानाम् अधि- 

कारतन्त्रत्वास्स्थितेः । यथासौ भगवान्सविता सहख्युगप्य- 
न्तं जगतोऽधिकारे चरित्वा तदवसाने उदयास्तमयवरजितं 

कैवस्यमनुभवति-‹ अथ तत उर्व उदे तैवोदेता नास्तमे- 

तैकङ एव मध्ये स्थाता ' इति श्रतेः ; यथा च वतमाना न- 
ह्यविद्ः आरू्धभोगक्षये केवल्यमलुभवन्ति-‹ तस्य तावदेव 

चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपस्स्ये ' इति श्ुतेः--एवम् अपा- 
न्तरतमःप्रभ्रतयोऽपीश्वराः परमेश्वरेण तेषु तेभ्वाधिकारेषु नि- 

युक्ताः सन्तः सल्यपि सम्यग्द्शने केवस्यदहेतौ अक्षीणकर्मा- 

णो यावदधिकारमवतिष्ठन्ते, तदवसाने च अपचरञ्यन्त इत्य- 

विरुद्धम् । सकृसपरवृत्तमेव हि त फर्दानाय क्माशचयमतिवा- 

हयन्तः, स््ातन्त्येणैव गृहादिव गृहान्तरम् अन्यमन्यं देदं सं- 

चरन्तः स्वाधिकारनिवैतैनाय, अपरिमुषितस्मृतय एव देहेन्द्रि 

यम्रकरतिवरित्वात् निमाय देहान् युगपत् क्रमेण वा अधितिष्ठ- 

न्ति; न च एते जातिस्मय इत्युच्यन्ते-त एवैते इति स्म्रतिप्र- 

सिद्धेः-यथा हि सुभा नाम ब्रह्मवादिनी जनकेन विवदितुका- 

मा व्युदस्य स्वं देहम् ›, जानक देहमाविश्य, व्यु तेन, पश्चात् 

स्वमेव देहमाविवेदा-इति स्मर्यते । यदि हि उपयुक्ते सकृसरवृ- 
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तते कर्मणि कमान्तरं देहान्तरारम्भकारणमावि्भंवेत्त , वतः अ- 

न्यद्प्यद्ग्धबीजं कमान्तरं तद्देव प्रसञ्येतेति ब्रह्मविद्यायाः 

पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वम अहेतुत्वं बा शङ्कयेत ; न तु इयमा- 

शङ्का युक्ता, ज्ञाना्करमेबीजदाहस्य श्रतिस्म्रतिप्रसिद्धत्वात् । 

तथा दहि श्रुतिः-- "भिद्यते हृदयत्रन्थिरिछयन्त सवसं- 
सयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ' इति, 

'स्मृतिरुम्भे सर्व्रन्थीनां विप्रमोक्षः? इति चैवमाद्या । 

स्मृतिरपि-- ‹ यथैधांसि समिद्धोऽभिर्भस्मसात्छुरुतेऽजुंन । 
ज्ञानानि: सर्वकर्माणि भस्मसत्छुशते तथा ' इति, ' बीजान्य- 

गन्युपद्ग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदग्ैस्तथा छरौ- 

नौत्मा संपद्यते पुनः इत्ति चैवमाद्या । न च अविद्यादि्ेश- 

दाहे सति छशबीजख कर्माशयस्य एकदेशदाहः एकदेशप्ररो- 

हश्च इत्युपपद्यते ; न हि अभ्चिद्ग्धस्य शालिबीजस्य एक- 

देश्ररोहो दृयते ; प्रवृत्तफलस्य तु कर्माशयस्य मुक्तेषोरिव 

वेगक्षयात् निवृत्तिः, : तस्य तावदेव चिरम्” इति शरीरपाता- 

वधिक्षेपकरणात् । तस्मादुपपन्ना यावद्धिकारम् आधि- 

कारिकाणामवस्थित्तिः । न च ज्ञानफङस्य अनैकान्तिकता; 

तथा च श्रुतिः अव्षिषिणैव सर्वेषां . ज्ञानान्मोक्ष 
क 

दञ्ञेयति-- "तद्यो यो देवानां प्रलब्रुध्यत्त स एव 
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(म 

तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम् इति । ज्ञानान्त- 

रेषु च रे्यौदिफटेष्वासक्ताः स्युमहर्षयः ; ते पश्चादेधय- 
[0 का 

क्षयदशेनेन निर्विण्णाः परमालसन्ञाने परिनिष्ठाय कैवल्यं 

प्रापुरिस्युपपद्यते-- ' बरह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्रे प्रति- 

संचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् 

इति स्मरणात् । प्रयक्षफङत्वाचच ज्ञानस्य फर्विरहाश्ङ्कानु- 

पपत्तिः; कर्मफले हि खगादावनुभवानारूढे स्यादाश्ङ्का- 

भवेद्वा न वेति; अनुभवारूढं तु ज्ञानफलर्म- ‹ यस्साक्षा- 

दपरोक्षाद्रह्य ` इति श्रुतेः, ' तत्त्वमसि ` इति सिद्धवदुपदे- 

छात्; न हि (तत्वमसि इद्यस्य वाक्यस्य अ्थः- तत् 

त्वं मरतो मचिष्यसीति- एवं परिणेतुं शक्यः । ‹ तद्वैतत्प- 
इयन्रषिवोमदेव प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सेश्व ' इति च 

सम्यग्दस्नकारमेव तत्फलं सवौत्मत्वं दशयति । तस्मात् 

फेकान्तिकी विदुषः कैवस्यसिद्धिः ॥ 

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावा- 

भ्यामौपसद वत्तदुक्तम् ॥ ३३ ॥ 

वाजसनेयके श्रूयते-- ‹ एतदव तदक्षरं गागि ब्राह्मणा 
अभिवदन्तयस्थूरमनण्वहस्रमदीघेमलोहितमसेहम् ' दयादि ; 

५, ४. 7. 8 
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तथा आथर्वेणे श्रूयते-- ^ अथ परा यथा तदक्षरमधिग- 

२०. अक्षरन्य- म्यते यत्तददरेश्यमभाह्यमगोत्रमवर्णम् ' इलया 

धिकरणम्। दि ; तथैव अन्यत्रापि विशेषनिराकरणद्रा- 

रेण अक्षरं परं ब्रह्म श्राव्यते ; तत्र च कचित् केचित् अतिरि- 

क्ता विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते ; तासां विशेषप्रतिषेधवुद्धीनां किं स- 

वासां सवत्र प्राप्तिः, उत उयवस्थेति संशये, श्रुतितिभागात्त 

व्यवस्थाप्राप्नौ, उच्यते-- अश्चरविषयास्तु विशेषप्रतिषेधनु- 
द्यः सवौ: स्वत्रावरोद्धन्याः, सामान्यतद्धावाभ्याम्-- 

समानो हि सर्वत्र विशेषनिराकरणरूपो ब्रह्मग्रतिपादनप्र- 

कारः; तदेव च सवत्र प्रतिपाद्यं ब्रह्म अभिन्नं प्रत्यभि- 

ज्ञायते ; तत्र॒ किमिति अन्यत्र कृता बुद्धयः अन्यत्र न 

स्युः। तथा च ‹^आनन्दादयः प्रधानस्य इलयत्र व्या- 

ख्यातम् ; तत्र विधिरूपाणि विशेषणानि चिन्तितानि, 

इह प्रतिषेधरूपाणीति विरोषः ; प्रपच्वाथेश्चायं चिन्ताभेदः । 

ञओपसदवदिति निदशनम् ; यथा जामद्ग्न्येऽहीने पुरोडा- 

रिनीषूपसत्यु चोदितासु, पुरोडाशाप्रदानमन्त्राणाम् ^ अपन 

होत्रं वेरध्वरम्` इयेवमादीनाम् उद्राव्वेदोस्पन्नानामपि 

अध्वथभिरभिसंबन्धो भवति, अध्वयुकवेकत्वात्पुरोडा्षप्र- 

दानस्य, प्रधानतन्त्रताच्चाङ्गानाम्--एवमिहापि अक्षरत- 
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नत्रत्वात्् तद्विशेषणानां यन्न क्चिद्प्युत्पन्नानाम् अक्षरेण 

सवेत्राभिसंबन्ध इयथः । तदुक्तं प्रथमे काण्डे“ गुणमुरूय- 
व्यतिक्रमे तदथत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः ` इलयच्र ॥ 

इयदामननात् ॥ ३४ ॥ 

{द्वा सुपणा खयुना सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पं स्वाद्र्यनशन्नन्यो अभिचाकशीति ~ 

२१. इयदधि- इल्यध्यात्माधिकारे मन्त्रमाथ्वैणिकाः शे 

करणम् । ताच्चतराश्च पठन्ति; तथा कठाः-८कत 

पिबन्तौ सुकृतस्य छोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार््ये । छाया- 
तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पच्वाभ्रयो ये च त्रिणाचिकेताः 

इति । किमत्र विद्यैकत्वम् , उत विद्यानानात्वमिति संरायः । 

किं तावत्प्राप्रम् १ विद्यानानात्वमिति; कृतः? विश्ोषदरौ- 

नात्-- ' द्वा सुपण ` इद्यत्र हि एकस्य भोक्तृत्वं दद्यते, 

एकस्य च अभोक्वृत्वं दश्यते; “ऋतं पिबन्तौ ` इयत्र 

उभयोरपि भोक्तृत्वमेव ददयते; तत् वेद्यरूपं भिद्यमानं 

विद्यां भिन्द्ादियेवं प्रप्त- | 

व्रवीति-- विद्ैकत्वमिति ; कतः १ यतः उभयोरप्य- 

नयोभेन्त्रयोः इयत्तापरिच्छिन्नं द्वित्वोपेतं वेद्यं रूपम् अभि- 

न्नम् आमनन्ति । ननु दितो रूपभेदः-नेत्युच्यते ; उभा- 
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वप्येतौ मन्त्रौ जीवद्वितीयमीश्ररं प्रतिपादयतः, नार्थान्तरम् । 

द्वा सुपर्णा ' इत्यत्र तावन् ‹ अनभन्नस्यो जभिचाकसतीति ' 

इलयशषनायाद्रतीतः परमास्मा प्रतिपाद्यते; वाक्यशेषेऽपि च 

स एव प्रतिपाद्यमानो दृश्यत ' जुष्टं यदा परययन्यमीराम- 

स्य महिमानम ` इति ; ‹ ऋतं पिबन्तौ ' इयत्र तु जीवे पि- 

वति, अङ्घानायाद्यतीतः परमात्मापि साहचयात् छत्रिन्यायेन 

पिबतीत्युपचर्यते ; परमात्मप्रकरणं हि एतत् -५ अन्यच्र धमोद्- 

स्यत्राधमान् ' इत्युपक्रमान् ; तद्विषय ण्व च अत्रापि वाक्य- 

दोषो भवति य: सेतुरीजानानामक्वरं ब्रह्म यत्परम् ' इति । 

' गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि" इलयत्र च एतल्मपश्चित्तम् । त- 

स्मान्नास्ति वेद्यमेद्ः ; तस्माच्च विग्रैकत्वम् । अपि च त्रिष्व 

पयेतेषु वेदान्तेषु पौर्वापयांरोचने परमात्मविद्ैव अवगम्यते ; 
तादात्म्यविवक्ष॒यैव जीवोपादानम् ›, ना्थान्तरविवक्षया; न 

च परमात्मविद्यायां भेदाभेदविचाराकतारोऽस्तीप्युक्तम । त- 

स्मालपरपच्वा्थं एव॒ एष प्रयोगः ; तस्माज्चाधिकधर्मोपसंहार 

इति ॥ 

अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः॥ ३५ ॥ 

' यत्साक्षादपरोक्षाद्रद्य य आत्मा सबान्तरः ` इत्येवं द्विः 

उषस्तकहोटभ्रञ्चयोः नैरन्तर्येण वाजसनयिनः समामनन्ति । 
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तत्न संशयः-विद्यकत्वं वा स्यात्, विद्यानानात्वं देति । घि- 

२२. अन्तरत्वा- द्यानानात्वमिति तावत्प्राप्रम् , अभ्याससा- 

धिकरणम् । मर्ध्यात्; अन्यथा हि अनूनानतिरिक्तार्थे 

दिरास्रानम अनर्थकमेव स्यात; तस्मात यथा अभ्यासा- 

त्कमेमेदः, एवममभ्यासाद्धि्यामेद इयेवं प्राप्रे, प्रयाह-- 

अन्तरा आम्नानाविशेषात् स्वात्मनः विग्रैकत्वमिति ; सर्वा 
न्तरो हि स्वात्मा उभयत्राप्यविरिष्टः प्रच्छ्यते, प्रत्यु 

च्यते चः; न दहि द्वावात्मानौ एकस्मिन्देहे सवान्तरौ सं- 
मवतः; तदा दहि एकस्य आनल्लसं सवौन्तरत्वभवकस्पेत, 

एकस्य तु भूतप्नामवत् नैव सर्वान्तरत्वं स्यात् ; यथा च 

पश्चभूतसमूहे देहे- प्रिथिव्या आपोऽन्तराः, अश्चस्तेजो- 

ऽन्तरमिति- सलयप्यापेक्षिकेऽन्तरत्वे, नैव मुख्यं सब - 

न्तरत्वं भवति, तथेहापीलयथः । अथवा भूतय्रामवदिति 

श्र्यन्तरं निदशेयति ; यथा-- ‹ एको देवः सर्वंभूतेषु गृहः 

सवेव्यापी स्वेभूतान्तरात्मा ' इत्यस्मिन्मन्त्रे समस्तेषु भूत- 

मरामेष्वेकं एव सर्वान्तर आत्मा आश्नायते- एवमनयोरपिं 

ाह्मणयोरियर्थः । तस्मात् वेथैक्यात विद्यैकत्वमिति ॥ 

न्यथा मेदानुपपत्तिरिति चेन्नो- 

पदेशान्तरवत् ॥ ३९६ ॥ 
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अथ॒ यदुक्तम्- अनभ्युपगस्यमाने विद्याभेदे आन्नान- 

मेदानुपपत्तिरिति, तत्परिहतैव्यम; अत्रोच्यते-- नायं 

दोषः; उपदेश्ान्तरवदुपपत्तेः; यथा ताण्डिनामुपनिषदि 
षष्ठे प्रपाठके- ‹ स आत्मा तन्ततमसि श्रेतकेतो ' इति नव- 

कृत्वोऽप्युपदेशे न विद्याभेदो भवति, एवमिहापि भवि- 

ष्यति । कथं च नवकृत्वोऽप्युपदेशे विद्याभेद न भचति ! 
उपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थतावगमात्--- (भूय णव मा 

भगवान्विज्ञापयतु ' इति च एकस्मैवाथेख पुनः पुनः प्रति- 
पिपादयिषितत्वेन उपक्षेपा्त आश्चङ्कान्तरनिराकरणेन च 

असकृदुपदेशोपपत्तेः । एवमिहापि प्ररूपाभेदान् , “ अतो- 

ऽन्यदार्वम् ̀  इति च परिसमाप्यधिरोषात उपक्रमोपसंहारौ 

तावदेकाथेबिषयौ दद्येते ; ° यदेव साक्षादपरोक्षाद्रद्य इति 

द्वितीये प्रश्रे एवकारं प्रयु्ञानः पूर्ैप्र्गतमेवाथम उन्तर- 

तानुकृष्यमाणं दश्ञेयति ; प्रवंरिमश्च ब्राह्मणे कायंकरणन्य- 

तिरिक्तस्य आत्मनः सद्भावः कथ्यत; उत्तरस्मिस्तु तस्यैव 

अशनायादिसंसारधरमातीतत्वं विशेषः कभ्यते-इयेकार्थतो- 

पपत्तिः। तस्मात एका वियति ॥ 

व्यतिहारो विदिषन्ति हीतरवत् ॥ ३५ ॥ 

यथा- ' तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम् ` इलयादिय- 
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पुरुषं प्रकृयैतरोयेणः समामनन्ति, तथा जाबाखाः-‹ खं 

२३. व्यतिहारा- बा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि 

धिकरणम् । इति । तत्र संशयः--किमिदह् व्यतिहा- 

रेण उभयरूपा मतिः कर्तव्या, उतत एकरूपैवेति । एकरू- 

वैवेति तावदाह; न हि अत्र आत्मन इन्धरेणेकत्वे मुक्त्वा 

अन्यक्किचि्चिन्तयितव्यमस्ति ; यदि चेवं चिन्तयितव्यवि- 

शेषः परिकर्प्येत्त, संसारिणश्च ईश्ररात्मत्वम्, ईश्ररस्य 

संसायौत्मत्वमिति-- तत्र संसारिणस्तावदीश्वरात्मत्वे उ- 

त्कर्षो भवेत्; ईश्वरस्य तु संसायोत्मव्वे निकषैः छतः 

म्यात् । तस्मात् दैकरूप्यमेव मते: । व्यतिहाराम्रायस्तु 

एकत्वदृदीकाराथे इयेवं प्राप्रे, प्रयाह--व्यतिहारोऽयम् 

आध्यानायान्नायते ; इतरबत्-यथा इतरे गुणाः सवौत्म- 

त्वप्रभरृतेयः आध्यानाय आघ्नायन्ते, तद्त् । तथा हि विर्चि- 

षन्ति समाम्नातारः उभयोच्चारणन--- ‹ त्वमहमस्म्यह् च 

त्वमसि” इति; तच्च उभयरूपायां मतौ कर्त॑व्यायाम् अ्थ- 

वद्धवति ; अन्यथा हि इदं विशेषेणो भया्नानम् अनथकं 

स्यात् , एकेनैव कृतत्वात् । ननु उभयाश्नानस्य अथविरोषे 

परिकरप्यमाने देवतायाः संसायौरमत्वापत्तेः निकषः प्रस- 

व्येतेस्युक्तम्-नैष दोषः; रेकास्म्यस्यैव अनेन प्रकारेणा- 
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यचिन्यमानल्वात् । ननु एषं सति स एव॒ एकत्वदृटीकार 

आपद्येत-न वयमेकत्वदृदढीकारं बारयामः; किं तर्हि 

व्यतिहारेण इह द्विरूपा मतिः कतैव्या वचनप्रामाण्यात , 

नैकरूपेयेतावत् उपपाद्यामः ; फकतस्तु एकत्वमपि टदी- 

भवति । यथा आध्यानार्थेऽपि सलयकामादिगुणोपदेशे त- 

दरण इश्वरः प्रसिध्यति, तद्वत् । तस्माद्यमाध्यातञ्यो व्य 
सिहारः समाने च विषये उपसंहतव्यो भवतीति ॥ 

सेव दि सयादयः ॥ ३८ ॥ 
“स यो हैतं महथक्षं प्रथमजं वेद् सयं ब्रह्य ` इल्यादिना 

वाजसनेयके सलयविद्यां सनामाक्षरोपासनां विधाय, अनन्त- 

२४. स्याद्धि. रमाम्नायते-- ° तदयत्तत्सयमसौ स आ- 

करणम् । दिल्योय एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चा- 
यं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः ' इयादि । तत्र संशयः-- किं द्रे एते 
सलयविदये, किं वा एकैवेति । दवे इति तावस्प्ात्रम ; भेदेन हि 
फलसंयोगो भवति- ' जयतीमाहोकान् ` इति पुरस्तात , 
^ हन्ति पाप्मानं जहाति च › इत्युपरिष्टात् । प्रकृताकर्षणं तु 
उपास्यैकत्वादियेवं प्रप्र 

नरूमः-- पएकैवेयं सलयविद्येति ; कतः? ‹ तद्यत्तत्सलयम् ° 
इति प्रकृताकषंणात् । नु विद्याभेदेऽपि प्रकृताकर्षणम् उपा- 
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स्मैकत्वाटुपपद्यत इत्युक्तम्- नैतदेवम्; यत्र तु षिस्पष्टात् 

कारणान्तरात् विद्याभेदः प्रतीयते, तत्र एतदेवं स्यात् ; ̀ अत्र 

तु उभयथा संभवे ‹ तद्यत्तत्सल्यम् ` इति प्रकृताकषेणात् 

पूवैविद्यासंबद्धमेव सलयम उत्तरघ्र आदरष्यत इति एकविद्या- 

त्वनिश्चयः । यस्पुनरुक्तम्- फलान्तरश्रवणाद्धि्यान्तरमिति, 

अत्रोच्यत--- ‹ तस्योपनिषदह. . . अहम् ' इति च अङ्गान्त- 

रोपदेशस्य स्तावकमिदं फरान्तरश्रवणमिलयदोषः । अपि च 

अथेवादादेव फर कत्पयितव्ये सति, विद्यैकत्वे च अवयवेषु 

श्रूयमाणानि बहून्यपि फलानि अवयचिन्यामेव विद्यायाम् उप- 

संहतैव्यानि भवन्ति; तस्मात्सैवेयम् एका सलयविद्या तेन 

तेन बिशेषेणोपेता आन्नाता- इयतः स्वं एव सलयादयो 

गुणा एकस्मिन्ध्रयोगे उपसंहतैव्याः ।॥। 

केचित्पुनरस्मिन्सूत्रे इदं च वाजसनेयकमक््यादियपुरुष- 

विषय वाक्यम् , छान्दोग्ये च “अथ य एषोऽन्तराद्िये हि- 
वेप च, प ६ क (4. म १ 

रण्मयः पुरुषो दृदयतेः ‹ य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो दस्यते 

इति-उदाह्य, सैवेयम् अक्ष्यादिलयपुरुषविषया बिद्या उभ- 

यत्र एकैवेति क्रत्वा, सव्यादीन्गुणान् बाजसनेयिभ्यरछन्दो- 
गानामुपसंहार्यान् मन्यन्ते ¦ तन्न साघु खक््यते; ऋन्दोग्ये 

हि कर्मैसंबन्धिनी उद्रीथव्यपाश्नया बिद्या विज्ञायते; तत्र हि 
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आदिमध्यावसानेषु कर्मसंबन्धिचिह्वानि भवन्ति--८ इयमेव- 

गै्निः साम' इत्युपक्रमे, ° तस्यक्च साम च गेष्णौ तस्मादु- 

द्रीथः ' इति मध्ये, °य एवं विद्धान्साम गायत्ति ' इ्युपसं- 

हारे । नैवं वाजसनेयके किंचित् कमसंबन्धि चिह्वम अस्ति; 

तव प्रकमभेदात् विव्यामेदे सति गुणव्चवस्थैव युक्तेति ॥ 

कामादीतरच लच्र चायतनादिभ्यः | ३९ ॥ 

अथ यदिदमस्मिन्त्रह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरो- 

ऽम्मिन्नन्तराकाशचः' इति प्रस्तुय, छन्दोगा अधीयत-- 

२८५. कामा्यधि- (एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विसृत्यु- 

करणम् । रविंरोको विजिघत्सोऽपिपासः सलयकामः 

सयसंकस्पः' इल्यादि ; तथा वाजसनेयिनः-- ! स वा एष 

महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्त- 

हदय आकाश्चस्तस्मिर्शेते सर्वस्य वरी" इल्याद्वि । तत्र 

विद्यैकत्वं परस्परगुणयोगश्च, किं वा नेति संशये- 

विद्यैकत्वमिति । तत्रेदसुच्यते-- कामादीति, स्यका- 
मादीयर्थः- यथा देवदत्तो दत्तः, सलयभामा मामेति । 

यदेतत् छान्दोग्ये हृदयाकाङस्य सयकामतवादिगुणजातम- 
पलभ्यते, तदितरत्र वाजसनेयके ‹ स वा एष महानज आ. 

त्मा इल्यत्र संबध्येत; यच्च॒ वाजसनेयके वरिस्वादि 
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उपलभ्यते, तदपि इतरत्र छान्दोग्ये ‹ एष आत्मापहतपा- 

ष्मा इत्यत्र संबध्येत ; कुतः १ आयतनादिसामान्यात्; 

समानं हि उभयत्रापि हृदयमायतनम् , समानश्च वेय 

इरः, समानं च तस्य सेतुत्वं ोकासंमेदप्रयोजनम- 
इत्येवमादि बहुसामान्यं दश्यते । ननु विशेषोऽपि टश्यते- 

छान्दोग्ये हृदयाकाकस्य गुणयोगः, वाजसनेयके तु आका- 

शाश्रयस्य ब्रह्मण इति---न, ! दहर उत्तरेभ्यः ' इत्यव च्छा- 

न्दोग्येऽपि आकााशब्दं ब्रह्मैवेति प्रतिष्टापितत्वात् । अयं तु 

अत्र विद्यते विश्ञेषः-- सगुणा हि ब्रह्मविद्या छान्दोग्ये 
उपदिरहयते- अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्येतांश्च स- 

त्यान्कामान् † इलयाल्मवत् कामानामपि वेद्यत्वश्रवणात् , 

वाजसनेयक्र तु निगणमेव ब्रह्म उपदिर्यमानं दस्यते- 

‹ अथ उध्यै विमोक्षाय बूहि ' * असङ्गो ह्ययं पुरुषः ` इ्यः- 

दिग्र्प्रतिवचनसमन्वयात् । वशित्वादि तु स्तुयथेमेव गुण- 

जातत वाजसनेयके संकीर्येते ; तथा च उपरिष्टात् ‹स एष 

नेति नेयात्मा ` इलयादिना निरुणमेव नह्य उपसंहरति । 

गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वात् विभूतिप्रदशेनाय अयं गुणोप- 

संहारः सूत्रितः, नोपासनाय~ इति द्रष्टव्यम् ॥! 

आद्रादरोपः ।॥ ४०॥ 
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छान्दोग्ये वैश्धानरवि्यां प्रक्र भ्रूयते-- ‹ तचयद्क्तं 

प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयं स यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां 

२द्. भादरा- जुहुयास्प्राणाय स्वाहा इसयादि; त्र 

धिकरणम् । पच्च प्राणाहुतयो विहिताः; तासु च 

परस्तादग्रिदोत्रशब्दः प्रयुक्तः ‹य णतदेवं विद्रानभ्निहोत्रं 

जुहोति ' इति, * यथेह ष्ुधिता वाटा मातरं पयुपासते । 

एवं सवौणि भूतान्यभ्निहोत्रसुपासते' इति च । तत्रदं 

विचायते किं मोजनदोपे रोपः प्राणाभभिदहोत्रस्य, उत 

अरोप इति । ‹ तद्यद्धक्तम ` इति भक्तागमनसंयो गश्रवणात् , 

भक्तागमनस्य च भमोजनाथत्वात्, भोजनलोपे लोपः प्रा 

णा्निहो्रस्येयेवं प्रप्त, न टुप्येतेति तावदाह ; कस्मात 

आदरात् ; तथा हि वैश्वानरवि्यायामेव जाबारानां श्रतिः 

' पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्रीयान् । यथा ह॒वै स्वयमहुत्वाभ्निहोलं 

परस्य जुहुयादेवं तत् ' इति अतिथिभोजनस्य प्राथम्यं 

निन्दित्वा, स्वामिभोजनं प्रथमं प्रापयन्ती प्राणासिहोतरे 

आदरं करोति; या हि न प्राथम्यदोपं सकते, नतरां 

सा प्राथम्यवतोऽग्रिहोत्रस्य रोपं सहेतेति मन्यते । 

नतु भोजनाथभक्तागमनसंयोगाद्धोजनरोपे रोपः प्रा 

पितः--न), तस्य द्रव्यविदोषविधानार्थत्वात्; प्रा 
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कृते हि अग्रिदोत्रे परयःप्रभतीनां द्रव्याणां नियत- 

स्वात् इहापि अच्रिहोत्रशब्दात् कौण्डपायिनामयनवत् 
तद्धमप्राप्नौ सलाम , मक्तद्रव्यतागुणविशेषविधानाथैम् इदं 
वाक्यम् ‹ तद्यद्धक्तम् ' इति; अतो गुणलोपे न॒ मुरखूयस्येय्वं 

प्राप्तम; भोजनरोपेऽपि अद्धिवी अन्येन वा द्रव्येणाविसद्धेन 

प्रतिनिघानन्यायेन प्राणाग्रिहोत्रस्यायुष्ठानमिति ॥ 

अत उत्तरं पठति-- 

उपस्थितेऽतस्तद्रचनात् ॥ ४१ ॥ 

उपस्थिते भोजने अतः तस्मादेव भोजनद्रव्यात् प्रथमो- 

पनिपतितात् प्राणाच्चिदयत्रं निवेतेयितव्यम् ; कस्मात् १ तद्र 

चनात्; तथा हि--' तद्यद्भक्तं प्रथममागन्छेत्तद्धोमीयम् ' 

इति सिद्धबद्धक्तोपनिपातपरामर्ोन परार्थद्रन्यसाध्यतां प्राणा- 

हुतीनां विदधाति । ताः अप्रयोजकलक्षणापन्नाः सदयः, कथं 
मोजनलोपे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधापयेयुः । न च अत्र प्राकृता 
भिदहोत्धमप्राप्निरस्ति ; कुण्डपायिनामयने हि ‹ मासमभ्िहोत्रं 
जुहोति ' इति विध्युदेशगतोऽग्िहोच्रशचब्दः तद्वद्धावं विधाप- 

येदिति युक्ता तद्धम॑प्राप्निः; इह पुनः अ्थवादगतोऽथिदहोत्र- 
दाब्दः न तद्वद्वावं बविधापयितुमर्हति; तद्धभप्राप्रौ च 

अभ्युपगम्यमानायाम् , अगन्युद्धरणादयोऽपि प्राप्येरन ; न 
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च अस्ति संभवः; अग्न्युद्धरणं तावत् होमाधिकरण- 

भावाय; न च अयम् अग्नौ होमः, भोजनाथेताव्याघातप्रस- 

ङ्गात् ; भोजनार्थोपनीतद्रव्यसंबन्धाच्च आस्य एव एष होमः ; 

तथा च जावाटश्रुतिः प पूर्वोऽतिथिभ्योऽभीयान्' इति 

आस्याधारामेव इमां हदोमनिवरैत्ति दशयति; अतण्व च 

इहापि सांपादिकान्येवाभ्निदोब्राङ्गानि दश्ेयति--"उर एव 

वेदिर्लोमानि बर्हिषटेदयं गाहंपल्यो मनोऽन्वाहायैपचन आस्य- 

साहवनीयः ' इति ; वेदिश्रतिश्चात्र स्थण्डिलमात्रोपरक्चणा्था 

द्रष्टव्या, सुख्या्चिहोत्रे वे्यभावात् , तदङ्गानां च इह संपि- 

पादेयिषितत्वात् ; भोजनेनैव च कृतकाठेन संयोगात् 

न अभ्भिहोत्रकारावरोधसंमवः; एवमन्येऽपि उपस्थानादयो 

धर्माः केचित्कथंचित् विरुध्यन्ते ¦ तस्माद्धोजनपश्र एव एत 

मनत्रद्रन्यदेवतासंयोगात् पच्च होमा निवेतेयितव्याः । यत्तु 
आद्रदर्ंनवचनम् ›, तत् भोजनपक्षे प्राथम्यविधानार्थम् ; 

न ह्यस्ति वचनस्य अतिभारः; न तु अनेन अस्य नित्यता 

दाक्यते दर्शयितुम् । तस्मात् भोजनछखोपे खोप एव प्राणा- 

त्निहोत्रस्येति ॥ 

तत्निधीरणानियमस्तदृष्टेः एथरध्य- 
प्रतिबन्धः फलम् ॥ ४२॥ 
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सन्ति कमाङ्गल्यपाश्रयाणि विज्ञानानि-- “ ओभित्येत- 

दक्षरमुद्रीथमुपासीत ' इत्येवमादीनि । किं तानि नित्यान्येव 

२७. तनिधीरणा- स्थुः कर्म॑सु, पणंमयीत्वादिवत् ; उत अनि- 

धिकरणम् । स्यानि, गोदोहनादिवदिति विचारयामः 

किं तावत्प्राप्रम् १ नित्यानीति; त्तः £ प्रयोगवचनपरि- 

अहात्-- अनारभ्याधीतान्यपि हि एतानि उद्रीथादिद्रा- 

रेण क्रतुसंबन्धात् कतुप्रयोगवचनेनैव अङ्गान्तरवत् संस्पर- 

इयन्त; यत्त॒ एषां स्ववाक्येषु फलश्रवणम् ~ ° आपयिता 

ह वै कामानां भवतिः इत्यादि, तद्रषैमानापदेशचरूपत्वाद- 

थेवादमात्रमेव, अपापक्ोकश्रवणादिवत् , न फलप्रधानम् ; 

तस्मात् यथा ‹ यस्य पणैमयी जुद्रूभेवति न स पापं शोकं 

गमरणोति ' इयेवमादीनाम् अप्रकरणपहितानामपि जुह्ादि- 

दरिण क्रतुप्रवेश्चात् प्रकरणपछितवत् नियता, एवमुद्रीथाच्ु- 

पासनानामपीत्येवं रप्रे-- 

ब्रूमः--तन्निधौरणानियम इति । यान्येतानि उद्रीथादि- 
[क ^. 

कर्मरुणयाथात्म्यनिधौरणानि-रसतमः, आप्निः, समृद्धिः, 

सुख्यप्राणः, आदिलयः-इयेवमादीनि, नैतानि निवत् क्- 

स नियम्येरन् ; कुतः १ तदृ्टः ; तथा हि अनिलत्वमेवंजातीय- 

कानां दक्षयति श्रुतिः---" तेनोभौ ऊरुतो यश्चैतदेवं वेद् यश्च 
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न वेद् ' इयविदुषोऽपि क्रियाभ्युज्ञानात ; प्रस्तावादिदेव- 

ताविज्ञानविहीनानामपि प्रस्तोत्ादीनां याजनाध्यवसानदशे- 

नान--' प्रस्तोतयौ देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्रान्प्र- 

स्तोष्यसि ` ‹ तां चेदृनि्वानुद्रास्यसि' ‹तां चेदविद्रान्प्रतिह- 
रिष्यसि” इति च । अपि च ण्रंजातीयकस्य कम 

ठ्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य प्रथगेव कमणः फम् उपर- 

भ्यते-कर्मफलसिद्धयप्रतिवन्धः तत्समद्धिः अतिशरयविश्ेषः 

कथ्ित्--' तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद् यश्च न वद । 

नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयो- 

पनिषदा तदेव वीयेवत्तरं भवति ' इति ; त्र ‹ नाना तु 

इति विद्रदबिद्वस्रयोगयोः प्रथक्षरणात् , ‹ वीयचत्तरम् ' इति 

च तरप्प्रत्ययप्रयोगान् विद्याहीनमपि बी्ैवदिति गम्यते; 

तच्च अनिलयत्वे विद्याया उपपद्यत ; नित्यत्वे तु कथं तद्धि- 

हीनं कम वीर्यवदित्यनुज्ञायेत; सबीह्ञोपसंहारे हि वीयेव- 

त्कर्मेति स्थिति; ! तथा छोकसामादिषु प्रतिनियतानि प्रव्यु- 

पासनं फलानि शिष्यन्ते-- ‹ कल्पन्ते हास्मै रोका ऊर्ध्वा- 

श्चावृत्ताञ्चः इयेवमादीनि । न चेदं फरश्रवणम् अथेवादमाध्र 

युक्तं प्रतिपत्तुम् ; तथा हि गुणवाद आपदेत; फलोपदेशे तु 

मुख्यवादोपपत्तिः ; प्रयाजादिषु तु इतिकतेव्यताका्ुस्य कतो; 
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भरकृतत्वात् तादर््ये सति युक्तं फलश्चुतेरथंवादत्वम् । त्था 

अनारस्याधीतेष्वपि पणेमयीत्वादिषु--न दहि पणमयीत्वा- 

दीनामक्रियात्मकानाम् आश्रयमन्तरेण फर संबन्धोऽवकर्पते ; 

गोदोहनादीनां हि प्रकृताप्प्रणयनाद्याश्नरयलामादुपपन्नः फल- 

बिधिः; तथा वेस्वादीनामपि प्रकृतयूषाद्याश्रयङाभादुपपन्नः 

फलविधिः; न तु पणैमयीत्वादिषु एवंविधः कश्चिद्ाश्रयः 

प्रकृतोऽस्ि ; वाक्येनैव तु जुह्ा्चाश्रयतां विवक्षित्वा फलेऽपि 
विर्थि विवक्ष॒तो वाक्यभेदः स्यात् । उपासनानां तु क्रिया- 

त्मकत्वात् वि िष्टविधानोपपत्तेः उदरीथाद्याश्रयाणां फे ति- 

धानं न विरुध्यते । तस्मात् यथा कत्वाश्रयाण्यपि गोदोह्- 

नादीनि फएलसंयोगादनिवयानि, एवसुदरीथाद्युपासनान्यपि इति 

द्रष्टव्यम् । अत एव च कर्पसूत्रकारा नैवंजातीयकान्युपा- 
सनानि कतुषु कल्पयांचक्रुः ॥ 

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ४३॥ 

वाजसनेयके ‹ वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दध्रे इयत्र अ- 

ध्याम वागादीनां प्राणः श्रेष्ठोऽवधारितः, अधिदैवतमग्न्या- 

२८. प्रदाना- दीनां वायुः; तथा छान्दोग्ये ° वायुर्वाव 
धिकरणम् । संवगैः ' इयत्र अधिदैवतम् अग्न्यादीनां 

वायुः संवर्गोऽवधारितः, प्राणो वाव संवर्गः: इत्यत्र 

8, ए, 7. 9 
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अध्यात्मं वागादीनां प्राणः । तत्र संश्यः-- किं प्रथ- 

गेवेमौ बायुप्राणावुपगन्तव्यौ स्याताम् , उत अप्रथगि- 
ति। अपएरथगित्ति तावस्राप्रम, ततत्वाभेदान्; न हि अ- 

भिन्ने तन्तवे प्रथगलुचिन्तनं न्याय्यम् ; दशेयति च श्रुतिः 

अध्यात्ममधिदैवतं च तत्त्वाभेदम्- ‹ अभ्रिवोग्भूता मुखं 
प्रावित्* इत्यारभ्य; तथा ‹त एते सवं एव समाः सर्वे- 

ऽनन्ता; ' इति आध्यात्मिकानां प्राणानाम् आधिदैविकं बि 

भूतिमात्ममूतां देयति। तथा अन्यत्रापि तत्र तत्र अध्यात्म- 

मधिदैवतं च बहुधा तत्त्वामेददशेनं भवति ; कचिच्च * यः प्रा- 

णः सख वायुः ' इति स्पष्टमेव वयुं प्राणं च एकं करोति । 

तथा उदाहतेऽपि वाजसनेयित्राह्मणे (यतश्चोदेति सूर्यः' 

इस्यस्मिन् उपसंहार शोके, ‹ प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमे- 

तिः इति प्राणेनैव उपसंहरन् एकत्वं दृश्यति ; ‹ तस्मादेक- 

मेव रतं चरेसपराण्याजैवापान्याच् ' इति च प्राणव्रतेनैव एके- 

नोपसंहरन् एतदेव द्रढयति । त्था छान्दोग्येऽपि परस्तात् 

° महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपाः 

इयेकमेव संवर गमयति; न जवीति-एक एव एषां चतुर्णा 

संबगैः, अपरोऽपरेषामिति । तस्माद परथक्त्वमुपगमनश्ेत्येवं 

प्रप्र-- 
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नरूमः--- परथगेव बायुप्राणाबुपगन्तन्याविति ; कस्मात् ! 

प्रथगुपदेशात् ; आध्यानार्थो हि अयम् अध्यात्माधि- 

दैवविभागोपदेशः; सः असत्याध्यानप्रथक्त्वे अनर्थक 

एव स्यात् । नु उक्तम्, अप्रथमनुचिन्तनं तत्वा 

भेदादिति--नैष दोषः; तत्त्वाभेदेऽप्यवस्थाभेदात् उषदे- 

शभदवश्ेन अनुचिन्तनभेदोपपत्तेः, ऋोकोपन्यासस्य च 

तत्त्वामेदाभिप्रायेणापि उपपद्यमानस्य पूर्वोदितभ्येयभेदनि- 

राकरणसामध्यौभावात्, ८स यथेषां प्राणानां मध्यमः 

प्राण एवमेतासां देवतानां वायुः ` इति च उपमानोपमेय- 

करणात् । एतेन बतोपन्यासो व्याख्यातः; एकमेव 

व्रतम्" इति च एवकारः वागादिब्रतनिवसेनेन प्राणन्रतप्र- 

तिपत्त्यथैः; मभ्नत्रतानि हि वागादीन्युक्तानि, ८तानि 

मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे ' इति श्रुतेः ; न वायुत्रतनिवृत्यथः, 
‹ अथातो व्रतमीमांसा ' इति प्रस्तुखय तुस्यवत् बायुप्राणयो- 

रभभ्मत्रतत्वस्य निधौरितत्वात् ; ' एकमेव व्रतं चरेत् ̀  इति 

च उक्त्वा, ‹तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां 

जयति ' इति वायुप्रापनिं षरं च्रुवन् बायुत्रतमनिवतितं 

नयति ; देवतेखत्र वायुः स्यात्, अपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य 

प्रष्छतत्वात्, पुरस्तास्रयोगाच्च- ' सैषानस्तमिता देवता य- 
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द्वायुः ' इति । तथा ‹तौ वा एतौ द्रौ संवर्गौ वायुरेव देवेषु 
प्राणः प्राणेषु इति भेदेन व्यपदिक्चति; (ते वा एते 

पच्चान्ये पञ्चान्ये दश्च सन्तस्तत्छृतम् ` इति च भेदेनैव 

उपसंहरति ; तस्मास्प्रथगेव उपगमनम् । प्रदानवत---यथा 

८ इन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकाद्शषकपालमिन्द्रायाधिराजायेन्द्रा- 
य स्वराज्ञे इसयस्यां त्रिपुरोडाशिन्यामिष्ठौ, ‹ सर्वेषामभिगम- 

यन्नवद्ययछबट्कारम * इयतो वचनात् , इन्द्रा भेदा, सह- 

प्रदानाश्चङ्कायाम्- राजादिगुणभेदात् याज्यानुवाक्याव्यत्या- 

सविधानाश्च ^ यथान्यासमेव देवताप्रथक्त्वाखदानप्रथक्तवं 

भवति ; एवं तत््वामेदैऽपि आध्येयांशप्रथक्त्वात् आध्यान- 

प्रथक्तमिलयथैः । तदुक्तं संकर्षे-- “नाना वा देवता 
प्रथग्ज्ञानात्' इति । तत्र तु द्रन्यदेवताभेदात् यागमेदो 

विदयते ; नैवमिह विद्याभेदोऽस्ति, उपक्रमोपसंहाराभ्याम् 
अध्यात्माधिदैवोपदेशेषु एकनिद्याविधानप्रतीतेः ; बिचचक्ये- 
ऽपि तु अध्यात्माधिदेवभेदात् प्रदृत्तिभेदो भवति- अभ्भिहोत्र 

इव सायप्रातःकाटभेदात्-- इयेतावदभिप्रेय प्रदानवदि.- 

प्युक्तम् ॥ 

लिङ्कभूयस्त्वान्तद्धि बलीयस्तद्पि ॥ ४४ ॥ 

वाजसनेयिनोऽभ्रिरहस्ये ‹ नैव वा इदममर सदासीत् ' इये- 
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तस्मिन्त्राह्मणे मनोऽधिषय अधीयते---‹ तत्षटूरंशतं सहस्रा- 

ण्यपरयदार्मनोऽम्रीनकौन्मनोमयान्मनश्चितः ' इयादि ; तथैव 

२९. लिङ्गभूय- (वाक््ितः प्राणचितश्चश्चुश्चितः भरोत्रचितः 

स्त्वाधि- कमचितोऽभ्निचितः ` इति प्रथगम्रीन् आम- 

करणम् । नन्ति सांपादिकान् । तेषु संशशयः--किमेते 

मनश्िदादयः क्रियाुप्रवेश्िनः तच्छेषभूताः, उत सख्तन्त्राः 

केवख्विद्यात्मका इति । तत्र प्रकरणात् कियानुप्रवेशे प्राप्न, 

स्वातन्ज्यं तावस्मतिजानीते-- छिङ्गभूयस्त्वादिति । भूयांसि 
हि शिङ्गानि अस्मिन्त्राह्मणे केवरविद्यात्मकल्मेषामुपोद्रख- 

यन्ति दृश्यन्त ‹ तद्यक्किचेमानि भूतानि मनसा संकल्प- 

यन्ति तेषामेव सा कृतिः ` इति, ° तान्दैताने्वविदे सव॑दा 

सवोणि भूतानि चिन्वन्टयपि स्वपते इति च एवंजाती- 
यकानि । तद्धि छिङ्खं प्रकरणाद्रखीयः । तदप्युक्तं पूवैस्मि- 

नकाण्ड-- “ शरुतिरिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां सम- 

वाये पारदौ्बल्यमथविप्रकर्षात् इति ॥ 
2 

पूवविकर्पः प्रकरणात्स्यात्किया 

मानसवत् ॥ ४५ ॥ 
नैत्युक्तम्--स्वतन्तरा एतेऽन्नयः अनन्यशेषभूता इति ; 

पूवस्य क्रियामयस्य अग्नेः प्रकरणात् तद्धिषय एव अयं 
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विकस्पविशेषोपदेखः स्यात , न स्वतन्त्रः । ननु प्रकरणा- 

लिङ्गं बदीयः- सलयमेवमेतत ; लिङ्गमपि तु एवंजातीयकं 

न प्रकरणाद्रीयो भवति ; अन्यार्थदर्शनं हि एतन , सांपा- 

दिका्चिप्ररंसारूपत्वात; अन्याथैदकशनं च अमलयामन्यस्यां 

प्राप्न गुणवादेनाप्युपपद्यमानं न प्रकस्णं बाधितुमुत्सहते ; 

तस्मात् सांपादिका अप्येतेऽनयः प्रकरणाल्करियानुभ्रवेशिन 

एव स्युः । मानसवत-- यथा दश्चरात्रस्य दशमेऽहनि 

अविवाक्ये प्रथित्या पारेण सययुद्रस्य सोमस्य प्रजापत्तये 

देवतायै गृह्यशैणस्य प्रहणासाद्नहवनाहरणोपह्वानभक्षणानि 

मानसान्येव आस्रायन्ते, स च मनसोऽपि प्रहकस्पः 

क्रियाप्रकरणात् क्रियाशेष एव भवति-- णवमयमप्यग्नि- 

कर्प इयथः ॥ 

अतिदेराच ॥ ४६ ॥ 

अतिदेशश्च एषामम्रीनां कियासुप्रवेशमुपोद्रखयति- 

“ षट्निशस्सहस्राण्यश्नयोऽकास्तेषामेकैक एव ॒तावान्याचा- 

नसौ शुवे: ̀  इति; सति हि सामान्ये अतिदेशः प्रवर्तते ; 
ततश्च पूर्वेण इष्टकाचितेन क्रियानुप्रवे्िना अभ्रिना सापा- 

दिकानम्रीनतिदिशन् क्रियानुप्रबेशमेव एषां दयोतयति । 

विन्यैव तु निधीरणात् ॥ ४७ ॥ 
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तु-कषच्द्ः पक्षं ठयावत्तेयति । विद्यात्मका एव एते खत- 

न्त्रा मनश्िदाद्योऽग्रयः स्युः, न क्ियाक्ञेषभूताः । तथा 
हि निधीरयति-- ८ ते हैते विद्याचित एव ` इति, ‹ विद्यया 

हैवैत एवंविदशिता भवन्ति इति च ॥ 

दहोनाच ॥ ४८ ॥ 

दृयते च एतेषां खातन्त्ये खङ्गम् ; तत्पुर स्तादर्दितम 

~ ° लिङ्ग भूयस्त्वात् * इदयत्र ॥ 

ननु लिङ्गमपि असलयामन्यसखां प्राप्तौ असाधकं कस- 

चिदथेस्यत्ति, अपास्य तत् , प्रकरणसाम्ध्यात् च्ियारेष- 

त्वमध्यवसितम्--हइदयत उत्तरं पटति- 

श्रुलयादिवलीयस्त्वाच न बाधः ॥ ४९ ॥ 

नैवं प्रकरणसामभ्यौच्ियाशेषत्वमभ्यवसाय स्वातन्त्य- 

पक्षो बाधितव्यः, श्रुयादेषेरीयस्त्वात् ; बरीयांसि हि प्रक- 

रणात् श्रुतिरिङ्गवाक्यानीति स्थितं श्रुतिरिङ्गसूलवे; तानि 
च इह स्वातन्त्र्यपक्षं साधयन्ति ददयन्ते ; कथम्? ̀श्रुति- 

सतावत्-- ‹ते हैते विद्याचित एव ` इति; तथा लिङ्ञम-- 

: सवेदा सवोणि भूतानि चिन्वन्यपि स्वपते ' इति; तथा 

वाक्यमपि-- ‹ विद्यया हैवैत एवंविदश्चिता भवन्ति" इति । 
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° विद्याचित एत्र ` इति हि सावधारणा इयं श्रुतिः करिया- 

नुप्रवेशेऽमीषामभ्युपगम्यमाने पीडिता स्यात् । ननु अवा- 

यसाधनत्वाभिप्रायमिदमवधारणं मविप्यति-नेस्युच्यते ; त- 

दभिभ्रायतायां हि ‹ विद्याचितः ` इति इयता स्वरूपसंकी्न- 

नेव छरतत्वात् , अनथैकमवधारणं मवेत्-स्वरूपमेव हि एषाम् 

अबाह्यसाधनत्वामिति ; अबाद्यसाधनत्वेऽपि तु मानसम्रहवत 

क्रियानुप्रवेश्यशङ्कायां तज्निघ्रत्तिफरूम अवधारणम् अर्थवद्धवि- 

प्यत्ति । तथा ‹ स्वपते जाभ्रते चैवंविदे सवदा सर्वाणि भूता- 
न्येतानमीच्िन्ध्रन्ति ' इति सातदयदङेनम एषां स्वातन्त्येऽव- 

कस्पते--यथा सांपादिके वाक्प्राणमयेऽ्िदोत्रे £ प्राणं तदा 

वाचि जुहोति. --वाचं तदा प्राणे जुहोति ` इति च उक्त्वा 

उच्यते-‹ एते अनन्ते अमृते आहुती जाग्रन्न स्वपंश्च सततं 

जुहोति ` इति~ तद्वत्; क्रियानुप्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्य अ- 

ल्पकारत्वात् न सातयेन एषां प्रयोगः कस्पेत । न च इदमर्थ- 

वादमात्रमिति न्यास्यम् ; यत्र हि विस्पष्टो विधायको छि 

डादिः उपरम्यते, युक्तं तघ्र संकीतेनमात्रश्ाथेवादत्वम् ; 

इह तु विस्पष्टविभ्यन्तरानुपरन्धेः संकीर्तनादेव एषां विज्ञा- 

नविधानं कल्पनीयम् ; तच्च यथासंकीतेनमेव कस्पयितुं श- 

क्यत इति, सातद्यदशचैनात् तथाभूतमेव करप्यते ; ततश्च 
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सामभ्यादेषां स्वातन्त्यसिद्धिः । एतेन ' तद्यक्किचेमानि मू- 

तानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः इत्यादि 

व्याख्यातम् । तथा वाक्यमपि ` एवंविदे ' इति पुरुषविरोष- 

संबस्धमेव एषामाचक्षाणं न॒ कतुसंबन्धं मृष्यते । तस्मात् 

स्वातन्त्यपश्च एव ज्यायानिति ॥ 

अनुबन्धादिभ्यः पज्ञान्तरप्रथक्त्ववदुष्ट्च 

तदुक्तम् ॥ ५० ॥ 
इतश्च प्रकरणसुपमूद्य स्वातन्ञ्यं मनश्चिदादीनां प्रतिपत्त- 

व्यम् , यत् क्रियावयवान् मनञदिव्यापारेष्वुवध्राति-- 

°ते मनसैवाधीयन्त मनसाचीयन्त मनसैव ब्रह्मा अगृह्यन्त 

मनसास्तुबन्मनसाश्ंसन्यत्किच यज्ञे कमे क्रियेत यत्किच 

यज्ियं कमै मनसैव तेषु तन्मनोमयेषु मनध्चिस्सु मनोमय- 

मेव क्रियते ` इयादिना ; संपत्फटो हि अयमनुबन्धः; न च 

प्र्यक्षाः क्रियाषयवाः सन्तः संपदा छिप्सितव्याः । नच 

अत्र उद्वीथादयुपासनवत् क्रियाङ्गसंबन्धात् तदनुप्रवेरित्वमा- 

शङ्कितव्यम् › श्रुतिबैरूप्यात् ; न हि अत्र क्रियाङ्गं किचिदा- 

दाय तस्मिन् अदो नामाध्यवसितव्यमिति वदति; षटुत्निश्- 

स्खहस्राणि तु मनोबृत्तिमेदान् आदाय तेष्वग्नित्वं महादीश्च 

कस्पयति, पुरुषयज्ञादिवत् ; संख्या च इयं पुरुषायुषद्याहःसु 
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दृष्टा सती तत्संबन्धिनीषु मनोव्त्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम् । 

एवमनुबन्धारस्वातन्श्यं मनधिदादीनाप । आदिशब्दात् अ- 

तिदेश्चाद्यपि यथासंभवं योजयितव्यम् ; तथा हि--" तेषामे- 

कैक एव तावान्यावानसौ पूर्वैः ' इति क्रियामचस्यभनेमहास्मयं 

ज्ञानमयानामेकैकस्य अतिदिशन् क्रियायामनादरं दशयति ; 

न च सस्येव क्रियासंबन्धे विकरपः पूर्वेणोत्तरेषामिति शक्यं 

वक्तुम् ; न दहि; येन व्यापारेण आहवनीयधारणादिना पूवैः 

क्रियायासुपकसरोति, तेन उत्तरे उपकर्तुं शक्ुवन्ति । यत्तु 

पूवेपक्षेऽप्यतिदेश्च उपोद्ररुक इत्युक्तम- सति ̀ हि सामान्ये- 

ऽतिदेश्चः प्रचतेत इति, तत् अस्मत्पक्षे ऽप्य्चित्वसामान्येनाति- 

देशसंभवास्पत्युक्तम्- अस्ति हि सांपादिकानामप्यस्नीनामभि- 

त्वमिति । श्रुयादीनि च कारणानि दर्शितानि । एवमनुब- 

न्धादिभ्यः कारणेभ्यः स्वातन्त्यं मनश्चिदादीनाम्; प्रज्ञान्त- 

रप्रथक्तववत्-- यथा प्रज्ञान्तराणि शाण्डिस्यविद्याप्रश्रृतीनि 

स्वेन स्वेन अनुबन्धेन अनुवध्यमानानि प्रथमेव कमेभ्यः 

प्रज्ञान्तरेभ्यश्च स्वतन्त्राणि भवन्ति, एवमिति ; दृष्टश्च अवेः 

राजसूयप्रकरणपरितायाः प्रकरणादुत्कषः-- व्णत्रयाजुबन्धा- 

त; राजयज्ञत्वाच्च राजसूयस्य ; तदुक्तं प्रथमे काण्डे ‹ क- 

त्वथोयामिति चेन्न वर्ण॑त्रयसंयोगान् इति ॥ 
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न सामान्यादप्युपलन्धेगैत्युवन्न हि 

लोकापत्तिः ॥ ५१ ॥ 

यदुक्तं मानसवदिति, तस्मत्युच्यते । न मानसप्रहसामा- 

न्यादपि मनश्चिदादीनां कियारोषतवं कस्प्यम् , पूोक्तेभ्यः 

श्रतयादिहेतुभ्यः केवरपुरुषाथेस्वोपरुन्धेः; न दहि किंचित् 

कस्यचित् केनचित् सामान्यं न संमवति; न च तावता 

यथासं वैषम्यं निवर्तते; सस्युबत्-यथा ‹स वा एष एव 

मृदय्यं एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः ' इति, ‹ अगिनर्वे सरल्युः ! 

इति च अग्न्यादिलपुरुषयोः समानेऽपि भृल्यु्चब्दप्रयोगे, 

न॒ अयन्तसाम्यापत्तिः; यथा च (असौ वाव लोको 

गौतमािस्तस्यादिलय एव समित् ̀  इलयत्र न समिदादिसामा- 

न्यात् छोकस्याथिभावापत्तिः- तद्त् ॥ 

परेण च द्ाब्दस्य ताद्धिध्य भ्रूय- 

स्त्वात्वनुबन्धः ॥ ५२ ॥ 

परस्तादपि ‹अयं वाव रोक एषोऽभ्चेश्ितः' इल्स्मिन् 

अनन्तरे ब्राह्मणे, ताद्विध्यं केवङ्विद्याविधित्वम् खब्दस्य 

प्रयोजनं लक्षयते, न श्ुद्धकमोङ्गविधित्वम् ; तत्र दि-- 

‹ विद्यया तदारोहन्ति यच्च कामाः परागताः | न तत्र 
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दक्षिणा यन्ति नाविह्वंसस्तपस्विनः ` इयनेन -्छोकेन केवलं 

कम निन्दन् विद्यां च प्रकषसन् इदं गमयति । तथा पुर- 

स्तादपि ‹ यदेतन्मण्डढं तपति ' इयस्मिन््राह्मणे विद्याप्रधा- 

नसवमेव क्ष्यते-- ‹ सोऽग्रतो भवति मृ्युदयस्यासा 

भवति" इति विद्याफङेनैव उपसंहारात् न क्ेप्रधानता । 

तत्सामान्यात् इहापि तथात्वम् । भूयांस्तु अग्न्यवयवाः 

संपादयितव्या विद्यायाम- इयेतस्मात्कारभातत अभ्चिना 

अनुबध्यते विद्या, न कमोङ्गत्वात् । तस्मात् मनधिद्ादीनां 

केवरविद्यात्मकल सिद्धिः ॥ 

एक आत्मनः ₹दारीरे भावात् ॥ ५३ ॥ 

इह देहन्यतिरिक्तस्य आसनः सद्धावः समध्येते, बन्ध- 

मोक्षाधिकारसिद्धये; न हि असति देहव्यतिरिक्त आसनि 

३०. शरीरेभावा- परखोकफराश्चोदना उपपद्येरन् ; कस्य वा 

धिकरणम् । ब्रह्मात्मत्वमरुपदिदयेत । नु शाखभ्रमुख 

एव प्रथमे पादे शास्रफरोपभोगयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्य 

आत्मनोऽस्तित्वमुक्तम्--सलयभुक्तं भाष्यकृता; न तु तत्रा- 

स्मास्तित्वे सूत्रमस्ति; इह तु स्वयमेव सूत्रकृता तदस्तित्व- 
माक्षेपपुरःसरं प्रतिष्ठापित्तम् ; इत एव च आकृष्य आचा- 

येण शबरस्वामिना प्रमाणछक्षणे वर्णितम् ; अत एव च भ- 
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गवता उपवषेण प्रथमे तन्त्रे आत्माल्तित्वाभिधानप्रसक्तौ शा- 

रीरकर वक्ष्याम इ्युद्धारः कृतः । इह च इदं चोद्नालक्षणेषु 

उपासनेषु विचार्यमाणे आत्मास्तित्वं विचायते, कत्खशा- 

खरशेषत्वप्रदशनाय ; अपि च पूरैस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोत्क- 

षभ्युपगमेन मनधिदादीनां पुरुषार्थत्वं वणितम्; कोऽसौ 

पुरुषः, यदथा एते मनश्चिदादयः-इलस्ं प्रसक्तौ इदं देह- 

ज्यत्िरिक्तस्य आत्मनोऽस्तित्वसुच्यते ; तदस्तित्वाक्षेपाथमिद्- 

मादिमं सूत्रमू-आक्षेपपू्िका हि परिहारोक्तिः विवक्षितेऽर्थे 

स्थूणानिखननन्यायेन दां बुद्धिसुत्पादयेदिति ॥ 

अच्र एके देहमाच्रात्मदर्चिनो छोकायतिकाः देहव्यत्ति- 

रिक्तस्य आत्मनोऽभावं मन्यमानाः, समस्तव्यस्तेषु बाह्येषु 

प्रथिव्यादिष्वदृष्टमपि चेतन्यं शरीराकारपरिणतेषु भूतेश 
स्यादिति-संभावयन्तस्तेभ्यश्चैतन्यम् , मदरक्तिवत् विज्ञानम् 

चैतन्यविरिष्टः कायः पुरुषः--इति च आहुः । न खगै- 
गमनाय अपव्गगमनाय वा समर्थो देहग्यतिरिक्त आत्मा 

अस्ति, यल्छरतं चैतन्यं देहे स्थात्; देह एव तु चेतनश्च 

आत्मा च इति प्रतिजानते । हेतुं च भाचक्षते-- शरीरे 

भावादिति; यद्धि यस्मिन्सति भवति, असति च न 

भवति, तत् वद्धभस्वेनाध्यवसीयते-यथा अभ्चिषर्मावौष्ण्य- 
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प्रकाशौ । प्राणचेष्ठाचैतन्यस्मृलाद्यस्च आत्मधर्मसेनाभि- 
मता आसवादिनाम-तेऽपि अन्तरेव देहे उपरभ्यमानाः 
बहिश्च अनुपभ्यमानाः असिद्धे देहन्यतिरिक्ते धर्मिणि देह- 

घमौ एव॒ मवितुमहैन्ति । तस्माद्व्यतिरेको देहाद्त्मन 

इति ॥ 

एवे प्रप्र, नूमः-- 

त्यतिरकस्तद्धावामावित्वान्न 

तूपरुन्धिवत् ॥ ५४ ॥ 

न त्वेतदस्ति-यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति ; व्य- 

तिरेक एव॒ अस्य देदाद्धवितुमहति; तद्धावाभावित्वात्; 

यदि देह भावे भावात् देहधर्मेत्वम आस्मधमौणां मन्येत-- 

ततो देहभावेऽपि अभावात् अतद्धमेत्वमेव एषां किं न 

मन्येत ए देहधरमैवरैरक्षण्यात्; ये हि देहधम रूपादयः, ते 

यावदहं भवन्ति; प्राणचेष्टादयस्तु सलयपि देहे भतावस्थायां 

न भवन्ति; देहधमौदच रूपादयः परैरप्युपरभ्यन्ते, न 
त्वात्मधमीशचैतन्यस्मृयादयः । अपि च सति दहि तावत् 
देहे जीवद्वस्थायाम एषां भावः राक्यते निश्चेतुम् , 

न तु अस्यभावः; पतितेऽपि कदाचिदस्मिन्देहे देदन्तर- 

संचारेण आस्मधम भयुवर्तेरन् ; संशयमात्रेणापि परपक्षः 
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प्रतिषिध्यते । किमासकं च पुनरिदं चैतन्य मन्यते, यस्य 

भूतेभ्य उत्पत्तिमिच्छति--इति परः पयेनुयोक्तव्यः , न हि 

भूतचवुष्टयन्यत्तिरेकेण रोकायत्तिकः किचित् तत्तवं प्रयेति; 

यत् अनुभवनं भूतभौतिकानाम् , तत् चैतन्यमिति चेत् , तर्हि 

विषयत्वात्तषाम् न तद्धभत्वमदनुवीत, स्वात्मनि क्रियाविरोधा- 

त्। न हि अञ्चिरुष्णः सन् खात्मानं दहति, न हि नटः शिगक्षि- 

तः सन् स्वस्कन्धमधिरोक्षयति । न हि भूतमौतिकधर्मेण सता 

चैतन्येन भूतभौत्तिकानि विषयीकरियेरन् ; न हि रूपादिभिः 
स्वरूपं पररूपं वा विषयीक्रियते ; विषयीक्रियन्ते तु बाह्या- 

ध्यात्मिकानि भूतभौतिकानि चैतन्येन । अतच यथेव अ~ 
स्या भूतभौत्तिकविषयाया उपट्ब्येभौवोऽभ्युपगस्यते, एवं 

व्यतिरेकोऽपि अस्यास्तेभ्यः अभ्युपगन्तव्यः ; उपरून्धि- 

स्वरूप एव च न आस्मेति आत्मनो देहव्यतिरिक्तत्वम् । 

नियत्वं च उपर्ब्धेः, एेकरूप्यात् , ' अहम् इदम् अद्राक्षम् ' 

इति च अवश्थान्तरयोगेऽप्युपरब्धृ्वेन प्रयभिज्ञानात् , स्थर- 

दा्युपपत्तश्च । यन्तृक्तम्- शरीरे भावाच्छरीरधमं उपर- 
दिघरिति, तत्त् बणितेन प्रकारेण प्रस्युक्तम् । अपि च सत्सु 

प्रदीपादिषु उपकरणेषु उपरुष्रिधभेवति असस्सु न भवतीति- 

न च एतावता प्रदीपादिधमं एव उपरूब्धिभवति ; एवं सत्ति 
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देहे उपरुष्ि्भैवति, असति च न भवतीति- न देहधर्मो 
[> ९.५. ् {~ भ 9 भ 

भवितुमहति ; उपकरणत्वमात्रणापि प्रदीपादिवत् देदोपयो- 

गोपपत्तेः । न च अस्यन्तं देहस्य उपर्ब्धादुपयोगोऽपि 

र्यते, निश्ेष्टेऽप्यस्मिन्देह स्वप्रे नामाविधोपरब्धदक्षनात्। 

तस्मादनचद्यं देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनोऽस्ित्वम् ॥ 

अङ्गावबद्धास्तु न चाखासु हि परति- 

वेदम् ॥ ५५॥ 

समाप्रा प्रासङ्गिकी कथा; संप्रति प्रक्ृतामेवाजुवतांमहे । 

“ओमिव्येतदक्षरमुद्रीथसुपासीत' ' रोकेषु पञ्चविधं सामोपा- 

३१. अङ्गाः सीत" : उक्थमुक्थमिति वै प्रजा वदन्ति 
वबद्धा- तदिदमेवोक्थम् ' ‹ इयमेव प्रथिवी ` ‹ अयं 

धिकरणम् । वाव छोकः ` ‹ एषोऽच्चिरिचतः * इत्येव- 

माया ये उद्रीधादिकमाङ्गाचबद्धाः प्रययाः प्रतिवेदं साखा. 

भेदेषु विहिताः, ते तच्छाखागतेष्वेव इद्रीथादिषु भवेयुः, 

अथवा सवैश्चाखागतेषु- इति विशयः । प्रतिश्चाखं च 
स्वरादिभेदात् चद्रीथादिभेदानुपादाय अयमुपन्यासः । कँ 
तावसप्ाघ्तम् १ खश्ाखागतेष्वेव उद्रीथादिषु विधीयेरज्निति; 
कतः  संनिधानात्-- ‹ उद्रीथमुपसीतः इति हि सामा- 
न्यविहितानां विङेषाकाङ्कायां संनिषृष्टेनैव स्शाखागतेन 
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विशेषेण आकाह्कादिनिवृत्तेः, तदतिलङ्घतेन शछाखान्तरविदि- 

तविोषोपादाने कारणं नास्ति । तस्मासतिन्चाख व्यब- 

स्थेयेवं प्रपि, व्रवीति-- अङ्गावबद्धास्त्विति । तु-शब्दः 
पक्षं व्यावत्तयति । नैते प्रतिवेदं स्वस्ञाखास्वेव व्यवतिष्ठेरन् 
अपिं तु सवेशाखास्वबुवर्तेरन् ; कतः ९ उद्रीथादिश्रुत्यविभ्ने- 
षात्; स्वशाखान्यबायां हि " उद्रीथयुपासीत ` इति सा- 
मान्यश्चुतिरविशेषप्रवरृत्ता सती संनिधानवशेन चिरशेषे व्यव. 
स्थाप्यमाना पीडिता स्यात् ; न चैतन्न्याय्यम् ; संनिधानाद्धि 
्वतिबेलीयसी; न च सामान्याश्रयः प्रत्ययो नोपपद्यते । 
तस्मात् स्वरादिभेदे सलपि उद्रीथत्वा्यविरोषात् सर्व॑श्ाखा- 
गतेष्वेव उद्रीथादिषु एवंजातीयका; प्रययाः: स्युः ॥ 

मच्रादिवद्धाविरोधः ।॥ ५६ ॥ 

अथवा नैवात्र विरोधः शङ्कितव्यः- कथमन्यश्ाखाग- 

तेषु उद्रीथादिषु अन्यशाखाविहिताः प्रयया भवेयुरिति, 

मन्त्रादिवत् अविरोधोपपत्तेः । तथा हि-- मन्त्राणां कर्म- 

णां गुणानां च शाखान्तरोत्पन्नानामपि शाखान्तरे उपसंग्रह 

दृश्यते; येषामपि दहि श्चखिनाम् ‹कुटरुरसि " इयदमादान- 
मम्नो नाग्रातः, तेषामपि असौ विनियोगो दश्यते--: कुकु- 
टोऽसीयरमानमादत्ते, छटेररसीति वा” इति; येषामपि 

६, १४, 177, 10 
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समिदादयः प्रयाजा नाश्नाताः, तेषामपि तेषु गुणबिधि- 

रा्नायते- ‹ ऋतवो वै प्रयाजाः समानत्र होतच्याः ` इति; 
तथा येषामपि ‹ अजोऽग्रीषोमीयः ` इति जातिविरोषापदेशो 

नास्ति, तेषामपि तद्विषयो मन्त्रवणं उपरुभ्यते- ‹ छागस्य 

वपाया मेदसोऽतुनरूहि ' इति; तथा बेदान्तरोस्पन्नानामपि 

८ अननतरं वेरध्वरम् ` इयेवमादिमन्त्राणां बेदान्तरे परि- 

ग्रहयो दृष्टः ; तथा बहूचपदितस्व सूक्तस्य “यो जात पव 

प्रथमो मनस्वान् ' इद्यस्य, “ अध्वयैवे सजनीयं रास्यम् 

इदयत्र परिग्रहो दृष्टः । तस्मात् यथा आश्रयाणां कमाङ्गानां 

सवत्रासुब्र्तिः, एवम् आशभितानामपि भ्रययानाम--इय- 

विसेधः ॥ 

भ्रश्नः कतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि 

दद्षेयति ॥ ५७ ॥ 

£ प्राचचीनशाङ ओपमन्यवः ` इलयस्यामाख्यायिकायां व्य- 

स्तस्य समस्तस्य च वैश्रानरस्य उपासने श्रूयते । व्यस्तो- 
३२. भूमज्या- पासनं तावत्-- ° ओौपमन्यव कं त्वमा- 

यस्वाधि- ¦ सानभुपास्स इति दिवमेव भगवो राज- 
[क भ 9 - करणम् । न्निति होवाचैष वै सुतेजा आसा वैश्वा- 

म॑रो यं तमास्मा्नञुपास्से. इलयादि ; तथा समस्तोपासन- 
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मपि-- ° तस्य ह वा एत्यास्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव, 
सुतेजादचश्षुविधरूपः ` प्राणः प्रथग्वत्मात्मा संदेहो बहुलो 

बस्तिरेव रयः प्रथिव्येव पादौ ̀ इवयादि । तत्र संशयः-- 

किमिह उभयथापि उपासनं स्यात् व्यस्तस्य समस्तख 

च, उत समस्तस्मैवेति । किं तावसराप्तम् ? प्रयवयवं सुतेजः- 
प्रभृतिषु / उपास्से इति क्रियापद्श्रवणात्; “तस्मात्तव 

सुतं प्रसुतमासुतं रे दश्यते ` इयादिफलमेदश्रवणाचः, 

ठ्यस्तान्यप्युपासनानि स्युः-- इति प्राप्नम् ॥ 

ततोऽभिधीयते-- भूम्नः पदाथोंपचयात्मकस्य समस्तस्य 
बेश्वानसोपासनख ज्यायस्त्वं प्राधान्येन अस्मिन्वाक्ये विव- 

श्वितं भनितुमहंति, न प्रयेकम् अवयवोपासनानामपि ; करतु- 

वत्-यथा क्रतुषु दशेपूणेमासप्रश्तिषु सामस्येन साङ्गप्रधान- 

प्रयोग एव एको विवक््यते, न व्यस्तानामपि प्रयोगः प्रयाजा- 

दीनाम् › नाप्येकदेशाङ्गयुक्तस्य प्रधानस्य -तद्रत् । त. एतत्- 
भूमैव ज्यायानिति १ तथा हि श्रुतिः भूम्नो ज्यायस्त्वं दश्च॑य- 
ति, एकवाक्यतात्रगमात्; एकं दि इदं वाक्यं वैश्ानरविचा- 

विषयं पौवांपयुकोचनास्रतीयते ; तथा हि--प्राचीनशार- 

्रशुतय उदालुक्रारुसाना;; षट् ऋषयः वैश्वानरविद्यायां .परि- 
निष्ठामप्रतिपद्यमानाः अश्वपति केकयं राजानमम्याजग्ुः 
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इत्युपक्रम्य, एकैकस्य ऋषेरुपास्यं चुपरशरतीनामेकैकं श्रावयि- 
त्वा, ‹ मूध त्वेष आसन इति होवाच ` इलादिना मूर्धादि- 
भावं तेषां विदधाति; ° मू ते उ्यपत्तिष्यद्यन्मां नागमिष्यः ' 
इसयादिना च व्यस्तोपासनमपवदति ; पुनश्च व्यस्तोपासनं 
व्याव, समस्तोपासनमेवालुवर्ख, ‹ स सर्वेषु रकेषु सवेषु 
मूते सूर्वेष्वासख्वन्नमत्ति ` इति भूमाश्रयमेव फं दर्शयति । 
यन्तु प्रयक सुतेजःप्रथतिषु फरभेदश्रवणम , तत एवं सति 
अङ्गफलानि भधान एवाभ्युज्चिनोति-इति द्रष्टव्यम् । तथा 
° उपास्से ' इत्यपि प्रलयवयवमाख्यातश्रवणं पराभिप्रायानुवा- 
दाथेम् , न व्यस्तोपासनव्रिधानाथ॑म् । तस्मात्समस्तोपासन- 
पक्ष एव श्रेयानिति ॥ 

केचित्तु अश्र समस्तोपासनपक्षं ज्यायांसं प्रतिष्ठाप्य, 
ज्यायरूववचनादेव कि व्यस्तोपासनपश्षमपि सूत्रकायेऽु- 
मन्यत इति कर्पयन्ति । तदयुक्तम् , एकवाक्यतावगतौ सत्यां 
वाक्यभेद्कर्पनस्यान्याय्यत्वात् , भूरघौ ते ् यपतिष्यत् इति 
च एवेमादिनिन्दाविरोधात्, स्पष्टे च उपसंहारसे समस्तो- 
पासनावगमे तदभावस्य पूरैषक्चे वक्तुमराक्यत्वात् › सौत्र 
स्यं च अ्यायसत्ववेचनस्य प्रमाणवत््वाभिभ्रायेणापि उपपद्- 
"मानत्वात् ॥ | 
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नाना शब्दादि मेदात् ॥ ५८ ॥ 

पू्वस्मिन्नधिकरणे सलामपि सुतेजःपरभरतीनां फठभेदश्रुतौ 
समस्तस्योपासनं ज्याय इत्युक्तम् ; अतः प्राप्रा बुद्धिः-- 
३३. शब्दादि- अन्यान्यपि भिन्नश्रुतीन्युपासनानि समस्य 

भेदाधि- उपासिष्यन्ते इति । अपि च नैव वेद्याभेदे 

करणम् । विद्यामदो विज्ञातुं शक्यते ; वेद्यं हि रूपं 
विद्यायाः, द्रव्यदैवतमिव यागस्य ; वेश्च एक एव ईशर 

्रुतिनानात्वेऽप्यवगम्यते- ‹ मनोमयः प्राणश्चरीरः ` ‹ कं बह्म 
खे ब्रह्म ' ‹ सत्यकामः सयसंकस्पः ' इयेवमादिषु-. तथा 

: एक एव प्राणः "प्राणो वाव संबगेः ` ‹ प्राणो बाव अ्ये- 

छश्च श्रेष्ठश्च ' “प्राणो ह् पिता प्राणो माता इयेवमादिषु; 

वेदैकत्वाच्च वियैकत्वम् । श्रुतिनानात्वमपि अस्मिन्पक्षे गुणा- 

न्तरपरत्वात् न अनथेकम् ¦ तस्मात् स्वपरश्ाखाविहितम् 

एकवेद्यव्यपाश्रयं गुणजातमुपसंहतेग्यं विद्याकार्स््याय इयेवं 

प्रप्र- 

प्रतिपाद्यते-- नानेति; वेधाभेदेऽपि एवंजातीयका वि- 

द्या भिन्ना भवितुमहेति ; कुतः £ शब्दादिभेदात् ; भवति हि 

कब्दभेद्ः- " वेद ' ‹ उपासीत ' ‹ स क्रतुं कुर्वीत ' इयेवमा- 

दिः; शब्दमेदद्च कमेभेदहेतुः समधिगतः पुरस्तात् ‹ ख- 
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व्दान्तरे कमभेद कृतासुबन्धत्वात्” इति । आदिग्रहणात् 

गुणादयोऽपि यथासंमने मेदहेतवो योजयितव्याः । नलु 

“वेद् * इ्यादिषु शब्देमेद एव अवगम्यते, न (यजति ' 
इत्यादिवत् अर्थमेदः, सर्वेषामेवं मनोवृत्त्यथत्वामेदात , 

अथान्तरासेभवाज्च ; ततत् कथं शब्दभेदाद्विद्याभेद् इति--नैष 
दोषः, मनोवृत्यथैत्वाभेदेऽपि अजुबन्धभेदाद्वेयभेदे सति 

विद्यामेदोपपत्तेः ; एकस्यापीश्ररस्य उपास्य प्रतिप्रकरणं 

व्यावृत्ता गुणाः शिष्यन्ते; तथा एकस्यापि प्राणस्य 

तत्र॒ तत्रे उपास्यस्य अभेदेऽपि अन्यादग्गुणोऽन्यवो- 

पासितव्यः अन्यारग्गुणद्चान्यत्न- इत्येवमनुबन्धभेदा- 

द्विधिभेदे सति विद्याभेदो निज्ञायत्ते । न च अत्र एको 

विद्याविधिः) इतरे गुणविधय इति शक्यं वच्तुम- 

विनिगमनायां हेत्वभावात् , अनेकल्वाश्च प्रतिप्रकरणं गुणानां 

प्राप्रवि्याङुवादेन षिधानालुपपत्तेः । न च अस्मिन्पश्षि समा- 

नाः सन्तः सलकामादयो गुणा असकृच्छराबयितन्याः । प्रति- 

प्रकरणं च~ इदंकमेनेदमुपासितव्यम्, इदंकामेन च इदम- 

इति तेराकाह््थावगमात् नेकवाक्यतापत्तिः । न च अत्र वैशवा- 
नरविद्यायामिव समस्तचोदना अपरा अस्ति, यद्ररेन प्रति- 

प्रकरणवर्तीन्यवयवोपासनानि भूवा एकवाक्यताम् इयुः । 
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वेथेकत्वनिमित्ते च वियैकत्वे सर्वत्र निरङ्कुश प्रतिज्ञायमाने, 
समस्गुणोपसंहारोऽरक्यः प्रतिज्ञायेत । तस्मात् स्ट उच्य- 

ते- नाना शब्दादिभेदादिति । स्थिते च एतस्मिन्नधिकरणे, 

सरवैवेदान्तप्रययमिदयादि द्रष्टव्यम् ॥ 

विकल्पोऽविशिषटफटत्वात् ॥ ५९ ॥ 

स्थिते विद्यामेदे विचायैते-- किमासामिच्छया समुच- 

यो विकस्पो वा स्यात्, अथवा विकस्प एव नियमेनेति । 

३९. विकल्पाधि- तत्र स्थितत्वात् तावद्ि्यामेदस्य न समु- 
करणम्, चयनियमे किंचित्कारणमस्ि । नतु भि- 

ज्नानामप्यश्भिहोत्रदशञेपूणेमासादीनां समु्चयनियमो द रयते- 
नेष दोषः ; नित्यताश्चतिहिं तत्र कारणम् ; नैवं विद्यानां का- 
चिन्नित्यताश्चुतिर सि ; तस्मान्न समु्चयनियमः । नापि वि- 

करूपनियमः, विद्यान्तराधिकृतस्य विचयान्तराप्रतिषेधात् । पा- 

रिशेष्यात् याथाकाम्यमापद्यते | ननु अनिशिष्टफएटत्वादासां 
विकर्पो न्याय्यः ; तथा हि~ ‹ मनोमयः प्राण्चरीरः ` ८ कं 
ब्रह्य खं ब्य ` “.सत्यकामः सत्यसंकल्पः ' इत्येवमाद्याः तुल्य- 
चत् ईशवरत्वप्राप्रिफला लक्ष्यन्ते-नैष दोषः, समानफटेष्वपि 
स्वगीदिसाधनेषु कमसु याथाकाम्यदक्षनात् । तस्मात् याथा- 
काम्यप्राप्तौ, उच्यते-- विकर्प एव आसां भवितुम- 
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हति, न समुच्चयः; कस्मात् १ अविशिष्टफटतवात् । अ- 

विशिष्टं हि आसां फमुपास्यविषयसाक्षत्करणम ; एकेन 

च उपासनेन साक्षात्कृते उपास्ये विषये दैश्ररदौ, दि 

तीयमनर्थकम् । अपि च असंमव एव, साक्षात्करणस्य स- 

मुज्यपक्षे, चित्तविक्षेपहेतुखात ; साक्षात्करणसाध्यं च वि- 

याणं द्चैयन्ति श्र॒तयः-- यस्य॒ स्यादद्धा न विचि- 

कित्सास्ति * इति, ' देषो भूत्वा देवानप्येति ` इति च एव 

माद्याः; स्मतयश्च- ‹ सदा तद्भावभावितः इयवमाद्याः । 

तस्मात् अविशिष्टफलानां विद्यानामन्यतमामादाय तत्परः 

स्यात् , यावहुपास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फटं प्राप्रभिति ॥ 

काम्यास्तु यथाकामं ससुर्चीयेरन्न 

वा पूवेहेत्व भावात् ॥ ६० ॥ 

अविरिष्टफरत्वादित्यस्य प्रत्युदाहरणम् । यासु पुनः 

काम्यासु विधासु (स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद् न 

३५. काम्याधि- पुत्ररोदं रोदितिः 'स यो नाम ब्रह्मे 

करणम् । त्युपास्ते यावन्नाश्नो गतं तत्रास्य यथाका- 
मचारो भवति ' इति चैवमा्यासु क्रियावत् अद्षटेनात्मना 

आत्मीयं फर साचयन्तीषु, साक्षात्करणापिश्ठा नास्ति; 
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ता यथाकामं सञच्वीयेरन् , न वा समुच्वीयेरन्--पूैहेत्व- 

भावात्- पूरवश्य अविरिष्टफङुत्वादित्यस्य व्रिकल्पहेतोः अ- 

भवात् ॥ 

अङ्खषु यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥ 

कमक्किषु उद्रीथादिषु ये आश्रिताः प्रयया. वेदत्रय- 

२३६. यथाश्रय- निहिताः 9 कि ते समुक्खीयेरन् ५ किं व्रा 

मावाधि- यथाकामं स्युरिति संशये- यथाश्रयभाव 

करणम् ! इत्याह । यथैव एषामाश्रयाः स्तोत्रादयः 
संभूय भवन्ति, एवं प्रत्यया अपि; आश्रयतन्त्रत्वासप्रत्यया- 

नाम् ॥ 
क 

चिषे ॥ द२॥ 

यथा वा आश्रयाः स्तोलादयः च्चिषु वेदेषु शिष्यन्ते, एव- 

माश्रिता अपि प्रस्ययाः-- नोपदेशक्कृतोऽपि करिचद्धिशेषः 

अङ्गानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययानामित्यथेः ॥ 

समाहारात् ॥ ६३ ॥ 

८ होृषदनाद्धैवापि दुरु्रीतमनुसमाहरति ' इति च~ 

प्रणवे द्रीथैकस्वविज्ञानमाहास्म्यात् इद्राता, शवकरमृण्युसन्नं 
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क्तं हौत्राल्कर्मेणः प्रतिसमादधात्ति-- इति ब्रुवन् वेदान्त- 
रोदितस्य प्रत्ययस्य वेदान्तरोदितपदाथसंबन्धसामान्यात् सर्व- 

वेदोदितप्रव्ययोपसंहारं सुखयति-- इति लिङ्गदशेनम् ॥ 

गुणसाधारण्यश्चुतेश्च ॥ ३४ ॥ 

विद्यागुणं च विध्ाश्रयं सन्तम ओंकारं बेदत्रयस्ाधारणं 

श्रावयति--‹ तेनेयं तयी विद्या वर्व॑त्त ओभिस्याश्रावयस्यो- 

मिति शंसत्योमिस्युद्रायति ' इति च; ततश्च आश्रयसाधा- 

रण्यात् आभ्रितसाधारण्यमिति-- लिङ्गद शेनमेव । अथवा 

गुणसराधारण्यश्रुतेश्चेति; यदीमे कर्मेगुणा उद्रीथादयः सर्व 

स्प्रयोगसाधारणा न स्युः; न स्यात् तततः तदाश्रयाणां 

अरत्ययानां सहभावः; ते तु उद्रीथादयः सबौङ्गमाहिणा 

प्रयोगवचनेन सर्वे सवैभ्रयोगसाधारणाः श्राव्यन्ते; ततश्च 

आश्रयसहभावासप्रत्ययसह भाव इति ॥ 

क 

न वा तत्सद् भावाश्चतेः ॥ ६५ ॥ 

न वेति पक्षव्यावर्तनम् । न यथाश्रयभाव आश्रिताना- 

इुपासनानां भवितुमर्हति ; कतः १ तत्सहभावाश्रुतेः ; यथा 

दि लिवेदविहितानामङ्गानां स्तोत्रादौनां सहभावः भ्रूयते-- 
‹ रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोन्नमुपाकरोति, स्तुतमनु- 
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शसति, प्रस्तोतः साम गाय, होतरेतद्यज ' इत्यादिना; नैव- 

स॒पासनानां सहभावश्चुतिरस्ति । नलु प्रयोगवचन एषां सह- 

भावं प्रापयेत्त-नेति व्रूमः, पुरुषाथेस्वादुपासनानाम् ; प्रयो- 

गवचनो हि कत्वथौनामद्रीथादीनां सहभावं प्रापयेत् ; उद्री- 

थाद्ुपासनानि तु क्रस्व्थाश्रयाण्यपि गोदोहनादिवत् पुरुषा- 

थानीलयवोचाम ` प्रथरघ्यप्रतिषन्धः फलम् इयन्न । 

अयमेव च उपदेश्ाश्रयो विदोषः अङ्गानां तदारम्बनानां 

च उपासनानाम्- यदेकेषां करलर्थेत्वम् , एकेषां पुरुषाथे- 

तमिति । परं च छिङ्कद्वयम् अकारणसरुपासनस्रह भावस्य; 

्रुतिन्यायाभावात् । न च प्रतिप्रयोगम् आश्रयकार्स्योप- 

संहारादाक्चितानामपि तथात्वं विज्ञातुं राक्यम् ; अतत्म्रय्- 

क्तत्वादुपासनानाम- आश्रयतन्प्राण्यपि हि उपासनानि का- 

मम् आश्रयाभवे मा भूवन्; न स्वाश्रयसहभावेन सह माव- 

नियममदयन्ति, तत्सह मावश्ुतेरेव । तस्मात् यथाकाममेव 

उपासनान्ययुष्ीयेरन् ॥ 

` दहनाच्च ॥ ६६ ॥ 

दकषेयति च श्रुतिरसहमावं प्रत्ययानाम्--- एवंविद्ध वै 

बह्मा यज्ञं यजमानं सर्वोश्चत्विजोऽभिरश्चति ' इति । सवं- 
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प्रस्ययोपसंहारे हि, सर्वे सर्वविद् इति न विज्ञानवता 

्ह्मणा परिपास्यत्वमितरेषां संकीर्व्यैेत । तस्मात् यथाकाम- 

मुपासनानां सञ्चयो विकल्पो वेति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचा्॑स्य श्रीगोविन्द- 

भगव्पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 

शारीरकमीमांसासूत्र भाष्ये 

तृतीयाध्यायस्य कृतीयः पादः ॥ 
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चतुथः पादः ॥ 
~ <= य 

| स्वतन्त्रमेव पुरुषा्थखाधनं भवतीति मीमा- 
५ समानः, सिद्धान्तेनैव ताबदुपक्रमते-- 

पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बाद्रायणः।॥ १॥ 

पुरुषार्थोऽत इति । अस्मादेदान्तविदहिताद्त्मज्ञानात् स- 

तन्त्रात् पुरुषार्थः सिध्यतीति बादरायण आचार्यो मन्यते ; 

१. पुरुषा्थीधि- कुत एतदवगम्यते १ शन्दादिल्याह् । तथा 

करणम्। हि-- ‹ तरति शोकमात्मवित्" ‹सयो 
ह तै तत्परमं जद्य वेद् ब्रहैव भवति ` ‹ ब्रह्मविद् प्नोति परम् 

° आचायेवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये- 

ऽथ संपत्स्ये " ‹ य॒ आत्मापहतपाप्मा ` . इत्युपक्रम्य, “स स- 

वाश्च रोकानाभ्रोति. सवौश्च कामान्यस्तमात्मानमनुचिद्य ति- 

जानाति.' इति;  आत्मा.वा अरे द्रष्टव्यः › इत्युपक्रम्य, ^ एता- 
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वद्रे खस्वमृतत्वम् ' इत्ति एवंजातीयका श्रुतिः केवलाया 
विद्यायाः पुरुषाथेहेतुत्वं श्रावयति ॥ 

अथाच्न प्रयवतिष्ठते- 

शोषत्वात्पुरुषाभेवादो यथान्ये- 
ष्विति जेमिनिः॥ २॥ 

करत्वेन आत्मनः कर्मरोषत्वात् , तद्धिज्ञानमपि व्रीहि- 

भोक्षणादिवत् विषयद्वारेण कर्मसंबन्ध्येव- इयतः, तस्मिन् 

अवगतश्रयोजने आत्मज्ञाने या फलश्रुतिः, सा अथेवादः-- 
इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । यथा अन्येषु द्रव्यसंस्कार- 
कमसु ° यस्य पणमयी जुहूभवति न स पापं शोकं श्णोति' 
° यदाङ्क चक्रुरेव शभावृव्यस्य बद्ध" “यस्रयाजानूयाजा 

इञ्यन्ते, वर्मं वा एतद्यज्ञस्य क्रियते वम यजमानाय आरात्- 

ल्याभिभूलयै ' इयेवंजातीयका फटश्रृतिः अथेवाद्ः-- तद्त् । 

कथं पुनः अस्य अनारमभ्याधीतस्य आत्मज्ञानस्य प्रकरणादी- 

जामन्यतमेनापि हेतुना विना क्रतुपरवेश्च आश्षद्कधते? कवै- 

द्वरेणं वाक्यात् तद्विज्ञानस्य क्रतुसंबन्ध इति चेत्, न, 

चाक्याद्विनियोगाुपपत्तेः- अव्यभिचारिणा हि केनचिहा- 

रेणं अनारभ्याधीतानामपि वाक्यनिमित्तः कलुसं बन्धोऽव- 
कर्पते; कतौ ` तुं व्यभिचारि द्वास्, लौकिकवैदिककम- 
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साधारण्यात्; तस्मान्न तहूारेण आत्मज्ञानस्य कऋतुसंबन्ध- 

सिद्धिरिति-- न, व्यतिरेकविज्ञानस्य बेदिकेभ्यः कमेभ्यो- 

ऽन्यत्र अनुपयोगात् ; न हि देहव्यतिरिक्तत्मज्ञानं छोकिकेषु 

कर्मसु उपयुज्यते, सवंधा दृष्टा्थभ्वृत््युपपत्तेः; वैदिकेषु तु 

देहपातोत्तरकारफरेषु देह व्यतिरिक्तात्मज्ञानमन्तरेण प्रवृत्तिः 

नोपपद्यत इति, उपयुज्यते व्यतिरेकविज्ञानम् । ननु अपहत- 

पाप्मलरादिविशेषणात असंसायौत्मविषयम् ओपनिषद्ं दनं 

न प्रवृ्यङ्गं स्यात्-- न, प्रियादिसंसूचितम्य संसारिण एव 

आत्मनो द्रष्टन्यत्वोपदेरातं ; अपहतपाप्मत्वादि विद्ोषणं तु 

स्तुलर्थ भविष्यति । नजु तत्र तच्र प्रसाधितमेतत्-अधिकम- 

संसारि ब्रह्म जगत्कारणम् ; तद्व च संसारिण आत्मनः 

पारमार्थिकं स्वरूपम् उपनिषल्सु उपदिह्यत इति--सयं 

प्रसाधितम् ; तस्यैव तु स्थूणानिखननवत् फठद्वारेण आक्षि- 

पसमाधाने क्रियेते दा्छ्याय ॥ 

आचारददोनात् ॥ ३ ॥ 

जनको ह् वैदेहो बहुदश्चिणेन यज्ञेनेजे ` "° यक््यमाणो 

वै भगवन्तोऽहमस्मि ' इयेवमादीनि ब्रह्मविदामपि अन्यपरे- 

सु वाक्येषु कमसंबन्धद्श्चेनानि भवन्ति । तथा उदार्का- 

दीनामपि पुत्राञुक्षासनादिद्दीनात् गाहैस्थ्यसंबन्धोऽबगम्य - 

8, +, 17, 1] 
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ते । केवखचत् ज्ञानान पुरुषाथंसिद्धिः स्यात्, किमथ 

अनेकायाससमन्वितानि कमाणि त कुयुः {१ ^ अत्कं चेन्मधु 
चिन्दत किमर्थं पवैतं त्रजेतं ' इति न्यायान ॥ 

लच्छरून ; ॥ 2 ॥ 

‹ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 

भवति ` इति च कमरोषत्वश्नवणात्त विद्याया न कवरायाः 

पुसषाथहे ुत्वम ॥ 

समन्वारम्भणात् ॥ ५॥ 

८ तं विद्याकर्मणी समन्वारमेत ` इति च विद्याकर्मणोः 

फलारम्भे सादहियदर्छनान् न स्वातन्त्रयं विद्यायाः ॥ 

नद्रतो विधानात् ॥ ६ ॥ 

: आचार्थङ्ुरद्धेदमधीदय यथाविधानं गुरोः कमीतिक्- 
षेणाभिसमाघ्रूय छटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः ' 
इति च एवंजातीयका श्रुतिः समस्तवेदाथंविज्ञानवतः कर्मा- 

धिकारं दज्ञेयति; तस्मादपि न विज्ञानस्य स्वातन्त्रयेण फएट- 

देतुत्वम । नलु अत्र (अधीय  इयध्ययनमाच्रं वेदस्य श्रूयते, 

न अर्थविज्ञानम- नैष दोषः; टृष्टाथत्वान वेदाध्ययनम् 
अथौवबोधपयैन्तभिति स्थितम् ।; 



सू. ८] केतीयोऽध्यायः । ७२९१ 

नियमाच ॥ ७ ॥ 

८ ९१५ ९, + क 1 ^ 
कुवेन्नेवेह कमाण जिजीविषच्छत समाः । एवं त्यि 

1. € भ 2: > ¢ द नान्यथेतोऽस्ति न कर्म॑छिप्यते नरे ' इति-~ तथा ' एतं 

जरामर्यं सबं यदभ्निहोत्रं जरया वा द्योवास्मान्मुच्यते 

म्रत्युना वा +~ इयेवंजातीयकान. नियमादपि कमशेषत्वमेव 

विद्याया इति ॥ 

पवं प्राप्रे, प्रतिविधत्त- 

अधिकोपदेखातच्तु बादरायणस्यैवं 

तददेनात् ॥ ८ ॥ 

त-शब्दात् पक्षो विपरिवतेते । यदुक्तम् ‹ रोषत्वात्पुरु- 

षाथवाद्ः इति, तत् नोपपद्यते ; कस्मात £ अधिकोपदेशात् ; 

यदि संसार्येव आत्मा शारीरः कतौ भोक्ता च शरीरमाब- 

ठ्यतिरेकेण वेदान्तेषु उपदिष्ट; स्यात् , ततो बाणितेन प्रका- 

रेण फटश्चतेरथेवादत्वं स्यात् ; अधिकस्तावत शारीरादा- 
त्मनः असंसारी ईश्ररः करैत्वादिसंसारिधर्मरहितोऽपहतपा- 
प्मत्वादिविशेषणः परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिशयत वदान्तेषु । 

न च तदज्ञानं क्मेणां प्रवत्तकं भवति, प्रत्युत कर्माण्यु- 

च्छिनत्ति- इति वक्ष्यति ' उपमर्दै च इ्यत्च । तस्मात् 
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‹ पुरुषार्थोऽतः शब्दात् ' इति यन्मतं भगवती बादरायणस्य, 

तत् तथेव तिष्ठति; न शेषखप्रश्रतिभिर्हेखाभासैश्चारुयितुं 
शक्यते । तथा हि तमधिकं शारीरात् ईश्ररमात्मानं दृशेयन्ति 

श्रुतयः--- ° यः सव॑ज्ञः सवैवित ' ^ मीषास्माद्रातः पचते ' 
° महद्धये वज्रमुद्यतम् › ‹ एतस्य वा अक्षुरस्य प्रशासने गार्भि 

° तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्रजत ' इयेवमाव्याः। 

यत्तु प्रियादिसंसूचितस्य संसारिण एव आत्मनो वेद्यतया 

अनुकषणम--- ‹ आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति । 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ` °य: प्राणेन प्राणिति स त आ- 

त्मा सवान्तरः” ‹ य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते ' इत्युपक्र- 

म्य ' एतं त्वेव ते भूयोऽनुल्याख्यास्यामि ` इति चैवमादि-- 

तदपि, ८ अद्य महतो भूतस्य निःशसितमेतद्यदग्वेदः ' ‹ यो- 

ऽश्नायापिपासे शोकं मोहं जरां मृल्युमत्यत्ि ` (परं ञ्या- 

तिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः 

इयेवमादिभिवौक्यरोषैः सल्यामेव अधिकोपदिदिक्षायाम , 

अलयन्ताभेदाभिप्रायमिलयविरोधः । पारमेश्वरमेव हि शारी- 

रस्य पारमाथिकं स्वरूपम; उपाधिकृतं तु सारीरत्रम , ˆ त- 

त्वमसि ' ८ नान्यदतोऽस्ति द्र" इत्यादिश्चतिभ्यः । सर्वै च 

एतत् विस्तरेणास्माभिः पुरस्तात् तच्च तच्च वर्णितम् ॥ 
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तु्थं तु द्दैनम् ॥ ९॥ 

यततक्तम्- आचारदशेनात्कमेशेषो विद्येति, अत्र ब्रूमः-- 

तुल्यमाचारदरोनम् अकर्मेशोषत्वेऽपि विद्यायाः । तथा दहि 

श्रतिभैवति-- ‹ एतद्ध स्म वै तद्विदां आहुकरैषयः काव- 
पेयाः किमथ वयमध्येष्यामहे किमथ बयं यक्ष्यामहे । 

एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्धांसोऽभ्निहोत्रं न जुहवांचक्रिरे ' 

८ पतं त्रै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुतैषणायाश्च वित्ते- 
षणायाश्च छोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ' 
इयेवंजातीयका । याज्ञवल्क्यादीनामपि ब्रह्मविदाम् अकमे- 
निष्ठस्वं दरयते-- * एतावदरे खस्वम्रतत्वमिति होक्त्वा 

याज्ञवस्क्यः प्रवत्राज ` इद्यादिश्चुतिभ्यः । अपि च “यक््य- 

माणो वै भगवन्तोऽहमरसिमि ' इयेतत् शिङ्गदर्शनं वेश्धानर- 

विद्याविषयम्; संभवति च सोपाधिकायां ब्रह्मविद्यायां 

कमैसाहियदनम ; न तु अत्रापि कमौङ्गत्वमस्ति, प्रकर 

णाद्यभावात् ॥ 

यल्पुनरक्तम्- “ तच्छतः ̀ इति, अत्र बरूमः-- 

असामैलिकी ॥ १०॥ 
(~€ ४अ 

‹ यदेव विद्यया करोति ' इ्येषा श्रुतिनं सवेतिद्याविषयाः 
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प्रकृतविद्याभिसेबन्धात् । प्रकृता च उद्रीथविद्या- ‹ ओभिलय- 

तदक्षरमुद्रीथमुपासीत ` इत्यत्र ॥ 

विभागः ङातवत् ॥ ११॥ 

यदप्युक्तम- ‹तं विद्याकमणी समन्वारभेते ' इयेतन् 

समन्वारस्भवचनम अस्ातन्त्ये विद्याया लिङ्गमिति, तत प्र- 

त्युच्यते-- विभागोऽच्र द्रष्टव्यः विश्वा अन्यं पुरूपमन्वा- 

रभते, कर्म अन्यरिति । शतवन-- यथा सतम आभ्यां 

दीयताभिव्युक्ते विभज्य दीयते पच्चाशदेकम्मै पञ्चाञश्चदप- 

रस्मै, तद्त् । न च इदं समन्वारम्भव्नं सुम॒क्चुविपयम- 

‹ इति नु कामयमानः' इति संसारिबिषयत्वोपसंहारान , 

: अथाकामयमानः ` इति च सुञुक्षोः प्रथगुपक्रमान् ; तत्र 

संसारिविषये विद्या विहिता प्रतिषिद्धा च परिगृह्यते, विशे- 

षामावात्; कमांपि विहितं प्रतिषिद्धे च, यथाप्राप्नानुवादि- 

त्वात् ; एवं सति अविभागेनापि इदं समन्वारम्भवचनमव- 

कर्पते ॥ 

यच्चैतत~- तद्वतो विधानात” इति, अत उत्तरं पठति-- 

अध्ययनमान्नव्तः | १२॥ 

‹ आचायकुखाद्रेदमधीय ' इयत्न अध्ययनमाच्नस्य श्रव- 
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णान् अध्ययनमात्रवत एव कर्मविधिरिखयध्यवस्यामः । नतु 

एवं सति अनिद्यलात् अनधिकारः कमसु प्रसन्येत-- नैष 
दोषः; न वयम अध्ययनभ्रभवं कमौवबोधनम अधिकारका- 

रणे वारयामः ; किं तर्द ओपनिषद्मात्मज्ञानम् , स्वातन्त्ये- 

णैव प्रयोजनवत् प्रतीयमानम् , न कर्माधिकारकारणतां प्र- 

तिप्यते- इययेततप्रतिपादयामः । यथा च न कस्वन्तरज्ञानं 

क्रतवन्तराधिकरारेण अपेश््यते, एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति ॥ 

यदप्युक्तम- ‹ नियमा ` इति, अत्राभिधीयत-- 

नाविरषात् ॥ १३॥ 

८ कुवेन्नबह् कमोणि जिजीविषेत् ' इ्येवमादिषु नियम- 

श्रवणेषु न चिदुष इति विशेषोऽस्ति, अविशेषेण नियम- 

विधानात् ॥ 

स्तुतयेऽलुमतिवौ ॥ १२ ॥ 
: कुर्वन्नेवेह कमौणि ` इटयत्र अपरो विशेष आख्यायते । 

यद्यपि अच्र प्रकरणसामभ्यात् विद्वानेव कुर्वन- इति सं- 

वध्येत, तथापि विद्यास्तुतये कमौनुज्ञानम एतद्रषटव्यम् ; 

“न कमे छिप्यते नरे ̀  इति हि वक्ष्यति । एतदुक्तं भवति 
-- यावज्जीवं कमं॑कुवेल्पि स्वयि विदुषि पुरुषे न करम 
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लेपाय भवति, विद्यासामभ्योदित्ति- तदेवं विया स्तूयते ॥ 

कामकारेण चैके ॥ १५. ॥ 

अपिच प्के बिद्रंसः प्रयक्षीकृतविद्याफलाः सन्तः, 

तदवष्टम्भान फलान्तरसाधनेषु प्रजादिषु प्रचाजनाभावं परा- 

मृशन्ति कामकारेण- इति श्रुतिभेवति वाजसनेथिनाम-- 
“ एतद्ध स्म वै तपूव विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते चि प्रज 
या करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति ' । अनुभवा- 

रूढमेव च विद्याफलं न क्रियाफल्वन् कालान्तरभावि- 

इयसकृदवाचाम । अतोऽपि न विद्यायाः कर्मश्ेषत्वे नापि 

तद्विषयाया; फलश्रुतेरयथार्थत्वं शक्यमाश्रयितुम् ॥ 

(1 > 

उपमद् च ॥ १३ ॥ 

अपि च कमौधिकारहेतोः क्रियाकारकफरटक्षणस्य स- 

मस्तस्य प्रपञ्चस्य अविद्याकरतस्य विद्यासामर्ध्यात् स्वरूपो- 

पमदैमामनन्ति-- "यत्र॒ त्वस्य सवैमात्मैवाभूत्तसकेन कं 
पश्येत्तत्केन कं जिघ्रेत् ' इद्यादिना । बेद्ान्वोदितात्मज्ञान- 

पूर्विकां तु कमौधिकारसिद्धि प्रलाश्ञासानस्य कमधिका- 
रोच्छित्तिरेव प्रसञ्येत । तस्मादपि स्वातन्च्यं विद्यायाः ॥ 

ऊध्वैरेतःसु च राब्दे टि ॥ १७ ॥ 
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उध्वरेतःसु च आश्रमेषु विद्या श्रूयते; न च तत्र कममा- 

ङ्गत्वं विद्याया उपपद्यते, कर्माभावात्; न हि अथिहोत्रादीनि 

वैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति । सखदेतत् , उध्वैरेतस आ- 

भ्रमा न शरूयन्ते वेद इति-- तदपि नासि ; तेऽपि हि वेदि- 
् [९ म (५ 1 1८ 
केषु शब्देष्ववगम्यन्ते---“ त्रयो धर्मस्कन्धाः ` “ये चेमेऽर- 
# इः 9 स = ग † ण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ' ‹ तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये 

° एतमेव प्र्राजिनो छोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति ‹ब्रह्मच्यी- 

देव प्रव्रजेत्” इदयेवमादिषु । प्रतिपन्नाप्रतिपन्नगाहैस्थ्यानाम् 

अपाङृतानपाकृतर्णत्रयाणां च उध्वैरतसन्वं श्रुतिस्प्रतिप्रसि- 

द्धम । तस्मादपि स्वातन्त्यं विद्यायाः ॥ 

परामदो जैमिनिरचोदना चाप- 
वदाति दहि ॥ १८ ॥ 

£ त्रयो धर्मस्कन्धाः ` इत्यादयो ये शब्दा उर्वरेतसामा- 

श्रमाणां सद्धावाय उदाहृताः, न ते तस्रतिपादनाय प्रभव- 

२. परामश न्ति; यतः परामश्म् एषु शब्देष्वाश्रमा- 

धिकरणम् । न्तराणां जैमिनिराचार्यो मन्यते, न वि- 

धिम । कुतः £ न हि अन्न छिडादीनामन्यतमश्चोदनाशब्दो- 

ऽस्ति; अथौन्तरपरत्वं च एषु प्रयेकमुपरूभ्यते । (चयो घ- 

सस्कन्धाः' इदलयत्र तावत् ‹ यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप 
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एव द्वितीयो ब्रह्मचा्याचार्यज्कुखवासी वृतीयोऽयन्तमात्मान- 

माचा्यै्ुटेऽवसादयन्सर्व एते पुण्यरटोका भवन्ति ' इति 

परामरोपू्कमाश्रमाणामनायन्तिकषटटत्वं संकीलयं, आलय- 

न्तिकफरूतया ब्रह्मसंस्थता स्तूयते-- ब्रह्मसंम्थाऽमूतत्वमेति ' 

इति । नतु परामर्ोऽपि आश्रमा गम्यन्त एव-सलयं गस्य- 

न्ते; स्मृयाचाराभ्यां तु तेषां प्रसिद्धिः; न प्रयक्षश्रुतेः; 

अतश्च प्रयक्षश्रुतिविरोध सति अनाद्रणीयास्ते भविप्यन्ति, 
अनधिकरतविषया वा । ननु गाहैम्भ्यमपि सहैवोध्वरेतोभिः 

पराम्रष्टम- ‹ यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः ` इति-- सलय- 

मेवम् ; तथापि तु गृहस्थं प्रत्येव अ्िहोत्रादीनां कर्मणां 

विधानात्. श्रुतिप्रसिद्धमेव हि तदस्तित्वम् ; तस्मात्म्तुल्थ 

एब अयं परामोः, न चोदनाथः । अपि च अपवदति हि 

प्रयक्षा श्रुतिराश्रमान्तरम्-- ' वीरहा वा एष देवानां यो- 

ऽभ्निसद्वासयते ' * आचायौय प्रिये घनमाह्ृय प्रजातन्तुं मा 

व्यवच्छेत्सीः ` ‹ नापुत्रस्य लोको ऽस्तीति तत्स्य परावो 

विदुः इत्येवमाद्या । तथा भये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्यु 

पासते" ‹ तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्दयरण्ये * इति च देवयानोप- 

देशः, न आश्रमान्तसोपदेश्चः । संदिग्धं च आश्रमान्तराभि- 

धानम्~ ‹ तप एवे द्वितीयः ` इत्येवमादिषु । तथा ‹ एतमेव 



५.८९ वतीयोऽध्यायः । ७२९ 

प्र्राजिनो छोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति इति लखोकसंस्तबोऽय- 

म; न पारित्राञ्यविधिः । नलु ‹ ब्रह्मचयौदेव प्रव्रजेत् ̀  इति 

विस्पष्टमिद्ं प्रयक्षं पारित्राज्यविधानं जाबाखानाम्- सल- 

मेवमेतत् ; अनपेक्ष्य तु णतां श्रतिमृ अयं विचार इति 

द्रष्टत्यम् ॥| 

असुषेयं बादरायणः सास्यश्चुतः ॥ १९ ॥ 

अनुष्ठेयम् आश्रमान्तरं बादरायण आचार्यो मन्यत-- 

वेदेऽश्रवणादन्नरिहोच्रादीनां च अवर्यानुष्ठेयत्वान् तद्िरोधाद्- 

नधिकृतानुष्ठेयमाश्रमान्तरम- इति हि इमां मतिं निराकरो- 

ति, गाहसथ्यवदेव आश्रमान्तरमपि अनिच्छता प्रतिपत्तव्य 

मिति मन्यमानः । कुतः १ साम्यश्ुतेः; समा हि गाहं- 

स्थ्येनाश्रमान्तरस्य परामरशरृतिदशयते- ' त्रयो धमेस्कन्धाः ' 

इयाद्या ; यथा इह श्रयन्तरविहितमेव गाहस्थ्यं परामष्टम 

एवमाश्रमान्तस्मपीति प्रतिपत्तव्यम्-यथा च शाखान्तरप्राप्न- 

योरेव निवीतप्राचीनाबीतयोः पराद्य उपबीतविधिपरे वाक्ये; 

तस्मात् तुस्यमनुष्ठेयत्वं गार्हस्थ्येन आश्रमान्तरस्य । तथा 

° एतमेव प्र्राजिनो खोकमिच्छन्तः प्रचजन्तिः इत्यस्य 

वेदालुवचनादिभिः समभिव्याहारः; ध्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा 

तप इत्युपासते" इलस्य च पच्वाभ्रिविद्यया । यत्तूक्तम्-- 
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(~ 

तप एव द्वितीयः इलयादिष्वाश्रमान्तरामिधानं संदिग्ध 

मिति; तेष दोषः, निश्चयकारणसद्धावात्त ; ‹ त्रयो धमेस्क- 

न्धाः इति हि धर्म॑स्कन्धत्रिस्ं भरतिज्ञातम ; न च यज्ञा 

दयो भूयांसो धमो उत्पत्तिभिन्नाः सन्तः अन्यत्राश्रमसं- 
बन्धात् चरिलखेऽन्तमावयितुं शक्यन्ते; तत्र गज्ञादिलिङ्गा 

गरहाश्रम एको घम॑स्कन्धो निर्दिष्टः, ब्रह्मचारीति च म्पष् 

आश्रमनिर्देराः, तप इत्यपि कोडन्यस्तपःप्रधानादाश्रमान 

धर्मस्कन्धोऽभ्युपगम्यत । ‹ये चेमेऽरण्ये ` इति च अरण्य 

लिङ्गात् श्रद्धातपौोम्यामाश्रमगृहीतिः । तस्मान परामरेऽप्यनु- 

छेयमाश्रमान्तरम् ॥ 

विधिवौ धारणवत् ॥ २० ॥ 

विधिवां अयमाश्रमान्तरस्य, न परामश्ंमात्रम् । नु 

विधित्वाभ्युपगमे एकवाक्यताप्रतीतिरूपरुध्येत; प्रतीयत च 
अत्र॒ एकवाक्यता- पुण्यलोकफटाखयो धर्मस्कन्धाः, 

ब्रह्मसंस्थता त्वसरतत्वफटेति-- सलयमेतत् ; सत्तीमपि तु 

एकवाक्यताप्रतीतिं परियजञ्य चिधिरेवाभ्युपगन्तन्यः, अपू- 
वत्वात् , वबिध्यन्तरस्यादश्चनात्, विस्पष्टा्चाश्रमान्तरप्रल्- 

यात् गुणवाद्कर्पनया एकवबाक्यत्वयोजनानुपपत्तेः । धारण- 

वन्-- यथा ‹ अधसतार्सभिषं धारयन्ननुद्रवेदुपरि दहि देवर- 
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भ्यो धारयति? इलयत्र सदयामप्यधोधारणेन एकवाक्यताप्र- 

तीतो, विधीयत एव उपरिधारणम् , अपूर्वात् ; तथा 

च उक्तं रोषलक्षणे ‹ विधिस्तु घारणेऽपूवेस्वात्' इति; तद्रन 

इदापि आश्रमपरामशश्चुतिः विधिरेवेति कल्प्यते ॥ 

यदापि परामद्य एवायमाश्रमान्तराणाम्, तदापि व्रह्म 

संस्थता तावत, संस्तवसामर्भ्यादवरयं विधेया अभ्युपग- 

न्तव्या । सा च किं चतु्वश्रमेषु यस्य कस्य चित्, 

आदहोस्वित्परिव्राजकस्यैवेत्ि विवेक्तव्यम॒ । यदि च बह्मच- 

यान्तेष्वाश्रमेषु परामृर्यमानेषु परित्राजकोऽपि परागरष्टः, 

ततश्चतुणौमप्याश्रमाणां परामृष्टस्वाविशेषात् अनाश्रमितवानु- 

पपत्तेश्च यः. कथिच्वतुरष्वाश्रमेषु ब्रह्मसंस्थो भविष्यति; अथ 

न परामृष्टः, ततः परिशिष्यमाणः परित्राडव ब्रह्मसंस्थ इति 

सेरस्यति । तच्र तपःकब्देन वैखानसम्राहिणा परामृष्टः परि- 

त्राडपि इति केचित् तदयुक्तम्; न हि सव्या गतौ वानपरस्थ- 

विशेषणेन परिव्राजको अरहणमर्हति ; यथा अब ब्रह्मचारिग्रहमे- 

धिनौ असाधारणेनैव स्वेन स्वेन विरेषणेन वि्ेषितौ, एवं 

भिष्ुवैखानसावपीति युक्तम्; तपश्च असाधारणो धर्मो 

वानप्रस्थानां कायङ्केश्प्रधानत्वात्, तपःशछच्दस्य तच्र रूढेः ; 

भिक्षोस्तु धमे इन्द्रियसंयमादिः लक्षणयैव तपःरब्देना- 
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भिरप्येत्त । चतुष्रेन च प्रसिद्धा आश्रमाः त्रित्वेन परामू- 
ख्यन्त इलयन्याय्यम् । अपि च मेदग्यपदेसोऽत्र मवति-- 

त्रय णत पुण्यलोकभाजः, एकोऽमृ्त्वभागिति; प्रथक्त्वे च 

मेदन्यपदेश्योऽवकल्पते; न देव भवति--देवदत्तयज्ञदत्तौ 

मन्दभज्ञो, अन्यतरस्त्वनयोर्महाम्रज्ञ इति ; भवति स्रेवम-- 

देवदत्तयज्ञदन्तौ मन्दप्रज्ञो, विष्णुमित्रस्तु महाप्रज्ञ इति; त- 

स्मान् पूर्वे त्रय आश्रमिणः पुण्यङाकभाजः, परिचिष्य- 
माणः परित्राद् अमृतत्वमाक् । कथं पुनः ब्रह्मसंखशच्द 

योागात्प्वतेमानः सर्वत्र संभवन परिव्राजक एवावतिष्ठेत 

रूल्यभ्युपगमे च आश्रममात्रादम्रतत्वम्रपनज्ञोनानथक्यप्रसङ्ग 
इति- अत्रोच्यत-- ब्रह्मसंस् इति दि ब्रह्मणि परिसमाप्रिः 

अनन्यन्यापारतारूपं तन्निष्ठत्वमभिधीयते ; तच्च लयाणामा- 

श्रमाणां न संभवति, स्वाश्रमविहितकमोननुष्ठाने प्रयबायश्रव- 

णात्; परित्राजकख तु सवेकमेसंन्यासात् प्रयवायो न संभ- 

वति अननुष्ठाननिमित्तः; शमदमादिस्मु तदीयो धर्मो ब्रह्म- 
संस्थाया उपोद्रककः; न विरोधी ; ब्रह्मनिष्ठस्वमेव हि तस्य 

रमदमाद्युपल्रहित स्वाश्रमविदहितं क्म; यज्ञादीनि च इतरे- 
षाम् ; तव्यतिकमे च तस्य प्रयवायः । तथा च ‹ न्यासं इति 
बरह्मा बरह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा । तानि वा एतान्यवराणि 
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तपांसि न्यास एवालयरेचयत् ̀  ‹ बेदन्तविज्ञानसुनिश्ितार्थाः 

संन्यासयोगाश्चतयः ञुद्धसत्त्वाः  इलयाद्याः श्रुतयः, स्मृतयश्च 

^ तद्रुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ' इलयाद्याः-- तरह्म- 

संस्थस्य कम भावं दर्शयन्ति । तस्मान् परित्राजकख आश्रम- 

माच्रादम्रतत्वप्रापरज्ञनान्थक्यप्रसङ्ग इलयेषोऽपि दोषो नाव- 

तरति । तदेवं परामर्शेऽपि इतरेषामाश्रमाणाम , पारिव्राज्यं 

तावद्द्यसंस्थतालक्षणं कुभ्येत्तैव । अनपेक्ष्यैव जावाढश्रुतिमाश्र- 
मान्तरविधायिनीम् अयमाचार्येण विचारः प्रवर्तितः; 

विद्यत एव तु आश्रमान्तरविधिश्चु्तिः प्रयक्षा-- ' ब्रह्मच 
समाप्य गृही भवेद्रही भूत्वा वनी भवेद्धनी भूत्वा प्रत्र- 
जेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचयौदेव ्रबरजेदरदाद्वा वनाद्वा ' 

इति; न च इयं श्रुतिः अनधिषृतविषया शच्या वक्तुम् , अ- 

विदोषश्रवणात् , प्रथग्विधानाच्च अनधिकरृतानाम-‹ अथ पुन 

रेव व्रती बाव्रती वा स्रातका वाख्रातको वोत्सन्ना्िरनगि- 

कावा इलयादिना; ब्रह्मज्ञानपरिपाकाङ्गत्वाच्च पारिव्राज्य- 

स्य न अनधिकरृतबिषयत्वम् ; तच्च दशरोयति-* अथ परित्रा- 

ङिवि्णैवासा सुण्डोऽपरि्रहः इचिर्रोदी भैक्षाणो ब्रह्मभूया- 

य भवति” इति । तस्मास्सिद्धा उष्यैरेतसामाश्रमाः । सिद्धं 

च उष्वैरेतःसु विधानाद्धि्यायाः खातन्त्रयमिति ॥ 
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स्तुतिमाच्रसुपादानादिति चेन्ना- 

पू्वेत्वात् ॥ २१॥ 
स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्री- 

थः ° ‹ इयमेवर्भभ्निः साम › ' अयं वाव लोकः, णपोऽभिश्चि- 
२. स्त॒तिमाघ्ना- तः, तदिदमेवोक्थम › इयमव प्रथिवी ! 

भरिकरणम् । इयेवंजातीयकाः श्रुतयः किञुद्रीथादेः स्तु- 

व्य्थीः, आदहोखिन् उपासनाविध्यर्थां इलयग्मिन्संशये--स्तु- 

यथा इति युक्तम्, उद्रीथादीनि कमङ्गान्युपादाय श्रवणा- 

न्; यथा ‹ इयमेव जुहूरादिदयः कूर्मः स्वर्गो खोक आहवनी- 

यः इत्याद्या जुह्यादिस्तुयर्थाः, तद्वत --इति चेन , नेयाह ; 

न हि स्तुतिमाच्रमासां श्तीनां प्रयोजनं युक्तम , अपूवेत्वान ; 

विध्य्थतायां हि अपूर्वोऽर्थो विहितो भवति; स्तुलखभतायां 

त्वानथक्यमेव स्यात् ; विधायकस्य हि राब्दस्य वास््यदेषमावं 

प्रतिपद्यमाना स्तुतिरुपयुञ्यत इत्युक्तम् (विधिना स्वेकवा- 

क्यसास्स्तुखर्थेन विधीनां स्युः इत्र ; प्रदेशान्तरविहिता- 

नां तु उद्रीथादीनाप् इयं प्रदेश्चान्तरपटिता स्तुतिः वाक्यशे 

षभावमम्रतिपद्यमाना अनर्थिकैव स्यात्; ‹ इयमेव जुहूः ' 
इलयादि तु विधिसंनिधावेवाश्नातमित्ति वैषम्यम् । तस्मात् 

विध्यथौ एव एवंजातीयकाः श्रुतयः ॥ 
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भावरान्दाच ॥ २२९॥ 

° उद्रीथम्रुपासीत ' ‹ सामोपासीत `“ अहमुक्थमस्मीति 

विद्यान् ' इत्यादयश्च विस्पष्टा विधिकब्दाः श्रूयन्ते; ते च 

स्तुतिमाघ्नप्रयोजनतायां उ्याहुन्यरन् । तथा च न्यायविदां 

स्मस्णम्-- ‹ कुर्यास्कियेत कतव्य भवेत्लादिति पञच्चमम् । 

एतर्स्यास्सववेदेषु नियतं विधिलक्षणम् › इति ; छिडदर्थो वि- 

धिरिति मन्यमानास्त एवं स्मरन्ति। प्रतिप्रकरणं च फलानि 

श्राव्यन्ते-- (आपयिता ह वै कामानां भवति ` ‹ एष ह्येव 

कामागानस्येष्ठे' ८ कल्पन्ते हास्मै छोका ऊर््वाश्चावृत्ताश्च' 

इत्यादीनि ; तस्मादप्युपासनविधानाथा उद्रीथादिश्रतयः ॥ 

पारिष्वाथ इति चेन्न विरोषि- 
तत्वात् ॥ २३ ॥ 

“अथ ह याज्ञवस्क्यस्य दवे भार्ये बभूवतुरमत्रेयी च का- 

ल्यायनी चः "प्रतर्दनो ह वै दैबोदासिसिन्द्रस्य प्रियं धामो- 

४. पारिषटवायि- ` पजगाम › ‹ जानश्चुति्ई पौत्रायणः श्रद्धादेयो 
करणम् । बहुदायी बहुपाक्य आस ` इल्येवमादिषु 

वेदान्तपठितेष्वाख्यानेषु संशयः-- किमिमानि पारिष्वभ्र- 

योगाथीनि, आहोस्विस्सनिहितविद्याग्रतिपत्त्यथानीति \ .पा- . 
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रिष्वाथौ इमा आख्यानश्रुतयः, आख्यानसामान्यान् , आ- 

ख्यानप्रयोगस्य च पारिप्वे चोदितत्वात् ; ततश्च विद्याभ्रधा- 

नत्वं वेदान्तानां न स्यात, मन्त्रवत् प्रयोगकशेषत्वादिति चेत् 

-तन्न; कस्मात् १ विशेषितत्वात् ‹पारिप्रवमाचक्षीत ' 

इति हि प्रकृ, ‹ मसुरवेवस्तो राजा ` इयेवमादीनि कानि- 

चिदेव आख्यानानि त्र विशेष्यन्ते; आख्यानसामान्याज्रेत 

स्ैग्रहीतिः स्यान्, अन्थकमेबेदं विश्लेषणं भवेत् । तस्मात 

न पारिप्रवा्थ एता आख्यानश्रुतयः ॥ 

तथा चैकवाक्यलोपवन्धात् ॥ २४ ॥ 

असति च पारिप्रुवाथत्वे आख्यानानां संनिहितविद्या- 

प्रतिपादनोपयोगितैव न्याय्या, एकवाक्यतोपवन्धात्; तथा 

हि तत्र तत्र संनिहिताभिर्विद्याभिरेकवाक्यता दद्यते प्ररो- 

चनोपयोगात् प्रतिपत्तिसौकर्योपयोगाच्च--मेत्रयीन्राह्यणे ता- 
भ 

वत~“ आस्मा वा अरे द्रष्टव्यः ` इलयाद्यया विद्यया एकवा- 

क्यता दृशयते; प्रातरद॑नेऽपि “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा ` इव्या- 

दयया ; ‹ जानश्रुतिः ' इयत्रापि ° वायुवाव संवभेः ' इयाद्यया 

--यथा ‹ स आत्मनो वपामुदखिदत् इयेवमादीनां कर्भ- 

्रुतिगतानामाख्यानानां संनिदहितविधिस्तुयथता, तद्वत् । 

तस्मान्न पारिप्वाथैस्वम् ॥ 
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अत एव चाग्रीन्धनाद्यनपेक्ा ।। २५ ॥ 

° पुरषार्थोऽतः चब्दात् ' इयेतत् व्यवहितमपि संभवात् 

५. अभरीन्धनाद्य- ५ अतः ' इति परामृयते । अत एव च 
धिकरणम् । विद्यायाः पुरुषा्हेतुत्वात् अभ्रीन्धनादी- 

न्याश्रमकमौणि बिद्या खाथसिद्धौ नापेक्षितव्यानीति आद्य- 

स्थैवाधिकरणस्य फलमुपसंहरयधिकविवक्षया ॥ 

स्वीपेक्चा च यज्ञादिश्रुतेरग्ववत् ॥ २६ ॥ 
इदमिदानीं चिन्यते-- किं विद्याया अल्न्तमेवानपेक्षा 

आश्रमकर्भणाम् , उत अस्ति काचिदपेक्षेति । तत्र अत 

द. सवपिक्षाधि- एवाम्रीन्धनादीन्याश्रसकमोणि विद्या खा- 

करणम् ! सिद्धौ नापेक्षन्ते; एवमलयन्तमेवानपे- 

क्षायां प्राप्रायाम् , इदसच्यते-- सवापेक्षा चति; अपे- 

क्ते च विद्या सर्वाण्याश्रमकमाणि, नालयन्तमनपेश्षैव । 
नज्नु विरुद्धमिदं वचनम्- अपेक्षते च आश्रमकमोणि विद्या, 

नापेक्षते चेति । नेति ब्रूमः; उत्पन्ना हि विद्या फटसिद्धि 
प्रति न किंचिदन्यदपेक्षते, उत्पत्ति प्रति तु अपेक्षते; कुतः 

यज्ञादिश्रुतेः; तथा दहि श्रुतिः-- ' तमेतं वेदालुबचनेन 

ज्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन ` इति, 

यज्ञादीनां विद्यासाधनभावं ददधंयति ; विनिदिषासंयोगाचै- 
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षामुस्पात्तिसाधनभावोऽवसीयते; “अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षत 

ब्रह्मचर्यमेव तत्" इलयत्र च विद्यासाघनभूतस्य ब्रह्मचयस्य 

यज्ञादिभिः संस्तवात् यज्ञादीनामपि हि साधनभावः सूच्य- 

त; ' सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्ध 

दन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्त पदं सप्रहेण 

व्रवीमि ' इदमद्या च श्रुतिः आश्रमकमेणां विद्यासाधन- 
भावं सूचयति ; स्मृतिरपि-- ' कषायपक्तिः कमाण क्ञानं 

तु परमा गतिः । कषाये कर्मभिः पके ततो ज्ञानं प्रवतेते ' 

इ्येवमाद्या । अश््रवदिति योग्यतानिदशंनम-- यथा च 

योग्यतावशेन अग्रो न छाङ्कलाकषेणे युज्यते, रथचयोयां 

तु युज्यते, एवमाश्रमकमीणि विद्यया फरसिद्धौ नापक्यन्ते, 
उत्पत्तौ च अपेक््यन्त इति ॥ 

इामदमाद्युपत्तः स्यात्तथापि तु तदिस्त 
दङ्घतया तेषामवदयानुषेयत्वात् ॥ २७॥ 

यदि कश्िन्मन्येत-- यज्ञादीनां विद्यासाधनमावो न 

न्याय्यः, विध्यभावात् ; ‹ यज्ञेन विविदिषन्ति ' इयेवेजाती- 

यका हि श्रुतिः अनुवादस्वरूपा विद्याभिष्टवपरा; न यज्ञादि 
विधिपरा-इत्थं महाभागा विद्या, यत् यज्ञादिभिरेतामवाप्ुभि- 

च्छन्तीति--तथापि तु शमदमाद्युपेतः स्थात् विद्यार्थी, (्तस्मा- 



सू. २५७. तृतीयोऽध्यायः । ७३९ 

देवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्ये- 

वात्मान परयति ' इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां विधा- 

नात् विहितानां च अवहइयानुष्ठेयत्वात् । नु अत्रापि शमाद्युपेतो 

भूत्वा पश्यतीति वतेमानापदेश्च उपलछम्यते, न विधिः-- नेति 

नूमः; ‹ तस्मात् ` इति प्रकृतप्र्ं सापरििहाद्विधित्वघ्रतीतेः; *प- 

इयत् ' इति च माध्यंदिना विस्पष्टमेव विधिमधीयते । तस्मात् 

यज्ञाययनपेक्वायामपि शमादौन्यपेक्षितव्यानि | यज्ञादीन्यपि 

त॒ अपेश्षितव्यानि, यज्ञादि श्रुतरेव ! नु उक्तम्-यज्ञादिभिवि- 

विदिषन्तीत्यन्न न विधिरुपरभ्यत इति-- सययुक्तम; 

तथापि तु अपूवेस्वात्सयोगस्य विधिः परिकर्प्यते ; न हि अयं 

यज्ञादीनां विविदिषासंयोगः पूर्वं प्राप्तः, येनानूययेत ; ' तस्मा- 

सपूषा प्रषिष्टमागोऽदन्तको हि ̀ इलयेवमादिषु च अश्रुतवि- 

धिकेष्वपि वाक्येषु अपूर्वत्वाद्धिधिं परिकरप्य, ‹ पौष्णं पेषणं 

विकृतौ प्रतीयेत `-- इत्यादिविचारः प्रथमे तन्त्रे प्रवर्तितः ; 

तथा च उक्तम् ‹ विधिवौ धारणवत् ̀  इति । स्मृतिष्वपि भग- 

वद्रीताद्यासु अनभिसंधाय फम् अनुष्ठितानि यज्ञादीनि 

मसुक्षोज्ञनसाधनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम् । तस्माद्यज्ञादीनि 

रामदमादीनि च यथाश्रमं सवौण्येव आश्रमकमौणि विद्यो- 

त्पत्तावपेक्षितव्यानि । तत्रापि ' एवंवित् ` इति विद्यासंयो- 
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(2 

गात् प्रयासन्नानि विद्यासाधनानि शमादीनि, पिविदिषास- 
वि 

योगान्तु बाह्यतराणि यज्ञादीनीति विवेक्तव्यम् ॥ 

सर्वीन्नालमतिश्र प्ाणालयये 
तददीनात् ॥ २८ ॥ 

प्राणसंवादे श्रूयते छन्दोगानाम--^ न ह वा एवंविदि 
किंचनानन्नं भवति ` इति ; तथा वाजसनयिनाम्-- "न ह 

७. सर्वान्नानुमलय- बा अस्यानन्नं जरधं भवति नानन्नं प्रति- 

धिकरणम् । गृहीतम ` इति; सवैमस्यादनीयमेव भ- 

वतीयः । किमिदं सवाोन्नाुज्ञानं दामादिवत् विद्याङ्गं ॒वि- 

धीयते, उत स्तुत्यथ संकीयत इति संशये-- विधिरिति ता- 
वस्प्राप्रम् ; तथा हि प्रवृत्तिवि्चेषकर उपदेशो भवति ; अतः 

प्राणच्रिद्यासंनिधानात् तदङ्गत्वेन इयं नियमनिवत्तिरुपदि- 

इयते । नमु एवं सति भक््याम््यविभागन्ञाख्नव्याघातः 

स्यात्-नैष दोषः, सामान्यविरोषमावात् वाधोपपत्तेः ; यथा 

प्राणिदहिंसाप्रतिषेघस्य प्युसंज्ञपनविधिना बाधः) यथा च 

“न कांचन खयं परिहरेत्तद्रतम् ` इयनेन वामदेव्यबिद्या- 

विषयेण सवैस्त्यपरिदारव् चनेन सामास्यविषयं गम्यागम्य 

विभागश्षाखं बाध्यते-एवमनेनापि प्राणविदयाविषयेणं सवौन्न- 

मक्षणवचनेन मक््याभक््यविभागकशास्ं वाध्येतेव्येचं प्राप्र-- 
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मूमः-- नेदं सवोन्नालुज्ञानं विधीयत इति ; न हि अत्र वि- 

धायकः शब्द् उपलभ्यते, पन ह वा एवंविदि किंचनानन्नं 

भवति ' इति वतैमानापदेश्ात् । न॒ च असलयामपि विधि- 

प्रतीतौ परवृत्तिविशेषकरत्वोभेनैव विधिरभ्युपगन्तुं शक्य- 

। अपि च श्रादिमयोदं प्राणखान्नमित्युक्त्वा, इदमुच्यते- 

नैवेविद्ः किंचिदनन्नं भवतीति; न च श्वादिम्यादमन्नं मा- 

लुषेण देहेनोपभोक्तुं शक्यते ; शक्यते तु प्राणद्यान्नमिदं 

सवमिति विचिन्तयितुम् । तस्मान् प्राणान्नविज्ञानप्रकंसार्थो- 

ऽयमर्थवादः, न सवोन्नानुज्ञानविधिः । तदश्चैयत्ति--“ सर्वा- 

न्नानुमतिश्च प्राणायये ` इति ; एतदुक्तं भवति--प्राणालयय 

एव हि परस्यामापदि सवेमन्नमदनीयत्वेनाभ्यनुज्ञायते, तद- 

शनात् ; तथा हि श्रुतिः चाक्रायणस्य ऋषेः कष्टायामवस्थायाम् 

अभक््यमक्षणे प्रवृत्ति द्यति ' मटचीहतेषु कुरुषु ' इयस्ि- 

न् बाह्मणे--- च क्रायणः किं ऋषिः आपदूतः इभ्येन 

सामिखादितन्ड्ुस्माषांश्चखाद ; अनुपानं तु तदीयम् उच्छि- 

छदोषासखलयाचचक्षि; कारणं वचाच्रोवाच (न वा अजी- 

विष्यमिमानखादन् ' इति, ‹ कामो म उद्पानम् ̀  इति च; 

पुनश्च उत्तरेद्युः तानेव स्वपरोच्छिष्टान्पयुषितान्कुस्माषान् 
मक्षयानभूव- इति; तदेतत् उच्छिष्टोच्छिषटपयषित्तभक्षणं 

1, 
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द्शोयन्याः श्तेः आशयातिशचयो क््यते- प्राणालयप्रसङ्गे 

प्राणसघारणाय अमक््यमपि मक्षयितव्यमिति ; स्स्थावस्थायां 

तु वन्न करव्यं विद्यावतापि- इलयनुपानप्रयाख्यानाद्वम्यते । 

तस्मात् अथेवादः (नह वा एवेविदि' इलयेवमादिः ॥ 

अवाधाच ॥ २९ ॥ 

एवं च सति “ आहारज्ुद्धौ सत्त्वशुद्धिः ` इयेवमादि 

भन््याभक्ष्यविमागशास्चम अबाधितं भविष्यति ॥ 

अपि च स्मयते ॥ ३० ॥ 

अपि च आपदि सर्वन्नभक्षणमपि स्मर्यते बिदुषोऽवि- 

दुषश्च अचिश्ेषेण-- ' जीवितालययमापन्नो योऽन्नमत्ति यत- 
स्ततः । छिप्यते न स पापेन पद्यमपन्रमिवाम्भसा ` इति । 

तथा ‹ मघं निदं ब्राह्मणः ` ‹ सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामा- 

सिश्वेयुः ', ‹ सुरापाः कृमयो भवन्दयभक््यभक्षणात् ' इति 

च-स्मथेते वजनमनन्नस्य ॥ 

चाब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥ 

शब्दश्च अनन्नस्य प्रतिषेधकः कामकारनिवरत्तिप्रयोजनः 

कठानां संहितायां श्रूयते-- : तस्माद्ाद्यणः सुसं न पचेत ' 
०८, (> 9 

इति । सोऽपि (नदह वा एवंविदि ' इयस्याथेवादत्वात् ऽपप- 
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न्रतरो भवति । तस्मादेवंजातीयका अथवादा न विधय इति | 

49 ¢ 

विदितत्वाचाश्रमकमापि । ३२ ॥ 

" सवोपेक्षा च ` इलयत्र आश्रमकमेणां विद्यासाधनस्व- 

मवधारितम्; इदानीं तु किममुुक्षोरप्याश्रममात्रनिष्ठस्य 

८. आशधरमकमौ- विद्यामकामयमानस्य तान्यनुष्ठेयानि, उ- 

धिकरणम्। ताहो नेति चिन्त्यते । तत्र ‹ तमेतं बेदानु- 

वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ` इलयादिना आश्रमक्मेणां वि- 

द्यासाघनवत्वेन विहितत्वात् विद्यामनिच्छतः फडान्तरं कामय- 

मानस्य निल्यान्यननुष्ठेयानि ; अथ तस्याप्यनुष्ेयानि, न तर्हि 

एषां विद्यासाधनत्वम् , निलयानियसंयोगविरोधात्--इल्यस्यां 

प्राप्नौ, पठति--- आश्रममात्रनिष्ठस्याप्यसुसुक्षोः केव्यान्येव 

नियानि कर्माणि, ‹ यावस्मीवमथचिहोत्रं जुति ' इल्यादिना 

विहितत्वात् ; न हि वचनस्यातिभारो नास कश्चिदस्ति ॥ 

{~ (~ 

अथ यदुक्तम्- नैवं सति विद्यासाधनस्वमेषां स्यादिति; 

अत उत्तर पठति- 

सहकारित्वेन च ॥ ३६३ ॥ 
[क + 9 [9 छ 4. न. ८ क 

विद्यासहकारीणि च एतान स्युः, 1वाहतत्वादव ˆ तमत 

वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति › इलयादिना ; तदुक्तम्-- 
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° सवोपेक्षा च यज्ञादिश्चुतेरधचत् ̀  इति । न चेदं विद्यासह- 

कारित्ववचनमाश्रमकम॑णां प्रयाजादिवत् बिद्याफटव्रिषयं 

मन्तव्यम् , अविधिलक्षणखाद्धिद्यायाः, असाध्यस्वा्च विद्या- 

फरस्य ; विधिरक्षणं हि साधनं दशपूणैमासादि स्वर्भफरसि- 

पाधयिषथ। सहकारिसाधनान्तरम् अपेक्षते, मैवं विद्या ; तथा 

चोक्तम् --° अत्त एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा इति ; तस्मादु- 

त्पत्तिसाधनत्व एव एषां सहकारित्ववाचोयुक्तिः ! न च अत्र 

निदयानियसयोगविरोध आशङ्क्यः; कमोमेदेऽपि संयोगमे- 

दात्; नित्यो हि एकः संयोगो यावज्ीवादिवाकयकस्पितः, 

न तस्य विद्याफख्त्वम ; अनिलयस्तु अपरः संयोगः ‹ तमेत 

वेदानुवचनेन ' इत्यादिवाक्यकरिपतः, तस्य विद्याफर्त्वम- 

यथा एकस्यापि खादिरत्वस्य नित्येन संयोगेन करत्वथेत्वम , 

अनित्येन संयोगेन पुरूषाथेत्वम , तद्त् ॥ 

सवथापि त एवोभयचिङ्ात् ॥ ३४ ॥ 

सवैथापि आश्रमकमत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे च, त 

एव अभ्मिहोत्रादयो धर्मां अनुष्ठेयाः । त एव ` इलयवधारय- 

जनाचायैः किं निवतंयति १ क्मभेदशङ्कामिति ब्रूमः; यथा 
कुण्डपायिनामयने ‹ मासमभ्निद्योत्र जुहति' इलयत्न नियाद- 

भनिदोत्रास्कमौन्तरमुपदिङ्यते, नैवमिह क्ममेदोऽस्तीय्ैः । 
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4 कुतः १ उभयलिङ्ात्-- श्रतिलिङ्गास्स्फरतिलिङ्गाच्च । श्रतिलिङ्ग 

तावत्-~ ° तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 

इति सिद्धवदुत्पन्नरूपाण्येव यज्ञादीनि विविदिषायां विनि- 

युके, न ठ ‹जुहति ' इलयादिवत् अपूरवैमेषां रूपमुत्पाद्य- 
तीति । स्मृतिलिङ्गमपि-- ° अनाश्रितः क्मफटं कार्य क्म 

करोति यः' इति विज्ञातकर्वव्यताकमेव कमं विद्योत्पस्यर्थ 

दशयति; ‹ यस्थेतेऽष्राचतवारिशत्संस्काराः ` इल्याद्या च सं- 
स्कारस्वप्रसिद्धिः वैदिकेषु क्म तत्संस्छृतस्य विद्योसपत्तिम- 

भिप्रेल स्प्रतौ भवति । तस्मात्साध्विदम् अमेदावधारणम् ॥ 

अनसिभर्वं च दद्ोयति ॥ ३५ ॥ 

सहकारितस्यैव एतदुपोद्ररकं लिङ्गदशोनम् । अनभिभवं 

च दशेयत्ति श्रुतिः ब्रह्मचयोदिसाधनसंपन्नस्य रागादिभिः 
हेशेः-- ‹ एष ह्यात्मा न नयति य॑ ब्रह्मचर्येणानुषिन्दते 
इलयादिना । तस्मात् यज्ञादीन्याश्रमकमौणि च भवन्ति वि- 

द्यासहकारीणि चेति स्थितम् ॥ 

न्तरा चापितु तद्ृष्टेः॥ ३६ ॥ 

विधुरादीनां द्रव्यादिसंपद्रहितानां च अन्यतमाश्रमप्रति- 

पत्तिहीनानामन्तराख्वतिनां करं विद्यायामधिकारोऽस्ति, किं- 
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वा नास्ि- इति संचये, नास्तीति तावस्ाप्नम्, आश्रम- 

९. विघुरावि- कमणां विच्याहेतुस्वावधारणात , आश्रम- 

करणम् । कर्मासंभवाचरैतेषाम-- इयेवं प्रापने, इद- 

माह-- अन्तरा चापि तु- अनाश्रभित्वेन वतमानाऽपिं 

वियायामधिक्रियते ; कतः £ तदटृष्टः- रेकवाचक्तवीप्रश्तीनामे- 

वंभूतानामपि ब्रह्मविन्तवशचव्युपरच्धेः ॥ 

अपि च स्म्थेते ॥ ३७ ॥ 

संवर्तप्रभ्ृतीनां च नस्नचर्यादियोगान् अनपेक्षिताश्रमक- 

संणामपि महायोगिस्वं स्मय॑त इतिहासे ॥ 

नलु लिङ्गमिदं श्रुतिस्मृतिदरोनयुपन्यस्तम ; का तु खट 

प्रापिरिति, सा अभिधीयते-- 

विक्षाुग्रहश्च ॥ ३८ ॥ 

तेषामपि च विधुरादीनाम् अविरुद्धैः पुरुषमात्रसंबन्धि- 
भिर्जपोपवासदेवताराधनादिभिर्धममविरेषेरनुप्रहो विद्यायाः सं- 

मवति । तथा च स्प्रतिः-- ' जप्येनैव तु संसिध्येद्राह्मणो 

नात्र संशयः । कुयौदन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो बाह्मण उच्यते ' 

इति असंभवदाश्रमकमणोऽपि जप्ये ऽयिकारं दरयति । 

जन्मान्तरानुष्ितेरपि च आश्रमकर्मृभिः संभवयेव विद्याया 
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अनुग्रहः; तथा च स्मृतिः-- (अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो 
याति परां गत्तिम॒ ' इति जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारबि- 

षान. अनुग्रहीतृन् विद्यायां दस्यति । दृष्टाथा च व्या 

परतिषेधाभावमात्रेणापि अ्थिनमधिकरोति श्रवणादिषु । त- 

स्मात् विधुरादीनामप्यधिकारो न विरुध्यते ॥ 

अतस्त्वितरञ्ञ्यायो लिङ्च । ३९ ॥ 

अतस्तु अन्तराटवतित्वात् इतरत् आश्रमवर्ितवं ज्यायो 
१ ८ (4 धरं [> > भ 
विद्यासाघनम् , श्रुतिस््रतिसं दन्धत्वात् ; श्रुतििङ्गचे- ‹ते- 
च [43 (1 [+ [8 [^ क 
नंति ब्ह्मवितपुण्यक्रन्तेजसश्च ` इति; ( अनाश्रमी न तिष्ठेत 

दिनमेकमपि द्विजः । संबस्सरमनाश्रमी सिलवा कच्छूमेकं 
9 चरेत् ' इति च स्यृतिलिङ्गात् ॥ 

[क्व 

भ, 
तद्तख तु नातद्भावो जेभिमेरपि 

मे 

नियमातद्रुपाजावेभ्यः ॥ 2० ॥ 

सन्ति उध्वरेतस आश्रमा इति स्थापितम् ; तांस्तु प्रप्त 

स्य कथंचित् ततः प्रच्युत्तिरस्ति; नासि वेति संशयः । पूर्व- 
१०. तदधूता- ध्मस्वनुष्ठानचिकीर्षया वा रागादिवशेन 

धिकरणम् । वा प्रच्युत्तोऽपि स्यात् विशेषाभावादित्येवं 

मापे, उच्यत--तद्भुतस्य तु प्रतिपन्नोध्यैरेतोभावस्य न कथं 
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चिदपि अतद्धावः, न ततः प्रच्युतिः स्यात्; कुतः १ निय- 

मातदरूपामावेभ्यः । तथा हि-- अघ्यन्तमात्मानमाचा्॑जले- 

ऽवसादयन् ` इति, ‹ अरण्यमियादिति पदं ततो न पुनरेया- 

दि्युपनिषत् ` इति, ° आचार्येणाभ्युज्ञात्चतुणौमेकमाश्न- 

मम् । आ विमोक्षाच्छरीरस्य सोऽनुतिष्ठेद्यथाविधि ` इति च 

एव॑जावीयको नियमः प्रच्युलखभावं दश्ेयत्ति । यथा च 
ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् ̀ "ब्रह्मचयीदेव प्रव्रजेत् ̀  इति 

च एवमादीनि आरोहरूपाणि वचास्युपरभ्यन्ते, नैवं प्रय- 

वरोहरूपाणि । न चैवमाचाराः शिष्टा विद्यन्ते । यत्तु पूर्व 
धर्मस्वनुष्ठानचिकीषेया प्रयवरोदहणमिति, तदसत्--! श्रेया- 

न्स्वधसों विगुणः परधमस्स्रनुष्ठितात्' इति स्मरणात्; 

न्यायाच्च यो हि यं प्रति बिधीयत्ते स तस्य ध्मैः,नतु 

यो येन स्वुष्ठातुं शक्यते, चोद्नारश्षणत्वाद्धमस्य । न च 

रागादिवश्चासखच्युतिः, नियमश्चाख्रस्य बलीयस्त्वात् । जेमिने- 

रीति अपिशब्देन जेभिनिवादरायणयोरत्र संप्रतिपकत्ति शा- 

स्ति प्रतिपत्तिदा्याय ॥ 

न चाधिकारिकमपि पतनालुमाना- 

तदयोगात् ॥ ४१॥ 
यदि नैष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादाद्वकीर्येत, किं तस्य 
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'ब्रह्मचायेवकीर्णी चैतं गर्दभस्नाकमेत ' इयेतस्राय्ित्तं 
११. आधिक स्यात् , उतत नेति । नेत्युच्यते ; यदपि अ- 

र्काधि- धिकारलक्षणे निर्णीतं प्रायश्चित्तम् ८अव- 

करणम् । कौणिपहुश्च तद्वदाघानस्याप्राप्तकाल्त्वात ` 

इति, तदपि न नैष्ठिकस्य मवितुमरहेति; किं कारणम् 
£ आरूढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । प्रायशित्तं न 
पदयामि येन शुध्येत्स आत्महा ` इति अप्रतिसखमाधेयपतन- 

स्मरणात् छिन्नशिरस इव प्रतिक्रियानुपपत्तेः ; उपञकबौणस्य 

तु ताद्क्पतनस्मरणाभावादुपपद्यते तत्मरायध्ित्तम् ॥ 
£ [ (प (=. प 

उपपूचमाप त्वक मावमरानवन्त- 

दु क्तम् ॥ ४२ ॥ 
> ५ ९ ५ (~ 2 अपि तु एके आचार्या उपपातकमेवैतदिति मन्यन्ते; 

यत् नैष्ठिकस्य गुसुदारादिम्योऽन्यत्र ब्रह्मचर्य॑विकीर्येत, न 

तत् महापातकं भवति, गुरुतल्पादिषु महापात्तकेष्वपरिगण- 

नात्; तस्मात् उपञ्बौणवत् नैष्िकस्यापि प्रायश्चित्तस्य 

भावमिच्छन्ति, बह्मचारित्वाविश्चेषात् अवकीणित्वाविरोषाचच; 

अश्नवत्-यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने त्रतखोपः पुनः 
[क 

संस्कारश्च, एवभिति । ये हि प्रायश्चित्तस्याभावभमिच्छन्ति, 
क ५ 

तेषां न मूटमुपकभ्यते ; ये तु भावमिच्छन्ति, तेषां "ब्रह्म 
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चायैवकीणीं ' इत्येतद् विशञेषश्रवणं मूलम् ; तस्मात् मावो युक्त- 

तरः; तदुक्त परमाणरक्षगे--° समा विप्रतिपत्तिः स्यात्! 

‹ शाखरस्था वा तन्निमित्तत्वात् ̀  इति ; प्रायश्ित्ताभावस्मरणं तु 

एवं सति यल्लमौरबोत्पादनार्थमिति व्याख्यातव्यम् । ण्यं 

भिष्घुवैखानसयोरपि-- “वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं दादरा 
रात्रे चरित्वा महाकक्षं वधेयत् ' ‹ भिश्चुबौनम्रस्थवत्सोमब्द्धि- 

वर्ज स्वशाखसंस्कार ` इलयेवमादि प्रायश्ित्तस्मरणम् अनु- 

सतैन्यम् ॥ 

बदहिस्तूभयथापि स्षृतेराचाराच ॥ ४३॥ 

यदि उष्वैरेतसां स्ाश्रमेभ्यः प्रच्यवनं महापातकम , 

यदि वा उपपातकम् , उभयथापि रिष्टेस्ते बहिष्कषैव्याः-- 

१२. वदिरधि- ‹ आरूढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः। 
करणम् । प्रायश्चित्तं न पडयामि येन शुध्येत्स आत्म- 

हा ' इति, ' आरूढपतितं विग्रं मण्डलाच्च विनिःखतम् । उ- 

रद्धं कृमिदष्टं च स्प्ष्ठा चान्द्रायणं चरेत् इति च एवमादि- 

निन्दातिश्ययस्मरतिभ्यः, शिष्टाचाराच्च- न हि यज्ञाध्ययनवि- 

वाहादीनि तैः सह आचरन्ति शिष्टाः ॥ 

` स्वामिनः फएलश्ुतेरिदयालेयः ॥ ४ ॥ 
अङ्गपूपासनेषु संशयः-- किं तानि यजमानकमीणि 

र 
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आहोस्िित् कलिक्षमोणीति । किं तावत्प्राप्तम् £ यजमानक- 

१३. खाम्य- मणीति; कुतः? फलश्रुतेः; फठं हि 

धिकरणम् । श्रुयते-- ^ वेति हास्मै वर्षयति ह् य एत- 

देवं विदान्धरष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते ' इद्यादि ; तच्च खा- 
मिगाभि न्याय्यम् , तस्य साङ्गे प्रयोगेऽधिकरतत्वात् , अधि- 

कृताधिक्रारत्वाज्च एवंजातीयकस्य ; फलं च कतेरि उपास- 

नानां श्रूयत्ते-- ' वषैस्यस्मै य उपास्ते ' इयादि । ननु ऋ- 
चिजोऽपि फरं दृष्टम् ‹ आत्मने वा यजमानाय वा यं कां 

कामयते तमागायति ` इति-- न, तस्य वाचनिकत्वात् । 

तस्मान् स्वामिन एव फलवत्सु उपासनेषु कवरैतवम्- इलयात्रेय 

आचार्यो मन्यते ॥ 

[9 भा = भ १ 
आत्विञ्यभिलोडरोभिस्तस्मे हि 

परिक्रियते ॥ ०५. ॥ 

नेतदस्ति- स्वाभिकर्माण्युपासनानीति ; ऋत्विक्षमोण्ये- 

तानि स्युः-- इलयौडलोभिराचार्यो मन्यते; किं कारणम् ए 
* (५ क) भ [ + ११ ४ 

तस्मै हि साङ्गाय कमेणे यजमानेन ऋत्विक् परिक्रियते ; 

तस्प्रयोगान्तःपातीनि च इद्रीथाद्युपास्नानि अधिक्रृताधि- 
कारत्वात् ; तस्मात् गोदोहनादिनियमवदेव ऋत्विग्भिरनि- 

वैर्येरन्; तथाच म्तंह वको दास्भ्यो विदांचकार सदह 

8, ४४. [. 13 
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नैमिश्शीयानासुद्धाता वभूव ` इत्युद्रातृकरैकतां विज्ञानस्य दश्च 

यति । यत्तूक्तं कर््श्रयं फलं श्रूयत इति- नैप दोषः, 

परार्थत्वारल्िजः अन्यत्र वचनात् फटसंबन्धानुपपत्तः ॥ 
त् 

श्चुत ॥ ४द ॥ 

प्यां तै काचन यज्ञ बरत्विज आरिषमाकश्ासत इति य- 

जमानायैव तामाश्चासत इति होवाच ' इति, ‹ तस्मादु हैवं 

विदुदराता त्रूयात्कं ते काममागायानि ' इत्ति च चसूखिका- 

कस्य विज्ञानस्य यजमानगाभि फं दशयति । तस्मात् 

अङ्गोपासनानामृिक्षम॑त्वसिद्धिः ॥ 

सहका्थन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं 
तद्वतो विध्यादिवत् ॥ ४७ ॥ 

८ तस्माद्राद्यणः पाण्डित्यं निर्विद्य वास्येन तिष्ठासेद्रास्यं 

च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिर्मौनं च मोन च निर्विद्याथ 
९४. सदहकार्थन्त- ब्राह्मणः ' इति वहद्ारण्यके श्रूयते । तत्र 

रविष्यधि- संरयः- मौनं विधीयते, न वेत्ति। न 

करणम् । विधीयत इति तावस्पराप्तम् , ‹ बाल्येन 

तिष्ठासेत्” इयत्रैव विधरवसितत्वात् ; न हि (अथ मुनिः 

इलत्र विधायिका बिभक्तिरुपकभ्यते; तस्माद्यमनुबादो 



सू. ४७.| तृतीयोऽध्यायः । ७५३ 

युक्तः ; कुतः प्रापिरिति चेत्- स॒निपण्डितश्चब्दयोज्ञोनाथे- 
[कका + 9 त्वात् ' पाण्डिलयं निर्विद्य इयेव प्राप्तं मौनम् । अपिच 

° अमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः ` इवयत्र तावत् न 

ब्राह्मणत्वं विधीयते, प्रागेव प्राप्रत्वात् ; तस्मात् (अथ त्रा 

ह्मणः ` इति प्रशंसाबादः, तथेव ‹ अथ मुनिः ' इदयपि भवि- 

तुमहति, समाननिर्दै्त्वादियेवं प्रपर-- 

नूमः-- सहका्थन्तरविधिरिति । विद्यासहकारिणो मौ- 

नस्य बाल्यपाण्डियवद्धिधिरेव आश्रयितत्रयः;, अपूवेत्वात् । 

ननु पाण्डिलयश्चब्देनैव मौनस्यावगतसमुक्तम्-- नैष दोषः, 

मुनिशब्दस्य ज्ञानातिश्चयार्थ्वात् , मननान्मुनिरिति च व्यु- 

स्पत्तिसंमवात् , ‹ मुनीनामप्यहं व्यासः ' इत्ति च प्रयोगद्- 

सनात् । ननु सुनिशब्द उन्तमाश्रमवचनोऽपि श्रूयते ' गाहं- 

स्थ्यमाचार्यक्कटं मौनं वानप्रस्थम् ' इटयत्र--न, ‹ बास्मी- 

किरनिपुंगवः ` इत्यादिषु व्यभिचारदशनात् ; इतराश्रमसं- 

निघानात्तु पारिशेष्यात् तत्र उत्तमाश्रमोपादानम् , ज्ञानश्र- 

धानत्वादुत्तमाश्रमस्य । तस्मात् बास्यपाण्डिलयापेक्षया दृती- 

यमिदं मौनं ज्ञानातिश्चयरूपं बिधीयते । यन्तु बास्य एव 

विधिपर्यवसानभिति, तथापि अपूवैत्वान्मुनिस्वस्य विधेय- 

स्वमाश्रीयते-मुनिः स्यादिति; निर्वेदनीयल्वनिरदैशादपि ` मौ- 
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नस्य बास्यपाण्डिलयवद्िधेयत्वाश्रयणम् । तद्रतः विद्यावतः 

संन्यासिनः; कथं च विद्यावतः संन्यासिन इलयवगम्यते ? 

तद्धिकारात्--आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येपणाभ्यो वयुल्थाय 
अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" इति । ननु सति विद्यावन्त 

्राप्रोयेव तत्रातिश्यः, किं मौनविधिना-इयत आह--प- 

क्षेणेति । एतदुक्तं भवति--यस्मिन्पक्षे भद दश्चेनप्रावस्यान न 

प्राप्रोति, तस्मिन् एष विधिरिति । विध्यादिवत्--यथा ‹ दशै- 

पूण॑मासाभ्यां स्वभैकामो यजेत ' इलयेवंजातीयके विध्यादौ स- 
हकारित्वेन अग्न्यन्वाध्रानादिकम् अङ्गजातं विधीयते, एवम 

अविधिप्रधानेऽपि अस्मिन्वि्यावाक्ये मोनविधिरियथेः ॥ 

एवं वास्यादिविरिष्टे कैवल्याश्रमे श्रुतिमत्ति विद्यमाने, 
कस्मात् छान्दोग्ये गृहिणा उपसंहारः ‹ अभिसमावृत्य कुटु- 

म्बे, इत्यत्र £ तेन हि उपसंहरन् तद्विषयमादरं दरयति- 

इत्यत उत्तरं पठत्ि- 

कत्ल भावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ 

वु-शब्दो विशेषणाथेः ; छरत्लञभावोऽस्य विरोष्यते ; बहु- 

रायासानि हि बहून्याश्रमकमोणि यज्ञादीनि तं प्रति कतै- 

व्यतयोपादिष्टानि, आश्रमान्तरकर्माणि च यथासंमवमहिसे- 

न्द्रियसंयमादीनि तख विद्यन्ते । तस्मात् गृहमेधिना उपसं- 
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हारो न विरुध्यते ॥ . 

मोनवदितरेषामप्युपदेश्ात् ॥ ४९॥ 

यथा मौने गार्हस्थ्यं च एतावाश्रमौ श्रुतिमन्तौ, एव- 
मितरावपि वानप्रस्थगुरुकुखावासौ; दर्शिता हि पुरस्ता- 
द्तिः-- ‹ तप एव द्वितीयो ब्रह्मचा्यचायंकुखवासी त्- 

तीयः' इलाया । तस्मात् चतुणीमप्याशमाणाम् उपदेशा- 

विश्ञेषात् तुल्यवत् विकर्पसमुच्चयाभ्यां भरतिपत्तिः । इतरे- 

षामिति द्वयोराश्रमयोवेहुवचनं वरत्तिभेदपिक्षया अनुष्ठात्भे- 

दपेक्षया वा- इति द्रष्टव्यम ॥ 

९ 

4 ¢ 
अनावष्कुवन्नन्वयात् ॥ (० ॥। 

५, 4 

‹ तस्माद्राद्यणः .पाण्डिल्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् ' 

इति वास्यमलुष्ेयतया श्रूयते ; तत्र॒ वारस्य भावः कमे 

१९५. अनावि- वा बाल्यमिति तद्धिते सति, बाखुभावचय 

ष्काराधि- वयोविशोषस्य इच्छया संपादयेदुमराक्य- 

करणम् । त्वात्, यथोपपाद्मूत्रपुरीषत्वादि बारू- 

चरितम्, अन्तर्गता वा भावविश्युद्धिः अप्ररूढेन्द्रियत्वं 

दम्भादिरहितत्वं बा बाल्यं स्यादित्ति संरायः । किं ताव- 

समाप्तम 2 कामचारवादमक्षता यथोपपादमूत्रपुरीषत्वं च 
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परसिद्धतरं रोके बाल्यमिति तद्वुहणं युक्तम । नु पतितत 

त्वादिदोषप्रा्न युक्तं कामचारताद्याश्रयणम-- न ; विद्यावतः 

संन्यासिनो बचनसाम्याति दोषनिव्रत्तिः, पञयुहिंसादिष्वि- 
वेयेवं प्रप्र-- 

अभिघीयते--न, वचनस्य गलन्तरसभवात ; अविरुद्ध 

हि अन्यस्मिन बास्यस्चब्दाभिरुप्ये छभ्यमाने, न विध्यन्तर- 

व्याघातकस्पना युक्ता ; प्रधानोपकाराय च अङ्घं विधीयत; 

ज्ञानाभ्यासश्च प्रधानमिह् यतीनामसुष्ठेयम ; न च मकलरायां 

बारुचर्यायामङ्गीक्रियमाणायां ज्ञानाभ्यास: संभाव्यते ; त- 

स्मात् आन्तरो भावचिज्ञषो वालम्य अगप्ररूढेन्द्रियत्वादिः 

इह वाल्यमाश्रीयते ; तदाह-- अनाविष्कुवेनिति । ज्ञानाध्य- 

यनघार्मिकत्वादिभिः आत्मानमविख्यापयन दम्मदपादिर- 

हितो भवेत्-- यथा बाः अप्रहढेन्द्रियतया न परेषाम् 

आत्मानमाविष्कतुमीहते, तद्त् । एवं हि अस्य वाक्यस्य 

भ्रधानोपकायथनुगम उपपद्यते ; तथा च उक्त स्म्रतिकारैः-- 

धयंन सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम् \ न सुवृत्तं न 

दुधृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥ गूढधमौभरितो विद्रानज्ञात- 
चरिते चरेत् । अन्धवज्ञडवच्चापि मूकवश्च महीं वरेत् 
° अव्यक्तछिङ्गोऽव्यक्ताचारः ` इति चैवमादि ॥ 
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रेदिकमप्यपरस्तुतप्रतिबन्ये तदै- 
नात् ॥ ५१ ॥ 

° सवोपेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्वत् ` इत्यत आरभ्य उचा- 
वचं विद्यासाधनमवधारितिम् ; तत्फं विद्या सिभ्यन्ती कि- 

१६. रेदिका- महैव जन्मनि सिध्यति, उत कदाचित 
धिकरणम् । असुत्रापीति चिन्तयते । किं तावसप्राप्रम् ? 

इदैवेति; किं कारणम १ श्रवणादिपूर्विका हि विद्या; नच 
कश्चित् अमुत्र मे विद्या जायत्तामियनुसंधाय श्रवणादिषु 

प्रवतेते; समान एव तु जन्मनि विद्याजन्म अभिसंधाय 

एतेषु प्रवतेमानो दृशयते । यज्ञादीन्यपि श्रवणादिद्वारेणेव 

विद्यां जनयन्ति, प्रमाणजन्यल्वाद्धि्यायाः । तस्मादैहिकमेव 

विद्याजन्मेव्येवं प्राप्ते- 

वद्।मः-- एेहिकं विद्याजन्म भवति, असति प्रस्तुतप्न- 

तिबन्ध इति । एतदुक्तं भवति-- यदा प्रक्रान्तस्य विद्या- 

साधनस्य कश्चिसतिबन्धो न क्रियते उपस्थितविपाकेन 

कमन्तरेण, तदा इहैव विद्या उत्पद्यते ; यदा तु खलु तस्रति- 

वन्धः क्रियते तदा असुत्रेति । उपस्थितविपाकस्वं च कमे- 

णो देशकाटनिमित्तोपनिपाताद्धवति ; यानि च एकस्य क- 

मणो विपाचकानि देशकानिमित्तानि, तान्येव अन्य 
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स्याति न नियन्तुं शक्यते; यत्तो विरुद्धफलान्यपि क~ 

मौणि भवन्ति । शाखमपि अस्य कमण दरदं फरभित्येताव- 

त्ति पयेवसितं न देश्चकारुनिभित्तविशेषमपि संकीर्तसत्ति । 

साधनवीयेविरोषात्तु अतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिरावि भवति, 
तसप्रतिबद्धा परस्य तिष्ठति । न च अविदषेण विद्यायाम् 

अभिसंधिरनोत्पद्यते-- इह अमत्र वा मे विद्या जायताभिति, 

अभिसंधेनिरङ्कुशत्वात् । श्रवणादि द्वारेणापि विद्या उत्पद्यमा- 

ना प्रततिबन्धक्षयापेक्षयैव उत्पद्यते । तथा च श्रुतिः दुबोध- 
त्वमात्मनो दश्चंयत्ति-- ^ श्रवणायापि बहुभिर्यो न रम्यः 

ऋछण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । आश्चर्योऽस्य वक्ता कु- 

रारोऽस्य छन्धाश्चर्यो ज्ञाता कुदखानुशिष्टः ` इति । गभस्थ 

एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्मभावमिति वदन्ती जन्मान्तर- 

संचितात् साधनात् जन्मान्तरे विद्योत्पत्ति दशयति; न हि 

गर्भस्थस्यैव देहिकं किंचित्साधनं संभाव्यते । स्मृतावपि-- 

° अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ' इलयजुनेन 

पृष्टो भगवान्वासुदेवः ‹न हि कल्याणक्ृत्कश्चिहुगंति तात 

गच्छति ' इत्युक्त्वा, पुनस्तस्य पुण्यखोकप्राप्नि साधु्कठे संभू- 

तिं च अभिधाय, अनन्तरम् ८ तत्र तं बुद्धिसंयोगं रमते पौ- 
वेदेहिकम् ' इदयादिना ° अनेकजन्मसंस्िद्धस्ततो याति परां 
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गतिम् ' इयन्तेन एतदेव द्यति } तस्मात् ेहिकम् आ- 

मुषमिकं वा विद्याजन्म प्रतिबन्धक्षयपेक्षयेति स्थितम् ॥ 

एवं खक्तिफलानियमस्तद वस्थावधुते- 

स्तदबस्थावधतेः ॥ ५२ ॥ 

यथा मुसक्षोविद्यासाधनावरम्बिनः साधनवीयंविशेषादि- 

द्याखक्षणे फटे एेहिकामुष्मिकफछ्त्वकृतो विरोषप्रतिनियमो 
९७. सुककिफला- दृष्टः, एवं सुक्तिक्षणेऽपि उत्कषौपकषे- 

धिकरणम् । कृतः कश्चिद्धिशेषप्रतिनियमः स्यात्-इलया- 

राङ्कथ, आह्-- सुक्तिफलानियम इति । न खलु युक्तिफङे 

कथित् एवंभूतो विश्ेषप्रतिनियम आश्षङ्कितव्यः ; कुतः 

तदवस्थावधूृतेः-- मुक्यवस्था हि सर्ववेदान्तेष्वेकरूपैव अ- 

वधार्यते ; ब्रद्येव हि मुक्यवस्था; न च ब्रह्मणोऽनेकाकार- 
योगोऽस्ति, एकलिङ्गत्वावधारणात्- ‹ अस्थूलमनणु ' ^ स 

एष तेति नेलयासा ` “ यत्र नान्यद्पदयति ` ‹ ्रह्ैवेदममृतं 

पुरस्तात् ८ इदं सर्वै यदयमात्मा" (स वा एष महानज 

आत्माजसोऽमरोऽभ्रतोऽभयो बह्म ' ‹ यत्र त्वस्य सवैमाल्मैवा- 

भूत्तत्केन कं पर्येत् ' इयादिश्रुतिभ्यः । अपि च विद्यासाधनं 

सवी्ैवि्ेषात् स्फर एव विद्यायां कंचिदतिशयमासखये- 

त्, न विद्याफले सक्तौ; तद्धि असाध्यं निलसिद्धस्वमावमेव 
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विद्यया अधिगम्यत इलयसकृदवादिप्म । न च तस्यामध्यु- 

त्कषनिकषीत्मकोऽतिङ्ाय उपपद्यते, निकृष्टया विद्यात्वाभा- 

वात् ; उक्कृष्टैव हि विद्या भवति ; तस्मान तस्यां चिराचिरो- 

त्पत्तिरूपोऽतिश्चयौ भवन भवेन । न तु मुक्तौ कथित अ- 

तिशयसंमबोऽस्ति । विद्ामदाभावादपि तत्फलमदनिय- 

माभावः, कमेफख्वत; न दि युक्तिसाघनमूताया विद्यायाः 

कमेणामिव भेदोऽस्ति । सगुणासु तु चिद्यासु ¦ मनोमयः 

प्राणश्चरीरः ' इयाद्यासु गुणावापो ् रापवश्ाद्धेदोपपन्तौ मलया- 

म्, उपपद्यते यथासं फरभेदनियमः, कमफलवन--तथा 

च छिङ्गददौनम-‹ तं यथा यथोपासते तदेव भवति ' इतिः; 

नैवं निर्गुणायां विद्यायाम् , गुणाभावात्; तथा च स्प्रतिः 

- ‹न दहि गत्तिरधिकास्ति कशचचित्सति हि गुणे प्रवद्- 

न्यतुल्यताम् ` इति । तदवस्थावध्रतस्तदवस्थावध्रृतेरिति पदा- 

भ्यासः अध्यायपरिसमाप्निं द्योतयति ॥ 

इति श्रीमस्परमहंसपरित्राजक्राचार्यस्य श्रीमोविन्दभगव- 

तपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

रारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 
तृतीयोऽध्यायः ॥ 

। ति 



। । बह्मसूत्रभाष्यम् | | 









ॐ2 

॥ चतुर्थऽध्यायः ॥ 
+> <+ - 

तीयेऽध्याये परापरा विद्यासु सा- 
घनाश्रयो विचारः प्रायेण अलयगात; 

अथेह चतुर्थे फटाश्रय आगमिष्यति ; 

प्रसङ्गागत्तं च अन्यदपि किचिच्चिन्त- 

यिष्यते ; प्रथमं तावत् कतिभिथिद्- 
भ 

धिकरणे: साधनाश्रयविचारदोषमेवा- 
नुसरामः-- 

[ (9 त देर 

आच्रात्तरसकरदु पद्क्ात् ॥ १॥ 
4 र भ ~ 1 न 4 र आत्मा वा अरे द्रष्टन्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 

सितन्यः (तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बीत ' ‹ सोऽन्वे- 

१. आकरत्यभरि- व्यः स विजिज्ञासितव्यः ` इति च एव- 

करणम् । मादिश्रवणेषु संशयः-- किं सचरस्रययः 

कतव्यः; आहोखित् आघ्र्येति । किं तावस्राप्तम् ? सङल- 
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लयः स्यात् , प्रयाजादिषत् , तावता शाखस्य छताथेत्वात् ; 

अश्रूयमाणायां हि आब्त्तौ क्रियमाणायाम अश्चाख्चार्थः 
कृतो मवेत् । ननु असकृदुपदेशा उदाहताः- ' श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ` इदयेवमादयः-- ग्वमपि याव- 
च्छब्द्मावतेयेन्- सकृन्छूबणं सछ्कन्मननं सङ्ृन्निदिध्यासनं 

चेति, नातिरिक्तप् । सकृदुपदेशेषु तु "वेद्" ‹ उपासीत 

इलेवमादिषु अनाब्रत्तिरित्येषं प्राति, ब्रूमः-- प्रलययाब्ात्तिः 

कतेव्या ; कुतः £ असकृदुपदेदात-- ‹ श्रोत्तत्यो मन्त- 
व्यो निदिध्यासितन्यः' इयर्वजातीयको हि असकृदुपदेशः 
प्रययाघ्रत्ति सूचयति । ननु उक्तप्-- यावन्छच्दमेव आव- 
तयेत् , नाधिकमिति--न, दक्चनपयेवसानत्वादेषाम ; दरन- 
पयेवसानानि हि श्रवणादीन्यावलैमानानि दृ्टार्थानि सव- 
न्ति यथा अवघात्तादीनि तण्डुखादिनिष्पत्तिपर्मवसानानि 

दिः तद्वत् । अपि च उपासनं निदिध्यासनं च~ इलयन्तर्णी- 

ताचृत्तिगुणेव क्रिया अभिधीयते; तथा हि लोके  गुरमुपास्ते ' 
^ राजानमुपास्ते * इति च-यस्तातपर्येण गुवदीनलुबरसते, स 
एवमुच्यते; तथा ‹ष्यायत्ति प्रोषितनाथा पतिम्" इति- 
या निरन्तरस्सरणा पतिं प्रति सोत्कण्ठा, सा एवमभिधी- 

यते । विदयुपास्त्योश्च वेदान्तेषु अव्यतिरेकेण प्रयोगो 
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दृ र्यते ; कचित् विदिनोपक्रम्य उपासिनोपसंहरति, यथा- 

८ यस्तद्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्तः' इलयत्र ८अनुम एतां 

भगवो देवतां शाधि यां देवतासुपास्से' इति; कविश्च उपा- 

सिनोपक्रम्य विदिनोपसंहरति, यथा- ‹ मनो ब्रह्मेत्युपासीत! 

इयत * भाति च तपति च कीयी यसा ब्रह्मवचंसेन य 

एवं वेद् ' इति । तस्मात्सकृदुपदेशेष्वपि आवरत्तिसिद्धिः । 

असक्ृदुपदे स्तु आवृत्तः सूचकः ॥ 

रलिङ्गाच॥ २॥ 

लिङ्गमपि प्रययावरृत्ति प्रयाययति । तथा हि--उद्रीथ- 

विज्ञानं प्रस्तु, “ आदिय उद्रीथः ` इयेतत् एकपु्रतादोषे- 

णापोद्य, ' रदमीस्त्वं पयावतयात् ' इति रद्विमवहुत्वविज्ञानं 

वहुपु्तायै विदधत् सिद्धवस्रययावरत्ति ददयति ; तस्सामा- 

न्यात् सवेप्रययेष्वाव्रत्तिसिद्धिः ॥ 

अत्राहु--मवतु नाम साध्यफटेषु प्रययेष्वावृत्तिः, ते- 

ष्वावरत्तिसाध्यस्यातिक्यस्य संभवात्; यस्तु परत्रह्मनिषयः 

प्रययो निलञ्युद्धनुद्धसुक्तसखभावमेव आत्मभृतं परं ब्रह्म सम- 

पयति, तत्र किमथौ आव्रृत्तिरिति । सङ्ृच्छूतौ च ्रह्मास- 
त्व्रतीलयनुपपत्तेरावृत्त्यभ्युपगमर इति चेत् , न, आवृत्तावपि 

तदनुपपत्तेः ; यदि दहि ! तत्त्वमसि ' इयेवंजातीयकं वाक्यं स- 
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छृच्छरयमाणं ब्रह्मास्मसप्रतीतिं नोत्पादयेत् ततस्तदेव आवयं- 

मानमुत्पादयिष्यतीति का प्रलाक्ञा स्यात् । अथोनच्येत-न के- 

वरं वाक्यं कंचिदर्थं साक्षात्कतुं शक्रोति ; अतो युक््यपेक्ष 

बाक्यमनुभावयिष्यति ब्रह्मास्मत्भिति- तथाप्याव्त्त्यान्थ- 

क्यमेव ; सापि हि युक्तिः सकरसवृत्तैव स्वमर्थमनुभावयि- 
ष्यति । अथापि स्यात युक्लया वाक्येन च सामान्यविपय- 

मेव विज्ञानं क्रियते, न विशेपविषयम्; यथा (अस्ति मे 

हदये शुम ' इद्यतो वाक्यात् गात्रकम्पादिलिङ्गाच्च शुस- 

द्वावसामान्यमेव परः प्रतिपद्यते, न विरोपमुभवति- यथा 

स एव शूली ; विशेषानुभवन्च अविद्याया निवतकः ; तदर्था 

आघरत्तिरिति चेत्-- न, असकृदपि तावन्मात्रे क्रियमाणे 

विशेषविज्ञानोस्पच््यसंभवात्; न हि सकृसखयुक्ताभ्यां शाख- 

युक्तिभ्यामनवगतो विशेषः शतकृत्वोऽपि प्रयुज्यमानाभ्याम- 

वगन्तुं शक्यते ; तस्मात् यदि शाञ्लयुक्तिभ्यां विरेषः प्रति 

पाययेत, यदि वा सामान्यमेव, उभयथापि सकृसरवृत्ते एव 

ते स्वकार्य कुरुत इति आव्रत्यनुपयोगः; न च सकृतप्रयुक्ते 

काखयुक्ती कस्यचिद्प्यनुभवं नोत्पादयत इति शक्यत 

नियन्तुम् › विचिच्रपरजञत्वापरतिपत्तृणाम् । अपि च अने- 

कांशोपेते छोकिके पदार्थे सामान्यविश्ेषवति एकेनावधानेन 
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एकमशमवधारयति, अपरेण अपरम्- इति स्याद्प्यभ्यासो- 

पयोगः, यथा दीधैप्रपाठकम्रहणादिषु; न तु निर्विशेषे 

ब्रह्मणि सामान्यविोषरहिते चैतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पन्ताव- 

भ्यासपेक्षा युक्तेति ॥ 

अन्रोच्यते-- भवेदाघृत्त्यानर्थक्यं तं प्रति, यः ‹ततत्व- 

मसि" इति सकृदुक्तमेव ब्रह्मात्मत्वमनुमवितुं खक्तुयात् ; 

यस्तु 4 राक्रोति, तं प्रति उपयुज्यत एव आव्रृत्तिः । तथा 

हि च्छान्दोग्ये-- / तत्त्वमसि श्रेतकेतो ' इल्युपदिदरयः 

° भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु ' इति पुनः पुनः परिचो- 

दयमानः तत्तदाशङ्काकारणं निराकृ, ‹ तत्त्वमसि ' इल्येवास- 

करदुपदिशति; तथा च श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्याससि- 

तव्यः › इलयादि दर्शितम् । ननु उक्तम्- सकृच्छृतं चेत् 

त्वमसिवाक््यं स्वम्थमनुभावयितुं न शक्तोति; तत आवलै- 

मानमपि नैव शक््यतीति-- नैष दोषः; न हि दृषटेऽनुप- 

पन्नं नाम; दरयन्त दि सचरच्छताद्ाक्यात् मन्दप्रतीततं 

वाक्याथ आवतेयन्तः तत्तदामासन्युदासेन सम्यक्प्रतिपद्य- 

मानाः । अपि च ' तत्त्वमसि" इल्येतद्वाक्यं व्वंपदाथेस्य 

तत्पदार्थमावमाचष्े; तत्पदेन च प्रकृतं सत् ब्रह्म देशित. 

जगतो जन्मादिकारणमभिधीयते-- सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' 
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° विज्ञानमानन्दं ह्यः (अदृष्टं द््र (अविज्ञातं लिज्ञाच्' 

° अजमजरममरम् 2 ‹ अस्थुखमनण्वहस्वमदीधम् ' इलयादि- 

शाख्रसिद्धम् ; तत्र अजादिश्ब्दैजैन्मादयो मावविकारा निब- 

सिताः; अस्थूढादिरशब्दरै स्थौस्याद्यो द्रव्यधमोः ; विज्ञा- 

नादिकशब्दैश्च चैतन्यप्रकाञ्चात्मकत्वसुक्तम ; एप उयावृत्तस- 

वसंसारधमकोऽलुभवात्मको बरह्मसंज्ञकस्तत्पदा्थो वेदान्ता- 

भियुक्तानां प्रसिद्धः; तथा व्वंपदार्थोऽपि प्रयगात्मा 

श्रोता देद्ादारभ्य प्रयगात्मतया संभान्यमानः चैतन्यपर्य- 

न्तत्वेनावधास्तिः ; तत्र येषाम एतौ पदार्थौ अज्ञानसंराय- 

विपर्ययप्रतिबद्धौ, तेषां ‹ तत्त्वमसि ` इत्येतद्वाक्यं स्वार्थे प्रमां 

नोत्पादधितुं शक्तोति, पदार्थज्ञानपूवैकत्वाद्वाक्याथज्ञानस्य- 

इत्यतः; तान्प्रति एष्टव्यः पदाथैविवेकप्रयोजनः शाख्युक्य- 

भ्यासः । यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंशः, तथापि 

अध्यारोपितं तस्मिन् वहंशत्वर देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदना- 

दिलक्षणम्; तत्र एकेन अवधानेन एक्मशमपोहति, अप- 

रेण अपरम्- इति युज्यते तत्र क्रमवती प्रतिपत्तिः; तन्त 

पू्ैरूपमेव आस्मप्रतिपत्तेः । येषां पुनः निपुणमतीनां न 

अज्ञानसं्यविपयैयलक्षणः पद्ाथंविषयः प्रतिबन्धोऽस्ति, 

ते शक्युबन्ति सक्रदुक्तमेव तत्तवमसिवाक्याथेम् अनुभवितु- 
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मिति, तान्प्रति आच्रत्यानथैक्यमिष्टमेव; सचृदुत्पन्नैव दहि 
आत्मप्रतिपत्तिः अविद्यां निवतेयतीति, नात्र कश्चिदपि क- 

मोऽभ्युपगस्यते । सलमेवं युज्येत, यदि कचयचित् एवं 

प्रतिपत्तिभेवेत् ; बख्वत्ती हि आत्मनो दुःखित्वादिग्रतिपत्तिः ; 

अतो न दुःखित्वाद्यभावं कथ्िलखतिपद्यत इति चेत्--न) 

देहाद्यभिमानवत् दुःःखित्वाद्यभिमानस्य मिथ्याभिमानलो- 

पपत्तेः ; प्रयक्षं हि देहे छिद्यमाने दद्यमाने वा ‹ अहं छिये 
५, 9 [र [१५ ् ू [५ ५ ५ 1५ 

द्ये" इति च मिथ्याभिमानो दृष्टः ; तथा वाह्यतरेष्वपि 

पुत्रमित्रादिषु संतप्यमानेषु ‹ अहमेव संतप्य ' इलयध्यारोपो 

दृष्टः; तथा दुःखित्ाद्यभिमानोऽपि स्यात्, देदादिवदेव 

चेतन्याद्रहिरुपभ्यमानत्वाहुःखिस्वादीनाम् ›, सुषुप्रादिषु च 

अननुवरत्तेः; चैतन्यस्य सु सुपुप्रऽपि अनुवृत्तिमामनन्ति- 

‹ यद्र तन्न पद्यति पद्रयन्वै तन्न परयति ` इलयादिना ; त- 

स्मात् सर्वदुःखषिनिभेक्तेकचैतन्यात्मकोऽहमियेष आत्मानु- 

मवः । न च एवम् आत्मानमनुभवतः किचिदन्यत्छरृयमव- 
~. ८ ई [ 93 भ, ५ $ 

शिष्यते; तथा च श्रुतिः“ किं प्रजया करिष्यामो येषां नो- 

ऽयमात्मायं रोकः" इल्यात्मविदः कर्तव्याभावं दयति ; स्मृति- 

रपि--८ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादास्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव 
& | (= [* 

च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ' इति । यस्य तु न एषोऽलुभवो 
8. ए, 1, 14 
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द्रागिव जायते, तं प्रति अनुभवा्थं णव आवृत्त्यभ्युपगमः । 

तत्रापि न तत्त्वमसिबाक्यार्थात् प्रच्याज्य आवृत्तौ प्रवर्वयेत; 

न हि वरघाताय कन्यासुद्राहयन्ति; नियुक्तस्य च ‹ञअस्मि- 

न्नधिक्रतो ऽहं कती मयेदं कतंव्यम › इलयवदयं व्रह्मप्रययाद्धि- 

परीतप्रयय उत्पद्यते; यस्तु स्वयमेव मन्दमतिः अप्रतिभा- 

नान तं वाक्यार्थं जिहासेन › तस्य एतस्मिन्नेव वाक्यार्थे स्थि- 

रीकार आव्ृस्यादिवाचोयुक्टया अभ्युपेयत । तस्मात परत्र 

ह्यविषयेऽपि प्रयये तदुपायोपदेशेष्वावृत्तिसिद्धिः ॥ 

आत्मेति तूपगच्छन्ति म्राहयन्ति च ॥ ३॥ 

य: शाखोक्तविरेषणः परमात्मा, स किम् अहमिति भ्रही- 

तव्यः, किं वा मदन्य इति-- एतद्विचार्यत्ति । कथं पुनरा- 

२. आत्मत्वो- स्मशब्दे प्र्यगात्मविषये श्रूयमाणे संराय 
पासनाधि- इति, उच्यते-- अयमात्मरच्दो सख्यः 

करणम् । राक्यतेऽभ्युपगन्तुम् , सति जीवश्वरयोरम- 

दसंभषे; इतरथा तु गौणोऽयमम्युपगन्तव्यः-- इति मन्यते । 
किं तावस्पराप्रम्? न अहमिति ब्राह्मः; न हि अपहतपाप्म- 

त्वादिशुणो बिपरीतगुणलन शक्यते ग्रहीतुम्, बिपरीतशुणो 

वा अपहतपाप्मत्वादिगुणस्वेन.; -अपहतपाप्मत्वादिगुणश्च परः 

मेश्वरः, तद्विपरीतगुणस्तु शारीरः; ईश्वरस्य च संसार्यात्मत्वे 
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ईश्रराभावग्रसङ्गः; ततः राखान्थक्यम् ; संसारिणोऽपि 

इश्चरात्मत्वे अधिकार्यभावाच्छाञ्चानथंक्यमेव, प्रयक्षादिवि- 

रोधश्च । अन्यत्वेऽपि तादात्म्यदश्च॑नं शाखात् कतैन्यम्- 

परतिमादिष्विव विष्ण्वादिदरसनम् इति वचेत-- काममेवं 

भवतु;न तु संसारिणो मुख्य आत्मा इश्वर इत्यतत् नः 

प्रापयितव्यम् ॥ 

एवं प्रे, ब्रूमः---आत्मेदयेव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः । 

तथा हि परमेश्वरप्रक्रियायां जाबाङा आस्मत्वेनैव एतमुप- 

गच्छन्ति-- ८ त्वं बा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि 

देवते ' इत्ति; तथा अन्येऽपि (अहं ब्रह्मास्मि ` इलेवमादय 

आत्मलस्योपगमा द्रष्टव्याः । ग्राहयन्ति च आत्म्वेनैव इश्वरं 

वेदान्ववाक्यानि-- ८ एष त आत्मा सवौन्तरःः ‹एष त 

आत्मान्तर्याम्यस्रतः ` ( तत्सं स॒ आत्मा तत्त्वमसि" इये- 

वमादीनि । यदुक्तम्-प्रतीकदशंनमिदं बिष्णुभ्रतिमान्यायेन 

भविष्यतीति, तदयुक्तम्; गौणखध्रसङ्गात्् , वाक्यवरूप्याञ्च 

--यत्र हि प्रतीकटृष्टिरभिप्रेयते, सकृदेव तच्र वचनं भवति 

यथा ‹ मनो ब्रह्य ̀ ‹ आदिल ब्रह्म इत्यादि ; इह पुनः- 

त्वम् अहमस्मि, अहं च त्वमसीलाह--अतः  प्रतीकश्रुति- 
वैरूप्यात् अमेदप्रतिपत्तिः; मेददृष्टयपवादोच्च; तथा हि-- 
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° अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न 

स वेद् °म्रलयोः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव प्यति ` 

'सर्वं॑तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सवै बेद्' इयेवमाद्या 

भूयसी श्रुतिः भेददरौनमपवदति । यत्तक्तम-न चिरुद्रगुण- 

योरन्योन्यात्मत्वसंभव इति, नायं दोषः, विश्द्धगुणताया 

भिभथ्यात्वोपपत्तेः । यतपुनरुक्तम ईश्वरा भावप्रसङ्ग इति, तद- 

सत्, राल्लप्रामाण्यात् अनभ्युपगमाच्च; न दहि ईश्ररस्य 

संसार्यात्मस्वं प्रतिपाद्यत इयम्युपगच्छामः ; किं तर्हि, संसा- 

रिणः संसारित्वापोहेन ईश्ररात्मत्वं प्रतिपिपादयिपितभित्ति । 

एवं च सति अद्रैतेश्ररस्य अपहतपाप्मत्वादिगुणता विपरी- 

तगुणता तु इतरस्य- मिथ्येति व्यवतिष्ठते । यद्प्युक्तम्- अ- 

धिकायैभावः प्रयक्षादिविरोधश्चेति, तद्प्यसत् ›, प्राक्प्रबो- 
धात् संसारित्वाभ्युपगमात् ; तद्धिषयत्वाञ्च प्रयक्षादिव्यव- 

हारस्य ; (यन्न त्वस्य सवैमास्मैवाभूत्तत्केन कं पद्येत 

इत्यादिना हि प्रबोधे प्रत्यक्षाद्यभावं दशेयति । प्रत्यक्षाद्य- 

भावे श्रुतेरप्यभावप्रसङ्ग इति चेत्, न, इष्टत्वात् ; ८ अत्र 

पितापिता भवति” इत्युपक्रम्य, ° वेदा अवेदाः ` इति वच- 

नात् इष्यत एव अस्माभिः श्रुतेरण्यभावः प्रबोधे । कस्य 

पुनरयम् अप्रबोध इति चेत्, यस्त्वं प्रच्छसि तस्य ते-दइति 
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वदामः । ननु अहमीश्वर एवोक्तः श्रत्या-ययेवं प्रतिबु- 

द्धोऽसि, नास्ति कस्यचिद्प्रबोधः । योऽपि दोषश्योचते- 
कैश्चिद्विद्यया किङ आत्मनः सद्धितीयस्वात् अद्धैताजुपप- 

्तिरिति, सोऽपि एतेन प्रयुक्तः । तस्मात् आत्मयेव ईश्वरे 
मनो दधीत ॥ 

न प्रतीकेनदहिसः॥४॥ 

" मनो ब्रहमत्युपासीतेखध्यात्ममथाधिदैवतमाकाङो बह्ये- 
ति" तथा ‹ आदियो ब्रह्मेत्यादेशः ` ‹ स यो नाम ब्रह्यत्यु- 

३. प्रतीकाधि- पास्ते" इत्येवमादिषु प्रतीकोपासनेषु संश- 

करणम् ।! यः किं तेष्वपि आत्मम्रहः कतेव्यः | 

वेत्ति । किं तावस््राप्रम् ? तेष्वपि आत्मग्रह् एव युक्तः कुम् ; 

कस्मात् £ ब्रह्मणः श्रुतिषु आत्मस्वेन प्रसिद्धत्वात्; प्रतीका- 

नामपि ब्रह्मविकारत्वाद्भह्यसखरे सत्ति आसत्मत्वोपपत्तेरिव्येवे 

प्राप्ते, त्रूमः-- न प्रतीकेष्वात्ममति बध्रीयात्; न दहि स 

उपासकः प्रतीकानि व्यस्तानि आत्मव्वन आकछ्येत् । 

यत्पुनः ब्रह्मविकारत्वासपरतीकानां ब्रह्मत्वं ततश्च आत्मल्रमिति, 

तदसत् , प्रतीकाभावप्रसङ्गात् ; विकारस्वरूपोपमर्दन हि ना- 

मादिजातस्य ब्रह्मत्वमेव आश्रितं भवति; स्वरूपोपमर्द च 

नामादीनां कुतः प्रतीकत्वम् आस्मगप्रहो वा न च ब्रह्मण 
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आद्मत्वात, ब्रह्मदष्टदयुपदेशेष्वात्मदष्टिः कर्प्या, कर्त्वानि. 
राकरणात् ; कवैसवादिसवेसंसारधमौनिरयकरणेन हि व्रह्मण 

आत्मत्वोपदेशषः ; तदनिराकरणेन च उपासनविधानम् । 

अतश्च उपासकस्य प्रतीकैः समत्वा्त आत्मग्रह्यो नोपपद्यत ; 

न हि रुचकस्वस्तिकयोः इतरेतरार्मत्वमस्ति ; सुवर्णात्मनेव 

तु ब्रह्मात्मना एकत्वे प्रतीकाभावम्रमङ्गमवोचाम । अता न 

प्रतीकेष्वात्मदृष्टिः क्रियते ॥ 
० ९ 

रह्मा ् रुत्कषात् ॥ ५, ॥ 
4 

तेष्वेव उदाहरणेष्वन्यः संशयः-- किमादित्यादिदरष्टयो 

ब्रह्मण्यध्यसितन्याः, किं वा ब्रह्मटृष्टिरादित्यादिष्विति । कुतः 

४. ब्रह्मदध्वधि- संशयः १ सामानाधिकरण्ये कारणानवधा- 

करणम् । रणात् ; अच्र हि ब्रह्मशब्दस्य आदिलयादि- 

राब्दैः सामानाधिकरण्यमुपरभ्यते, ‹ आदिलयो ब्रह्म ` "प्राणो 

ब्रह्म ' ° विचुद्धहय ' इत्यादिसमानविभक्तिनिरदेशत् ; न च अ- 

च आख्रसं सामानाधिकरण्यमवकल्पते, अर्थान्तरवचनत्वा- 

द्द्यादियादिरब्दानम्; न दहि मवति- गौरपर इति सामा- 

नाधिकरण्यम् । नतु प्रकृतिविकारमभावाद्भद्यादिलयादीनां म॒च्छ- 

रावादिवत्सामानाधिकरण्यं स्यात नेत्युच्यते ; विकारभ्रवि- 

ख्यो हवं प्रकृतिसामानाधिकरण्यात्स्यात् , ततश्च प्रतीका- 
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माव्रसङ्गमवोचाम ; परमात्मवाक्यं चेद् तदानीं स्यात् , तत- 

श्चोपासनाधिकारो बाध्येत, परिमितविकारोपादानं च व्यर्थे 

म॒ । तस्मात् ‹ नाद्यणोऽरिर्वैश्रानरः ' इलयादिवत् अन्यतरत्रा- 

न्यतरदृष्टयध्यासे सति, क किंदृष्टिर्यस्यताभिति संशयः । 

तत्र अनियमः; नियमकारिणः शाख्स्याभावादित्येवं प्राप्ठम् । 

अथवा आदिलयादिदृष्टय एव ब्रह्मणि कर्तव्या इयेवं प्राप्तम् ; 

प्व दि आदिलयादिदृष्टिभिः ब्रह्म उपासितं मवति; ब्रह्मोपा- 

सनं च फट्वदिति शाख्ममयोदा । तस्मात् न ब्रह्मदृष्टिरा- 

दिलयादिष्विदेवं प्राप्ि-- 

त्रूमः-- ब्रह्मदृष्टिरेव आदिव्यादिषु स्यादिति । कस्मात् 

उत्कषौत् ; एवम् उत्कर्षेण आदिलयाद्यो दृष्टा भवन्ति, उस्कृ- 

षस्तेष्वध्यासात्; तथा च छौकिको न्यायोऽनुगतो भवति ; 

उत्कृष्टटृष्टि्दिं निकृष्टे ऽध्यसितव्येति रौकिको न्यायः- यथा 

राजटृष्टिः क्षत्तरि ; स च अनुसर्तव्यः विपयये प्रयवायप्रस- 

ङ्गात्; न हि क्षततूरष्टिपसिगृहीतो राजा निकष नीयमानः 

भरेयसे स्यान । ननु जाखप्रामाण्याद नाशङ्कनीयोऽच्र प्रल्वा- 

यप्रसङ्गः, न च कौकिकेन न्यायेन शाखया दृष्टिनियन्तु 
युक्तेति- अग्रोच्यते-- निधारिते शाखार्थं एतदेवं स्यात्; 

. 

संदिग्धे तु तर्मन् , तननिर्णयं प्रति छौकिकोऽपि न्याय आ- 
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श्रीयमाणो न विरुध्यते; तेन च इत्कृष्टदृष्टयध्यासे शासखार्थे- 

ऽवधायैमाणे, निकृष्टरष्टिमध्यस्यन्प्रयवेयादिति शिष्यते । 

प्राथम्याच्च आदिलयादिशछब्दानां सुख्याथेत्वम् अविरोधात् 

परहीतन्यम् ; तैः स्वाथवृत्तिभिरवरुदधायां बुद्धौ, पश्चादवततरतो 

ब्रह्मशब्दस्य मुख्यया वृत्या सासानाधिकरण्यास्तंभवात् , 

ब्रह्महृष्टिविधानाथतेव अवतिष्ठते । इति -परत्वादपि ब्रह्मशाव्द्- 

स्य एष एवार्थो न्याय्यः ; तथा हि-  ब्रह्चेयादेशः ' ‹ ब्रह्य 

त्युपासीत ' ' बरहमत्युपास्ते ' इति च सर्त्रेतिपरं व्रह्मशाच्द्- 

सुच्ारयति, शुद्धास्तु आदिलयादिशव्दान् ; ततश्च यथा शुक्ति 

कां रजतमिति प्रयेतीलयल; शुक्तिवचन एव श्ुक्तिकाराव्द्ः; 

रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिखक्षणाथैः~ प्रयेत्येव हि केवकं 

रजतमिति, न तु तत्र रजतमस्ति-- एवमत्रापि आदिया- 

दीन्ब्ह्मेति प्रतीयादिति गम्यते ! वाक्यशोषोऽपि च द्वितीया- 

निदेशेन आदिलयादीनेव उपास्तिक्रियया व्याप्यमानान्दै- 

यति-- (स य एतदेवं विद्रानादिलयं ब्रह्मत्युपास्ते' यो 

वाचं ब्रह्यव्युपास्ते' “यः संकस्पं ब्रह्यतयुपास्ते' इति च । 

यत्तुक्तम्- बद्मोपासनमेवात्र आद्रणीयं फरवत्त्वायेति, तद्- 

युक्तम् , उक्तेन न्यायन आदित्यादीनामेव उपास्यस्वावगमान् ; 

फटं तु अतिध्याद्युपासन इव आदियाद्युपासनेऽपि ब्रह्मैव 
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दास्यति, सर्वाध्यक्षत्वात् ; वणितं चेतत् ‹ फमत उपपत्तेः ' 

इयत्र | ईंट च अत्र ब्रह्मण उपास्यत्वम् , यत्परतीकेषु 

तदृष्टवध्यारोपणम्~ प्रतिमादिष्विव विष्ण्वादीनाम् ॥ 

आदिलयादिमतयश्चाङ उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 

ध्य एवासौ तपति तमुद्रीथमुपासीत ' ‹ रोकेषु पच्च- 

विधं सामोपासीत ` “वाचि सप्तविधं सामोपासीत: ‹८इय- 

५. आदिद्ादि- मेवगेभिः साम ` इल्येवमादिषु अङ्गाववद्धे- 

मल्यभिक- पुपासनेषु संश्चयः-- किमादिलयादिषु उद्री- 

रणम्) थादिदृष्टयो विधीयन्ते, किं वा उद्रीथादिष्वे- 

च आदिल्यादिदृष्टय इति । तत्र अनियमः, नियमकारणाभावा- 

त्-इति प्राप्तम ; न हि अचर ब्रह्मण इव कस्यचिदुत्कषेवि्ोषो- 

उवधायते ; ब्रह्म हि समस्तजगत्कारणत्वात् अपह तपाप्मत्वा- 

दिगुणयोगाच्च आदिलयादिभ्य उत्कृष्टमित्ति शक््यमवधा- 

रयितुम्; न तु आदित्योद्रीथादीनां विकारत्वाविेषात् 

किचिदुत्कषैविशेषावधारणे कारणमस्ति । अथवा नि. 

यमेनैव उद्रीथादिमतय आदियादिषु अध्यस्थेरन् ; क- 

स्मात् १ कमौत्मकत्वादुद्रीथादीनाम् , कमैणश्च फलप्रा्चि- 

प्रसिद्धेः; उद्रीधादिमतिभिरुपास्यमाना आदिलयादयः कमा- 

त्मका; सन्तः फठहेतवो भविष्यन्ति । तथा च ^ इयमेव- 
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९. गेभ्निः साम! इलयत्र ‹तदेतदेतम्यास्च्यध्यूटं साम इति 
चरक्शब्देन प्रथिवी निर्दिशति, सामशब्देना्िम ; तच्च प्रथि- 

व्यग्न्योः कऋक्सामदृष्टिविकीपीयामवकस्पते, न ऋक्सामयोः 

प्रथिव्यभ्भिरष्टिचिकीर्षायाम ; श्षत्तरि दहि राजदृष्टिकरणात रा- 

जशाष्द् उपचर्यते, न राजनि क्षत्तृशब्दः । अपि च ‹ छोकेषु 

पञ्चविधं सामोपासीत इति अधिकरणनिर्देश्ात् खोकपु 

साम अध्यसितन्यमिति प्रतीयते; ‹ पतहायत्रं प्राणेपु प्रो- 

तम ` इति च पतदेव दृर्शयति । प्रथमनिर्दष्टेषु च आदि- 

यादिष चरमनिर्दिष्टं ब्रह्माध्यस्तम- ‹ आदित्या ब्रह्मयादेशः' 

इत्यादिषु; प्रथमनिदिष्टाश्च प्रथिन्यादयः, चरमनिर्विष्टा हि- 

कारादयः- ‹ प्रथिवी हिंकारः ' इदयादिश्रुतिषु । अतः अन- 

ङ्गघ्वादिव्यादिषु अङ्गमतिक्षेप इव्यव प्रप्-- 

ब्रूमः-- आदिल्यादिमतय एव॒ अङ्गेषु उद्वीथादिषु 

क्िप्येरन् ; कुतः १ उपपत्तेः ; उपपद्यते हि एवम्. अपू्ैसं- 

निकषोत् आदिलयादिमतिभिः संस्कियमाणेषु उद्रीथादिषु 

क्मंसमृद्धिः । ° यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 

तदेव बीयेवत्तरं भवतति ` इति च विद्यायाः क्मसमृद्धि- 

हेतुस्वं दशयति । भवतु कर्मसभृद्धिफटेष्वेवम ; स्वतन्न्- 

फरेषु तु कथम्- ‹य एतदेवं विद्ह्ोकेषु पश्वविधं सामो- 
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पास्ते " इदयादिषु £ तेष्वपि अधिङ्ृताधिकारात् प्रकृतापूर्वसं 
निकर्षेणेव फरुकल्पना युक्ता, गोदोह्नादिनियमवत् । 

फरात्मकत्वाच्च आदिलयादीनाम् उद्रीथादिभ्यः क्मौत्मकेभ्यः 

उत्कर्षोपपत्तिः; आदित्यादिप्रापनिखक्षणं हि क्भैफटं श्िष्य- 

ते श्रुतिषु । अपि च ‹ ओमिलेतदक्षरमुद्रीथमुपासीतः 

‹ खल्ेतस्यैवाक्षरस्योपन्याख्यानं मवति ` इति च उद्रीथमेव 

उपास्यत्ेनोपक्रम्य, आदिलयादिमतीविदधाति । यत्तूक्तम- 

उदरीथादिमतिभिरूपास्यमाना ञादिलयादयः कमेभूयं भूत्वा 

फर करिष्यन्तीति, तद्युक्तम् , स्वयमेबोपासनस्य कर्मत्वान 

फलवन्त्वोपपत्तः आदिलयादिभावेनापि च दद्यमानानामद्री- 

थादीनां कमौत्मकल्वानपायान् । ' तदेतदेतस्याखृच्यध्यूदं सामः 

इति तु छाक्षणिक णच प्रथिव्यग्न्योः ऋक्सामशब्दभ्रयोगः ; 

छक्षणा च यथासंभवं संनिकृष्रेन विप्रकृष्टेन वा स्वाथसंब- 

न्धेन प्रवतैते; तत्र यद्यपि ऋक्सामयोः प्रथिव्य्िरष्टिचि- 

कीषो, तथापि प्रसिद्धयोः ऋक्सामयोमेदेनानुकीतेनात् , प्रू- " 

भिव्यग्न्योश्च संनिघानात् , तयोरेव एष कक्सामशब्दभ्रयोगः 

कक्सामसंबन्धादिति निश्चीयते; क्षत्तरब्दोऽपि हि कतश्ि- 

त्कारणाद्राजानञ्ुपसर्षन् न निवारयितुं पायते । ‹ इयमेवक् ' 

इति च यथाक्षरन्यासम् ऋच एव प्रथिवीत्वमवधारयतिः; 
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प्रथिव्या हि ऋक्तेऽवघायैमाणे-इयम्रगेबेदयक्षरन्यासः श्या- 

त् । ‹य एवं चिद्वान्साम गायति" इति च अङ्कश्रयमेव 

विज्ञानमुपसंहरति, म प्रथिव्याध्याश्रयम् । तथा ‹रोकेषु प- 

च्चविधं सामोपासीत ' इति यद्यपि सप्तमीनिर्दिष्टा छोकाः, 

तथापि साम्नैव ते अध्यस्येरन् › द्वितीयानिर्देशेन सान्न उपा- 

स्यस्वाचगमात् ; सामनि हि रोकेष्वध्यस्यमानेषु साम ङोका- 
त्मनोपासितं भवति, अन्यथा पुनः लोकाः सामात्मना- 

उपासिताः स्युः । एतेन ‹ एतद्रायत्रं प्राणेषु प्रोतम्! 

इद्यादि व्याख्यातम् । यत्रापि तुस्यो द्वितीयानिर्दकः (अथ 

खल्वमुमादिलयं सप्तविषं सामोपासीत ' इति, तत्रापि- ° स- 

मस्तस्य खलु सास्र उपासनं साधु ' ८ इत्ति तु पञ्चविधस्य ' 

अथ सप्तविधस्य ` इति च सान्न एव उपास्यत्वोपक्रमात- 

तस्मिन्नेव आदिदयाद्यध्यासः । एतस्मादेव च साम्न उपास्य 

त्वावगमात् " प्रथिवी रदिकारः' इ्यादिनिर्देशविपययेऽपि 

हिंकायादिष्वेव प्रथिव्यादिदृष्टिः । तस्मात् अनङ्गाश्रया आ- 

दिलयादिमतयः अङ्गेषु रथादिषु क्षिप्येरन्निति सिद्धम् ॥ 

आसीनः संभवात् ॥ ७॥ 

कमङ्गसंबद्धेषु तावत् उपासनेषु कमेतन्त्रत्वात् न आसनादि- 

चिन्ता; नापि सम्यग्दश्चेने, वस्तुतन्रतवाद्धिज्ञानस्य ; इतरेषु वु 
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उपासनेषु किम अनियमेन तिष्ठन् आसीनः शयानो वा प्रवर्तेत 

६. आसरीनाधि- उतत नियमेन आसीन एवेति चिन्तयति । 

करणम् । तब मानसत्वादुपासनस्य अनियमः शरीर- 

स्थितेरियवं प्रप्र, त्रवीति--आसीन एवोपासीतेति ; कुतः १ 

संभवात् । उपासनं नाम समानप्रययप्रवाहकरणम्; न च 

तत् गच्छतो धावतो वा संभवत्ति, गयादीनां चित्तविक्षेष- 

करसात्; तिष्ठतोऽपि देहधारणे व्याप्तं मनो न सूष््मवस्तु- 

निरीक्षणक्षमं भवति ; शायानस्यापि अकस्मादेव निद्रया अ- 

भिभूयते ; आसीनस्य तु एर्वजातीयको भूयान्दोषः खुपरि- 

हर इति संभवति तस्योपासनम् ॥ 

ध्यानचि | ८ ॥ 

अपि च ध्याययर्थं एषः, यत्समानप्रत्ययभ्रवाहकरणम् ; 

ध्यायतिश्च प्रक्िथिखाङ्गनचेष्टेषु प्रतिष्ठितदृष्टिषु = एकविषया- 

कषिप्तचित्तेषु उपचर्यमाणो देश्यते-ध्यायति बकः, ध्यायति 

प्रोषितबन्धुरिति | आसीनश्च अनायासो भवति ; तस्मादपि 

आसीनकर्मोपासनम् ॥ 

अचलल्वं चापेक्ष्य ॥ ९॥ 

अपि च “ध्यायतीव प्रथिवी ' इलयनत्न प्रथिव्यादिषु अच- 
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(~ रुत्वमेवपिह््य ध्यायतिवादो भवति ; तच्च लिङ्गम् उपासन- 

स्य आसीनकर्म॑ले | 

स्मरन्ति च ।॥ १०॥ 

स्मरन्यपि च रिष्या उपासनाङ्गतेन आसनम“ शुचौ 

देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः इलयादिना । अत्त एव 

पद्यकादीनामासनविक्ेषाणामुपदेशो योगश्षास्रे ॥ 

यञ्चैकाग्रता तचाविरेषात् ॥ ११॥ 

दिग्देशका्ेषु संशयः किमस्ति कश्चिननियमः, नाम्ति 

वेति । प्रायेण वैदिकेप्वारम्भेषु दिगादिनियमदशनान् , खा- 

७. एकाम्रता- दिष्टापि कञ्चिन्नियम इति यम्य मतिः, तं 
^ 

धिकरणम् । ग्रयाह-- दिग्देशकारेषु अथखक्षण एव 
भ त; 

नियमः; यत्रैव अस्य दिक्षि देशो करे वा मनसः सौकर्य 

णेकाथ्रता भवति, तत्रैवोपासीत, प्राचीदिक्पू्वाहाचीनभरव- 
णादिवत् विशेषाश्रवणात , एकाम्रताया इष्टायाः सर्वन्नावि- 

रोषात् । ननु विशेषमपि केचिदामनन्ति-: समे ज्युचो श्क- 

राबह्धिवा्ुकाविर्बाजिते शब्द जराश्चयादिभिः । मनोलुक्ूडे न 

तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयत् ' इति यथेति-- 

उच्यते ; सलमस्ति एवंजातीयको नियमः ; सति त्वेतस्मिन , 
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तद्रतेपु विरोषेष्वनियम इति सुहृद्धूा आचाय आचष्टे । 
“ मनोनुदरटे ' इति चेषा श्रुतिः यत्रैकाग्रता तत्रैव-इलेतदेव 

दशयति ॥ 

आ प्रायणात्तच्ापि हि इष्टम् ॥ १२॥ 

आवृत्तिः सर्वोपासनेष्वादतेव्येति स्थितमा्ेऽधिकरणे ; 
तच्र यानि तावत. सम्यग्ददोनाथोन्युपासनानि, तानि अव- 

८. आप्रायणा- घातादिवत् कायंपयवसानानीति ज्ञातमेव 
धिकरणम् । एषामाव्ृ्तिपारेमाणम्; न हि सम्यग्द्- 

रने कार्थं निष्पन्ने यन्नान्तरं किंचिच्छासितुं शक्यम् , अनि- 

योञयन्रह्यात्मत्वप्रतिपत्तेः साखस्याविषयत्वात् | यानि पुनः 

अभ्युदयफखानि, तेष्वेषा चिन्ता--किं कियन्तंचित्काटं 

प्र्ययमावत्यै उपरमेत ;, उत्त यावज्जीवमावर्वयेदिति । किं 

तावसप्राप्तम १ कियन्तचित्कां प्रत्ययमभ्यस्य उत्सृजेत्, आ- 

वृत्तिविशिष्टस्योपासनशव्दाथस्य कृतल्ादिव्येवं प्रप्र, ब्रूमः 
--आ प्रायणादेव आवतेयेतप्रस्ययम् , अन्त्यप्रत्ययवश्चादट- 

षफलप्रप्रेः; कमोण्यपि हि जन्मान्तरोपमोग्यं फङ्मारभ- 
माणानि तदरूपं भावनाविज्ञानं प्रायणकाटे आक्षिपन्ति 

--* सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति' ‹यञ्जि- 

त्स्ततैष प्राणमायाति , ‹ प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना 
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यथासंकसिपतं छोकं नयति ' इति चैवमादिश्ुत्तिभ्यः ; वृण- 

जलूकानिदशोनाच्च ; प्रत्ययास्त्वेते स्वरूपासुचरत्ति मुक्त्वा 

किमन्यत् प्रायणकाङमावि भावनाविज्ञानमपेक्षेरन । तस्मान् 

ये प्रतिपत्तव्यफलमावनालकाः प्रत्य्राः, तेषु आ प्रायणान 

आवृत्तिः । तथा च श्ुतिः-स यावत्कुरयमस्माह्टोका- 

समैति ̀  इति प्रायणकालेऽपि प्रव्ययानु्रन्ति दशेयति । म्मूनि- 

रपि--भ्यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कटेवग्म । 

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः इति, ' प्रयाण- 

कारे मनसाचटेन ` इति च । * सोऽन्तवरायामेतन्रयं प्रति- 

पद्येत ̀  इति च मरणवेखायामपि कतव्यश्चेषं श्रावयति ॥ 

तदधिगम उत्तरपूवोघयोरश्छेष- 

चिनार तच्यपदेद्ात् ॥ १३ ॥ 

गतस्तृतीयशेषः ; अथेदानीं ब्रह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता 

प्रतायते । ब्रह्माधिगमे सति तद्धिपरीतफलं दुरितं क्षीयते, 

९. तदधिगमा- न क्षीयते वेति संशयः । किं तावस्परा- 

भिकरणम् । प्तम्  फङायैतात्कमणः फरमदन्वा न 

संभाव्यते क्षयः ; फठ्दायिनी हि अस्य शक्तिः श्ुलया समधि- 
गता; यदि तत् अन्तरेणैव फलोपभोगमपद्रज्येतः श्रुतिः कद- 

धिता स्यात् ; स्मरन्ति च-- प्न हि कमभ क्षीयते) इति। 
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नन्वेवं सति प्रायशित्तोपदेशोऽनथकः प्राप्ोति- नैष दोषः, 
परायधित्तानां नैमित्तिकत्योपपत्तेः गृहदादष्टयादिवत् । अपि च 
प्रायश्चित्तानां दोषसंयोगेन विधानाद्धवेदपि दोषक्षपणाथता; 

न त्वेवं ब्रह्मविद्यायां विघानमस्ति । नन्वनभ्युपगस्यमाने ब्रह्म 
चिदः कमक्षये तत्फलस्यावदयभोक्त्यत्वादनिर्मोक्षः स्यात् 
नल्युच्यते ; देशकाठनिमित्तापेश्चो मोक्षः कमषङ्वत् भवि- 
ण्यति । तस्मान्न ब्रह्माधिगमे दुरितनिव्रत्तिरित्येवं प्रप्रे-- 

नरूमः--- तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सत्ति उत्तरपूर्वयोरवयो- 
रश्छेषविनाज्ञौ भवतः- उत्तरस्य अग्ष, पूर्वस्य विनाशः | 
कस्मात्? तन्यपदेश्चात् ; तथा हि ब्रह्मविदयाप्रक्रियायां समा- 

ठ्यसानसंबन्धस्य आगामिनो दुरितखानभिसंबन्धं विदुषो 

त्यपदिरत्ति-- : यथा पुष्करपलाश आपो न श्छिष्यन्त एव- 

मेवंविदि पापं क्म न श्छिष्यतेः इति; तथा विनाशमपि 

पूरवोपचितस्य दुरितस्य व्यपदिश्चति-- ' त्यथेषीकातूखमभ्नौ 

प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वै पाप्मानः प्रदूयन्ते ' इति; 

अयमपरः कमेक्षयव्यपदेश्छो भवति-- ८ भिद्यते हृदयप्र- 

न्धिदछिदयन्ते सवेसंश्चयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मि- 

नष्टे परावरे" इति । यदुक्तम्- अनुपमुक्तफल्स्य कर्मणः 

क्षयकस्पनायां शाघ्ं कदर्थित स्यादिति, नैष दोषः; नहि 

8. ए, 171, 15 
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वयं कमेण: फर्दायिनीं शक्तिमवजानीमहे ; विद्यत एव 

सा; सातु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिबध्यत इति वदामः; 

शक्तिसद्धावमात्रे च शाख व्याप्रियते, न प्रतिवन्धाप्रतिवन्ध- 

योरपि । (नहि कर्म क्षीयते" इलयेवदपि स्मरणमोौत्सार्भ- 

कम॒-न हि भोगादते कर्म वीयते तदर्थस्वादिति ; इष्यत एव 

तु प्रायश्चित्तादिना तस्य क्षयः-- ‹सर्वै पाप्मानं तरति, 

तरति ब्रह्महलयाप् , योऽश्वमेधेन यजते, य उ चैनमवं वेद् ' 

इयादि श्रुतिस्मृतिभ्यः । यत्तक्तम-नेभित्तिकानि प्राय्धित्ता- 
नि भविष्यन्तीति, तदसत्, दोषसंयोगेन चाद्यमानानामेपां 

दोषनिघातफरसंभवे फखान्तरकल्पनानुपपत्तेः । यत्पुनरन- 

दुक्तम- न प्रायश्ित्तवत्त दोषक्षयोदहेगेन विद्याविधानमस्ती- 

ति, अचर ब्रूमः-- सगुणाञ्ु तावद्विदयास्ु विद्यत प्व विधा- 

नम्, तासु च वाक्यशेषे एेश्रय्॑राप्निः पापनिधरृत्तिश्च विद्यावत 

उच्यते, तयोश्चाविवक्षाकारणं नासि-इस्यतः पाप्मप्रहाणपूरवै- 

कैश््यप्राप्निः तासां फलमिति निश्चीयते ; निर्गुणाय तु विद्यायां 

यद्यपि विधाने नास्ति, तथापि अकर््रातमल्वोघात्कमंप्रदाहसि- 

द्धिः। अशेष इति च आगामिषुं केयु कवरैत्वमेव न प्रतिपद्यते 

जह्मविदिति दशयति । अतिक्रान्तेषु तु यद्चपि मिभ्याज्ञाना- 

त्करैस्वं प्रतिपेद इव, तथापि विद्यासामभ्यौन्मिथ्याज्ञाननि- 
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वृत्तेः तान्यपि प्रवि्छीयन्त इत्याह - विनाश इति । पूवैसि- 
द्वकठरेतभोक्तृस्वविपरीतं हि त्रिष्वपि काटेष्वकरस्वाभोक्त- 
त्वस्वरूपं ब्रह्माहमस्मि, नेतः पूर्वमपि कती भोक्ता बा अह- 
मासम्; नेदानीम् ›, नापि मविष्यत्काले--- इति बह्मविदव- 
गच्छति ; एवमेव च मोक्ष पपद्यते ; अन्यथा हि अनादि. 
कालम्रवृत्तानां कर्मणां क्ष॒यामावे मोक्षामावः स्यात् । न च 
देशकालनिभित्तापेक्नो मोक्षः क्मफङ्वन् भवितुमहति ; अ- 

नियलप्रसङ्गात् , परोक्षत्वालुपपत्तेश्च ज्ञानफलस्य । तस्मात् 
बरह्माधिगमे दुरितक्षय इति स्थितम् ॥ 

इतरखाप्येवमसं छेषः पाते तु ॥ १४ ॥ 
[93 र व । 

पूवेसििन्नधिकरणे बन्घहेतोरवस्य स्वाभाविकस्य अश्ेष- 

विनाशौ ज्ञाननिभित्तौ साखत्यपदेज्ञा्िरूपितौ; धर्मस्य 
२०. इतरा्ष्टेषा- पुनः शाख्लीयत्वात् चाखीयेण ज्ञानेन अ- 

धिकरणम् । विरोध इलया्ञङ्कय तन्निराकरणाय पूवा 
धिकरणन्यायातिदेश्चः कियते-- इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मणः 

एवम् अचवत् असंष्छेषो विनाश्चश्च ज्ञानवतो भवतः; कुतः १ 

तस्यापि स्वफलषेतुष्वेन ज्ञानफर्प्रतिबन्धिखप्रसङ्कात्, * उभे 

उ हैवैष एते तरति ' इत्यादिश्रुतिषु च दुष्कृतवल्सुकृतस्यापि 

प्रणाङ्व्यपदेश्ात् , अकव्रौत्मत्ववोधनिमित्तस्य च करमक्षयस्य 
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सुकृतदुष्कृतयोस्तुस्यत्वाच , " क्षीयन्ते चास्य कमणि ' इति 9 

च अविशेषश्ुतेः । यत्रापि केवल एव ॒पाप्मशब्द्ः पछ्यत, 
तत्रापि तेनैव पुण्यमप्याकङितिमिति द्रष्टन्यम, ज्ञानपिक्षया 

निषृष्टफठ्तवात् । अस्ति च श्रुतो पुण्येऽपि पाप्मश्ञन्द;--' नैनं 

सेतुमहोरात्रे तरतः ` इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुरृतमप्यलुक्रम्य, 

८ सर्द पाप्मानोऽतो निवर्वन्ते " इत्यविशोपेणैव प्रकृते पुण्ये पा- 

प्मराव्दध्रयोगात् । ' प्राते तु` इति तु-क्दोऽवधारणा्थः । 

एवं धमौघ्ैयोवेन्धहेत्वोः विद्यासामथ्योदग्ेपविनाशसिद्धेः 
1 

अवदयभाविनी विदुषः रारीरपाते सुक्तिरिलयवघारयति ॥ 

अनारञ्यका्य एव तु पूर्वे तदवधेः । १५॥ 

पू्मयोरयिकरणयो्ञाननिमित्तः सुकृतदुष्कृलयोर्विनाशो- 
ऽवधारितवः; स किमविशेषेण आरब्धकाययोरनारन्धकाय- 

१९. अनारन्धा- योश्च भवति, उत विङेषणानारच्धका्यैयो- 

धिकरणम् । रेवेति विचार्यते । तत्र ‹ उभे उ हैवैष एते 

तरति › इत्येवमादिश्ुतिष्वविशेषश्चवणादविशेषेशेव क्षय इत्येवं 

प्राप्ने, प्रयादह- अनारब्धकार्ये एव त्विति । अग्रवरत्तफङे एव 

पूर्वे जन्मान्तरसंचिते, अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग््ञानो- 

स्पत्तेः संचिते, सुकृतदुष्कृते ज्ञानाधिगमात् क्षीयते; न तु आ- 

रन्धकार्ये सामिभुक्तफरे, याभ्यामेतत् ब्रहमज्ञानायतनं जन्म 
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निर्मितम् । कुत एतत् १ ‹ तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमो- 

कयेऽथ संपत्स्ये ` इति शरीरपातावधिकरणाक्कषेमपराप्ेः ; इत- 
रथा हि ज्ञानादरोषकर्मक्षये सति स्थितिहेत्वभावात् ज्ञानप्रा- 

प्यनन्तरमेत क्षममरलुबीत ; तन्न हारीरपातमप्रतीक्षां न जआ- 

चक्षीत । ननु वस्तुबङेनैव अयमकत्रौत्मावबोधः कमौणि 

क्षपयन् कथं कानिचिर्क्षपयेत् कानिचिच्चोपेक्षेत? न हि 

समानेऽभिवीजसंपर्के, केषांचिद्रीजशक्तिः क्षीयते, केषांचिन्न 

क्षीयत्ते- इति शक्यमङ्गीकवमिति ; उच्यते-- न तावदना- 

भिय आरन्धकार्य कमौशयं ज्ञानोत्पत्तिरुपपद्यते; आश्रिते च 

तस्िन्कुलाटचक्रवस्रवृत्तवेगस्य अन्तरा प्रतिबन्धासंमवात् 

मवति वेगक्षयप्रतिपाछनम् । अकत्रौत्मबोधोऽपि हि मिथ्या- 

ज्ञानवाघनेन क्मण्युच्छिनत्ति ; बाधितमपि तु मिथ्याज्ञानं 

दविचन्द्रज्ञानवस्संस्कारवक्चात्कंचित्कारमनुबतेत एव । अपि च 

सैवात्र विवदितव्यम् ब्रह्मविदा कंचित्कराङं शरीरं धियते न 

वा धियत इति; कथे हि एकस्य खहद्यभ्रययं ब्रह्मवदनं 

देहधारणं च अपरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्येत १ श्रतिस्थरतिषु च 

स्थितप्रज्ञरक्षणनिर्दैशेन एतदेव निरुच्यते । तस्मादनारब्धका- 

योरेव सुक्रतदुष्करतयोविद्यासामभ्यीरक्षय इति निणैयः ॥ 

आभिदोत्रादि तु तत्कार्यायैव तदशोनात् ॥ 



७९२ सूत्रभाष्ये [पा. १. 

पुण्यस्याप्यश्ेषविनाश्चयोरघन्यायोऽतिदिष्टः ; सोऽतिदश्चः 

सवेपुण्यविषय इत्याशङ्कय प्रतिघक्ति--अश्िहोत्रादि त्विति । 

१२. अभिहोच्ा्- तु-शच्द् आशङ्कामपुदति ; यज्ञियं कमं 

िकरणम् । वैदिकमन्निहोत्रादि, तत तत्का्यौयैव भ- 

वति ; ज्ञानस्य यर्कार्यं तदेव अस्यापि कायेमित्यथः; क्रुतः ? 

‹ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञन दानन 

इ्लयादिददीनात्त । ननु ज्ञानक्मणोविलक्षणकायस्वात्कार्येक- 

स्वाुपपत्तिः-नैष दोषः, ज्वरमरणकार्ययोरपि द्धिविषयाः 

गुडमनच्रसंयुक्तयोस्वपनिपुष्टिकायदशेनात , द्रत कमणोऽपि ज्ञा- 

नसंयुक्तस्य मोक्षकायोपपत्तेः 1 नलु अनारभ्यो मोक्षः, कथम- 

स्य कमैका्यैत्वमुच्यते १ नैष दोषः, आरादुपकारकल्वात्कमेणः ; 

ज्ञानस्यैव हि प्रापकं सत् कर्म प्रणाञ्या मोक्षकारणभित्युपच- 

येते; अत एव च अतिक्रान्तविषयमेतत्कार्यैकत्वाभिधानम । 

न हि ब्रह्मविद् आगाम्य्मिहोघ्रादि संभवति, अनियोञ्यत्रह्मा- 

सत्वप्रतिपत्तेः शाखस्याविषयत्वात् । सगुणासु तु विधासु 

कतैत्वानसिवृत्तः संभवति आगाम्यपि अिहोत्रादि । तस्यापि 

निरभिसंधिनः का्यान्तरामावाद्िद्यासंगत्युपपनत्तिः ॥ 

किंविषयं पुनरिदम अग्ेषविनाश्वचनम , किंविषयं वा 

अदो विनियोगवचनम् एकेषां शाखिनाम्- ' तस्य पुत्रा 
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दायमुपयन्ति सुटदः साधुया द्विषन्तः पापक्कलयाम् ' इति 

--अत उत्तरं पठति-- 

अतोऽन्यापि द्येकेषासुभयोः ॥ १७ ॥ 

अतोऽभ्िहोत्रादेनियात्कर्मणः अन्यापि ह्यस्ति साधुकृया; 

या फलमभिसंघाय क्रियते, तस्या एष विनियोग उक्तः 

एकेषां शाखिनाम- ‹ सुहृदः साधुकलयाुपयन्ति ` इति ¦ त- 

स्या एव च इदम् अघवदष्ेषाविनाश्चनिरूपणम्-इतरस्याप्ये- 

वमसं्छेष इति । तथाजातीयकस्य काम्यस्य कर्मणो विद्यां 

प्रत्यनुपकारकस्वे संप्रतिपत्तिः उभयोरपि जैमिनिवाद्रायण- 

योराचाययोः ॥ 

यद्व विद्येति हि ॥ १८ ॥ 

समधिगतमेतदनन्तराधिकरणे -- नियमभ्निहो्ादिकं 

कमम अुमुश्चुणा मोक्षप्रयोजनोदेशञेन कृतसमुपात्तदुरितक्षयहेतु- 

१२. विथाक्ञान- द्वारेण सन्त्वशयुद्धिकारणतां प्रतिपद्यमानं 

साधनत्वा- मोक्षप्रयोजनन्रह्यायिगमनिभित्तत्वेन ब्रह्म 

धिकरणम् । विद्यया सह॒ एककार्य भवतीति ; तत 

अभ्मिहोच्रादि कमीङ्गव्यपाश्रयविद्यासंयुक्तं केवरं चास्ति-- 

°्य॒एवं॑विद्धान्यजति' य एषं विद्धा ज्ञुहोति' °य एवं 
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विद्धाञ्छंसति ` "य एवं नि द्वान्गायति ` ‹ तस्मादेषंविदमेव 
बरह्माणं कुर्वीत ' (तेनोभौ रुतो यश्चैतदेवं वेद् यश्च न 

वेद्" इयादिवचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमस्ति, केवलमप्यम्ति । 

तत्रेदं विचार्यते---किं षिद्यासंयुक्तमेव अथिहोत्रादिकं कम 

स॒म॒क्षोविदयाहेवुत्वेन तया सह् एककायें प्रतिपद्यते, न 

केवलम् ; उत विद्यासंयुक्तं केवरं च अविङ्षपेणेति । कुतः 

संदाय: £ ‹ तमेतमास्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति ` इति यज्ञादी- 

नामविशेषण आत्मवेदनाङ्गत्वेन श्रवणात् , विद्यासंयुक्तस्य 

च अग्निहोत्रादेषिशिष्टत्वावगमात् । किं तावस्प्ाप्रम  विद्या- 

संयुक्तमेव कमे अभ्रिहोत्रादि आत्मविन्याशेपलं प्रतिपद्यते, 

न विद्याहीनम् , विद्योपेतस्य विशिष्टत्वावगमाद्िद्याविदही- 

नात्- ‹ यदहरेव जुहोति तदहः पुनभरैस्युमपजययवं विद्धान् ` 

इयादिश्रतिभ्यः, ' बुद्धया युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रहा- 

स्यसि ' "दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्धनंजय ` इल्यादिस्म्- 

तिभ्यश्च इत्येवं प्रप्े-- 

प्रतिपाद्यते-- यदेव विद्ययेति हि । सत्यमेतत्-- 

विद्यासंयुक्तं कम अञथिहो्रादिकं निधाविहीनाल्क्मणोऽन्नि- 
होत्रादिशिष्टम् , विद्धानिव ब्राह्मणो विद्याविहीनाद्भाह्मणात् ; 

तथापि नास्यन्तमनपेक्ं विध्ाविहीनं कमे अगभ्रिहोत्रादिकम् ; 
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कस्मात् ? ‹ तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति इत्यविशेषेण 

अभ्भिहोतरादेर्विदयादेतुत्वेन श्रुतत्वात् । ननु विद्यासंयुक्तस्य 

अभ्भिहोत्रादेविद्याविहीनाद्धि्िष्टत्वावगमात् विद्याविहीनमभि- 

होत्रादि अआत्मविद्याहेवुत्वेनानपेक्षमेवेति युक्तम् नैतदेवम् ; 

विद्यासहायस्याश्चिहोत्रादेर्विद्या निमित्तेन सामभ्यातिकश्षयेन यो- 

गात् आस्मज्ञानं प्रत्ति कश्ित्कारणलत्वातिशयो भविष्यति, न 

तथा बिद्याविदहीनस्य--इति युक्तं कल्पयितुम् ; न तु भयज्ञेन 

विविदिषन्ति ' इलयत्राविरेषणात्मज्ञानाङ्गेन श्रुतस्याभ्रिहो- 

तरादेरनङ्गत्वं शक्यमभ्युपगन्तुम् ; तथा दि श्रुतिः--" यदेव 

विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति ' 

इति विद्यासंयुक्तस्य कमणोऽग्मिहोत्रादेः वीयेवत्तरत्वाभिधा- 

नेन स्वकाय प्रति कंचिदतिश्शयं त्रुबाणा विद्याविदहीनस्य 

तस्यैव तस्रयोजनं प्रति वीर्थवत्वं दशयति ; कर्मणश्च 
वीयैवच््वं तत् , यत्छखप्रयोजनसाधनसहत्वम् । तस्माष्ठि्यासरं- 

युक्तं नियमथ्चिहोत्रादि विद्याविहीन च उभयमपि सुमुश्चुणा 

मोक्षप्रयोजनोदेरोन इहं जन्मनि जन्मान्तरे च प्रागज्ञानो- 

त्पत्तेः कृतं यत्, तद्यथासामथ्य॑ब्रह्याधिगमप्रतिबन्धकार- 

णोपात्तदुरितक्षयहेतुखद्वारेण ब्रह्माधिगमकारणत्वं प्रतिपद्य- 

मानं श्रवणमननश्रद्धातास्पययन्तरङ्गकारणापेक्षं ब्रह्मवियया 
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सह एककार्य भवतीति स्थितम् ॥ 

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सप्ते ॥ १९ ॥ 
अनार्धकार्ययोः पुण्यपापयोर्धिद्यासामभ्यौरश्रय उक्तः । 

इतरे तु आरच्धकार्य पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म 
१७. इतरक्षपणा- संपद्यते, £ तस्य॒ तावदेव चिरं यावन्न 

धिकरणम् । विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये ' इति “ब्रह्मैव स- 

ननरह्माप्येति ' इति च पवमाद्विश्रुतिभ्यः । नु सत्यपि म- 

म्यण्दशने यथा प्राग्देहपातद्धेदददनं द्विचन्द्रदर्थनन्यायेना- 

नुच्रत्तम , एवं पश्चादप्यूनुवर्तेत-न, निमित्ताभवान् । उपभा- 

गेषक्षपणं हि ततरानुवृत्तिनिमित्तम , न च ताटशमत्र कि- 

चिदस्ति । ननु अपरः कमाश्योऽभिनवम्रुपमोगमारप्स्यते- 

न, तस्य दग्धबीजत्वात् ; भिग्याज्ञानावष्टम्भं हि कर्मान्तरं 

देहपात उपभोगान्तरमारमभेत ; तच्च मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञा- 

नेन दग्धम- इयतः साध्वेतत् आरब्धकायेक्षये विदुषः केव- 

स्यमवशयं मवतीति ॥ 

इति श्रीमस्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रागोषिन्द- 
मगवत्पूस्यपादिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कतौ 

दारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 
चतुथोध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 

~-------">"0--+------ 







द्वितीयः पादः ॥ 

थू अपरासु विद्यासु फलग्राप्तये देवयानं 

पन्थानमवतारयिष्यन् प्रथमं तावत् यथा- 

साखसुच्ान्तिक्रममन्वाचष्टे; समाना हि 

विद्दविदुषोरुत्कान्तिरिति वक््यति--~ 

वाञनसि द्नाच्छञ्दाच ॥ १॥ 
अस्ति प्रायणविषया श्रुतिः-- ˆ अस्य सोम्य पुरुषस्य 

प्रयतो बाड्नसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः 

१. वागधि- परस्यां देवतायाम् इति । किमिह वाच 

करणम् । एव वृ्तिमन््या मनसि संपत्तिरूच्यते, उत 

वाग्वृन्तेरिति विश्चयः । तच वागेव तावत् मनसि सपद्यत 

इति प्राप्रम् ; तथा हि श्रुतिरवुगृहीता भवति; इतरथा 

छक्षणा स्यात् ; श्युतिरक्षणाविशये च श्युतिन्योस्या, न 

क्षणा ; तस्मात् वाच एव अयं मनसि प्रख्य इति ॥ 

एवं प्रा, च्रूमः-- बा्छृत्तिमेनसि संपद्यत इति । कथं 

वाग्बृत्तिरिति व्याख्यायते, यावता ` वाङ्मनसि इधेव 
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आचायेः पठति १ सव्यमेतत् ; परिष्यति तु परस्तात-- 

° अविभागो वचनात्? इति; तस्मादत्र व्रत््युपशममात्रं 

विवक्षतीति गम्यते । तन््वप्रख्यविवक्षायां तु सवेतरैव अवि- 
मागसाम्यात् किं परत्रैव विन्निष्यात्- ‹ अविमागः ` इति; 

तस्मादच्र वत्युपसंहारविवक्षा । वाग्वृत्तिः पूवमुपसंह्ियते 

मनोवृत्ताववस्थितायामियथेः । कस्मात १ दशनात्--- दश्यते 

हि वाण्वृततेः पूर्वोपसंहारो मनोवृत्तौ विदमानायाम्; न 

तु वाच एव ब्ृत्तिमत््या मनस्युपसंहारः केनचिदपि द्रं 

शक्यते । नलु श्ुतिसाम्यीत् वाच णवायं मनस्यप्ययो 
युक्त इस्युक्तम्-- नेयाह्, अतस्रकरृतित्वात; यश्च हि यत्त 
उत्पत्तिः) तस्य तत्र प्रख्यो न्याय्यः, मृदीव शरावस्य; न 
च मनसो बागुतपद्यत इति किंचन प्रमाणमस्ति । वरत्युद्धवा- 
भिभवौ तु अप्रकृतिसमाश्रयावपि दद्येते ; पाथिवेभ्यो हि 
इन्धनेभ्यः तैजसस्यनधरैत्तिरुद्धयति, अप्सु च उपशाम्यति । 
कथं तर्हिं अस्मिन्पक्षे शब्दः- ‹ बाड्नासि संपद्यते › इति? 
अत॒ आह-- श्दाेति; शब्दोऽप्यस्मिन्पक्चेऽवकस्पते, 

वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादियर्थः ॥ 
© 

अजत एव च सकवाण्यनु | २॥ 

¢ तरसमादुपान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियेमनसि संपद्यमानैः' 
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इलयच्र अविशेषेण सर्वेषामेवेन्द्रियाणां मनसि सपा श्रूयते ; 

तत्रापि अत एव वाच इव चश्षुरादीनामपि सवृत्तिके मन- 

स्यवस्थिते वृत्तिरोपदशेनात् तन्त्वप्रल्यासंभवात शब्दोपपन्ते- 

श्च वृत्तिद्रारेणेव सवौणीन्द्रियाणि मनोऽलुबतन्ते । सवेषां 

करणानां मनस्युपसंहाराविशेषे सति वाचः प्रथग्ब्रहणम् 

८ वाङ्मनसि संपद्यते ' इ्युदाहरणाज्ुरेधेन ॥ 

तन्मनः पाण उत्तरात् ॥ ३॥ 

समाधिगतमेतत्--' बाड्नतसि संपद्यते" इलयत्र वत्तिसं- 

पत्तिबिवक्षेति; अथ यदुत्तरं वाक्यम् ° मनः प्राणे" इतिः 

२. मनो. किमच्रापि वृत्तिसंपात्तिरेव विवक्ष्यते, उत 

करणम् । वृत्तिमस्संपत्तिः- इति विचिकि्सायाम् › 

वत्तिमत्संपत्तिरेव अत्र इति प्राप्नम् › श्रुयबुप्रहात् ; त्स्परकृ- 

तित्बोपपत्तेशच ; तथा हि-- अन्नमयं हि सोम्य मन अपो- 

मय; प्राणः इयन्नयोनि सन आमनन्ति, अन्योनिं च प्रा- 

णम् ; आपरश्चान्नमसखजन्त--इति श्रुतिः । अतश्च यन्मनः 

प्राणे प्रीयते, अन्नमेव तदप्यु प्रीयते; अन्न हि मनः, 

आपश्च प्राणः, प्रक्रृतिविकाराभेदादिति । एव प्राः ब्रूमः- 

तदपि आगृहीतब्ेन्द्रियवृत्ति मनो वृत्ति्रारेणेव प्राण श्र 

ङीयत इति उन्ताद्वाक्यादवगन्तव्यम्; तथा दहि सुषुप्सो- 
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यमूर्षोश्च प्राणवृन्तौ परिस्पन्दात्मिकायामवस्थितायाम › म- 
नोवृत्तीनाञुपशमो दश्यते; न च मनसः स्वरूपाप्ययः प्रा- 

णे संभवति ; अतल््रकतित्वात् । नयु दितं मनसः प्राण- 

्रकृतित्वम्--तैतत्लारम् ; न हि ईदृशेन प्राणाडिकेन तत्प्र 
कृतित्वेन मनः प्राणे संपत्तुमहति ; एवमपि हि अन्ने मनः 

संपद्येत, अपु चान्नम् , अप्स्वेव च प्राणः; न ह्यततस्मिन्नपि 

पक्षे प्राणभावपरिणताभ्योऽद्भयो मनो जायत इति फिचन 

प्रमाणमस्ति; तस्मात् न मनसः प्राणे सखरूपाप्ययः । वृ्त्य- 

प्यचऽपि तु शब्दोऽवकल्पत, वृत्तिवरत्तिमतोरभेदापचारान 

इति दितम् ॥ 

सोऽध्यक्चे तड्पगमादिभ्यः ॥ > ॥ 

स्थितमेतत्--यस्य यतो नोत्पत्तिः, तस्य तस्मिन्वृत्ति- 

प्रख्यः, न खरूपग्रख्य इति ; इदमिद्ानीम् ' प्राणस्तेजसि ' 

३. अध्यक्षा इदन्न चिन्यते---किं यथाश्रुति प्राणस्य 

धिकरणम् । तेजस्येव वृत््युपसंहारः, किं वा देहेन्दरिय- 

पराध्यक्षे जीव इति । तत्र श्रुतेरनतिशङ्कयत्वात् प्राणस्य 

तेजस्येव संपत्तिः स्यात् , अश्रुतकस्पनाया अन्याय्यतात्- 

इयेवं प्राते प्रतिपद्यते--सोऽध्यक्च इति । स प्रकृतः प्राणः, 
अध्यक्षे अविद्याकमंपूवैभज्ञोपाधिके विज्ञानात्मनि अवतिष्ठते ; 
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तस्रधाना प्राणवरत्तिभवतीयथेः ; कतः £ तदुपगमादिभ्यः-- 

८ एवमेवेभमास्मानमन्तकारे सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यतरै- 

तदर्ष्वोच्छरासी भवति ` इति हि श्रुयन्तरम् अध्यक्षोपगा- 
मिनः सर्वान्प्राणान् अविशेषेण द्यति; विशेषेण च ‹ त- 

मुख्तामन्तं प्राणोऽनूत्ामति ` इति पच्वघृत्तेः प्राणस्य अध्य 

क्षाजुगामितां दशेयति, तदनुचृत्तितां च इतरेषाम् `प्राणम- 

नूरछामन्तं सर्वे प्राणा अनू्तामन्ति ' इति; ‹ सविज्ञानो 

भवतिः इति च अध्यक्षस्य अन्तर्िज्ञानवच््वप्रददनेन त- 

स्मिन् अपीतकरणभ्रामस्य प्राणस्य अवस्थानं गमयति । 

नलु ' प्राणस्तेजसि ' इति श्रूयते ; कथं प्राणोऽध्यक्षे इयधि- 

कावापः क्रियते नैष दोषः, अध्यक्षप्रधानत्वादुक्रमणा- 

दिन्यवहारस्य, श्रुयन्तरगतस्यापि च विशेषस्यपिक्षणीय- 

त्वात् ॥ 

कथं तदहं ' प्राणस्तेजसि ' इति श्रृतिरित्यत आह-- 

भूतेषु तच्छरूतेः ॥ ५॥ 
५ 

स प्राणसंप्रक्तोऽध्यक्षः तेजःसहचरितेषु भूतेषु देहनीज- 

भूतेषु सूक्ष्मेषु अवतिष्ठत इलयवगन्तम्यम् › ‹ प्राणस्तेजसि ' 

इति श्रुतेः । नयु च इयं श्रतिः प्राणस्य तेजसि स्थितिं 
६, प, 7711, 16 
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दर्शयति, न प्राणसंप्रक्तस्याध्यक्षस्य-- नैप दोषः, सो- 

ऽध्यक्षे- इति अध्यक्षस्याप्यन्तराङ उपसंख्यातस्वात् ; यो- 

ऽपि हि सखघ्रान्मधुरां गत्वा मथुरायाः पारदधिपुल्लं व्रजति, 

सोऽपि सुघ्रास्पारकपुत्रं यात्रीति शक्यते वदितुम् ; तस्मात्त 

‹ प्राणस्तेजसि ` इति मप्राणसंप्रक्तस्याध्यक्षस्यव एतत तेजः- 

सह चरितेषु भूतेप्वनस्थानम ॥ 

कथं तेजःसहचरितेषु भूतेष्वित्युच्यते, यावता एकमेव 

तेजः श्ूयते- ' प्राणस्तेजसि ' इति १ अत आह--- 

सैकस्मिन्द रौयतो दि ॥ ९ ॥ 

न एकस्मिन्नेव तेजसि शारीरान्तरप्रप्सावेखायां जीवोऽव- 

तिष्ठते, कार्यस्य शरीरस्यानेकात्मकत्वदशनात् । दशंयतश्च 

एतमर्थं प्रञ्चप्रतिवचने आपः पुरुषवचसः ' इति ; तव्या- 

ख्यातम् ‹ उयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् ̀  इदन्न । श्रतिस्म्रती च 

एतमथ दशयतः ; श्रुत्तिः-- " प्रथ्वीमय आपोमयो बायु- 

मय आकाश्चमयस्तजोमयः इयाद्या ; स्मृतिरपि-- अण्व्यो 

माच्राविनाश्चिन्यो दशार्धानां तु -याः स्मरताः । ताभिः 

सार्धमिदं सरव ̀  संमवत्यनुपूेश्चः." इद्याद्या । नलु च उपसं- 

हृतेषु वागादिषु करणेषु शरीरान्तरपेप्सावेद्ायाम्. ‹ कायं तदा 
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पुरुषो भवति” इत्युपक्रम्य श्रुलन्तरं कमाँश्रयतां निरूपयति- 

° तौ ह यदूचतुः कम हैव तदूचतुरथ ह यस्रशषंसतुः क्म 
हैव तस्प्रशंसतुः ` इति; अत्रोच्यते-- तत्र कर्मप्रयुक्तश्य 

ग्रहातिग्रहसंज्ञकस्य इन्द्रियविषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रवरृत्ति- 

रिति कमाश्रयतोक्ता ; इह पुनः मूतोपादानादेहान्तरो्पत्ति- 

रिति भूताश्रयत्वञुक्तम् ; प्रशचसाशब्दादपि तच्र प्राघान्यमात्ं 
कर्मणः प्रद््ितम्, न साश्रयान्तरं निवारितम्; तस्मादवि- 

रोधः ॥ 

समाना चाखल्युपक्रमाद सतत्वं 

चानुपोष्य ॥ ७ ॥ 

सेयमुत्करान्तिः किं विद्रदविदुषोः समाना, किं बा विशे 
षवती- इति विशयानानां विशेषवतीति तावस््राप्तम् । भूता- 

2. आसल्युपक- श्रयविशिष्टा ह्येषा ; पुनभेवाय च भूतान्या- 

माधिकरणम् । श्रयन्ते; नच विदुषः पुनभवः सभरवति; 

अख्तव्वं हि विद्धानद्लुते-- ईति स्थितिः; ` तस्माद् विदुष 

एव एषा उत्करान्तिः । नु विच्चाप्रकरणे समाश्नानात् विदुष 

एव एषा भवेत्- न, खापादिवत् यथाप्राघ्रातुकीतेनात् ; 

यथा हि ‹ यत्रैतत्पुरुषः सखपिति नाम ` ‹ अशिद्िषति नाम 

‹ पिपासति नाम ̀  इति च .सवप्राणिसाघारणाः.एव खवापाद्- 



८०६ सूत्रभाष्ये [पा. २. 

योऽनुकीलयन्ते विद्याभ्रकरणेऽपि प्रतिपिपादयिषितवस्तुप्रतिपा- 

दनानुगुण्येन; न तु विदुषो विशेषवन्तो विधिरस्यन्ते ; एवम् 
इयमपि उत्क्रान्तिः महाजनगतैवानुकीयते, यस्यां परस्यां 

देवतायां पुरुषस्य प्रयतः तेजः संपद्यते स॒ आत्मा तन्त्वम- 

सि~ इलयेतत्प्रतिपादयितुम् । प्रतिषिद्धा च एषा विदुषः- 

न तस्य प्राणा इत्कामन्ति ` इति । तस्मात् अविदुष एतै- 

षेति ॥ 

एवे प्राप्न नूमः-- समाना चैषा उत्करान्तिः ‹ वाडनसि ' 

इसयाद्या विद्वदविदुषोः आसल्युपक्रमात् भवितुमहैति, अवि- 

शेषश्रवणात् ; अविद्वान् देहबीजभूतानि भूतसृक्ष्माण्याभ्रिय 

कमभ्रयुक्तो देहरहणमनुभवन् संसरति, विद्स्तु ज्ञानप्रका- 

शितं मोक्षनाडीद्वारमाश्रयते- तदेतत् " आससत्युपक्रमात् ' 

इ्युक्तम् । नतु अगृतत्वं विदुषा प्राप्तन्यम्, न च तदेशा- 

न्तरायत्तम् › तन्न कुतो भूताश्रयत्वं सृल्युपक्रमो वेति- अ- 

त्रोच्यते-- अनुपोष्य च, इदम् , अदग्ध्वा अलन्तमविद्या- 

दीन्छेशान् , अपरविद्यासामर्थ्यात् आपेकिकममृतत्वं प्रेप्सते 

संभवति तत्र द्युपक्रमः ; भूताश्रयतवं च~ न हि निराश्र- 

याणां प्राणानां गतिरुपपद्यते ; तस्माददोषः ॥ 

तदापीतेः संसारव्यपदेशात् ॥ ८ ॥ 
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¢ तेजः परस्यां देवतायाम् ' इलत्र प्रकरणसामर्यात् तत् 

यथा प्रकृतं तेजः साध्यक्षं सप्राणं सकरणभ्रामं भूतान्तरख- 

५. संसारव्यपदे- हितं प्रयतः पुंसः परस्यां देवतायां संपद्यत 

शाधिकरणम् । द्ूयेतदुक्तं भवति; कीटरी पुनरियं संप- 

त्तिः स्यादिति चिन््ते । तत्र आयन्तिकं एव तावत् खश- 

पप्रविलय इति प्राप्तम् , तस्रक्ृतित्वोपपत्तेः ; सर्वस्य हि 

जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृतिः परा देवतेति प्रतिष्ठापितम्; 

तस्मात् आलयन्तिकी इयमविभागापत्तिरिति । एवं प्राप्ते, बूमः 

--तत तेजञदि भूतसृक्घमं श्रोत्रादिकरणाश्रयभूतम् आपीतेः 

आसंसारमोभ्षात् सम्यग्ज्ञाननिभमित्तात् अवतिष्ठते--, योनि- 

मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुभन्येऽनुसंयन्ति 

यथाकमं यथाश्रुतम् ' इ्यादिसंसारत्यपदेश्ञात् ; अन्यथा हि 

सवैः प्रायणसमय एव उपाधिप्रयस्तमयादलयन्तं ब्रह्म संपद्येत, 

तत्र विधिशाख्नमन्थकं स्यात् , विदा्ाञ्लं च; मिथ्याज्ञान- 

निमित्तश्च बन्धो न सम्यगज्ञानारते बिखंसितुमहति ; तस्मात् 

ततपरकृतित्वेऽपि सुपुप्निप्रख्यवत् बीजभावावकेषैव एषा सत्सं- 

पत्तिरिति ॥ 

स॒श्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलग्घेः ॥ ९॥ 

तञ्च इतरभूतसषितं तेजो जीवस्य अस्माच्छरीरास्रवसत 
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आश्रयभूतं स्वरूपतः परिमाणतश्च सृक््मं भवितुमहेति । 

तथा हि नाडीनिष्कमणश्रवणादिभ्योऽस्य सौक्ष्म्यमुपरभ्यते । 

तत्र तनुत्वात्सचारोपपत्तिः ; स्वच्छस्वाच्च अप्रतिघातोषपत्तिः ; 

अत एव च देहाननिग॑च्छत् पाश्ैस्थै्नोपरुभ्यते ॥ 

नो पमर्दैनात्तः ॥ १० ॥ 

अत एव च सुष्ष्मत्वात् नाद स्थलस्य शरीरस्योपसर्देन 

दाहादिनिमित्तेन इतरत्सृक्ष्मं शारीरसुपश्यते ॥ 

अस्यैव चोपपत्चेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 

अस्यैव च सूक्ष्मस्य शरीरस्य एष उष्मा, यमेतस्मि जीव 

च्छरीरे संस्पर्शेनोष्माणं विजानन्ति । तथा हि सृतावस्थायाम् 
[4.3 थते क (~ भ भ. भ [3 भ नभ् 

अवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि च रूपादिषु देहगुणेषु, न 

उष्मा उपरम्यते, जीवद्वस्थायामेव तु उपरभ्यते-- 

इयत उपपद्यते प्रसिद्धश्षरीरव्यतिरिक्तव्यपाश्रय एव एष उ- 

ष्मेति । तथा च श्रुतिः--; उष्ण एव जीविष्यञ्शीतो 
मरिष्यन् ' इति ॥ 

प्रतिषेधादिति चेन्न चारीरात्॥ १२॥ 

: अशरृतत्वं चानुपोष्य ' इयतो विक्ञेषणात् आलयन्तिकेऽम- 
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तत्वे गल्युच्कान्स्योरभावोऽभ्युपगतः; तत्रापि केनचित्कारणेन 

द. प्रतिप्रधा- उत्क्रान्तिमाक्चद्कय प्रतिषेधति-- “अथा- 

धिकरणम् । कामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम 

आत्मकामो मवति न तस्य प्राणा उत्करासन्ति ब्रह्मैव सन्त्र 

द्याप्येति ` इति । अतः परविद्याविषयास्प्रतिषधात् न परबह्य- 

विदो देहात् प्राणानामुत्कान्तिरस्तीति चेत् , नेस्युच्यते, यतः 

श्ारीरादात्मन एष उत्करान्तिप्रतिषेधः प्राणानाम् , न शरीरात् । 

कथमवगम्यते १ ‹ न तस्मास्राणा रत्करामन्ति" इति राखान्तरे 

पच्चमीभ्रयोगान् ; संबन्धसामान्यविषया हि षष्ठी श्ाखान्तर- 

गतथा पच्वम्या संबन्धविरशेषे व्यवस्थाप्यते ; ‹ तस्मात् ' इति 

च प्राधान्यात् अभ्युद्यनि;श्रेयसाधिकृतो देही संवध्यते, 

न देहः; न तस्मादुश्चिकरमिषोर्जवात् प्राणा अपक्रामन्ति, 

सहैव तेन भवन्ति-- इयथः । सप्राणस्य च प्रवसतो भव- 

स्युल्कान्तिर्देहादिति ॥ 

एवं प्राप्न, प्रत्युच्यते-- 

स्पष्टो दयेकेषाम् ॥ १३ ॥ 

नैतदस्ति- यदुक्तम् , परन्रह्मविदोऽपि देहात् अस्त्यु- 

च्रान्तिः उत्करान्तिप्रतिषेधस्य देद्यपादानत्वादिति; यतो 
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देहापादान एव उत्कान्तिप्रतिषेध एकेषां समाघ्नातृणां स्पष्ट, 
उपरभ्यते । तथा हि-- आतभागप्रमे (यत्रायं पुरषो 

म्रियत उदस्मास्राणाः क्रामन्याहो नेति ̀  इयत्र, ° नेति हो- 

बाच याज्ञवर्क्यः ' इलयनुक्ान्तिपक्षं परिगृह्य, न तद्यैयम- 

सुत्करान्तेषु प्राणेषु म्तः- इयस्यामाकशङ्कायाम् “अत्रैव सम- 

वनीयन्ते ' इति प्रविखयं प्राणानां प्रतिज्ञाय, तत्सिद्धये ८ स 

उच्छरयत्याध्मायत्याभ्मातो भृतः रोते” इति स-शाव्द्परामू- 

ष्टस्य प्रकृतस्य इतक्रान्यवधेः उच्छरुयनादीनि समामनन्ति; 

देहस्य च एतानि स्युः न देहिनः; तत्सामान्यात् , (न 

तस्मात्प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव समवनीयन्ते ` इयत्रापि--अभ- 

दोपचरेण देहापादानस्यैव उत्करमणस्य प्रतिषेधः- यद्यपि 

प्राधान्यं देहिनः-- इति व्याख्येयम्, येषां पच्चमीपाठः । 

येषां तु षष्ठीपाठः, तेषां विद्रत्संबन्धिनी उत्क्रान्तिः प्रति- 

पिध्यत इति, प्राप्रोत्कान्तिप्रतिषेधाथेत्वात् अस्य वाक्यस्य, 

देहापादातैव सा प्रतिषिद्धा भवति देहादुक्कान्तिः प्राप्ा, 

न देददिनः; अपि च 'च््चुष्टो वा मून वान्येभ्यो 

वा दारीरदेशेभ्यस्तमुत्करामन्तं प्राणोऽनूत्कामति प्राणमनू्करा- 

मन्तं सर्वे प्राणा अनू्रामन्ति ' इयेवमविद्वादिषये सप्रपश्च- 

मत्करमणं संसारगमनं च दशेयित्वा, ! इति सु कामयमानः ' 
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इति उपसंहृय अविद्रत्कथाम् , ‹ अथाकामयमानः इति 

व्यपदिर्य विद्धांसम्--यदि तद्विषयेऽप्युत्करान्तिमेव प्राप- 

येत्, असमल्रस एव व्यपदेश्चः स्यात् ; तस्मात् अविद्द्वि- 
षय प्राप्रयोगेत्युत्कान्स्योः विद्रद्धिषये प्रतिषेधः-इयेवमेव 

व्याख्येयम् , व्यपदेशषा्थवत्त्वाय | न च नह्मविदः सर्वंगत- 
ब्रह्मासभूतस्य प्रक्षीणकामकमेणः उतकरान्तिः गतिवौ उपप- 

दयते, निमित्ताभावात् । ८ अत्र ब्रह्म समश्नुते ` इति च एवं- 

जातीयकाः श्रुतयो गल्युत्कान्योरभावं सूचयन्ति ॥ 

स्मयते च ॥ १४॥ 

स्मयतेऽपि च महाभारते गल्यु्कान्त्योरभावः-- ‹ सवै- 

भूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पयतः । देवा अपि मार्गे 

मुह्यन््यपदस्य पदैषिणः इति । ननु गतिरपि ब्रह्मविदः 
सवेगतब्रह्मास्मभूतस्य स्मयेते- ‹ जकः किल ॒वैयासकिमु- 
्ुरादियमण्डरूमभिप्रतस्थे पित्रा चाजुगस्याह्ूतो भो इति 

प्रतिशुश्राव ` इति-- न ; सद्चरीरस्यैव अयं योगबलेन बि- 

शिष्टदेशभ्ाप्निपूवंकः शरीरोत्सगं इति द्रष्टव्यम् , सवेभूतद- 
सयत्वा्युषन्यासात््; न दहि अक्षरीरं गच्छन्तं सवेभूतानि 

दषं शक्ुयुः ; तथा च ततैवोपसंहतम्-- ‹ शुकस्तु मार- 

ताच्छीघ्रां गत्ति कत्वान्तरिक्षगः । दशेयित्वा प्रभावं खं 



८१२ सूत्रमाप्ये [पा. २. 

सवेभूतगातोऽभवत्' इति । तस्मादभावः पर ब्रह्मविदो 

गल्युत्करान्योः ; गतिश्चुतीनां तु विषयञुपरिष्टाग्याख्या- 

स्यामः | 

तानि परे तथा द्याह ॥ १५ ॥ 

तानि पुनः प्राणश्ब्दोदितानि इन्द्रियाणि भूतानि च 

परनब्रह्मविदः तस्मिन्नेव परस्मिन्नासनि प्रीयन्ते; कस्मात् ? 

७. वागादि- तथा हि आह श्रुतिः --‹ एवमेवास्य परिद्र- 

ख्याधि- टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरषं 

करणम् । प्राप्यास्तं गच्छन्ति ' इति । नु " गताः 

कटाः पच्दक्च प्रतिष्ठाः इति विद्वद्विषयेवापरा श्रतिः 
परस्मादास्मनोऽन्यत्रापि कलानां प्रख्यम् आह् स्म-- 

न; सा खलु व्यवहारपेक्षा- पाथिवाद्याः कटाः प्रथि- 

व्यादीरेव स्वप्रकृतीरपियन्तीति ; इतरा तु विद्रसरतिपत्त्य- 

पेक्षा- कत्ल कराजातं परब्रह्मविदो ब्रह्मैव संपद्यत इति ; 

तस्माददोषः ॥ । 

अविभागो वचनात् ॥ १६ ॥ 

स पुनर्बिदुषः कठप्रख्यः करिम् इतरेषामिव सावरोषो 

मवति, आहोस्विन्निरवशेष इति । तत्र प्रख्यसामान्यात् 
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शक्लयवशेषता्रसन्तौ ब्रवीति-- अविभागापत्तिरेवेति ; कुतः? 

८. अविभाया- वचनात्; तथा हि कराप्रख्यसुक्त्वा 

धिक्रणम.। वक्ति-- ‹ भिद्येते तासां नामरूपे पुरूष 

इयेवं प्रोच्यते स एपोऽकरोऽमरतो भवति ' इति । अनि- 

द्यानिमित्तानां च कलानां न सि्यानिमित्ते प्रख्ये सावरेष- 

त्वोपपत्तिः । तस्मादविभाग एवेति ॥ 

तदोकोऽग्रज्वलनं लत्पकाद्ितद्रारो 

विद्यासामश्यौन्तच्छेषगलयनु- 

स्ृतियोगाच हादानुगरहीतः 
राताधिकया ।॥ १७ ॥ 

समाप्ना प्रासङ्गिकी परविद्यागता चिन्ता; संप्रति तु अ- 

परविद्याविषयामेव चिन्तामनुबतेयत्ति । समाना च आस्रस्यु- 

९. तदोकोऽधि- पक्रमात् विद्रदविदुषोरत्कान्तिः- इत्युक्त- 

करणम् 1 म्; तम् इदानी सत्युपक्रमं, दृश्यति । 

तस्य उपसंहृतवागादिकलरापस्योश्चिक्रमिषतो विज्ञानासनः; 

आकः; आयतनं हृदयम्-८ स॒ एतास्तेजोमात्राः समभ्याददा- 

नो हृदयमेवान्ववक्रामति ` इति श्रुतेः, तद्प्रप्रञ्वकनपूर्विका 

चक्षुरादिस्थानापादाना च उत्क्रान्तिः श्रूयते-- तस्य दैत- 
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स्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्र्योतेमैष आसा निष्कामति 
च्चष्टो वा मर्धो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः इति ¦ सा 

किमनियमेनैव विद्धदविदुषोभमैवति, अथास्ति कथ्चिद्धिटुषो बि- 

रोषनियमः- इति विचिकित्सायाम् , श्रयविशेषादनियमप्राप्रो 

आचष्टे-- समानेऽपि हि बिद्रदविदुषोहेदयाग्रप्रयोततने तस- 

कारितद्वारस्वे च, सूधेस्थानादेव विद्धान्निष्कतामति, स्थाना- 

न्तरेभ्यस्तु इतरे ; ऊतः £ विद्यासामभ्यौत्; यदि विद्वानपि 
इतरवत् यतः कुतथिदेहदेशात् उत्रामेत् , नेव उल्छष्ं छोकं 
केत, तत्र अनथिकैव विद्या स्यात् । तच्छेषगलयनुस्पतियो- 

गाच-विधयाञ्चेषभूता च मूर्धन्यनाडीसंबद्धा गतिः अनुशी- 
रूयित्तव्या विद्या विरोषेषु विहिता; ताममभ्यस्यन् तथैव परति- 
छत इति युक्तम् । तस्मात् हृदयाख्येन ब्रह्मणा सुपासितेन 
अनुगृहीतः तद्धावं समापन्नो विद्धान् मूरधन्ययैव शताधिकया 
रातादतिरिक्तया एकशततभ्या नाख्या निष्क्रामति, इतरा- 

भिरितरे । तथा हि हादैवियां प्रकृय समामनन्ति ‹ शतं 
चैका च हृदयस्य नाङ्यस्तासां मूर्थानमभिनिःखतैका 
तयोध्वमायन्नमृतस्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्करमणे भवन्ति" 
इति ॥ 

ररम्यज्ुसासे ॥ १८ ॥ 
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अस्ति हादैचिदया ‹ अथ यदिदमस्मिन्न्रद्यपुरे दहरं पुण्ड- 

रीकं वेदम ' इत्युपक्रम्य विहिता ; त्स्प्रकरियायाम् (अथ या 

१०. सम्यधि- एता हदयस्य नाङ्यः ' इत्युपक्रम्य सप्र- 

करणम् । पञ्च नाडीरदिमसंबन्धसुक्त्वा उक्तम्-- 

‹ अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुल्कामलथेतेरेव रदरिमभिरूष्वेमा- 

क्रमतेः इति; पुनश्वोक्तम्-- ‹ तयो्व॑मायनज्ञश्रतत्वमेति ' 

इति; तस्मात् राताधिकया नाङ्या निष्करामन् रहम्यनु- 

सारी निष्कामतीति गम्यते | तत् किम् अविशेषेणेव अहनि 

रात्रौ वा भ्रियमाणस्य रदम्यनुसारित्वम् , आहोस्विदहन्येव 

-इति संशये सति, अविशेषश्रवणात्त् अवि्ेषेणैव तावत् 

रदम्यनुसारीति प्रतिज्ञायते ॥ 

निदि नेति चेन्न संबन्धस्य यावदेहभा- 

वित्वादृद्ोयति च ॥ १९॥ 

अस्ति अहनि नाडीरषमिसंबन्ध इति अहनि मृतस्य 

स्यात् रदम्यनुसारित्वम् ; रत्नो तु प्रेतस्य न स्यात् › नाडी- 

रदिमसंबन्धविच्छेदात्-- इति चेत्, न, नाडीरद्िमसं- 

बन्धस्य यावदेहभावित्वात् ; यावदेहभावी हि शिराकिरण- 

संपकैः ; दसेयति चैतमर्थं श्रुतिः-- (अ्ुष्मादादियास- 
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तायन्ते ता आसु नाडीषु घप्र आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते 

तेऽमुष्मिन्नादित्ये सपाः ' इति; निदाघसमये च निश्चास्वपि 

किरणानुच्रत्तिरुपभ्यते, प्रतापादिकायेदशेनात् ; स्तोकाजु- 

वृत्तस्तु दुरुक्ष्यत्वम् ऋरत्वन्तररजनीषु, शौकिरेष्विव दुर्दिनेषु ; 
* अदरेतरतद्रा्नौ दधाति ' इति च एतदेव दश्चंयति । यदि 

च रात्रौ प्रेतः विनैव रदम्यनुसारेण उरष्वमाक्रमेत, रदरम्य- 

नुसारानर्थक्यं मवेत् ; न ह्येतत् विशिष्य अभिधीयते- 

यो दिवा प्रैति, स रदहमीनयेक्त्योध्यैमाक्रमते, यस्तु रात्रौ 
सोऽनपेक्षयेवेति; अथ तु विद्धानपि राचिप्रायणापराधमा- 

त्रेण नो्व॑माक्रमेत, पाक्षिकफला विद्येति अग्रवृत्तिरेव तस्यां 

स्यात् , मत्युकारानियमात् ; अथापि राचावुपरतोऽहराग- 
मम् उदीक्षेत, अहरागमेऽप्यस्य कदाचित् अरर्दिमसंब- 

न्धा शरीरं स्यात् पावकादिसंपकात् ; ‹ स यावरिक्षप्येन्म- 

नस्तावदादित्यं गच्छति इति च. श्रुतिः अनुदीक्षां दश्- 

यत्ति । तस्मात् अविोषेणैव इदं रात्रिदिवं रदम्यनुला- 

रित्वम् ॥ 

अतञायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥ 

अत एव च उदीक्षानुपपत्तेः,. अपाक्षिकफर्त्वाच्च नि- 
च्यायाः, अनियतकारत्वाच्च द्योः, दक्षिणायनेऽपि भ्रियमा- 



सू. २१] चतुर्थोऽध्यायः । ८१७ 

ल [क 

णो विद्वान् प्राप्रोव्येव विद्याफखम् । उत्तरायणमरणप्रारास्यप्र- 

९९. दक्षिणायना- सिद्धेः, भीष्मस्य च प्रतीका दशनात्, ‹ आ- 
धिकरणम् । पूथैमाणयपक्षादयान्षडुद्क्डेति मासाँस्तान् ' 

इत्ति च श्रतेः , अपेक्षितव्यसुत्तरायणम्- इतीमामाश्चङ्काम 

अनेन सूत्रणपनुदति ; प्राश्चस्यप्रसिद्धिः अविद्वद्िषया ; भी- 

ष्मस्य प्रतिपारनम आचारपरिपाखनार्थं पितृप्रसादरन्धस्व- 

च्छन्दमृद्युताख्यापनार्थ च । श्चतेस्तु अथ वक्ष्यति ‹ आतिवा- 

हिकास्तलिङ्गात् ' इति ॥ 

ननु च (यत्र काटे त्वनावरत्तिमाघ्रत्ति चैव योगिनः । 

प्रयाता यान्ति तं कारं वक््यामि भरतषभ इति कालग्रा- 

धान्येन उपक्रम्य अहरादिकारविशेषः स्मृतावनाघ्रत्तये 

नियतः ; कथं रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातोऽनावृत्ति यायात्- 

इयघ्रोच्यते-- 

योगिनः प्रति च स्मयते स्मार्ते 

चैते ॥ २१॥ 

योगिनः प्रति च अयम् अहरादिकारूविनियोगः अनाब्रू- 

तये स्मर्यते ; स्मार्ते चैते योगसांख्ये, न श्रौते ; अतो विष- 
नकि 

यभेदात् प्रमाणविरोषाच्च नाख स्मातेख कारविनियोगस्य 
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्ौतेषु विज्ञानेषु अवतारः । ननु , अभ्िर्ज्योतिरहः शुञ्धः 
षण्मासा उत्तरायणम् । धूमो र त्रिस्तथा छृष्णः षण्मासा 

दक्षिणायनम् ` इति च श्रौतावेतौ देवयानपितयाणौ प्रयभि- 

ज्ञायेते स्ृतावपीति, उच्यते-- ८ तं कां वक्ष्यामि: इति 

स्मतौ काट्रतिज्ञानात् विरोधमाश्चङ्कथ अयं परिहारः उक्तः । 

यदा पुनः स्मृतावपि अग्न्याद्या देवता एव॒ आतिवाहिक्यो 

गृह्यन्ते, तदा न कथिद्धिरोध इति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरितव्राजकाचार्यस्य भ्रीगोविन्दभगव- 

सपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

सारीरकमीमां सासूत्रभाष्ये 

चतुथोध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 

न: 
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तृतीयः पादः ॥ 
"-------#-------- 

खस्युपक्रमात् समानोक्करान्तिरि- 
युक्तम ; सतिस्तु श्यन्तरेष्वनेकधा 
भ्रूयत-- नाडीरद्रिमसंबन्येनेका : अ- 
येतैरेव ररिमिभिरूध्व आक्रमते ' इति ; 
अ्धिरादिकैका ‹ तेऽभिषमभिसभव- 
न्ल्यचिषोऽहः › इति; ‹ स एतं देवयानं 

पन्थानमासाद्याभ्निरोकमागच्छति ' इयन्या ; ' यदा वै पुर्- 

घोऽस्माह्लोकास्ैति स वायुमागच्छति इल्यपरा ; ‹ सुयैदा- 

रेण ते विरजाः प्रयान्ति ' इति च अपरा । तच्र संश्यः- 

किं परस्परं भिन्ना एताः सतयः, किं वा एकैव अनेकवि- 

शेषणेति । तत्र प्राप्तं तावत्--भिन्ना एताः सतय इति, 

भिन्नप्रकरणत्वात् , भिन्नोपासनरोषत्वाश्च ; अपि च ‹अयै- 

तेरेव रदिमिभिः इयवधारणम् अचिराद्यपेक्षायाम् उपर- 
ध्येत, त्वरावचनं च पीञ्येत- ‹ स यावरिक्षप्येन्मनस्ताव- 

दादिलयं गच्छति ` इति; तस्मादन्योन्यभिन्ना एते पन्थान 
इति । एवं प्रापने, अभिद्ध्महे--. 
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अर्चिरादिना तत्परथित्तः । १॥ 
[व भो अधिरादिनेति; सर्वो ब्रह्म प्रेप्सुः अचिरादिनेवाध्वना 

रहत्पीत्ति प्रतिजानीमह् ; इतः £ तस्रथितेः ; प्रथितो द्येष 

१. अचिराय- मागः सर्वेषां विदुषाम्; तथा हि पञ्चा- 

धिकरणम् । भ्रेविद्याप्रकरणे-“येचामी अरण्ये श्रद्धां 

सयञचुपासते " इति वि्ान्तरशीछिनामपि अचिरादिका 

सतिः श्राव्यत । स्यादेतत-यासु विद्याद न काचिद्रतिरु- 
च्यत, तासु इयमचिरादिका उपतिष्ठताम ; यासु तु अन्या 

श्राव्यते; तासु किमियवियाद्याश्रयणभिति, अलोच्यते-- 
मवेदेतदेवम् , यद्यलन्तभिन्ना एव एताः सृतयः स्युः ; एकैव 

स्वेषा सतिः अनेकविशेषणा ब्रह्मरोकप्रपदनी कचित् केन- 

चित् विशेषणेनोपलक्षितेति वदामः, सर्भत्रैकदेशप्रत्यभिज्ञा- 

नान इतरेतरविशेषणविशेष्यभावोपपनत्तेः ; प्रकरणभेदेऽपि 

हि विच्धैकत्वे भवति इतरेतरविशेषणोपसंहारवत् गतिवि- 

रोषणानासप्युपसंहारः ; विद्याभेदेऽपि तु गत्येकदेशप्रत्यभि- 

ज्ञानात् गन्तव्याभेदाच्च गत्यभेद् एव ; ,तथा हि--- ते तेषु 

ब्रह्मखाकषु पसः परावता वसान्त ‹ तास्मन्वसन्त्, 

शाश्वतीः समाः (सा या. ब्रह्मणो जितियां व्युष्टि, 
जिति जयति तां व्यष्टि, व्यश्नुते “तद्य, तैत 
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नरह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दति' इति च त्र तत्र तदेव एकं 

फालं ब्रह्मरोकप्राप्निलक्षणं प्रदश्यते । यत्तु ' एतैव ' इत्यव- 

धारणम् अधिराद्याश्रयणे न स्यादिति, सैष दाषः, रदिमि- 

प्राप्रिपरत्वादस्य; न हि एक ण्व शब्दौ रक्मीश्च प्रापयितुमह- 

ति, अचिरादीश्र व्यावतंयितुम; तस्मान रदिमरसंबन्ध एवा- 

यमवधार्यत इति द्रष्टव्यम् । त्वरावचनं तु अ्विराद्यपेक्षाया- 

मपि गन्तव्यान्तरापेक्षया प्षैप्र्ाथत्वान नोपरुध्यते- यथा 

निमेपमात्रणात्रागस्यत इति । अपि च ' अथेत्योः पथो क- 

तरेणचन ` इति सगेद्रयश्रष्टानां कष्टं ठृतीयं स्थानमाचक्षाणा 

पित्रयाणव्यत्तिरिक्तमेकमेव देवयानम्िरादिपर्बांणं पन्थानं 

प्रथयति; भूयास्य्चिरादिश्तौ मारौपवाणि, अ्पीयांसि त्व- 

न्यत्र ; भूयसां च आलुगुण्येन अस्पीयसां नयनं न्याय्यमि- 

लयतोऽपि अधचिरादिना तस्रथितरित्युक्तम ॥ 

चायुमब्दाद् विेषविद्ाषाभ्याम् ॥ २॥ 

केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणानाम् इतरेतर- 

विशेषणविशेप्यभावः-इति तदेतन् सुहृद्धूस्वा आचार्यो अथ. 

२. वा्ाय- यति । "स एतं देवयानं पन्थानमासादा- 

करणम् ! अिरोकमागच्छति स वांयुरोकं स वरुण- 

लोकस इन्द्रछोकं स प्रजापातिरोकं स ब्रह्मलोकम् इति 
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कौषीतकिनां देवयानः पन्थाः प्यते ; तत्र अशिरभि- 

रोकशब्दौ तावत् एकार्थो ज्वलखनवचनत्वादिति नात्र 

संनिवेशक्रमः कश्चिदन्वेष्यः ; वायुस्तु अ्विरादौ बसंनि 

कतमरिमिन्खामे निवेशयितव्य इति, उच्यते-- ‹ते- 

ऽचिषमेवाभिसंभवन्यचिषोऽहरह्न आपपू्यमाणपक्षमापू्य॑मा- 

णपक्षाययान्षड्ुदङ्डेति मासांस्तान्मासेभ्यः संवत्सरं सं- 

वत्सरादादिल्यम् ` इदयत्॒संवत्सरास्पराच्चम् आदिवयादवौच्चं 

वायुमभिसंभवन्ति ; कस्मात् £ अविशेषविशेषाभ्याम् । त- 

थाहि ‹स वायुलोकम् ' इत्यत्र अविश्ेषोपदिष्टस्य वायोः 

श्रुयन्तरेण विशेषोपदेशो दृ श्यते-- ° यदा वै पुरुषोऽस्मा- 

छोकास्पैति स वायुमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा 

रथचक्रस्य खं तेन स॒ रउ्व॑माक्रमते स आदिलयमागच्छति ' 

इति ; एतस्मात् आदित्यात् बायोः पूवैस्वदृकशनात् विशेषान् 

अब्दादित्ययोरन्तरारे वायुनिवेश्छयित्तव्यः । कस्मास्पुनरमनेः 

परत्वदशनाद्विशेषाद्विषोऽनन्तरं वायुने निवेरयते १ नैषो- 

ऽस्ति विशेष इति दामः ; ननूदाह्ता श्रुतिः-' स एतं देवयानं 

पन्थानमासाद्याभ्निखोकमा्च्छत्ति स वायुरोकं स वरुणलो- 

कम् ` इति ; उच्यते--केवरोऽल पाठः पौर्वापयेणावस्थितः, 

नाजर क्रमवचनः कथिच्छब्दो ऽस्ति ; पदार्थोपदङ्नमाच्रं छव 
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क्रियते~ एतं एतं च आगच्छतीति ; इतरत्र पुनः) वायुप्रत्तन 

रथचक्रमात्रेण च्छिद्रे उ्वेमाक्रम्य आदित्यमागच्छतीति-- 

अवगम्यते क्रमः ; तस्मात् सूक्तम् अविशेषविशचेषाभ्याभिति । 

वाजसनेयिनस्तु ‹ मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम् ' 

इति समामनन्ति ; तत्र आदित्यानन्तयाय देवरोकाद्वायुम- 

भिसंभवेयुः ; ' बायुमन्दात्” इति तु चछन्दोगशचुल्यपेक्षयो- 

क्तम् । छान्दोग्यवाजसनेयकयोस्तु एकत्र देवलोको न विद्यते, 

परत्र संवत्सरः; तत्र श्रुतिद्रयम्रत्ययात् उभावपि उभयत्र 

म्रथयितव्यौ ; तत्रापि माससंबन्धात्संबत्सरः पूवैः पश्चिमो 
देवरोक इति विवेक्तव्यम् ॥ 

तडितोऽधि वरुणः संबन्धात् ॥ ३॥ 

` आदित्याच्नन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्येतम् ' इत्यस्या विच्युत 

उपरिष्टात् ‹ स वरुणरोकम्” इत्ययं वरुणः संबध्येत ; अस्ति 

२. तड्दधि- हि संबन्धो विदयुद्ररुणयोः; यदा हि 

करणम् । विश्चाला विदयुतस्तीन्रस्तनितनिर्घोषा जीमू- 
तोद्रेषु प्रनृत्यन्ति, अथ आपः प्रपतन्ति; ‹ विद्योतते स्न- 

यति वर्षिष्यति वा” इति च ब्राह्मणम्; अपां च अधिपति- 

वरुण इति श्रतिस्प्रतिप्रसिद्धिः; वरुणादधि इन्द्रप्रजापती 

स्थानान्तरामावात् पाठसामथ्यांञ्च ; आगन्तुकत्वादपि वर्- 
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णादीनामन्ते एव निवेशः, वैशेषिकस्थानामावात् ; विद्युच्च 
अन्त्या अधिरादौ, वत्मेनि ॥ 

आतिवादिकास्तघ्िङ्गात् ॥ २ ॥ 

तेष्वेव अधिरादिषु संसयः-- किमेतानि मार्गचिह्वानि, 

उत भोगमूमयः, अथवा नेतारो गन्तृणामिति । तत्र मामै- 
छ. आतिवाहिका- रक्षणमभूता अचिरादय इति तावस्राघ्रम् , 

धिकरणम् । तत्खरूपत्वादुपदेशस्य ; यथा हि रोके 
कथचिद्धामं नगरं वा भ्रतिष्ठासमानोऽलुश्चिष्यते-गच्छ इतस्तव- 
ममं गिरि ततो न्यग्रोधं ततो नदीं ततो भ्रामं ततो नगरं वा 

्राप्स्यसीति- एवमिहापि ‹ अचिषोऽहरह् आपूयेमाणपक्षम् ' 

इयाद्याह । अथवा भोगभूमय इति प्राप्नम्; तथाहि खेक- 

शब्देन अग्न्यादीनसुबध्राति- ‹ अभ्रिरोकमागच्छति ` इद्या- 

दि; टोकशब्द्श्च प्राणिनां भोगायतनेषु भाष्यते- " मनुष्य- 

रोकः पिचखोको देवखोकः ` इति च; तथा च ब्राह्मणम्- 

° अदहोरत्रषु ते रोकेषु सन्ते ' इलयादि । तस्मान्नातिवाहि- 

का अचिरादथः । अचेतनत्वादप्येषामातिवाहिकस्वानुपपत्तिः; 

चेतना हि रोके राजनियुक्ताः पुरुषा दुर्गे मार्गेष्वतिवा- 

हयान् अतिवाहयन्तीति । एवं प्राप्ने, ्रूमः-- आतिवाहिका 

एवैते भवितुमहन्ति; कुतः £ तदि्गात्; तथा दि चन्द्रम. 
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[^ 

सो विद्युतं तस्पुरुषोऽमानवः स एतान्नरह्म गमयति ` इति 

सिद्धवद्धमायवत्वं दशेयत्ति ; तद्र चनं तद्विषयमेवोपक्षीणभिति 

चेन्; न, प्राप्रमानवत्वनिघ्रत्तिपरत्वाद्विशेषणस्य ; यद्र्चिरा- 

दिषु पुरुषा गमयितार: प्राप्नाः ते च मानवाः; तत्तो युक्तं 

तन्निघरस्यर्थं पुरुषविशेषणम् अमानव इति ॥ 

ननु तद्िङ्कमाल्रमगमकम् , न्यरायामावान् ; नैष दोषः-- 

उमयन्यामोदात्तरिसद्धेः ॥ ५ ॥ 

ये ताबदयचिरादिमार्मगाः ते देहवियोगात् संपिण्डितक- 

रणग्रामा इति अस्वतन्त्राः, अचिरादीनामप्यचेतनत्वादस्वा- 

तन्च्यम॒-इत्यतः अधिरा्यभिमानिनश्चेतना देवताविशेषा 

अतियाच्रायां नियुक्ता इति गम्यते; छखोकेऽपि दहि मत्तमू- 

तादयः संपिण्डितकरणाः परप्रयुक्तवस्मोनो भवन्ति । 

अनवस्थितत्वादप्यधिरादीनां न मार्मखक्षणत्वोपपत्तिः; न 

हि रा्नौ प्रेतस्य अहःस्वरूपभिसंभव उपपद्यते; न च 

प्रतिपाङनमस्तीस्युक्तं पुरस्तात्; श्ुवस्वात्तु देवतास्मनां नायं 

दोषो भवति । अिरादिशब्दता च एषाम अधिराद्यभिमाना- 

दुपपद्यते ; “ अचिषोऽहः ' इत्यादिनिरदेशस्तु आतिवाहिक- 

त्वेऽपि न विरुष्यते-अिषा हेतुना अहरभिस भवति, ` अहवा 
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हेतुना आपू्यमाणपक्षमिति ; तथा च रोके प्रसिद्धेष्वप्या- 

तिवाहिकरेषु एवंजातीयक उपदेशो टश्यते-गच्छ त्वम् इतो 

बलवमौोणं ततो जयसिहं ततः कृष्णुघ्रमिति । अपि च 

उपक्रमे "तेऽविरमिसंभवन्ति" इति संबन्धमाच्रञुक्तम् , न 

संबन्धविशेषः कश्चित् ; उपसंहारे तु ‹स एतान्त्रह्म गम- 

यति ' इति संबन्धविशेषः अतिवाह्यातिबाहकत्वरक्षुण उक्तः ; 

तेन स॒एवोपक्रमेऽपीति निरधा्यते । संपिण्डितकरणत्वादेव 

च गन्तृणां न तत्र भोगसंभवः ; छोकशब्दस्तु अतुपमुखा- 

नेष्वपि गन्टृषु गमयितुं शक्यते, अन्येषां तद्धोकवासिनां 
भोगमूमित्वात् । अतः अञ्निश्वाभिकं छोकं प्राप्तः अभ्रिना 
अतिवाह्यते, वायुखामिकं प्राप्नो वायुना-- इति योजयित- 
व्यम् | 

कथं पुनरातिवादहिकत्वपक्षे बरुणादिषु तत्संभवः १ वि- 
द्रुतो ह्यधि बरुणादय उपश्िप्राः, विदयुतरत्लनन्तरम् आ 
ब्रह्मपरः अमानवेस्यैव पुरुषस्य गमयिकृत्वं श्रुतम् -इत्यत 
उत्तरं पठति-- 

वैद्युतेनेव ततस्तच्छरते; ॥ ६ ॥ 
तता विद्यदभिसंभवनादूष्वं विद्यदनन्तरवर्षिनैवामानेन 

पुरुषण वर्णराकादेष्वतिवाह्यमाना ब्रह्मलोकं गच्छन्तीत्य- 
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वगन्तव्यम् , ‹ तान्वैद्युतान्पुरुषोऽमानवः स॒ एत्य ॒त्रह्म- 
लोकं गमयति ' इति तस्यैव गमयिदृखश्रुतेः । वरुणादयस्तु 
तस्थैव अग्रतिबन्धकरणन साहाय्यालुष्ठानेन बा केनचित् 

असुभ्राहका इत्यवगन्तन्यम् । तस्मात्साधूक्तम- आतिवा- ' 

हिका देवतास्मानोऽ्धिरादय इति ॥ 

काय वादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 

<स ॒एनान्त्रह्म गमयति ' इत्यत्र विचिकिर्स्यते-- किं 

कायेमपरं ब्रह्म गमयति, आहोस्वित्परमेवाविक्रतं मुख्यं 

५. कार्याधि- ब्रह्मेति । कतः संडायः 2 ब्रह्मश्चब्दभ्रयो- 

करणम् । गात् , गतिश्रुतेश्च । तत्र कायमेव सगुण- 

मपरं ब्रह्य एनान्गमयत्यमानवः पुरुष इति बादरिराचार्यो 

मन्यते ; कुतः १ अस्य गद्युपपत्तेः- अस्य हि का्यनह्मणो 

गन्तव्यत्रमुपपद्यते, प्रदेश्चवत्त्वात् ; न तु परस्मिन्ब्रह्मणि 

गन्तृत्वं गन्तव्यत्वं गतिबौ अवकल्पते, स्वेगतत्वास्रत्यगात्म- 

त्वाच्च गन्तृणाम् ॥ । 

विद्ठोषितत्वाच ॥ ८ ॥ 
न 

° ब्रह्मखोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्मरोकेषु पराः परावतो 
कक अ वसन्ति ' इति च श्रुत्यन्तरे विशेषितत्वात् कार्यत्रह्मविषयैव 
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गतिरिति .गम्यते ; न दि बहुवचनेन विशेषणं परस्मिन्त्रह्म- 

ण्यवकस्पते ; काय तु अवस्थामेदोपपन्तेः संमवति बहुवच- 
(५ [३ ५९ कि 4 कि [न 4 

नम् । ोकश्चुतिरपि विकारगोचरायामेव संभिवेराविदिष्टायां 

मोगभूमावाज्सी ; गौणी त्वन्यत्र ब्रहैव ठोक एष 
सम्राट् ' इत्यादिषु । अधिकरणाधिकतेव्यनिर्देशोऽपि पर- 
स्मिन्न्रह्मणि अनाज्ञसः स्यात् । तस्मात् कायेविषयमेवेदं 

नयनम् ॥ 

ननु कायेविषयेऽपि ब्रह्मशब्दो नोपपद्यते, समन्वये हि 

समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्येति स्थापितम- इयत्रो- 

चच्यते-- 
क क + [.] 

सासाप्यत्तु तव्यपद्श्ः | ~ ॥ 

त॒-शब्द आश्ङ्काव्यावर््य्थः ; परब्रह्मसामीप्यात् अपरस्य 
ह्मणः, तस्मिन्नपि ब्रह्मश्ब्दप्रयोगो न विरुध्यत । परमेव 
दि ब्रह्म वि्ुद्धोपाधिसंबन्धं कचिस्फैथिद्धिकारधरममनोमयत्वा- 

[# दिभिः उपासनाय उपदिश्यमानम् अपरमिति स्थितिः ] 

नलु कायेग्राप्नौ अनावरत्तिश्रवणं न घटते; न हि परस्मा- 
दरह्यणोऽन्यल्न कचिन्नियतां संभावयन्ति ; दश्च॑यति च देव- 
यानेन पथा प्रसित्तानामनाद्रृत्तिम्-' एतेन प्रतिपद्यमाना, इमं 
मानवमावत नावतंन्ते' इति, तेषामिह न पुनराघ्त्तिर- 
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[नका + स्ति: तयोध्वमायन्नखतत्वमेति * इति च; अत्र ब्रूमः-- 

कालय तदध्यक्षेण सहातः पर- 
मभिधानात् ॥ १० ॥ 

कार्यव्रह्मलोकप्रख्यम्रल्युपस्थाने सति तत्रैव उत्पन्नसम्य 
ग्दशंनाः सन्तः, तदध्यक्षेण हिरण्यगर्मेण सह अत्तः परं प- 

रिदयद्धं विष्णोः परमं पदं प्रतिप्यन्ते--इतीत्थं क्रमसुक्तिः 

अनाष्रत्यादिश्रूयभिघानेम्योऽभ्युपगन्तव्या । न द्यजसैव 

गतिपूर्विका परप्राप्निः संभवतीस्युपपादितम ॥ 

स्रतञ्च।॥ ११॥ 

स्मरतिरप्येतमथमनुजानात्ति-- “ब्रह्मणा सह ते सर्वे सं- 

प्राप्रे प्रतिसंचरे । पर्खान्ते कृतात्मानः प्रविश्चन्ति परं पद्- 

म॒! इति । तस्मात्कायत्रह्मविषया एव गतिश्रुतयः इति 

सिद्धान्तः ॥ 

कं पुनः पूरवेपक्षमांश्कथ अथं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः 
° कार्यं धाद्रिः ` इत्यादिनेति, स इदानी सूतरैरेवोपदश््यते- 

$ न 0 स 1 १ 

परं जेभिनिमुख्यत्वात् ॥ १२॥ 

 जेमिनिस्त्वाचार्थः ' स एनान्ब्रह्म गमयत्ति † ' इत्र परमे 
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च ब्रह्म प्रापयतीति मन्यते; कुतः १ मुख्यत्वात् । परं हि 
मे द्य ब्रह्मशब्दस्य सुरूयमालम्बनम् , गौणमपरम् ; मुख्यगौ- 

णयोश्च मुख्ये संप्रययो भवति ॥ 

दद्ीनाच् ॥ १३॥ 

£ तयोध्वमायन्नृतत्वमेति ` इति च गतिपूवैकमभूृतत्व 

दशयति ; अमृतत्वं च परस्मिन््रह्मण्युपपद्यते, न कार्ये, वि- 
नािखात्काथैख--' अथ यत्रान्यत्पश्यति तदस्पं तन्मम 

इति प्रवचनात् परविषयैव च एषा गतिः करटवहटीषु पठ्यते ; 
न हि तत्र विद्यान्तरप्रकरमोऽस्ति-“ अन्यत्र धमोदन्यत्राध- 

मात् ̀  इति परस्यैव ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात् ॥ 

न च कार्ये प्रतिपत््यभिसंधिः ॥ १४॥ 

अपि च ' प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये ' इति नायं का्- 

विषयः प्रतिपत्त्यभिसेधिः, ‹ नामरूपयोनिवोहिता ते यदन्तरा 

तद्म ' इति कायैबिखक्षणस्य परस्यैच ब्रह्मणः प्रकृतत्वात् ; 
‹ यश्चोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम् ` इति च सचौसत्वेनोपक्रम- 

णात्; ८न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ` इति 

च परस्यैव ब्रह्मणो यशोनामस्वभरसिद्धेः । सा चेयं वेदम. 

परतिपत्तिगेतिपूर्विका हादैविद्यायामुदिता- ‹ तदपराजिता पू- 
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ब्रह्मणः प्रञुविमितं हिरण्मयम् इत्यन्न । पदेरपि च गल- 

त्वात मागोपेक्षता अवसीयते । तस्मात्परत्रह्मविषया गति- 

श्रुतय इति पक्षान्तरम् । तावेतौ द्वौ पक्षावाचार्येण सूतरितौ-- , 
गत्युपपत्त्यादिभिरेकः, सुख्यत्वादिभिरपरः । तत्र गल्युपप- 

त्यादयः प्रभवन्ति समुख्यस्वादीनाभासयितुम् , न तु भुख्य- 

त्वादयो गदयुपपत्यादीन्--इति आद्य एव सिद्धान्तो व्या- 

ख्यातः, द्वितीयस्तु पूर्वपक्षः । न द्यसव्यपि संभवे मुख्यस्यै- 

वाथस्य ्रहणमिति कश्िदाज्ञापयिता विद्यते । परविद्याप्रकर- 

णेऽपि च तस्सतुलर्थे विद्यान्तराश्रयगलयनुकीतेनमुपपद्यते- 
‹ विष्वङ्डन्या उत्करमणे भवन्ति ' इतिवत् । ‹ प्रजापतेः सभां 

वेदम प्रपद्ये ` इति तु पूर्वैवाक्यविनच्छेदेन कार्येऽपि प्रतिप- 

त्यभिसंधिं विरुध्यते । सशुणेऽपि च ब्रह्मणि सवोत्मत्व- 

संकीर्तनम् ‹ सर्वकर्मा सवकामः ` इलयादिवत् अवकल्पते । 

तस्मादपरविषया एव गतिश्चुतयः ॥ 

केचित्पुनः पूणि पूर्॑पक्षसूत्राणि भवन्ति उत्तराणि 

सिद्धान्तसुत्राणि~ इत्येतां व्यवस्थामनुरुध्यमानाः परविषया 

एव गतिश्चुतीः प्रतिष्ठापयन्ति ; तत् अनुपपन्नम् › गन्तन्य- 

त्वालुपप्तत्रेह्यणः ; यत्सर्वैगतं सवोन्तरं सवोत्मकं च परं 

मद्य ‹ आकाशवतसवेगतश्च नियः ' यत्साक्षाद्परोक्षादरक् * 
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“य आत्मा सवौन्तरः' ‹ आत्मैवेदं सर्वम् ' श्रहयवेदं विश्वमिद 
बरिषठम् › इत्यादिश्रुतिनिधौरितविश्ेषम्--तस्थ गन्तव्यता न 

कदाचिर्दप्युपपद्यते ; न हिः गतमेव गम्यते ; अन्यो छन्यदच्छ- 

तीति प्रसिद्धं छोके । नु छोके गतस्यापि गन्तव्यता देश्चान्तर- 

विदिष्टस्य दृष्टा-यथः प्रथिवीस्थ एव प्रथिवी देशान्तरद्वारेण 

गच्छति, तथा अनन्यत्वेऽपि बालस्य कारन्तरविशिषं 

वार्धकं ॒स्वात्मभूतमेव गन्तव्यं दृष्टम, तद्वत्. ब्रह्मणोऽपि 
सवशक्त्युपेतत्वात् कथंचित् गन्तव्यता स्यादिति--न, 

प्रतिषिद्धसवैविशेषत्वाद्रद्यणः; ‹ निष्कठं निष्क्रियं शान्तं 

निरवद्यं निरखनम् ' ‹ अस्थूरुमनण्वहस्वमदीषम' ‹ स ॒वा- 

ह्याम्यन्तरो ह्यजः ` ‹ स वा एष महानज आत्माजरोऽमसे- 

ऽगरतोऽभयो ब्रह्म" ‹ स एष नेति नेत्यात्मा ' इत्यादिश्ुति- 

स्मृतिन्यायेभ्यो न देश्चकारादिविद्ेषयोगः परमात्मनि क- 

रपयितुं शक्यते, येन भूप्रदेश्चवयोवस्थान्या येनास्य गन्त- 
व्यता, स्यात् ; भूवयसोस्तु प्रदेशावस्थादिविरेषयोगादुपप्यते 
देशकारविश्षिष्टा गन्तव्यता | 'जगदुत्त्निस्थितिप्रख्यहेतुख- 

्रुतेरनेकशक्तित्वं ब्रह्मण इतिः चेत्, न, विशेषनिराकरण- 
श्रूतीनामनन्याथतवात् †: `उत्यत््यादिश्ुतीनःसंषिः समानमन- 
न्याथैत्वभितति " चेत्, "न, ` तासामेकलध्रतिपादैन्रतात् ; 

। 
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मरदादिरृटान्तैष्ि सतो ब्रह्मण एकस्य सलयस्वं विकारस्य 

च अनृतं प्रतिपादयन् शाकं नोत्पत्त्यादिपर् भवितु- 

महेति ॥ 

कस्माल्पुनरुत्पत्यादिशरुतीनां विशोषनिराकरणश्रुतिश्ेषत्व- 

म्, न पुनरितरशेषत्वभितरासाभिति, उच्यते-- विद्नोेष- 

निराकरणश्चुतीनां निराकाद्भूयेत्वात् ; न॒हि आत्मन एक- 

स्वनित्यत्वश्युद्धत्वाद्यवगतौ सत्यां भूयः काचिदाकाद्रा 

उपजायत, पुरुपाथसमाप्रिबुद्धचुसपन्तेः, ‹ तथच को मोहः 

कः शोक एकलत्वमनुपरयतः ` ‹ अभयं त्रै जनक प्रा 

पोऽसिः ° विद्धान्न बिभति कतञ्चन । एत ह वाव 

न तपति । किमह्< साघु नाकरवम् । किमहं पापमकरवम् ' 

इ्यादिश्रुतिभ्यः, तथेव च विदुषां तुष्टयवुभवादिदशैनात् , 

विकारानृताभिसंध्यपवादाच्च- ' मत्याः स मृत्युमाप्नोति य 

इहं नानेव परयत्ति" इति ; अतो न ॒विङेषनिराकरणश्चुती- 

नामन्यशेषत्वमवगन्तु शक्यम् । नेवसुतपत््यादिश्चतीनां नि- 
राका्र्थप्रतिपादनसामधथ्यैमस्ति ; भरयक्षं तु तासामन्याथे- 
त्वं समनुगम्यते ; तथा दहि-- 'तत्रतन्छुङ्गयुत्पतितं सोम्य 
विजानीहि नेदममूलं भविष्यति" इत्युपन्यस्य उदके सतः 
एवैकस्य जगन्मूढस्य चिज्ञयत्वं दशयति; "यतो वा इमानि 

४. ५४, ए, 1६ 
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भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यस्प्रयन्यभिसं- 

विशन्ति | तद्विजिज्ञासख । तद्रह्य ` इति च ; एवजुत्पत्त्या- 

दिश्रुतीनाम् एेकात्म्यावगमपरत्वात् नानकशक्तियोग) बरह्मणः; 

अतश्च गन्तन्यत्वानुपपत्तिः } न तस्य प्राणा उक्कामन्ति 

ब्रहैव सन्नह्याप्येति इति च परस्मिन्ब्रह्मणि गति निबा- 

रयत; तन्यख्यातम ‹ स्पष्टो द्येकेषाम् ` इलयत्र ॥ 

गतिकल्पनाथां च गन्ता जीवो गन्तव्यस्य ब्रह्मणः अव- 

यवः विकारः अन्यो घा ततः स्यात्, अलन्ततादात्म्ये 

गमनानुपपत्तेः ¦ यदेवम् , ततः किं स्यान् १ अत उनच्यते-- 

यद्येकदेशः, तेन एकदेशिनो नियप्राप्चत्वात् न पुननरंद्यगम- 

नसुपप्यते ; एकदेरोकदेशित्वकत्पना च ब्रह्मण्युपपन्ना, 

निरवयवत्भ्रसिद्धेः । विकारपक्षेऽप्येतचतुल्यम् › विकारेणापि 

चिकारिणो निलयप्राप्रत्वात्; न हि घटो म॒दात्मतां परिलयञ्य 

अवतिष्ठते, परिलागे वा अभवेप्राप्नेः । विकारावयवपक्षयोश्च 

तद्वतः स्थिरत्वात् बरह्मणः संसारगमनमपि अनवक्ठप्तम् । 
अथ अन्य एव जीवो ब्रह्मणः, सोऽणुः व्यापी मध्यमपरि- 

माणो वा भवितुमहेति ; व्यापित्वे गमनाजुपपत्तिः ; मध्यम- 

परिमाणस्वे च अनित्यत्ग्रसङ्गः; अणु छृत्स्रशरीरबेदना- 

लुपपत्तिः; प्रतिषिद्धे च अणुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण 
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पुरस्तात् । परस्माच्च अन्यत्वे जीवस्य ° तत्त्वमसि ' इ्यादि- 

सास्नवाधप्रसङ्गः । विकारावयवपक्षयोरपि समानोऽयं दोषः । 

विकारावयवयोस्तद्रतोऽनन्यस्वात् अदोष इत्ति चेत्, न; 

सुख्येकत्वानुपपत्तेः । सर्वेषु च एतेषु पक्षेषु अनिर्मोक्षप्रसङ्गः; 

संसायात्मत्वानिवृत्तेः ; निषृत्तौ वा स्वरूपनाशचग्रसङ्गः; ब्रह्मा 

त्मल्वानभ्युपगमाच्च ॥ 

> (८ [> यत्तु कैश्चिजल्प्यते--नियानि नैभित्तिकानि च कर्मा- 
ण्यनुष्टीयन्ते प्रयवायानुत्पत्तये, काम्यानि प्रतिषिद्धानि च 

परिष्ियन्ते खर्मनरकानवाघ्रये, साप्रतदेहोपभोग्यानि च क- 

मीण्युपभेगेनैव क्षिप्यन्ते-इयतो वतैमानदेहपातादृर््वं देहा- 
न्तरप्रतिसंधानकारणाभावात् खरूपावस्थानलक्षणं कैवल्यं 

विनापि ब्रह्मासतया एवंव्ृत्तख सेत्छतीति-- तदसत्, प्र- 

माणाभावात् । न द्येत् शाख्रेण केनचिसरतिपादितम- 

मोक्षार्थी इत्थं समाचरेदिति । स्वमनीषया तु एतत्तरकितम्- 

यस्मात्कममनिभित्तः संसारः तस्माननिभित्ताभावान्न मविष्यती- 

ति । न च एतत् तकंयितुं शक्यते, निभित्ताभावस्य दुज्ञो- 

नत्वात् । बहूनि हि कमाणि जालन्तरसंचितानि इष्टानिष्ट- 

विपाकानि एकैकस्य जन्तोः संभाव्यन्ते । तेषां विरुद्धफटा- 

नां युगपदुपभोगासंभवात् कानिचिछ्धन्धाबसराणि इदं 'जन्म 
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निर्भिमते, कानिचिततु देशकालनिमित्तप्रतीक्षाण्यासते-दइलयतः 
तेषामवरिष्टानां साप्रतेनोपभोगेन क्षपणासंभवात् न यथाव- 

ित्तचरितस्यापि वतैमानदेहपाति देहान्तरनिमित्ताभावः श. 

क्यते निश्चेतुम् । कमरीषसद्भावसिद्धिख् (तद्य इह रमणी- 

यचरणाः ' ' ततः शेषेण ` इलयादिश्रुतिस्सतिभ्यः । स्यादेतत्त 

-निलयतैमित्तिकानि तेषां क्षिपकाणि भविष्यन्तीति--तन् 

न, विसेधामावात्; सति हि विरोधे क्षेप्यक्षेपकभावो भव- 

ति; न च जन्मान्तरसंचितानां सुश्तानां नियनैमित्तिकैर- 
स्ति विरोधः, शुद्धिरूपत्वाविशेषात् ; दुरितानां तु अश्युद्धि- 

रूपत्वात् सति विरोधे भवतु क्षपणम्; न तु तावता देहा- 

न्तरनिमित्ताभावसिद्धिः; सुङ्ृतनिभिन्तत्वोपपत्तेः, दुरित- 
स्याप्यशेषश्चपणानवगमात् । न च नियनैमित्तिकालुष्ठानात् 

प्रयवायाजुस्पत्तिमात्रम् , न पुनः फान्तयोत्पत्तिः इति प्रमा- 

णमस्ि, फलान्तरस्याप्यनुनिष्पादिनः संभवात् ; स्मरति हि 

आपस्तम्बः-- त्था आभ्रे फटार्थे निमित्ते छायागन्धावनू- 

त्पयेते एवं धर्म चयेमाणम् अर्था अनूरपद्न्तेः इति । न च 

असति. सम्यग्दशेने सवासना काम्यप्रतिषिद्धवर्जनं ज- 
नमप्रायणान्तराके , केनचिस्परतिज्ञातुं शक्यम्, सुनिपुणा- 

नामपि सृष्ष्मापराघदहेनात्; संश्चयितच्यं तु भवति; 
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तथापि निभित्ताभावस्य दुज्ञौनस्वमेव । न च अनभ्युपग- 
म््रमाने ज्ञानगम्य नरह्मात्मतवे कवैत्वभोक्तृत्वस्लभावस्य आ- 

त्मनः कैवल्यमाका्वितुं श्चक्यम् , अगन्यौष्ण्यवत् खभाव- 

स्यापरिहायंत्वात् । स्यादेतत्--क्चैत्वभोक्नृत्वका्य॑म् अ- 

नथः) न तच्छक्तिः, तेन शक्स्यवस्थनेऽपि कार्यपरिहारा- 

दुपपन्नो मोक्ष इति--तश्च न । राक्तिसद्धावे कार्यप्रसवख 
दुनिवारस्वात् । अथापि स्यात्--न केवर शक्तिः कार्य 

मारभते अनपेक्ष्य अन्यानि निमित्तानि; अत एकाकिनी सा 

स्थितापि नापराध्यतीति--तश्च न, निभित्तानामपि शक्ति- 

क्षणेन संबन्धेन निलयसंबद्धत्वात् । तस्मात् कवरैत्व भोक्तृत्व 

स्वभावे सति आत्मनि, असयां विद्यागम्यायां ब्रह्मात्मतायाम् , 

न कर्थेचन मोक्षं प्रति आज्ञा अस्ति । श्रतिश्च-- ‹ नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ' इति ज्ञानादन्यं मोक्षमार्भ वारयति ॥ 

परस्मादनन्यत्ेऽपि जीवस्य सरबैव्यवहारलोपप्रसङ्गः, 

प्रयक्षादिप्रमाणाप्रवृत्तरिति चेत्-- न, प्राक्प्रबोधात् स्वप्र 

ञ्यवहारवत् तदुपपत्तेः; शाखं च ८ यत्न हि द्वैतमिव भ- 
वत्ति तदितर इतरं पश्यति" इलयादिना अग्र्ुद्धविषये 

प्रयक्षादिव्यवहारसुक्त्वा, पुन; प्रबुद्धाविषये- “यन्न त्वस्य 

स्वैमात्मैवामूत्तत्केन कं पद्येत्' इत्यादिना, तद्भावं 
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दश्षयति । तदेवं परब्रह्मविदो गन्तव्यादिविज्ञानस्य वबाधितत- 

त्वात् न कथंचन गतिरूपपादयितुं शक्या । किंविषयाः पुन- 

गेतिश्रुतय इति, उच्यते--सगुणविद्याविषया भविष्यन्ति । 

तथा हि-कचित्पच्वाभ्निविद्यां प्रकृ गतिरुच्यते, कचिस्प- 

येङ्कविद्याम्, कचिद्धिदधानरविद्याम् ; यत्रापि बह्म प्रकृत्य 

गतिरूच्यते-- “यथा प्राणो ब्रह्म कं बह्म खं ब्रह्मः इति 

: अथ यदिद्मस्मिन््रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम" इति 

च, तत्रापि वामनीत्वादिभिः सत्यकामादिभिश्च गुणैः स- 

गुणस्यैव उपास्यत्वात् संभवति गतिः । न कचित्पर ब्रह्मषि- 

षया गतिः श्राव्यते, यथा गतिप्रतिषेधः श्रावितः-८न 

तस्य प्राणा उकत््रामन्तिः इति । "ब्रह्मविदाप्नोति परम्' 

इत्यादिषु तु, सदपि आप्रोतेमलय्थतवे; वर्णितेन न्यायेन 

देशान्तरम्राध्यसं भवात् स्वरूपमप्रतिपत्तिरेवेयम् अविद्याध्यारो- 

पितनामरूपप्रविकयपेक्षया अभिधीयते- ' ब्रहैव सन्ब्रह्मा- 

प्येति ` इत्यादिवत् इति द्रष्टव्यम् । अपि च परविषया 

गतिव्याख्यायमाना प्ररोचनाय वा स्यात् , अनुचिन्तनाय वा ; 

तत्न भ्रोचनं तावत् ब्रह्मविदो न गत्युक्लया क्रियते, स्वंसं- 

वेदेनैव अन्यवहितेन विद्यासमर्षितेन स्वास्थ्येन तत्सिद्धः ; 

न च नियसिद्धनिःश्रेयसनिवेदनस्य असराध्यफरस्य विज्ञा- 
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नस्य गत्यनुचिन्तन काचिदपेक्षा उपपद्यते ; तस्मादपरविषया 

गतिः । तत्र परापरन्रह्मविवेकानवधारणेन अपरास्मिन्त्रह्मणि 

वतमाना गतिश्रुतयः परस्मिन्नध्यासेप्यन्ते । किं दवे ब्रह्मणी- 

परमपरं चेति बाढम- ‹ एतद्वै सल्यकाम परं चापरं च 

ब्रह्म यदोंकारः ` इत्यादिदर्नात । किं पुनः परं ब्रह्म किम- 

परमिति, उच्यते-- यत्र अविद्याठृतनामरूपादिविरोषप्रतिषे- 

घान अस्धूटादिशचच्ैत्रह्यो पदि यते, तत्परम् ; तदेव यत्न नाम- 

रूपादिविरोषेण केनचिदिरिष्टम उपासनायोपदिश्यते-*मनो - 

मयः प्राणक्चरीरो भारूपः ` इलयादिश्ष्दैः, तदपरम् ! नलु 

एवमद्वितीयश्रुतिरुपरध्येत-- न, अविद्याकृतनामरूपोपाधि- 

कतया परिहृतत्वान । तस्य॒ च अपरत्रह्मोपासनस्य त्सं- 

निधौ श्रूयमाणम् ‹८स यदि पिदृलोककामो भवति ' इत्यादि 

जगदैश्वयलक्षणं संसारगोचरमेव फलं भवतति, अनिवरतित- 

स्वाद्विद्यायाः ; तस्य च देश्शविशेषावबद्धत्वात् तस्राप्यर्थ 

गमनमविरुद्धम । सर्वेगत्त्वेऽपि च आत्मनः, आकाशस्येव 

घटादिगमने, बुद्धयादयुपाथिगमने गमनप्रसिद्धिः इलयवादिष्म 

° तद्ुणसारत्वात् ' इयत्र । तस्मात् “काय बादरिः इयेष 

एव स्थितः पक्षः ; ‹ परं जेमिनिः' इति तु पक्षान्तरप्रति- 

भानमान्नप्रदशनं प्रज्ञाविकासनायेति द्रष्टव्यम् ॥ 
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अप्रतीकालम्बनाक्यतीति बादरायण 

उभयथादोषात्तत्कतुश्च ॥ १५ ॥ 

स्थितमेतत्-- कायविषया गतिः, न परिषयेति । 

इदमिदानीं संदिद्यते-- किं सर्वान्विकारारम्बनान् अवि- 

६. अप्रतीकाल- शेषेणेव अमानवः पुरूषः प्रापयति ब्रह्मरो- 
म्बनाधि- कम्, उत कांिदेवेति । किं तावलप्राप्रम ? 

करणम्! सर्वेषामेव एषां विदुषाम् अन्यत्र परस्मा- 

द्रण: गतिः स्यात् ; तथा हि अनियमः सर्वासाम् ' 

इत्र अविशेषेणैव एषा विदयान्तरेष्ववतारितेति । एवं 
पर्ति, प्रयाह--अप्रतीकारम्बनानिति ; प्रतीकारम्बनान्बजै- 

यित्वा सबौनन्यान्विकारारम्बनान् नयति ब्रह्मरोकम- इति 

बादरायण आचार्यो मन्यते; न हि एवम् उभयथामावाभ्युप- 

गमे कश्चिदोषोऽस्ि, अनियमन्यायस्य प्रतीकव्यतिरिक्तेष्व- 

प्युपासनेषुपपत्तेः । तत्कु अस्य उभयथाभावस्य समथंको 

हेतुदरष्टव्यः; यो हि बहमक्रतुः, स व्राह्ममेश्र्यमासीदेत्--इति 
शिष्यते, ‹ तं यथा यथोपासते तदेव भवति ' इति श्रुतेः, 
न ठु प्रतीकेषु ब्रह्क्रतुत्वमस्ति, प्रतीकप्रधानत्वादुपासनस्य । 

ननु, अब्रह्क्रतुरपि ब्रह्म गच्छतीति श्रूयते ; यथा पच्चा- 

भ्रिविय्यायाम्- ‹स॒ एनान्ब्रह्म गमयति ` इति-- भवतु, 
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यत्र एवम् आहयनादं उपरम्यते ; तद्भवे तु ओौत्सथिकेण 

तत्कतुन्यायेन ब्रह्मक्रतूनामेव तस्राप्निः, न इतरेषाम्- इति 

गम्यते ॥ 

विरोषं च ददोयति ॥ १६॥ 

नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूर्वस्माप्पुवेस्मात् फलवि्ेषम् 

उन्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन् उपासने दश्ञेयति-- ! यावन्नाश्नो गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति ' ‹ वाग्वाव नाश्नो भूयसी 
° यावद्वाचो गतं॒ तत्रास्य यथाकामचारो भवतिः ८ मनो 

वाव वाचो भूयः ' इत्यादिना । स च अयं फरविरोषः प्रती- 
कतन्त्रत्वादुपासनानाम् उपपद्यते । ब्रह्मतन्त्रतवे तु नह्यणोऽवि- 

चिष्स्वात् कथं फएटविंशेषः स्यात् । तस्मात् न प्रतीकार- 

म्बनानाम् इतरैस्तुस्यफरूत्वमिति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगव- 

सपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

श्यारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 

चतुथोध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 

{3 
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चतुर्थः पादः ॥ 
\ 

वमेवेष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्ष- 
सुस्थाय प्ररं अयोतिरुपसंपद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते ` इति श्रूयते । तत्र 
संशयः--किं देवरोकाद्युपभोगस्था- 
नेष्विव आगन्तुकेन केनचिद्विशेषेण 
अभिनिष्पद्यते, आहोस्वित् आत्ममा- 

तेणेति । किं तावस््ाप्नम् £ स्थानान्तरेष्विव आगन्तुकेन 
केनचिदूपेण अभिनिष्पत्तिः स्यात् , मोक्षस्यापि फरतग्र- 
सिद्धेः, अभिनिष्पद्यत इति च उत्पत्तिपयौयत्वात् ; स्वरूप- 
मात्रेण चेदभिनिष्पत्तिः, पूवौवस्थासु स्वरूपानपायात् चि- 
भाव्येत ; तस्मात् विशेषेण केनचिद्भिनिष्पद्यत इति । एवं 
प्राप्ते, बरूमः-- 

संपद्याविभोवः स्वेन शब्दात् ॥ १॥ 
केवलेनैव आत्मना आविभैवत्ति, न धमोीन्तरेगेति ; 
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कुतः १ “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ` इति स्वशब्दात् ; अ- 

१. संपया- न्यथा हि स्वराष्देन विक्ेषणमनवक्लृ 

विभवा स्थात् । नलु, आत्मीयाभिप्रायः स्वशब्दो 
धिकरणम् । भविष्यति न, तस्याकचनी यत्वात् ; येनैव 

हि केनचिदरूपेणाभिनिष्यद्ते, तस्यैव आत्मीयत्वोपपत्तेः, स्वे- 

नेति विदयेषणमनथकं स्वात्; आत्मवचनतायां तु जथेवत्-- 

केवलेनैव अत्मरूपेणाभिनिष्पश्यते, न अआगन्तुकेनापररूपे- 
णापीति ॥ 

कः पुनधिरेषः पूषोवस्थासु, इह च खरूपानपायसाम्ये 
सतीयत आदह-- 

मुक्तः प्रतिज्ञानात् ॥ २॥ 

थ =. 

योऽत्र अभिनिष्पद्यत इत्युक्तः, स॒ सवंबन्धविनिर्मुक्तः 

छुद्धेनैव आत्मना अवतिष्ठते ; पूर्वत्र तु-अन्धो भवत्यपि 

रोदितीव विनाक्षमेवापीतो भवति--इति च अवस्था्लयकट्टु- 

षितेन आस्मना--इलययं विदोषः । कथं पुनरवगम्यते-मु- 

क्तोऽयमिदानीं भवतीति १ प्रतिज्ञानादिलयाह् । तथा दि-- 

‹ एतं त्वेव ते भूयोऽतुव्याख्यास्यामि › इति अवस्थात्नयदोष- 

विहीनम् आत्मानम् उयाखूयेयत्वेन प्रतिज्ञाय, ‹ अशरीरं वाव 



सू. ३.] चतुर्थोऽध्यायः । ८४९ 

सन्तं न प्रियाप्रिये स्प्रहतः' इति च उपन्यस्य, ' स्वेन रूपे- 

प्राभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः ' इति च उपसंहरति ; 

तथा आख्यायिकोपरकरमेऽपि °य आत्मापहतपाप्मा ' इलयादि 

सुक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानम । फर्तप्रसिद्धिरपि मोक्षस्य 

वन्धनिवृत्तिमात्रापक्षा, न अपूर्ोपजनापेक्षा । यद्पि अभि- 

निष्पद्यत इत्युत्पत्तिपयायत्वम , तद्पि न अपूर्वावस्थापेक्षम- 

यथा रोगनित्रत्तौ अरोगोऽभिनिष्पद्यत इति, तदन । तस्मा- 

ददोषः ॥ 

आत्मा प्रकरणात् ॥ २॥ 

कथं पुनूक्त इत्युच्यते, यावता ' परं ज्योतिरुपसंपद्य ' 

इति का्गोचरमेव एनं श्रावयति, ज्योतिःशब्दस्य भौतिके 

उयोतिषि रूढत्वात् £ न च अनतिवृत्तौ विकारविषयात् के- 

न्मुक्तो मवितुमरदीति, विकारस्य आततवप्रसिद्धेरिति--नेष 

दोषः, यतः आसलैवात्र ज्योतिःशब्देन आवेद्यते, प्रकरणात् ; 

८ य आद्मापहतपाप्मा विजरो विमृल्युः ' इति भ्रक्रते परस्मि- 

ननाट्मनि न अकस्माद्धौतिकं अ्योतिः राक्यं प्रहीतुम् , प्रकृत 

हानाप्रकृतम्रक्रियाप्रसङ्गात् ; ज्योतिःशब्दस्तु आत्मन्यपि दय 

ते- ८ तदेवा उयोहिषां अ्योतिः ` इति । प्रपञ्चितं च एतत् 

° ज्योतिरदैशचैनात्' इयत्र ॥ 
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अविभागेन दश्टल्ात् ॥ ४ ॥ 

परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते यः, स 

किं परस्मादात्मनः परथगेव भवति, उत अविभगेनैवाव- 

२. अविभागाधि- तिष्ठत इति वीक्षायाम् ; "स त्र पर्येति ' 

करणम् । इययथिकरणाधिकतेव्यनिर्देशात्त् ८ ज्योति- 

रुपसंपद्यः इति च कर्वकर्मनिर्देशात् मेदेनैवावस्थान- 

मिति यद्य मतिः, तं व्युत्पाद्यति---अविभक्त एव परेण 

आत्मना सुक्तोऽवतिष्ठते; कुतः £ दृष्टत्वात् ; तथा हि-- 

: तत्त्वमसि ' ‹ अहं ब्रह्मास्मि ` * यत्न नान्यत्पदयति ` (न तु 

तष्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पदयेत्' इत्येवमादीनि 

चाक्यान्यविभागेनैव परमात्मानं दर्शयन्ति ; यथाद्शेनमेव च 

फरं युक्तम् , तत्करतुन्यायात् ; ' यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं 

तादृगेव भवति । एवं मुनेर्विजानत आतमा भवति गौतम 

इति च एवमादीनि मुक्तस्वरूपनिरूपणपराणि वाक्या- 

न्यविभागमेव दञ्च॑यन्ति ; नदीसयुद्रादिनिदश्नानि च । भेद्- 

निर्देशस्तु अभेदेऽप्युपचयैते "सं भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित 

इति स्वे महिश्रि ` इति, ' आत्मरतिरात्मक्रीडः इति च एव- 

मादिदशेनात् ॥ 

ब्राद्येण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ९ ॥ 
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स्थितमेतत् ' स्वेन रूपेण ̀  इलयत्र--आत्ममाच्ररूपेणाभि- 

निष्पद्यते, न आगन्तुकेनापररूपेणेति । अधुना तु ठद्िशेष- 
द. ब्राह्माधि- बुभुस्सवायामभिधीयते-- स्वम् अस्य रूपं 

करणम् । ब्राह्मम् अपहतपाप्मत्वादिसलयसंकस्पत्वा- 

वसानं तथा सवज्ञस्वं सर्वेश्धरत्वं च, तेन सखरूपेणाभिनि- 

ष्पद्यत इति जैमिनिराचार्यो मन्यते ; कुतः ? उपन्यासादि- 

म्यस्तथात्वाबगमात; तथा दहि "य आत्मापहतपाप्मा: 

इत्यादिना (सकामः सलयसंकत्पः ' इयेवमन्वेन उपन्यासेन 

एवमात्मकतामास्मनो बोधयत्ति; तथा ¦ स तच्र पर्येति ज- 

्षत्कीडन्रममाणः ` इति रेश्वयैरूपमावेदयति, ! तस्य सर्वेषु 

ोकेषु कामचारो भवति ` इत्ति च; ‹सवज्ञः स्केश्वरःः 

इल्यादिव्यपदेशाश्च एवमुपपन्ना भविष्यन्तीति ॥ 

चितितन्मचरिण तदात्मकत्वा- 
दिव्यौडलोभिः ॥ ६ ॥ 

यद्यपि अपहतपाप्मत्वादयो भेदेनैव धर्मां निदिंहयन्ते, 

तथापि छाब्दविकस्पजा एव एते; पाप्मादिनिव्रत्तिमाच्रं हि 

तत्र शम्यते; चैतन्यमेव तु अस्य आत्मनः स्वरूपमिति त- 

न्मात्रेण स्वरूपेण अभिनिष्पत्तियक्ता ; तथा च श्रुतिः ‹एवं 

वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्स्रः प्रज्ञानघन एव ' इये- 

8, ५४, उ, 20 
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वंजातीयका अनुगृहीता भविष्यति ; सलयकामत्वादयस्तु य- 

दपि वस्तुखरूपेणेव ध्मा उच्यन्ते-सलयाः कामा अस्येति, 
तथापि उपाधिसंबन्धाधीनलात्तेषां न चेतन्यवत स्वरूपत्व- 

संभवः, अनेकाकारत्वग्रतिषेधात् ; प्रतिषिद्धं हि ब्रह्मणोऽने- 

काकारत्वम् (न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गम्' इयत्र । 

अत एव च जक्षणादिसंकीतेनमपि दुःखाभावमात्राभिप्रा- 

यं स्तुम ‹ आत्मरतिः ' इययादिवत् । न हि सुख्यान्येव 

रतिक्रीडामिशुनानि आत्मनिमित्तानि शक्यन्ते व्णीधि- 

त॒म › द्वितीयविषयस्वात्तेषाम् । तस्मानचिरस्तारोषप्रपच्चेन प्र- 

सन्नेन अन्यपदेदयेन बोधात्मना अभिनिष्पद्यत इल्यौडुलोमि- 

राचार्यो मन्यते ॥ 

एवमप्युपन्यासात्पूवेमावाद् विरोधं 
वादट्रायणः ॥ ७ | 

एवमपि पारमाथिकचैतन्यमात्रस्रूपाभ्युपगमेऽपि व्यव- 
हारापेक्षया पूर्वस्यापि उपन्यासादिभ्योऽवगतस्य ब्राह्मस्य 

रेश्वथरूपस्य अग्रयाख्यानादविरोधं बादरायण आचार्यो 

मन्यते ॥ 

संकल्पादेव तु तच्छरुतेः ॥ ८ ॥ 

हादंविद्यायां भ्रूयते-- ‹स यदि पितृरोककामो भवति 



सू. ८.] चतुर्थोऽध्यायः । ८५३ 

संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति ` इलयादि । त्र संशयः 

४. संकल्पाधि- -- किं संकर्प एव केवर: पित्रादिसम- 
करणम् । स्थाने हेतुः, उत निमित्तान्तरसहित इति । 

ततर सलयपि ‹ संकल्पादेव ' इति श्रवणे छोकवत् निभित्तान्त- 
रपेक्ष॒ता युक्ता ; यथा रोके अस्मदादीनां संकल्पात् गमना- 
दिभ्यश्च हेतुभ्यः पिनत्रादिसंपत्ति्मवति एवं सुक्तस्यापि स्यात्; 
एवं हृष्टविपरीतं न कल्पितं भविष्यति ; ‹ संकस्पादेव ' इति 
तु राज्ञ इव संकलिपिताथंसिद्धिकरी सराधनान्तरसामभरीं सुल- 
भामपेक््य योष््यत ; न च संकल्पमात्रसमुत्थानाः पिचराद्यः 

मनोरथविज्ञम्भितवत् चच्वरत्वात् पुष्करं भोगं सम्थितुं 

प्यापाः स्युरिति । एवं प्राप्ते, बरूमः--- संकस्पादेव तु केव- 
छात् पित्रादिमसुत्थानमिति ; कुतः £ तच्छे; ; ‹संकस्पादे- 

वास्य पितरः सखततिष्ठन्ति ' इलयादिका दि श्रतिनिभित्तान्त- 

रापेक्षायां पीञ्येत ; निमित्तान्तरमपि तु यदि संकर्पानुवि- 

धाय्येव स्यात्, भवतु ; न तु प्रयल्लान्तरसंपाद्यं निमित्तान्त- 

रमिष्यते, प्राकसंपत्तेः बन्ध्यसंकल्पत्वप्रसङ्गात् ; न च श्रु 

लयवगम्येऽ्थे स्ेकवदिति सामान्यतो दृष्टं क्रमते ; संकस्पव- 

खादेव च एषां यावस्रयोजनं स्थैर्योपपत्तिः) प्राकृत संकल्प- 
बिखक्षणल्वान्सुक्तसंकरपस्य ॥ 
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अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ९ ॥ 

अत एव च अवचन्ध्यसंकत्पत्वात् अनन्याधिपतिर्विद्रा- 

न्मवति- नास्यान्योऽधिपत्तिभेवतीयथेः । न दहि प्राकृतो- 

ऽपि संकल्पयन् अन्यस्वाभिकत्वमात्मनः सयां गतौ संकल्प- 

यति । श्रतिश्चैतदशेयति-- ^अथ य इहात्मानमनुविद्य 

ब्रजन्येतांश्च सलान्कामांस्तेषां सर्वेषु रकेषु कामचारो 

मवति ' इति ॥ 

अभावं बादरिराह देवम् ।॥ १० ॥ 

° संकस्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति * इयतः श्रुतेः मन- 
स्तावत्संकल्पसाधनं सिद्धम् । शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्रैश्- 

५. अभावाधि. यस्य विदुषः सन्ति, न बा सन्ति--इति 

करणम् । समीक्ष्यते । तत्र वाद्रिस्तावदाचार्यः च्च 

रीरस्येन्द्रियाणां च अभावे मदहीयमानस्य विदुषो मन्यते; 

कस्मात् £ एवं हि आह आम्रायः--- * मनसैतान्कामान्पदय- 

न्रमते * ‹ य एते ब्रह्मरोके ° इति ; यदि मनसा शरीरेन्द्रि- 
येच विहरेत, मनसेति विशेषणं न स्यात्; तस्मादभावः 
शरीरेन्द्रियाणां मोक्षे ॥ 

भावं जेमिनिविकल्पामननात् ॥ ११॥ 
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जेमिनिस्त्वाचा्यः मनोबत् शरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भर्व 

युक्तं प्रति मन्यते; यतः (स एकधा भवति त्रिधा भवति ' 

इयादिना अनेकधाभावविकस्पमामनन्ति । न दहि अनेक- 

विधत्ा विना क्ररीरभेदेन आख्रसी स्यात् । यद्यपि निशैणा- 

यां भूमविद्यायाम्. अयमनेकधामाचविकल्पः पछ्यते, तथापि 

विद्यमानमेवेदं सगुणावस्धायाम् रेशर्थ मूमविद्यास्तुतये सं- 

कीर््य॑त इत्यतः सगुणविद्याफलभावेन उपतिष्ठत इति ॥ 

उनच्यते-- 

द्वादङादवद्मयविध बाद्रा- 

यणोऽतः ॥ १२॥ 
बादरायणः पुनराचा्य॑; अत एव उभयखिङ्श्ुतिदशे- 

नान् उभयविधत्वं साधु मन्यते--यदा सशरीरतां संकल्प- 

यति तदा सदारीरो मवति, यदा तु अश्चरीरतां तदा अश- 

रीर इति; सयसंकल्पत्वात्, संकल्पतैचिन्याच । द्वादक्ञा- 

हवत्-- यथा द्वादश्चाहः सत्रम् अहीनश्च मवति, उभयलि- 

्गश्रुतिदशौनात्-एवमिदमपीति ॥ 

न्वभावे संध्यवहुपपन्तेः ॥ १३ ॥ 
यदा तनोः सेन्द्रियश्च खरीरस्य अभावः; तदा, यथा 

संध्ये स्थाने शरीरेन्द्रियविषयेष्वविद्यमानेष्वपि उपरून्धिमा- 
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त्रा एव पित्रादिकामा भवन्ति, एवं मोक्षेऽपि स्युः; पतं 

हि एतदुपपद्यते ॥ | 

भावे जाग्रह्रत् ॥ १४॥ 

मवे पुनः तनोः, यथा जागरिते विद्यमाना एव पिच्रा- 

दिकामा भवन्ति, एवं मुक्तस्याप्युपप्यते ॥ 

प्रदीपवदावेरास्तथा हि दशेयति ॥ १५ ॥ 

° भावं जैमिनिर्विकस्पामननात्' इदयत सशरीरत्वं मु- 

्तस्योक्तम् ; तत्र वरिधाभावादिषु अनकश्चरीरसर्गे किं निरा- 

द. प्रदीपाधि- स्मकानि शरीराणि दारुयन्वरवसमनृञ्यन्ते, 

करणम् । किं बा सात्मकान्यस्मद्ादिशरीरवत्---इति 

मवति वीक्षा । तत्र च आत्ममनसोः मेदालुपपन्तेः एकेन 

शरीरेण योगात् इतराणि कारीराणि निरातस्मकानि-- 

इयेवं प्राप्रे, प्रतिपद्यते-- प्रदीपवदवेद इति; यथा 

ग्रदीप एकः अनेकम्रदीपभावमापद्यते, बविकारशक्तियोगात् ; 

एवमेकोऽपि सन् विद्धान् रेश्रथेयोगादनेकभावमापद्य स्वा 

णि शरीराण्याविश्चति ; कुतः १ तथा हि दशेयति श्राख्रमेक- 

स्यानेकभावम्-- `° स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा 

सप्तधा नवधा" इल्यादि ; नैतदारुयन्रोपमाम्युपगमेऽवकस्पते, 
नापि जीवान्तरावेदो; न च निरात्मकानां शरीराणां प्रवर्ति 
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संभवति । यन्तु आत्ममनमोर्भदान्ुपपत्तः अनेकश्षरीरयोगा- 
संभव इति-- नैष दोषः; एकमनेलुवर्तीनि समनस्कान्येवा- 

पराणि छरीराणि सलयसंकर्पत्रात् सक््यति; सष्टेषु च तेपु 
उपाधिभेदात् आत्मनोऽपि मेदेनाधिष्ठादृल्वं योक््यते; एषैव 

च योगक्ञास्रपु यागिनामनेकश्चरीरयोगभ्रक्रिया | 

कथं पुनः सुक्तम्य अनेकशरीरावेश्चादिलक्षणमैश्र्यमभ्युपग- 

स्यते, यावता ' तत्केन कं विजानीयात्” “न तु तहितीय- 

मस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्" ‹ सङि एको द्रष्टा 

द्वितो भवति" इति च एवंजातीयका श्रतिः विशेषविज्ञानं 
वारयति- इयत उत्तरं पठति- 

सखाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्ष- 
माविष्करतं हि ॥ १६॥ 

स्वाप्ययः सुषुप्तम् › ' सखमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिती - 

त्याचक्षते' इति श्रतेः; संपत्तिः कैवल्यम्, ‹ब्र्यैव सन्न 
छ्याप्येति ` इति श्रतेः ; तयोरन्यतरामवस्थामपेक््य एतत् वि- 

रोषसंज्ञाभाववचनम्- . कचित् सुषुप्रावस्थामपेक्ष्योच्यते, 

कचितकैवस्यावस्थाम् । कथमवगम्यते ? यतस्तत्रैव एतदधि- 

कारवदात् आविष्कृतम्-- ‹ एतेभ्यो भूतेभ्यः समुस्थाय 

तान्येवाजु विनस्यति न प्रत्य संज्ञास्तीति ! ‹ यत्र त्वस्य सवै- 
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मास्मैवाभूत् ' “यत्त सुनो न कंचन कामं कामयते न कंचन 
सप्र प्रयति ' इत्यादिश्रुतिभ्यः । सगुणविद्याविपाकस्थान ठु 

एतत् स्वगोदिवत् अवस्थान्तरम् , यन्नैतदैश्वयं मुपवण्य॑ते । 

तस्माददोषः ॥ 
धि (भा 

जगद्यापारवजं पकरणादसंनिदहि- 

तत्वाच ।। १७ ॥ 

ये सगुणब्रह्मोपासनात् सहैव मनसा ईश्रसायुज्यं ज- 

न्ति, किं तेषां निरवग्रहमेश्चर्य भवति, आहोस्वित्सावग्रह- 
७9. जगच्यपारा- मिति संशयः; । किं तावसप्राप्रम् £ निर- 

िकरणम्। इ्ुशमेव एषामैश्र्य भवितुमर्हति, ® आप्नोति 

स्वाराज्यम् ̀  ‹ सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति ‹ तेषां सर्वेषु 
रकेषु कामचारो भवति ' इलयादिश्तिभ्य इति । एवं प्रप्त 
पठति-- जगब्यापारवजेभिति ; जगदुसत्त्यादिन्यापार् वज- 

यित्वा अन्यत् अणिमाय्यात्मकमैशर्य सक्तानां भवितुमर्हति, 

जगव्यापारस्तु निलयसिद्धस्यैव ईश्वरस्य ; कुतः १ तस्य तत्र 

प्रकृतत्वात्; असंनिहितत्वान्चेतरेषाम् ; पर एव हि ईरो 

जगव्यपारेऽधिकृतः, तमेव प्रकृत्य उत्पत्त्यानरुपदेशचात्, नि- 

त्यश्चब्द निबन्धनस्वाञ्च ; तदन्वेषणविजिज्ञासनपूरवैकं तु इतरे- 
षामणिमायैच्य श्रूयते ; तेनासंनिदितास्ते जगन्यापारे । स~ 
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मनस्कल्वादेव च एतेषामतरैकमसत्ये, कस्यचिस्स्थित्यभिप्रायः क- 

स्यचिरसंहाराभिभ्राय इत्येवं विरोधोऽपि कदाचित्स्यात् ; अथ 

कस्यचित् संकत्पमनु अन्यस्य संकल्प इत्यविरोधः समर्थ्यत; 

ततः परमेश्वराकूततन्तत्वमेवेतरेषाभित्ति व्यवतिष्ठते ॥ 

प्रयक्षापदेादिति चेन्नाधिकारिक- 

मण्डरस्थोक्तेः ॥ १८ ॥ 
अथ यदुक्तम्- ‹ आप्नोति स्वाराज्यम् ` दत्यादिप्रव्यक्षो- 

पदेशात् निरवम्रहमै्र्य॑विदुषां न्याय्यमिति, तल्परिहरै- 
व्यम् ; अघ्रोच्यते-- नायं दोषः, आधिकारिकमण्डठस्थो- 

क्तेः । आधिकारिको यः सविवृमण्डलादिषु षिङ्ेषायतने- 

ष्ववस्थितः पर श्वरः, तदायत्तेव इयं स्वाराञ्यप्राप्तिस- 

च्यते; यत्कारणम् अनन्तरम् ‹ आप्नोति मनसस्पतिम् ' 

इलाह ; यो हि सवैमनसां पतिः पूवैसिद्ध ईरः तं भ्रापनो- 
तीत्येतदुक्तं भवति; तदनुसारेणैव च अनन्तरम् ‹ वाक्पत्ति- 
शक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः' च भवति इलाह । एवम- 

न्यत्रापि यथासंभवं निलयसिद्धे्वरायत्तमेव इतरेषामेशव्य 

योजयितव्यम् ॥ 

विकारावर्ति च तथाहि 
स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 

8. फ, [त 208 
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विकाराबयेपि च नियसुक्तं पारमे्रं शूषम् , न केवर 

.चिकारमात्रगोचरं सविन्रमण्डलाद्यधिष्ठानम्; तथा हि अस्य 

दधिूपां स्थितिमाह आश्नयः- (तावानस्य महिमा ततो 

ज्याया पूरुषः । पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यामृतं 

दिवि" इलयेवभादिः । न च तत् नि्विकाररूपम् इतराटम्ब- 

नाः प्रापुबन्तीति शक्यं वक्तुम् अरत्कतुात्तेषाम् । अतश्च 

यथैव द्विरूपे परमेश्वरे निशुणं रूपमनवाप्य सगुण एवाव- 
तिष्ठन्ते, एवं सगुणेऽपि निरबम्रहमेश्येमनवाप्य सावग्रह 

एवावतिष्ठन्त इति द्रष्टन्यम् ॥ 

दरयतश्चैवं प्रयक्चालुमाने ॥ २० ॥ 

दशंयतच्च विकाराव्तित्वं परस्य ज्योतिषः ्रतिस्पती-- 
न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति 
कुतोऽयमश्चिः ' इति, (न तद्भासयते सूर्यो न शक्षाङ्कोन 
पावकः ' इति च । तदेर्घं विकारावर्तित्वं परस्य च्योतिषः 

प्रसिद्धमिदयभिप्रायः ॥ 
नि 

भोगसमाच्रसाम्यलिङ्गाच ॥ २१॥ 
इतश्च न निरङ्कुशं विकारारुम्बनानगभन्यैम् , यस्मात् 

मोगमात्रमेव एषाम् अनादिसिद्धेनेश्वरेण समानमिति श्रूयते 
भ ५ 

--‹ तमाहापे वै खदु मीयन्ते छोकोऽसौ ' इति ८ स यथैतां 
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देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हैवंविदं सवौणि भूतान्यवन्ति ! 
‹ तनो एतस्यै देवतायै सायुञ्यं सलोकतां जयति ` इत्यादि- 

भदल्यपदेश्षलिङ्केभ्यः ॥ 

ननु एवं सति सातिश्चयस्वादन्तवच्वम् रेःर्य॑स्य स्यात् ; 

ततश्च एषामावृन्तिः प्रसज्येत इत्यतः न्तरं भगवान्वादरा- 

यण आचायः परठति-- 

अनावर्तिः शब्दाद्नाच्र्तिः 

चाब्द्ात् ॥ २२ ॥ 

नाडीरदिमसमन्वितेन अचिरादिपवैणा देवयानेन पथा ये 

्रह्मछोकं शाखो कतविशेषणं गच्छन्ति-- यस्मिन्नरश्च ह वै ण्य- 

श्वाणैवौ ब्रह्मलोके वृतीयस्यामितो दिवि, यस्मिन्नेर मदीयं 
सरः, यस्मिन्नश्वत्थः सोमसवनः, यस्मिन्नपराजिता पूर्रेद्यणः, 

यस्मिश्च अभुविमिते हिरण्मयं वेदम, यग्धानेकधा मन्त्राथवा- 

दादिप्रदेरोषु प्रपञ्च्यते-- ते तं प्राप्य न चन्द्रछोकादिव मु- 

्तभोगा आव्न्ते ; कुतः १ ' तयोभ्वेमायन्नमृतस्वमेति ' ' तेषां 

न पुनरादृन्तिः ' ‹ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं ना- 

वर्तन्ते ' ° ब्रह्मछोकमभिसंपद्यन्ते' «न च पुनरावर्तते ' इत्यादि- 

शब्देभ्यः । अन्तवन्त्वेऽपि तु एे्पर्यस्य यथा अनाघृत्तिः तथा 

वणितम्- ‹ कायौस्यये तदध्यक्षेण सहातः परम् ' इत्यत्र; 
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सम्यग्द्रौनचिष्वस्ततमसां तु नित्यससिद्धनिवाणपरायणानां 

सिद्धैव अनावृत्तिः ; तद्ाश्रयणेतैव हि सगुणक्चरणानामप्यना- 
वृत्तिसिद्धिरिति । अनावृत्तिः राब्दादनावत्तिः शब्दात-- 

इति सूत्राभ्यासः श्चाख्लपरिस्माप्निं द्योतयति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकानचार्यस्य श्रीगोविन्दभग- 

वत्पूस्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 
शारीरकमीमांसासूत्रभाष्ये 

चतुथोध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 

॥ इति श्रीमच्छारीरकमीमांसासूत्रभाष्यं संपूणेम् ॥ 



शंनो मित्रः रं वरुणः। शंनो 

भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । 

द नो पिष्णुरुरूकमः । नमो ब्रह्मणे । 

नमस्ते वायो । खमेव प्रक्ष ब्रह्मासि । 

त्वामेव प्रलयक्चं बह्यावादिषम् | ऋतम- 

वादिषम् ! सलयमवादिषम् । तन्मामा- 

वीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम् । 

आवीदक्तारम् ॥ 

८ 

स = = 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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सह नाववतु । सह नो युनक्तु । 
सह वीर्यं करवावहे । तेजखि नावधीत- 
मस्तु मा विद्धिषावहे ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

1.8 

यद्छन्दसाभृषभो विश्वरूपः । छ- 
न्दोभ्योऽध्यभ्रतास्संवभूव । स मेन्द्रो 
मेधया स्प्रणोतु । अस्तस्य देवधारणो 
भूयासम् । शरीरं मे विचषेणम् । जि- 
हया मे मघुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि 
विश्ुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया 
पिहितः । श्रुतं मे गोपाय ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
ॐ? 



| 

अहं ब्रश्वस्य ररवा । ̀ कीर्तिः पृष्ठ 
गिरेरिव । उरध्वपवित्रो वाजिनीव स्वस्र- 
तमसि । द्रविण सवच॑सम् । सुमेधा 

अभरतोक्षितः । इति भिशङ्कोवेदानुव- 
चनम् ॥ 

ॐ शान्तिः सान्तिः शान्तिः ॥ 

भदरं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवाः । मद्रं 
पदयेमाक्षभिथंजलाः । स्थिरैरङस्तष्टवा- 
सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदा- 
युः । स्वस्ति न इन्द्रो बरृद्धश्रवाः । स्व- 
स्ति नः प्रूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन 
स्तार्ष्यो अरिष्टनेमिः ! स्वस्ति नो बृह- 

स्पतिद॑धातु ॥ 
ॐ प्रास्तिः दान्तिः शान्तिः ॥ 

{2 ह 

य 
1) 



पूणमदः प्ूणैमिदं प्रणादणमुदच्य- 
पणस्य प्रणमादाय प्रुणमेवावरि- 

ष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शन्तिः शान्तिः ॥ 

स्ट 

आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राण- 

शक्षुः श्रोत्रमथो बरमिन्दियाणि च 
सर्वाणि । सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं जह्य 
निराया मा मा बह्म निराकरोदनिरा- 
करणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्म- 
मि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि 
सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

६.५ 



क मे मनसि पतिष्टिता । मनो मे 
वाचि प्रतिष्ठितम् । आविरावीमं एधि । 

वेदस्य म आणीस्थः । श्चुतं मे मा मरहा- 
सीः । अनेनाधीतेन । अहोरा्रन्संदधा- 

मि) ऋतं वदिष्यामि । सद्यं बदिष्याभि। 

तन्मामवतु । तद्रक्तारमवतु । अवतु 

माम् । अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

+ 

पबद्रं नोऽपि वातय मनः ॥ 

ॐ शान्तिः दान्तिः शान्तिः ॥ 

धट 
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यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं योवै 
वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । त ह देव- 

मात्मबुद्धिपकादं सुमु शरणमहं 
प्रपद्ये ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

(ॐ ९८ =< =-= 0 

| 

। 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ सूत्राुक्मणिका ॥ 
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पूणेमव पूणैमिद 
परणीतपणैसुवच्यते । 

पणैस्य प्रणैमादाय 

पणैमेवावरिष्यते ॥ 



। श्रीमच्छकरभगवत्पूल्यपादाः ॥ 

भ्रीवाणीविलाससुद्रायन्त्रालय सुद्रितमिदम् । 



व 000 

॥ इरावास्योपनिषत् ॥ 
श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरवचितेन 

भ्राष्येण सरिता । 

शा वास्यम्” यादयो मच्रा कमेख- 

विनियुक्ता, तेषामक्मैदोषस्यात्मनो याथा- 
त्म्यप्रकाराकव्वात् । याथात्म्यं चात्मन श्ु- 

दत्वापापविद्धतैकत्वनित्यत्वाश्चरीरप्वसवेगत- 
(| | त्वादि वक्ष्यमाणम् । तच्च कमणा विरुध्यत 

इति युक्त एतैषा कमैखविनियोग । न शेवलक्षणमास्मनो 
याथाल्यम् उत्पाद विकार्यम् आप्य सस्कार्थ वा कतेमो- 

क्रूप वा, येन कमैरोषता स्यात्, सवौसामुपनिषदामात्म- 

याथात्म्यनिरूपणेचैवोपक्षयात् , गीताना सोक्षधर्माणा चैव- 



६ ईैदावस्योपनिषद्धाप्यम् । 

परत्वात् । तस्मादार्मनोऽनेकत्वकवैस्वभोक्तृत्वादि च अश्ुद्ध- 
त्वपापविद्धत्नादि चोपादाय छोकबुद्धिसिद्ध कर्माणि विहि- 

तानि । यो हि कमेफङठेना्थी दृष्टेन नह्यवन्वैसादिना अटष्टेन 

स्मगौदिना च द्विजातिरह न काणव्वङुणित्वाद्यनधिकारप्रयो- 

जकध्मवानिदयाप्मान मन्यते सोऽधिक्रियते कर्मस्विति ह्यधि- 

कारविदौो बदन्ति । तस्मादेते मच्ना आत्मनो याथात््यप्रका- 

इनेन आत्मविषय सवाभाविककमेविज्ञान निवतेयन्त शोक- 

मोहादिससारधमेविच्छित्तिसाधनमात्मैकत्वादिविज्ञानसुत्पाद- 

यन्तीत्ति । एवमुक्ताधिका्यभिधेयसबन्धम्रयोजनान्मन्नान्स- 

्षेपतो व्यारयास्याम -- 

हदा वास्यमिद् ̂ सर्व 
यर्तिविः च जगदयं जगत् । 

तेन व्यक्तेन श्रुल्ीथा 

मा गध कस्य खिद्धनम् ॥ १॥ 

देशा दष्टे इति दद्, तेन ईशा । ईदिता परमेश्वर पर- 
मात्मा स्वस्य । स॒ हि स्वमष्टे सवैजन्तूनामाप्मा सन् 
मत्यगाप्मतया । तेन स्वेन रूपेणात्मना ईशा वास्यम् आच्छा 

दनीयम् । किम् इद सवं यकि च यर्किचित् जगत्या 



ईंशावास्योपनिषद्धाष्यम् । ७ 

प्रथिव्या जगत् तत्सर्वम् । स्वेनात्मना इईेशेन प्रत्यगात्मतया 

अहमेवेद् सवंमिति परमाथैसत्यरूपेणादतमिद् सर्वं चराचर- 

मच्छादनीय परमात्मना । यथा चन्दनागवोदेरुदकादि- 

सबन्धजछद्ादिजमोपाधिक दौगैन्ध्य तःस्वरूपनिषर्षणेना- 

च्छाद्यते स्वेन पारमाथिकेन गन्धेन, तद्वदेव हि स्वत्मन्य- 

ध्यस्त स्वाभाविक कवैत्वभोक्दत्वादिकश्चषण जगदैतरूप प्रथि- 

व्यम् , जगत्याभित्युपरक्षणार्थत्वाप्सवेमेव नामरूपकर्माख्य 
बिकारजात परमाथैसत्यात्मभावनया प्यक्त स्यात् | एवमी 

अरात्मभावनया युक्तस्य पुत्रायेषणात्रयसन्यासे एवाधिकार , 

न कमसु । तेन त्यक्तेन प्यागेनेस्यथं । न हि त्यक्तो भृत 

पुत्रो श्रत्यो बा आत्मसबन्धिताभावादात्मान पाख्य- 

ति । अतस्त्यागेनेष्ययमेवाथ । भुशीथा पाख्येथा । एव 

वयक्तेषणस्त्व मा गध ॒गरृधिम् आकाह्रा मा कार्षी धननिष 

याम् । कस्य स्वित् कस्यचित् परस्य स्वस्य वा धन मा 

काट्ीरिप्यथै । स्िदित्यनथैको निपात । अथवा; मा 

गध । कस्मात्? कस्य खििद्धनम् इत्याक्षेपाथं । न कस्य 

विद्धनमस्ति, यद्ध्येत । आत्मैवेद सवैमितीन्धरभावनया 

सर्व त्यक्तम् । अत आत्मन एवेद सर्वम् , आत्मैव च सर्व॑म् । 

अतो भिथ्याचिषया गृधिं मा कार्षीरित्य्थं ॥ 



८ ईंशावास्योपनिषद्धाप्यम् । 

एवमात्मविद् पुष्रा्ेपणात्रयसन्यासेनाप्मज्ञाननिष्ठतया 

आत्मा रश्चितव्य इयेष वेदाथ । अथेतरस्य अनात्मज्ञतया 

त्मग्रहणाश्चक्तस्य इदसुपदिशति म च -- 

कुर्वन्नेवेह कमोणि 
जिजीविषेच्छत« समा' । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति 
न कमे लिप्यते नरे ॥ २॥ 

कुवेनेव निवैतेयन्नेव इह कर्माणि अभिहोनत्रादीनि जिजी- 

चिषे जीषितुमिच्छेत् शत कतससख्याका समा सवत्सख 

न् । तावद्धि. पुरुषस्य परमायुनिरूपितम् । वथा च प्राप्रातु- 

वादेन यल्ििजीविषेन्छत वर्षाणि तल्छु्ैनेव कमौणीयेतद्धि 

धीयते । एवम् एवभ्रकारे ववथि जिजीविषति नरे नरमात्नरा- 

भिमानिनि इत पतस्मादमिदहोत्रादीनि काणि छुषेतो व्रते 

मानासकारात् अन्यथा प्रकफारान्तर नास्ति, येन प्रकारेणाञ्यु- 

भ कमे न छिप्यते, कर्मणा न छिमप्यस इयं । अत शा- 

स््रविदितानि कर्माण्यभ्निहोत्रादीनि छुर्श्नेव जिजीनिपेत् ॥ 

कथ पुनरिद्मवगम्यत्ते--पूर्वेण मन्त्रेण सन्यासिनो ज्ञान- 
निष्ठोक्ता, दितीयेन तव्राक्तस्य क्मैनिष्ठेति  उन्यते-- 



ईशावास्योपनिषद्धाप्यम् । ९ 

ज्ञानक्म॑णोर्विरोध पर्वतवदकम्प्य यथोक्त न स्मरसि किम् 

इदाप्युक्तम्-- यो हि जिजीविषेत्स कमौणि छुवैन्नेव इति , 

‹ ईशा वास्यमिद सर्वम् ›, (तेन यक्तेन भुलीथा मा गृध 
कस्य खिद्धनम् इति च । 'न जीषिते मरणे वा गृधिं 

र्बतिारण्यमियात् इति पद ततो न पुनरेयात्” इति च 

सन्यासश्चासनात् । उभयो फरमेद् च वक्ष्यति । ‹ इमौ 

द्वेष पन्थानावलुनिष्कान्ततरौ भवत क्रियापथग्नैव पुर- 
स्तात्सन्यासरश्च › तयो सन्यास एवातिरेवयति-- ' न्यास 

एवालयरेवयत् ` इति तैत्तिरीयके । ! द्वाविमावथ पन्थानौ 
यत्र बेदा प्रतिष्ठिता । प्रबृत्तिरक्षणो धमो निवृत्तिश्च विभा- 

षित › इत्यादि पुत्राय चिचाय निश्ितमुक्त व्यासेन बेदाचा 

येण भगवता । विभाग चानयो प्रदकशेयिष्याम ॥ 

अथेदानतीमविदन्निन्दार्थोऽय मन्त आरभ्यते-- 

असुयी नामते रोका 
अन्धेन तमसा चरता । 

ता.स्ते परेलाभिगच्छन्ति 

ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 

अघ्यं परमात्मभावमद्यमपेक्ष्य देवादयोऽप्यसुरा । 



१० ईंशावास्योपनिषद्धा्य् । 

तेषा च स्वभूता रोका असय नाम । नामशब्दोऽनथेको 
निपात । ते कोका कमैफछानि छोक्यन्ते दच्वयन्ते भुज्यन्त 
इति जन्मानि । अन्धेन अदश्नात्मकेनाज्ञानेन तमसा 
आदृता अच्छादिता । तान् स्थावरान्तान्; प्रेद 

लयक्त्वेम देहम् अभिगच्छन्ति यथाकम यथाश्रुतम् । ये के 
च आत्महन आत्मान घ्नन्तीदयात्महम । के ? ते जना ये- 

ऽविद्रास । कथ ते आत्मान निय हिंसन्ति" अविद्यादोषेण 

विश्चमानस्याप्मनस्तिरस्करणात् । चिद्यमानस्यात्मनो यत्काय 

फङमजरामर्वादिसवेदनादिलश्चणम् ; तत् हतस्येव तिरोभूत 
भवतीति प्राकृता अविद्भासो जमा आत्महन इत्युन्यन्ते । तेन 
ह्यात्महननदोषेण ससरमन्ति ते ॥ 

यस्याप्मनो हननादविदास संसरन्ति, तद्धिपयैयेण वि. 

ह्रासो युच्यन्तऽनात्महन , तस्कीटशमात्मतन््वमित्युन्यते-- 

अनेजदेकं मनसो जवीयो 
नैनदेवा आप्लुवन्प्ूवैमषत् । 

तंद्धावतोऽन्यानयेति तिष्ट- 

सस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ उ ॥ 

अनेजत् न एजत् । ^ एलु कम्पने ', कम्पन चलन स्वा- 



ईैशावास्यापनिषद्धाष्यम् । ११ 

वस्थाप्रच्युतति , तद्वरजितम् , सवेदा एकरूपमित्यथं । तश्च एक 

सवभूतेषु । मनस सकस्पादिरक्षणात् जवीयो जववत्तरम् । 
कथ विरद्धमुच्यते-- धुव निश्चरमिदम् , मनसो जवीय 

इति च ८ तेष दोष , निरुपाध्युपाथिमत््वेनोपपत्ते । तत्र 

निरुपाधिकेन स्वेन रूपेणोच्यते-- अनेजदेकम् इति । मन- 

स॒ अन्त करणस्य सकस्पविकत्पठक्षणस्योपाधेरमुव्तनात् । 

इह देहस्थस्य मनसो ब्रह्मरोकादिदूरस्थसकरपन श्षणमा- 

त्राद्भवतीलयतो मनसो जविष्ठत्व छोकप्रसिद्धम् । तस्मिन्म 

नसि ब्रह्मलोकादीन् दुत गच्छति सति, प्रथमप्ाप्न इवाप्मचै- 
तन्याभासो गृह्यते । अल मनसो जवीय इघ्याह । तैन 

देवा , द्योतनादेता चक्षुरादीनीन्द्रियाणि, एनत् प्रकृतमात्म 

तन्तव नाघ्रुवन् न प्राप्तवन्त । तेभ्यो मनो जवीय । मनोच्यापा- 

रव्यवदितप्वादाभासमात्रमप्यालनो नैव देवाना विषथी- 

भवति , यस्माज्बनान्मनसोऽपि पूर्वमर्षत् पूवमेव गतम् 

व्योमवग्यापित्वात् । सर्वव्यापि तदात्मतन्त्व सवंससारधर्मब- 

जित खेन निरुपाधिकेन स्वरूपेणाविक्रियमेव सत्, उपाधि- 

कृता सवां ससारविक्रिया अन्ुमवतीचाविषेकिना मूढानाम- 
नेकमिव च प्रतिदेह प्रलयवभासत इलेतदाह-- तत् धावत 

दत गच्छत अन्यान् आत्मविरक्षणान्मनोवागिन्द्रियप्रथ- 
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तीन् अलयति अतीसय गन्छतीव । इवार्थ स्वयमेव द्यति- 

तिष्ठदिति, स्वयमविक्रियमेब सदिष्यथं । तस्मिन् आत्म- 

तन्तवे सति निलयचैतन्यस्वभावे, मातरिश्वा मातरि अन्तरिक्षे 

शयति गन्छतीति मातरिश्वा वायु सर्वध्राणश्रकियाप्मक् › 

यदृाश्रयाणि कार्यकरणजातानि यस्मिन्नोतानि म्रोतानि च, 

यत्सृत्रसक्ञक सर्वैस्य जगतो बिधारयिदृ, स मातरिश्वा, 

अप कमोणि प्राणिना चेष्टारक्षणानि अग्न्यादिलयपजैन्यादी- 

ना ज्वरुनदहनप्रकाश्ञाभिवर्षणादिलक्षणानि, दधाति विभज- 

तीयं , धारयतीति वा, ‹ मीषास्माद्रात पवते इत्यादि- 

श्रुतिभ्य । सवौ हि कायैकरणनिक्रिया निखयवैतन्याप्मस्व- 
रूपे सवौस्पदभमूते सेव मव-तीदय्थं ॥ 

न मन्त्राणां जाभमितास्तीति पूुैमन्त्रोक्तमधप्यर्थं पुनराह-- 

तदेजति तश्रैजति 

तद्रे तवान्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य 

तदु सव॑स्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
तत्. आप्मतत्त्व॒यस्मकरृतम् एजति चछ्त्ति तदेव च 

नैजति स्वतो तैव चति, स्वत अचछ्मेव सत् चखतीवे 



इईंशावास्योपनिषद्धाप्यम् । १३ 

स्थं । किंच, तद्रे वर्षेकोटिशतैरप्यविदुषामभाप्यप्वाहूर 
हव । तदु अन्तिके समीपे अस्यन्तमेव विदुषाम् , भ- 

त्मत्वात् न केवछ दूरे, अन्तिके च । तत् अन्त अभ्यन्तरे 

अस्य सर्वैस्य; “य॒ आत्मा सवौन्तर † इति श्युते , अस्य 
सर्वस्य जगतो नामरूपक्रियात्मकस्य। तत् उ सवैस्य अस्य 

बाह्यत , व्यापि्वादाकादावन्निरतिश्यसष्ष्मप्वादन्त ; "प्रज्ञा 

नघन एव ` इति क्चासनान्निरन्तर च ॥ 

यस्तु स्बणि भूतानि 
आत्मन्येवालुपरयति । 

सर्वभूतेषु चात्मान 
ततो न 'विज्धगप्सते ॥ ६ ॥ 

यस्तु परिव्राट् स॒य॒ष्॒सबोणि भूतानि अन्यक्तादीनि 

स्थावरान्तानि आत्मन्येव अनुपश्यति, अत्मव्यतिरिक्तानि 

न पद्रयतीय्थं । सवैभूतेषु तेष्वेव च आत्मान तेषामपि 

भूताना स्वमाप्मानमात्मत्वेन-- यथास्य देहस्य कायेकरण- 

सधातस्याप्मा अह॒ सरवैभरययसाक्षिभूतश्चेतयिता केवलो 

निशणोऽनेनैव खरूपेणाग्यक्तादीना स्थावरान्तानामहमेवा 

लेति सर्बभूतेषु चाप्मान निर्विशेष यस्त्वनुपश्यतिः स॒ तत 
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तस्मादेव दरानत् न विजुगुसते बिजुगुप्सा घरणा न 

करोति । प्राभ्रस्यैवाजुवादोऽयम । सवा हि घृणा आत्मनो- 

ऽ"यहुष्ट पश्यतो भवति, आत्मानमेनाखय^्तविचयुद्ध निरन्तर 
पश्यतो न घृणानिमिन्तमथौन्तरमस्तीति प्राप्तमेव-- ततो न 

विजुगुप्सत इति ॥ 

इममेवाथेमन्योऽपि मन्त्र आह-- 

यस्मिन्सवीणि भूतानि 
आत्मेवाभूदिजानत, । 

तन्न को मोह" कः चोक 
ण्कत्वमनुपदथतः ॥ ७ ॥ 

यस्मिन्सवौणि मूतानि यस्मिन् काङे यथोक्ताप्मनि वा, 
तान्येव भूतानि सबौणि परमाथौत्मददौनात् आप्मैवाभूत् 
आत्मैव सदन्त परमार्थवस्तु विजानत , सत्र तस्मिन्काङे 
तत्रात्मनि वा, को मोह क शोक । शोकश्च मोदश्च का- 
मकमैवीजमजानसो भवति, न प्वाऽमैकप्व विद्ुद्ध गगनोपम 
पश्यत । को मोह क शोक इति दोकमोहयोरविद्याकायै- 

योराक्षेपेणासमवभ्रकाशनात् सकारणस्य ससारस्यायन्तमे- 

वोच्छेद् प्रदरितो भवति ॥ 
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योऽयमतीतैमैन्तैरुक्त आत्मा, स स्वेन रूपेण किंडक्षण 

इत्याह अय मन्त्र ~ 

स पयगाच्छुक्मकायमनत्रण- 
मसलाविर.८ शुद्धमपापविद्धम् । 

कविमैनीषी परिभूः स्वयभूयाथातथ्यतो- 
ऽथौन्न्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 

स पयैगात्, स॒ यथोक्त आत्मा पर्यगात् परि समन्तात् 

अगात् गतवान् ›, आकादावन्यापीप्यथं । शुक शुभ ज्योति 
ष्मत् दीप्निमानित्यथै । अकायम् अदारीर िङ्गशरीरवजित 

इत्यथै । अव्रणम् अक्षतम् । अन्ञाचिरम् स्नावा सिरा 

यस्मिन्न विन्त इत्यस्नाविरम् । अव्रणमस्ञाविरमित्येताभ्या 

स्थूरश्चरीरपरतिषेध । शुद्ध निमैरूमविद्यामरूरहितमिति कार- 
णश्चरीरप्रतिषेध । अपापविद्ध धमीधमौदिपापवजितम् । श्ु- 

क्रमित्यादीनि वचासि पुिद्त्वेन परिणियानि, स पवगात् 

इत्युपक्रम्य कतिमेनीषी इत्यादिना पुङिङ्गत्वेनोपसश्षारात् । 

कवि क्रान्तदर्शी स्वैहक् , ‹ नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा ` इत्या- 
दिश्रुते । मनीषी मनस दईैषिता, स्ेज्ञ इर इप्यथे । 
परिभू सर्वेषा परि उपरि भवतीति परिभू । स्वयभू 
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स्वयमेव भवतीति, यषाभुपरि भवति यश्चोपरि भवति स 

सरवै स्वयमेव भवतीति स्रयभू । स नित्यमुक्त द्र 

याथातथ्यत सर्वज्ञत्वात् यथातथाभाबो याथातथ्य तस्मात् 

यथाभूतकरमेफरसाधनत अथोन् कतंव्यपदाथौन् व्यदधात् 

विहितवान्, यथानुरूप व्यभजदित्य्थं । शश्वतीभ्य 

नित्याभ्य समाभ्य सव॑स्सरास्येभ्य म्रजापतिभ्य इत्यथ ॥ 

अत्राद्येन मन्त्रेण सवैषणापरियागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो 

वेदार्थं ' दंशावास्यमिद् सवम् “मा गृध कस्य खिद्धनम् ' 

इति । अज्ञाना जिजीविषूणा ज्ञाननिष्ठासभवे ,कुर्वशनेवेद् 

कर्माणि जिजीदिषेत् इति क्मनिष्ठाक्ता हितीयो बेदाथे । 

अनयोश्च निष्ठयोर्विभागो मन्दयप्रदक्ितयोषठेहदारण्यकेऽपि 

दर्दित -- * सोऽकामयत जाया मे स्यात् इयादिना अज्ञस्य 

कामिन कमौणीति । ‹ मन एवास्यात्मा वाग्जाया › इलयादिव 

चनात् अन्त्व कामित्व च कमैनिष्ठस्य निश्चितमबगम्यते । 

तथा ख तत्फङ सपान्नसरगस्तेष्वात्मभावेनात्मश्वरूपावस्थानम्। 

जायादयेषणात्रयस-यासेन चात्मविदा कर्मनिष्ठाप्राति्ुल्येन 

आत्मस्वरूपनि्ठैव दर्दिता-- ८ प्रजया फरिष्यार१ येपा 
नोऽयमाप्माय लोक ` इत्यादिना । ये तु ज्ञाननिष्ठा संन्या- 
सिनस्तेभ्य ‹ असया नाम ते" इ्यादिना अविद्रजनिन्व्द्रार 
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णात्मनो याथात्म्यम् ‹ स पयगात् ̀  इदयेतदन्तेमेन्त्रैरपदिष्ट- 

म् । ते ह्यत्राधिकृता न कामिन इति । तथा च शेताश्धतरय- 

णा मन्त्रोपनिषदि--' अलयाश्रभिभ्य परम पित्र प्रोवाच 

सम्यगषिसधजुष्टम्' इत्यादि विभव्योक्तम् । ये तु कामिन 

कर्मनिष्ठा क्म कुर्वन्त एव जिजीविषव , तेभ्य इदसुच्य- 

ते-- ‹ अन्ध तम ` इत्यादि | कथ पुनरेवमवगस्यते, न ठु 

सर्वेषाम् इति? उच्यते--अकाभिन साभ्यसाधनभेदोपमर्देन 

° यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभद्धिजानत । तत्र को 

मोह क शोक एकत्वमभुपद्यत ` इति यत् आलैकत्ववि- 

ज्ञानम् , तन्न केनचित्क्मेणा ज्ञानान्तरेण वा ह्यमूढ ससुशि- 

चीषति । इहं तु समुशिचीषया अविद्टद्ादिनिन्दा क्रियते । 

तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवति न्यायत शास्त्रतो वा 

तदिदोन्थते । तदैव वित्त देवताविषय ज्ञान क्मसबन्धिे- 

नोपन्यस्त न परमात्मन्ञानम् , ‹ बिद्या देवलोकं ` इति 

परथक्फङश्रवणात् । तयोज्ञोनकमैणोरिदैकेकायुषठाननिन्दा स- 

सुच्विचीषया, न निन्दापरैव एकैकस्य, प्रथक्फठश्रवणात्- 

: विद्यया तदारोहन्ति ` ‹ विश्या देवरोक › ‹न तत्र द्क्षि- 

णा यान्ति! ‹ कर्मणा पितृखोक ` इति । न हि शास्त्रविहित 

किंचिव्कतैव्यताभियात् । तत्-- 

8 ए 
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अन्ध तमः प्रविदान्ति 

ये अविद्ासुपासते। 

ततो श्रूुय इव ते तमो 

य उ विद्याया<रताः ॥ ९ ॥ 

अन्ध तम अद्रौनात्मक तम प्रविान्ति। के? ये अवि- 

द्याम् , विद्याया अन्या अविद्या कर्मेदं , कमणो बिद्याविरो- 
धित्वात्, तामविद्यामन्निहोत्रादिरक्षणामेव केवाम् उपासते 

तत्परा सन्तोऽपुतिष्ठन्तीदयभिप्राय । तत॒ तस्मादन्धात्म- 

कात्तमस भुय इव बहुतरमेव ते तम॒ प्रविकति | के 
क्म हित्वा ये उये तु विद्यायामेष देबता्चाने एव रता 
अभिरता ॥ 

तत्रावान्तरफटमेद विद्याकभमैणो समुश्चयकारणमाहं । 

अन्यथा फठ्वदफठ्वतो सनिहितयोरङ्गा्गितया जामितैव 
स्यादिति-- 

न्यदेवाहुर्वियया 
अन्यदाहुरविंद्यया । 

इति द्युश्ुम धीराणां 

ये नस्तदिच चक्षिरे ॥ १०॥ 
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अन्यत् एथगेव विद्यया क्रियते फरमिति आह बदन्ति, 

अन्यदाहुरविद्यया कर्मणा क्रियते फङमिति । तथोक्तम्- 

८ कमणा पिवृोक , विद्यया देवोक ` इति । इति एव 

शश्ुम श्रुतवन्तो वय धीराणा धीमता बचनम् । ये आचार्या 
त॒ अस्मभ्य तत् कर्मच ज्ञान च विचचक्षिरे व्याख्या- 

तवन्त , तेषामयमागम पारम्पयौगत इथे ॥ 

यत एवमत -- 

विद्या चाविद्याच 

यस्तदेदोभय.< सह । 
अविच्यथा सत्यु तीत्वी 

चिद्यथास्रतमरलुते ॥ ११ ॥ 

विद्या च अविद्या च देवताज्ञान कमै चेयथै । यस्तत् 

एतदुभय सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेय वेद तस्यैव सयुच्चय- 

कारिण एकैकपुरुषा्थैसबन्ध क्रमेण स्यादिव्युच्यते-- अवि- 

द्यया कर्मणा अभ्निदोत्रादिना मृत्युम् , स्वाभाविक कर्मं ज्ञान 

च सूल्युशब्दवाच्यम् , तदुभय तीत्वा अतिक्रम्य विद्यया देव- 

ताज्ञानेन अमत देवताप्मभावम् अश्नुते प्राप्रोति । तद्धथम्त 

मुच्यते, यदेवतात्मगमनम् ॥ 
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अधुना व्याकृताग्याक्ृतोपासनयो सञुद्विचीषया प्रसेक 

निन्दोन्यते- 

न्ध तमः प्रविशन्ति 

येऽसभूतिङश्पासते । 

ततो भूय इव ते तमो 

य उ संभ्रूलयाः<रता ॥ १२॥ 

अन्ध तम प्रविकन्ति ये असभूतिम् , सभवन सभूति सा 

यस्य कार्यस्य सा सभूति तखा अन्या असभूति भ्रकृति 

कारणम् भ्याकृतारयम् , तामसभूतिमन्याङृतारया प्रकृतिं 

कारणमविद्या कामकमैवीजभूतामवश्ेनात्मिकाम् उपासते ये 

ते तदनुरूपमेवान्ध तम अदशोनात्मक प्रविशन्ति । तत 

तस्मादपि भूथो बहुतरभिव तम ते प्रविशन्ति ये उ सभूया 

कारयब्रह्मणि दिरण्यगभौरये रता ॥ 

अधुना उभयोरुपासनयो सञु्चयकारणमवयवफकभेद्- 

माह-- 

अन्यदेवाहुः सभवा- 

दन्यदाहुरस भवात् । 
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इति द्युश्चुम धीराणां 

ये नस्तदिचचश्षिरे ॥ १३ ॥ 

अन्यदेव प्रथगेव आह फक समवात् समूते का्च॑- 

बरह्मोपासनात् अणिमायैच्धयैकक्षणम् आख्यातवन्त इटयथै । 

तथा च अन्यदाहुरसमवात् असभूते अन्याकृतात् अव्या- 

छृतोपासनात् यदु्तम् ‹ अन्ध तम प्रविदान्ति ' इति, भ 

तिर्य इति च पौराणिकैरन्यते। इति एव शछ्चुम धीराणा 
वचन ये नस्तद्विचचक्षिरे व्याकृताव्याछरृतोपासनफलक च्या- 

रयातवन्त इदयं ॥ 

यत एवम्, भत ॒समुक्चय समूयसभत्युपासनयोयुक्त 

एकैकपुरषाथतवाचेव्याह-- 

सश्टरूति च विनाचा च 

यस्तद्वेदोभय" सह । 

विनाशेन त्यु तीत्वी- 
संभूत्याश्धतमरल॒ते ॥ १४ ॥ 

सभूति च विनाश च यसतद्ेदोभय सह, विनाशेन 

बिनाश्चो धर्मो यस्य कास्य स तेन धरभिणा अभेदेनोन्यते 
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८ विनाक्च › इति । तेन तदुपासनेनानैश्वयैमधघमेकामादिदोष- 
जात च मृत्यु तीर्त्वा, हिरण्यगर्भोपासनेन हणिमादिप्रापनि 

फलम् , तेनाचैश्वयादिश्रस्युमतीदय, असभूत्या अन्याकृतोपा- 

सनया अमृत प्रकृतिल्यछक्षणम् अश्नुते । (सभूति च 
विनाङ्य च › इत्यल्ञावणेरोपेन निर्देशो द्रष्टव्य ; मरशृतिरखयफ- 

श्रुत्यलुरोधात् ॥ 

मानुषदैववित्तसाध्य फर राखरक्षण प्रकृतिर्यान्तेम् , 

एतावती ससारगति । अत पर पूर्वोक्तम् ‹ आलैवाभद्ि 
जानत ` इति सनौस्मभाव एव सर्वैषणासन्यासन्ञाननिष्ठा- 

फठम् । एव द्विप्रकार प्रवृत्तिनिवरृत्तिकक्षणो बेदार्थोऽत्र 

भ्रकारिस । तंत्र प्रषृत्तिरक्षणख वेदार्थस्य निधिप्रतिषेधरक्ष 

णस्य छृत्सख प्रकाराने प्रवग्यी-त ब्राह्मणमुपयुक्तम् । निघू- 

त्तिरक्षणस्य प्रकाराने अत ऊर्ध्व बृहदारण्यकम् । तच्र निपे 

कादिदमशानान्त कम वेन् जिजीविपेद्यो विद्यया सह्ापर 

ब्रह्मविषयया, तदुक्तम्-- ‹ विद्या चाविद्या च यस्तदेदो- 

भय. सह । अचिद्यया भ्य तीत्वौ विद्ययागृतमश्चुते ' इति, 

तत्र सोऽधिकारी केन मार्गेणागृतप्वमहनुते इत्युच्यते-- 

‹ तद्यत्तत्सलयमसौ स आदिप्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरषो 

थश्चाय दक्षिणेऽश्षन्पुरुष ` एतदुभय सल ॒ब्रह्मोपासीन 
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यथोक्तकर्मकृच य , सोऽन्तकाङे प्रपि सदयात्मानमात्मन 

म्राप्निहठार याचते-- 

हिरण्मयेन पातेण 

सलयस्यापिदित सुखम् । 

तत्त्वं पूषन्नपा्रणु 

सलयधमीय दृष्टये ॥ १५॥ 

हिरण्मयेन पात्चेण हिरण्मयमिव हिरण्मयम् , उयोतिमेय- 

मियेतत्; तेन पात्रेणेव अपिधानभूतेन सव्यस्य आदियमण्ड- 
छस्थस्य बह्मण अपिद्दितम् आच्छादित सुख द्वारम्, तत् 

त्व हे पूषन् अपाघरृणु अपसारय सलयधमौय तव सलयस्यो- 

पासनास्सलय धर्मो यस्य मम सोऽह सवयधम तस्मै मह्यम् , 
अथवा, यथाभूतस्य धर्मस्यालुष्ठात्रे, दृष्टये तव॒ सयात्मन 

उपरूर्धये ॥ 

पूषन्नेक्षै यम सूये प्राजापत्य व्यूह् 
रदम्मीन्समूट तेजो यतसे रूप कल्याण- 

तम तत्ते पदयामि योऽसावसौ पुरुषः 

सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥ 
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[> 

हे पूषन् जगत्त पोपणाप्पूषा रवि । तथा एक एव त्षति 

गन्छतीप्येकषि हे एकर्षे । तथा सर्व॑स्य सयमनाद्यम 

यम । तथा रदमीना प्राणाना रसाना च स्वीकरणात्सूये 

है सूयं । प्रजापतेरपय प्राजापत्य हे प्राजापस्य । व्यूह 
विगमय रदमीन् स्वान् । समूह एकीडुरु उपसहर तेज 

तावक ज्योति । यत् ते तव रूप कस्याणतमम् अयन्तशो 

भनम् , तत् ते तवात्मन प्रसादात् प्यामि । किंच, अह न 

तु ता श्रूयवद्याचे योऽसौ भादिखमण्डरस्थ असौ व्याह्यय- 
वयव पुरुष पुरुषाकारप्वात् , पूर्ण वामेन प्राणबुद्धयात्मना 

जगस्समस्तमिति पुरूष , पुरि शयनाष्ा पुरूष । सोऽहम् 

अस्मि भवामि ॥ 

वाथुरनिरमसखत- 

मथेद् भस्मान्त.« शारीरम् । 
ॐ ऋतो स्मर कृत< स्मर 

कतो स्मर करत. स्मर ॥ १७ ॥ 
अथेदानीं मम मरिष्यतो वायु प्राण अभ्यात्मपरिष्छेद् 

हिप्वा अधिदैवतात्मान सर्वात्मकम् अनिरूम् अयत सूत्रा- 

त्मान प्रतिपद्यतामिति वाक्यशेष । छिन्न चेव् ज्ञानकमेस 

स्छृतमुक्तामचित्ति द्रष्टव्यम् , मा्भयाचनसाम्यात् । अथ 

ति 
ह 
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इद् शरीरमभ्नौ हृते भस्मान्त भस्मावरोष भूयात् । ओमिति 
यथोपासनम् ओंप्रतीकात्मकत्वात्सयात्मकमरन्याख्य ब्रह्मा 

मेदेनोच्यते । हे कतो सकल्पात्मक स्मर यन्मम स्मतैव्य 

तस्य॒ काटोऽय प्रत्युपस्थित , अत स्मर एतावन्त काठ 

भावित कृतम् अन्ने स्मर यन्मया बाल्यप्रशरयनुष्ठित कर्मं 

तश्च स्मर । क्रतो स्मर छत स्मर इति पुनयैचनमादराथम् ॥ 

पुनरन्येन मन्त्रेण मार याचते-- 

अग्रे नय सुपथा राये अस्मा- 

न्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान् । 
युयोध्यस्मज्जह्राणमेनो 

भूपिष्ठा ते नमउक्ति विधेम ॥ १८ ॥ 

हे अप्ने नय गमय सुपथा शोभनेन मार्गेण । सुपथेति 
विदहोषण दक्षिणमागनिवृन्त्यथेम् । निर्विण्णोऽह दक्षिणेन 

मार्गेण रतागतरक्षणेन, अतो याचे त्वा पुन पुन गमना- 

गमनबजितेन शोभनेन पथा नय । राये धनाय, कमफ 

भोगयेलर्थं । अस्मान् यथोक्तधमैफठ्विरिष्टान् चिन्धानि 

सवीणि है देव वयुनानि कमौणि, प्रज्ञानानि वा विद्वान् 

जानन् । किंच, युयोधि वियोजय विनाकय अस्मत् अस्मत्त 
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युहुराण रिख वशच्चनाप्मकम् एन पापम् । ततो वय 

वि्यद्धा सन्त इष्ट प्रप्याम इयभिभराय । कंतु बयमि- 
[9 म दानीं ते न शक्यम परिचयी कतुम्, भूयिष्ठा बहुतरा पे 

तुभ्य नमउक्तिं नमस्कारवचन विधेम नमस्कारेण परिचरेम 

इयथं ॥ 

४ अविद्यया मृत्यु सतीत्व विद्ययामृतमश्सुते" ‹ बिनाशेन 
यृप्यु तीत्वौ असभूत्यामृतमदुते ' इति श्रुत्वा केचित्सशषय 
छ्वैन्ति। अतस्तन्निधौरणार्थ सक्षेपतो विचारणा करिष्याम । 
तत्र तावत्किनिमित्त सशय इति, उच्यते-- बिश्ाशब्देन 
सुरया परमासविदयैव कस्मान्न गृह्यते, अस्रतस्व च ? ननूक्ताया 
परमात्मविद्याया क्मंणश्च विरोधाप्खसुश्वयाजुपपत्ति { सलयम्। 
विरोधस्तु नावगम्यते, विरोधाविरोधयो श्ाख्रममाणकत्वात् , 
यथा अविद्याुष्ठान विद्योपासन च साद्लप्रमाणकम् , सथा त 

्विरोधाविरोधावपि । यथा च ‹न दिस्यात्सर्वा भूतानि ' इति 
शाादवगत पुन शाख्ेणैव बाध्यते ‹ अध्वरे पञ्च हिंस्यात्” 
इति, एव विद्याविद्ययोरपि स्यात् , विधाकर्मणोश्च समुच्चय । 
न, ‹ दूरमेते विपरीते विषुष्वी अविद्या या च विद्येति ज्ञाताः 
इति श्रुवे । ‹ विद्या चाविद्या च› इति वचनादविरोध इति 
चेत् , न , हेतुखरूपफछषिरोधात् । विद्याविद्याबियोधाविरोध 
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योर्विकल्पासभवात् सञुश्चयनिधानादषिरोध एवेति चेत्, न, 

सहरभवानुपपत्ते । कमेणैकाश्रये स्याता बवियाबिधे इति 

चेत्; न, विद्योतपत्तौ तद्ाश्रयेऽविद्याजुपपत्ते , न हि अभि 
रुष्ण प्रकारश्च इति चिज्ञानोत्पन्तौ यस्मिन्नाश्रये तदुतन्नम् , 

तत्मिन्नेवाश्रये शीतोऽभिररकाश्चो वा इलयविद्याया दप्पत्ति । 

नापि सशय अज्ञान वा, ' यस्मन्सनीणि भूतानि आत्मैवा 
भूद्विजानत । तत्र को सोह क शोक पकत्वमनुपद्यत " 
इति शोकमोहायसमभवश्ुते । अविद्यासमवात्तदुपादानस्य 
कर्मेणोऽप्यनुपपत्तिमबोचाम । ' असृतमदनुते * इये क्षिकिमश् 
तम्, विद्याश्षब्देन परमात्मविद्याप्रहणि ! हिरण्मयेन ' इदयादि- 

ना द्वारमाभेयाचनमनुपपन्न स्यात् । तस्मात् यथाव्याख्यात 

एव मन्त्राणाम्थं इत्युपरम्यते ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपस्वाजकाचार्थस्य 

भीगोविन्दमगवत्पूज्यपाददिष्यस्य 
श्रीमच्छकरभगवत दृतौ 
ईशाघासोपनिषद्धाष्यम् 

सपूणम् ॥ 

^ 



पणमद प्रणेमिद् 
परणीतपणमुदच्यते । 

पणस्य प्रणैमादाय 

प्रणैमेवावश्िष्यते ॥ 

= 1 

॥ ॐ शान्ति शान्ति. शान्ति, ॥ 
(११ 

0 0 
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वाक्पाणश्चश्षु. श्रोत्रमथो ब 
छमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । 
सर्व ब्रह्मोपनिषद माह बरह्म 
निर्र्या मा माब्रह्म नि- 
राकरोदनिराकरणमस्त्वनि - 
राकरण मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमस्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥ | 
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ॐ रान्ति शान्ति शान्ति. ॥ 
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॥ केनोपनिषत् ॥ 
श्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितेन 

पद्भाष्येण सरिता । 

| 

के नेषितम् इव्याव्योपनिष- 
स = ओ प्पर्रह्मनिषया वक्तव्येति नवम- 
हः | स्याध्यायस्यारसम्भ । प्रागेतस्मास्क- 

मोण्यश्ञेषत परिसमापितानि, स- 

ि मस्तकमौश्रयभूतस्य च प्राणस्योपा 
सनान्युक्तानि, कमङ्गसामविषयाणि 

न्व । अनन्तर च गायत्रसामविषय दन 
वदान्तुक्त कायैम् । सर्वमेतद्यथोक्तं कम च ज्ञान च सम्य- 

५ ए ई 
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गनुष्ठित निष्कामस्य मुमुक्षो सच्वश्ुद्धर्थं भवति । सकामस्य 

तु ज्ञानरहितस्य केवखानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि 

दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये पुनराच्त्तये च भवन्ति । खाभाविक्या 

त्वश्चाञ्जीयया प्रवृत्त्या पश्वादिस्थावरन्ता अधोगति स्यात् । 

‹अथैतयो पथोनै कतरेणचन तानीमानि श्ुद्राण्यसकृदा- 

वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख च्रियस््ेयेतत्तृतीय५ स्थानम् ' 

इति श्रुते , प्रजा ह तिख्रोऽयायमौीयु ` इति च मन्त्रवणात्। 

विष्युद्धसन्वस्य तु निष्कामस्यैव बाह्यादनिलयात्लाध्यसाधन- 

सबन्धादिह इृतापूर्वृताद्रा सस्कारबिेषोद्धवाद्धिरक्तस्य भ्र 

लयगात्मबिषया जिज्ञासा प्रवतैते । तदेतद्स्तु प्रभप्रतिबचन 

छश्षणया श्रुत्या प्रददयेते “केनेषितम ` इयाद्यया । काठके 
चोक्तम् ‹ पराच्ि खानि व्यतृणस्स्वयभूस्तस्माप्पराङ् पश्यति 

नान्तरात्मन् । कथिद्धीर प्रलयगाप्मानमैक्षदावरत्तचश्चुरग्रतस्व- 

भिच्छन् ' इयादि । (परीक्ष्य छोकान्कममचितान्त्राह्मणो नि- 

्रैदमायान्नास्यकरत छृतेन । तद्विज्ञानार्थं सं गुरुमेवाभिगन्छे 

स्समित्पाणि शरोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ̀  इलयायाथवैणे च । वं हि 

विरक्तस्य प्रयगात्मविषय विज्ञान भोतु मन्तु विज्ञातु च सा- 

मथ्यसुपपदयते, नान्यथा । एतस्मा प्रयगात्मन्रह्मविज्ञानात्स- 

सारबीजमज्ञान कामकमभ्रडृत्तिकारणमक्षेषतो निवत, ‹ त्र 
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को मोह क रोक एकत्वमयुपद्यत ` इति मन्त्रवर्णात्, 

८ तरति शोकमात्मवित्" ° भिद्यते हृदथप्रन्थिदिकधन्ते सर्ष- 

स्या । क्षीयन्ते चास्य कमौणि तस्मिन्दृष्टे परावरे › इत्यादि 

श्रुतिभ्यश्च । कमेसदितादपि ज्ञानदेतरिसिभ्यतीति चेत्, न, 
वाजसनेयके तस्यान्यकारणस्ववचनात् । ‹ जाया मे स्यात्" 

इति प्रस्तु ^ पुत्रेणाय छोको जय्यो नान्येन कर्मणा, कमणा 

पिव्रोका विद्यया देवखोक ` इवयासनोऽ यस्य टोकनत्र- 

यस्य॒ कारणत्वसुक्त वाजसनेयके । तत्रैव च पारित्राज्य- 
विधाने हेतुरुक्त ° किं प्रजया करिष्यामो येषा नोऽयमा- 

प्माय रोक ` इति । तत्राय हैत्वथं ~~ प्रजाक्मतत्सयु- 

क्तबिद्याभिभैनुष्यपित्देवखोकनत्रयसाधनैरनाप्मलोकप्रतिपत्ति - 

कारणै किं करिष्याम । न चास्माक छोकत्रयमनिय 

साधनसाध्यसिष्टम् , येषामस्माक स्वाभाविकोऽजोऽजरोऽग 

तोऽमयो न वर्ध॑ते कर्म॑णा नो कनीयाश्निदयश्च खोक इष्ट । 

स च नियत्वान्नाविद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधननिष्पाद्य । 

तस्मास्लयगाहमन्रह्मविज्ञानपू्वैक सर्वैषणासन्यास एव क 

तव्य इति । क्मेसहभाविप्वविरोधाश्च प्रयगात्मबरह्मविज्ञा- 

नस्य । न ह्युपात्तकारकफलभेदविज्ञानेन कमणा प्रयस्तमि- 

तसवैभेदद्दोनस्य प्रयगात्मनब्रह्मविषयस्य सह भाविस्वसुपपद्यते, 



३६ केनोपनिषपदभाप्ये 

वस्तुभ्राधान्ये सति अपुरुषतन्नप्वाद्भद्यविज्ञानस्य । तस्रादृष्टा- 

दृष्टेभ्यो बाह्यसाधनसाध्येभ्यो विरक्तस्य प्रयगात्मविषया 

ब्रह्मजिज्ञासेयम् (केनेषितम ` इलयादिश्रुया प्रदश्येते । शि- 
ष्याचायैप्र्प्रतिनचनरूपेण कथन तु सुष्ष्मवस्तुविषयत्वा- 

प्युखप्रतिपत्तिकारण मवति । केवख्वकोगस्यप्व च दर्दित 

भवति ॥ 

केनेषित पत्ति प्रेषित मनः 

केन प्राणः प्रथमः चैति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमा वदन्ति 

चक्षु, श्रोत्र क उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 

८तेषा तकैण मतिरापनेया * इति श्रुतेश्च । (आचा- 
यैवान्पुरुषो बद्" ‹ आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठ 
प्रापदिति ' ‹ तद्दधि प्रणिपातेन ' इप्यादिश्रुतिस्टृतिनियमश्च 

कश्चिद्ुर ब्रह्मनिष्ठ॒विधिवदुपेय प्रयगास्मविषयाद्न्यत 
शरणमपदयन्नभय निय शिवमचठमिन्ठन्पप्रन्ठेति करप्य 

ते-- केनेषितमिलयादि । केन इषित केन क्न इवषितम् 

इष्टमभिप्रेत सत् मन पतति गन्छति स्वविषय प्रतीति स- 

बध्यते । इषेराभीषण्याथस्य गलय्थ॑स्य ॒वचेहासमवादिच्छार्थ- 
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स्यैवैतदरूपमिति गम्यते । इषितमिति इद्रयोगस्तु च्छन्दस । 
तस्यैव प्रपूस्य नियोगार्थे प्रेषितमियेतत् । त्न प्रषितमियेवो 
कते ्रेषयिदृप्रेषणविशोषविषयाकाहवा स्यात्--केन प्रेषयिवृविशे- 
षेणः कीदृश वा प्रषणमिति । इवितमिति वु विकषेषणे सति पदु 
भय निवतेते, कस्येन्छामात्रेण प्रषितमियथैविक्षेषनिधौरणात्। 
यद्येषोऽर्थोऽभिप्रेत स्यात्, केनेषितमियेतावतैव सिद्धत्वासे 
पितमिति न वक्तव्यम् । अपि च शब्दाधिक्याद्थाधिक्य युक्त- 
मिति इन्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितमिलयर्थविषेषोऽबग 
न्तु युक्त । न, प्रहनसरामर्भ्यात् , देहादिसघातादनिलयाक्कर्मका 
यांद्धिरक्त अतोऽन्यद्कूदश्य निलय बस्तु चुभुत्समान परच्छतीति 
सामथ्यादुपपद्यते । इतरथा इच्छाघाक्रममिरदेहादिसघातस्य प्र 
रयिकत्व प्रसिद्धमिति प्रइनोऽनथेक एव स्यात्| एवमपि प्ेषि 
तश्चब्दस्यार्थो न प्रदुर्दित एत । न, सद्यवतोऽय प्रन इति 

प्रषितश्ब्दस्याथैविरोष पपद्यते । किं यथाप्रसिद्धमेच कायै 

करणसघातस्य प्रषथितरस्वम् , किं वा सधातन्यतिरिक्तस्य 
स्वतश्रस्येच्छामात्रेणैव मनञआदिप्रेषयितृत्वम् , इलयस्यार्थेस्य 
प्रदर्शनार्थं केनेषित पतति प्रेषित मन इति विकेषणद्धयसुप- 
पद्यते । ननु स्वतन्त्र मन स्वविषये स्वय पततीति प्रसिद्धम्, 
तत्र कथ प्रभ उपपद्यते इतति, उच््यते-- यदि स्वतन्त्र मनं 
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्रत्तिनिघ््तिविषये स्यात्, तर्हिं सर्व॑स्यानिष्टचिन्तन न 

स्यात् । अनर्थं च जानन्सकस्पयति । अभ्यग्रदु खे च कार्य 

वायमाणमपि प्रवतैत एव मन । तस्माद्युक्तं एव केनेषितसि- 
ल्ादिप्रश्न । केन प्राण युक्त नियुक्त भरित सन् वैति 
गच्छति खनव्यापार प्रति । प्रथम इति प्राणविशेषण स्यात् , 

तत्पू्वैकस्ात्सवेन्द्रि्रबृत्तीनाम् । केन इषिता वाचम् इमा 

छब्दरुक्षणा वदन्ति रोकिका । तथा चक्षु श्रोत च से 
स्वे विषये कै उ देव द्योतनवान् युनक्ति निथुङ्के प्रेरयति ॥ 

श्रोतस्य ओच्र मनसो मनो य- 

द्वाचो ह वाच स उ प्राणस्य प्राणः। 

चक्चुषद्धक्षुरतिसुच्य धीरा 
म्रेास्माह्योकादश्ता भवस्ति॥ २॥ 

एव प्रष्टवते योग्यायाह गुर । श्णु यत् प्व प्रच्छसि, 

मनआदिकरणजातस्य को देव स्वविषय प्रति प्रेरयिता 

कथ वा प्रेरयतीति । श्रोचस्य श्रोत्र श्णोयनेनेति भोचम् , 

शाब्दस्य श्रवण रत्ति करण श्ञाग्दाभिव्यलक धोत्रमिन्दरियम् , 

तस्य श्रोत्र स॒ यस्त्वया प्रष्ठ ' च्यु श्रोत क उ देवा युनक्ति" 

इति । असवेबतिशिष्ट शरोच्नादीनि नियुङ्क इति वक्तव्ये, नन्वे 
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तदनुरूप प्रतिवचन श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति । नैष दोष , तस्या- 

न्यथा विशेषानवगमात् । यदि हि श्रोच्नादिन्यापारन्यति- 

रिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्ट शोत्रादिनियोष्का अवगम्येत 

दात्नादिप्रयोक्ठृवत्, तदेदमननुरूप प्रतिक्चन स्यात् । न 

स्वि शरोत्रादीना प्रयोक्ता खनव्यापारविशिष्टो छविश्रादिवद्- 

धिगस्यते । शरोत्रादीनामेव तु सहताना व्यापारेणारोचनख- 

कर्पाध्यवसायलठक्षणेन फठावसानलिङ्गेनावगम्यते-- अस्ति 

हि शरो्रादिभिरसहत , यसरयोजनप्रयुक्तं श्रो्रादिकलाप गू- 

हादिवदिति । स्ताना पराथत्वादवगम्यते शरोघ्रादीना प्रयो- 

क्ता । तस्मादलुरूपमेवेद् प्रतिवचन श्रोत्रस्य श्रोज्रमियादि । 

क पुनरत्र पदाथ श्रोत्रस्य श्रोत्रमियादे 2 न शयत्र श्रोस्य 

श्रोत्रान्तरेणाथे , यथा प्रकाशस्य प्रकाशा तरेण । नैष दोष । 

अयमत्र पदाथ -- श्रोत तावस्स्वविषयव्यलनसमर्थ दृष्टम् । 

तनतु स्वविषयस्य ्जनसामर्यं शरोध्रस्य चैतन्ये हयात्मज्योतिषि 
निदेऽसहते सवौन्तरे सति मवति, न असति इति । अत श्रोत्र 

स्य श्रोत्रमिया्युपपद्यते । तथा च श्रुयन्तराणि--“आत्मनेवा 
य ज्योतिषास्ते ` ‹ तस्य भासा सर्वैमिद् विभाति" ‹येन सूचै- 

सपति तेजसेद्ध › इत्यादीनि । भ्यद्ादिव्यगत तेजो जगद्धासयते- 

ऽखिम् । क्षेत्र शन्न तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ' इति च 
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गीतासु । काठके च (निलो निलयाना चेतनश्चेतनानाम् ' 

इति । श्रोतरादयेव सर्वस्यात्मभूत चेतनमिति प्रसिद्धम् › तदिह 

निवत्ते । अस्ति किमपि विद्ुद्धिगम्य सवोन्तरतम क्रूट- 

स्थमजमजरममृतमभय श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तस्सामथ्येनिमि- 

त्तम् इति प्रतिवचन शब्दा्थ्योपपद्यत एव । तथा मनस 

अन्त करणस्य मन । न हन्त करणम् अन्तरेण चैतन्यज्योतिषो 

दीधितिं स्वविषयसकर्पाभ्यवसायादिसमर्थ स्यात् । तस्मान्म- 

नसोऽपि मन इति । इद बुद्धिमनसी एकीकृय निर्देशो मन 
स इति । यद्वाचो ह वाचम्, यच्छब्दो यस्मादर्थे श्रोत्नादि- 

भि स्वै सवध्यते- यस्मानछो्रस्य श्रोत्रम् › यस्मान्मनसो 
मन इयेवम् । वाचो ह वाचमित्ति द्वितीया प्रथमाप्वेन 

विपरिणम्यते, प्राणम्य प्राण इति दश्षैनात् | वाचो ह 

वा्मियेतदनुराधेन प्राणस्य प्राणमिति कस्माहितीयैव न 

क्रियते न, बहूनाममुरोधस्य युक्तत्वात् । वानमिप्यस्य 

वागिलेतावदष्तव्य स उ प्राणस्य प्राण दति शब्दहया- 

सुरोधेन, एव हि बहूनामञुरोधो युक्तं कृत स्यत् । पष्ट 

च बस्तु प्रथमयैव निर्देष्टु युक्तम् । स यस्त्वया प्रष्ठ 
प्राणस्य प्राणारयवृत्तिविराषस्य प्राण , तत्कृत हि. प्राणस्य 

प्राणन्सामथ्य॑म् । न द्यात्मनानधिष्ठितस्य प्राणनमुपपद्यते, 
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‹ को हयवान्यात्क प्राण्याद्यदेष आकार आनन्दो न स्यात्” 

“ उर्ध्वं प्राणयुन्ञयत्यपान प्रप्यगस्यति ` इस्यादिश्वुतिभ्य । 

इष्ापि च वक्ष्यते 'येन प्राण प्रणीयते तदेवं ब्रह्म त्व 

विद्धि" इति । श्रोल्लादीन्द्रियप्रस्तावे व्राणस्पेत प्राणस्य न वु 

युक्त भ्रहणम् । सत्यमेवम् । प्राणग्रहणेनैव तु घाणस्य 

रहण कृतमेव मन्यते श्रुति । सवैस्यैव करणककापस्य यद् 
थेप्रयुक्ता प्रबुत्ति , तद्भह्येति प्रकरणार्थो विवक्षित । तथा 

चश्चुषश्चक्चु॒रूपप्रकाशकस्य चक्ुषो यदूपम्रहणसाम्यं तदा 
प्मचैतन्याधिष्ठितस्यैव । अतश्चषुषश्च्ु । प्रष्टु प्र्टस्याथस्य 
ज्ञातुभिष्टत्वात् श्रोत्राद् श्रोत्रादिलक्षण यथोक्त ब्रह्म ‹ ज्ञात्वा 

इप्यभ्याष्वियते , अभ्रता भवन्ति इति फढश्ुतेश्च । ज्ञाना- 

द्वथग्रतत्व प्राप्यते । ज्ञात्वा भतिशयुच्य इति सामभ्यौत् 

्रोत्रादिकरणकङापसुञ्क्िप्वा-- श्रोत्रादौ श्यात्मभाव छृष्वा, 

तदुपाधि सन् , तदात्मना जायते भ्रियते ससरति च । अत 

भ्रोत्रादे शरोत्रादिरक्षण ब्र्याप्मेति निदित्वा, अत्तिञयुच्य श्रौ- 

त्राद्याव्मभाव पसरियञ्य-- ये श्रोत्राद्यात्मभाव परिखयजन्ति, 

ते धीरा धीमन्त । न हि वेशिष्टधीमन्त्वमन्तरेण श्रो 

त्राद्यात्मभाव शक्य परित्यक्तम् । प्रेय व्याब्रूय अस्मात् 

छोकात् पुत्रमित्रकखत्रबन्धुषु ममाहभावसव्यवहाररुक्षणात् ; 
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त्यक्तसर्वैषणा भूतये । अभ्रता अमरणधमोण भवन्ति । 

ल कर्मणा न प्रजया धनेन लयागेनैके अख्तत्वमानद्यु 
८ पराश्चि खानि व्यतृणत् अद्रत्तचश्चुरसृतत्वमिन्छन् ` 

४यदा॒ सर्वे प्रसुच्यन्ते अत्र बरह्म समदयुते ' इत्यादि- 

श्रुतिभ्य । अथवा, अतिश्युन्येलयेननैवैषणाद्यागस्य सिद्धत्वात् 

अस्माद्लोकासरेय अस्माच्छरीरादपेद मृल्वेयथे ॥ 

न तत चक्षुगेच्छति 
न वाग्गच्छति नो मनः। 

न विद्मो न विजानीमो 

यथैतदलुद्िष्यात् ॥ ३ ॥ 

यस्माच्छरोत्रादेरपि शोत्राद्यास्मभूत ब्रह्म, अत न तत्र 

तस्मिन्ब्रह्मणि चष्षु गच्छति, खस्मनि गमनासमवात् । तथा 

न वाक् गच्छति । वाचा दि क्षष्द् उश्वायेमाणोऽभिधेय म्रका- 

शयति यदा, तदाभिधेय प्रति वाग्गन्छतीव्युच्यते । तस्य च 

शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य च करणस्यात्मा ब्रह्य । अतो न वाग्गच्छ- 

ति! यथाभिदौहक प्रकशिकश्चापि सन् न ह्यात्मानं प्रकारा 

यति दहति बा, तद्वत्] नो मन मनश्चान्यस्य सकर्पयित॒ अ~ 

ध्यवसाद् च सत् नात्मान सकल्पयत्यध्यवस्यति च; तस्यापि 
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ब्रह्माप्मेति। इन्द्रियमनोभ्या हि वस्तुनो विज्ञानम्! तद्गोषवर 

त्वात् न विच्य तद्ह्म ईदृशमिति । अतो न विजानीम यथा 

येन भ्रकारेण एतत् बह्म अयुकिष्यात् उपदिशेच्छिष्यायेत्यभि- 

भराय । यद्धि करणगोचर › तदन्यस्मै उपदेष्॒ शक्य जातिगु- 

णक्रियाविकशेषणै । न तल्नाद्यादिविरोषणवद्भह्य । तस्माद्विषम 

शिष्यानुपदेशेन प्रल्याययितुमिति उपदेशे तदथेग्रहणे च 

यन्नातिदायकतैग्यता दहौयति ॥ 

अन्यदेव तषिदिता 

द्थो अविदितादधि । 

इति शुश्चुम पूरषेषा 

ये नस्तद्रथाचचसक्षिरे ॥ ४ ॥ 

४ न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् इति अव्य 

म्तमेवोपदेदाप्रकारभ्रल्याख्याने प्राप्ते तद्पवादोऽयसुन्यते । 

सलयमेव प्रयक्षादिभि प्रमाणेनै पर प्रलयाययितु श्चक्य 
आगमेन तु शक्यत एव प्रत्याययितुमिति तदुपदेशाथे- 

मागममाह-- अन्यदेव तद्धिदित्तादथो अविदितादधीति । 

अन्यदेव प्रथगेव तत् यत्कृत भोन्नादीना भोत्रादीद्युक्तमवि 

षयश्च तेषाम् । तत् विदितात् अन्यदेव हि । विदित नाम 
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यद्विदिक्रिययातिशयेनाप् विदिक्रियाकमेमुतम् । कचिर्किचि- 
त्कखविष्ठिदित स्यादिति सर्वमेव व्याकृतं विदितमेव ; 

तस्मादन्यदेवेय्थं । अविदितमज्ञात तर्हीति प्रघ आद--~ 

अथो अपि अविदितात् बिदितविपरीतादन्याकतादविद्या- 

छक्षणाद्रचारृतवीजात् । अधि इति उपय॑र्थे, ठक्षणया अ- 

न्यदिस्यथै । यद्धि यस्मादंधि उपरि भवति, तत्तस्मादन्यदिति 

प्रसिद्धम् । यद्धिदित तदर्प मर्य दु खाक वेति हेयम् । 

तस्माद्विदितादन्यद्भन्चप्युक्ते त्वहेयत्वयुक्त स्यात्त । तथा अ- 

विदितादधीप्युक्तेऽतुपादेचप्वसुक्त स्यात् । कार्यार्थं हि का- 

रणमन्यदन्येनोपादीयते । अतश्च न वेदितुरन्यस्मै प्रयोजना- 
यान्यद्ुपादेय भवतीप्यव विदिताविदिताभ्यामन्यदिति हेयो 

पादेयप्रतिषेधेन स्वात्मनोऽनन्यत्वात् ब्रह्मविषया जिज्ञासा 

शिष्यस्य निवैतिता स्यात् । न हन्यस्य स्वात्मनो विदितावि- 

दिताभ्यामन्यत्व घस्तुन सभवतीदयात्मा ब्रहययेष वाक्याथ , 
4 अयमाला ब्रह्म ` ‹ य आत्मापहतपाप्मा ' । यत्ताक्षादपरो- 

क्षारक ' ^ य आत्मा सवौन्तर ' इ्यादिशचुस्यन्तरभयश्चेति । एव 
स्वात्मन सनविशेषरदितस्य चिन्मात्रज्योतिषो ब्रह्मत्वप्रति- 

पादकस्य वाक्षयाथेख्ाचार्योपदेश्षपरम्परया प्राप्रखमाह--- 

इत्ति छयुश्चमेत्यादि । त्र्य चैवमावार्योपदेश्चपरम्परयैवाधि- 
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गन्तन्य न तकत प्रवचनमेधाबहुश्रुततपोयज्ञादिभ्यश्च, इति 

एव श्ुश्चुम श्रुतवन्तो वय पूर्वेषाम् आचा्यौणा वचनम् , 
ये आचार्या न अस्मभ्य तत् बरह्म व्याचचक्षिरे व्यारया- 

तवन्त विस्पष्ट कथितवन्त तेषामित्यथं ॥ 

यद्वाचानभ्युदित 

येन वागभ्युद्यते । 

तदेव ब्रह्म त्व विदि 

नेद यदिदसुपासते ॥ ५॥ 

: अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ` इलयनेन वाक्येन 

आस्मा तब्र्येति प्रतिपादिते श्रोतुराशङ्का जाता-- कथ 

न्वाप्मा ब्रह्म । आत्मा हि नामाधिकरृत कमैण्युपासने च 

ससारी कर्मोपासन वा साधनमयुष्ठाय ब्रह्मादिदेवान्खरी वा 

्ा्ुमिन्छति । तनत्तस्माद्न्य उपास्यो विष्णुरीख्र इद्र भ्रा 

णोवा ब्रह्म भवितुमर्हति, न त्वात्मा , छोकप्रययविरोधात् 1 

यथान्ये तार्किका ईरादन्य आत्मेयाचक्षते, तथा कर्मिणो 

ऽग यजाञ्ु यजेयन्या एव देवता उपासते । तस्माशुक्त 
यद्धिदितमुपास्य तंद्रद्म भवेत्, ततोऽ य उपासक इति । 

तामेतामाराङ्का शिष्यसिङ्गेनोपरक््य तद्वाक्याद्रा आह--मेव 
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शङ्िष्ठा । यत् चैतन्यमात्रसन्ताकम् , वाचा-- वागिति 
जिहामूादिष्वष्टसु स्थलेषु विषक्तमाप्रय वणौनामभित्य खक 

करणम् , वणोीश्वाथैसकेतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवक्रमप्रयुक्ता 
इतति, एब तदिन्यज्जथ शब्द ॑पद् बागित्युक्यते, ‹ अकारो वै 

सवौ वाक्वैषास्य सपक्षान्त स्थोष्मभिव्यैञ्यमाना बह्मी नाना- 

रूपा भवति इति श्रुते । मितममित खर सत्यारते 
एष विकारो यस्या तया वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया 

करणशुणवत्या-- अनभ्युदितम् अप्रकाशितमनभ्युक्तम् । येन 

ब्रह्मणा विवक्षितेऽर्थे सकरणा वाक् अभ्युद्यत चैतन्यज्योतिषा 

प्रकाश्यते प्रयुज्यत इत्येतत् । यत् " वाचो ह् वाक् ' इत्युक्तम् , 

८ वदन्वाक् ' ८ यो वाचमन्तरो यमयति › दत्यावि च वाजस- 
नेयके । “या वार् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता फकथिनत्ता वेद् 
राह्मण ` इति प्रभ्रसुत्पाद्य प्रतिवचनसुक्तम ‹ सा वाग्यया सपन 

भाषते ' इति । सा हि वक्तुवैक्तिर्मिलया वाक् चैतन्यज्योति ~ 
सरूपा, ' न हि वक्तुवैक्तर्विपरिखोपो विद्यते ' इति श्रुते । 
तदेव आत्मस्वरूपं ॒त्रह्म निरतिशय भूमाख्य बृदत्तवाद्भ्येति 

विद्धि विजानीहि त्वम् । यैवंगाद्युपाधिमि ¦ वाचो ह वाक्" 

° चष्चुषश्ष्ठु ' ‹ भ्रालस्य श्रोत्र मनसो मन ` ‹ कतौ भोक्ता वि- 

ज्ञाता नियन्ता प्रशासिता ' ‹ विज्ञानमानन्द रह्म › इत्येवम्।दय 
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सव्यव्षारा असन्यवहर्य निर्विशेषे परे साम्ये ब्रक्षणि प्रतैन्ते, 

तान्व्युदस्य आ्मानमेव निर्विशेष ब्रह्म विद्धीति एवशब्दाथे । 
नेद ब्रह्म यदिदम् इत्युपाधिभेदविरिष्टमनामेन्वरादि उपासते 

ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्य त्व विद्धि इत्युक्तेऽपि नेद ब्रह्म 

इत्यनास्मनोऽबरह्मत्व पुनरुन्यते नियमाथेम् अन्यन्रह्मबुद्धि 
परिसख्यानार्थं वा ॥ 

यन्मनसा न मनुते 

येनाहुमनो मतम् । 
तदेव ब्रह्म सव विद्धि 

नेद् यदिदसखुपासते ॥ ६ ॥ 

यन्मनसा न मनुते ! मन इप्यन्त करण बुद्धिमनसोरेक- 
त्वेन गृह्यते । मठुतेऽमेनेति मन सर्वकरणसाधारणम् , सवै- 

विषयन्यापकत्वात् । ‹ काम सक्रद्पो विचिकित्सा ्रद्धाश्रद्धा 

धृतिर धृतिर्हीर्धौरभीरियेतस्सर्वं मन एव ` इति श्रुते कामादि- 

बृत्तिमन्मन । तेन मनसा यत् चैतन्यज्योतिमनसोऽवभासक 
न मनुते न सकस्पयति मापि निश्चिनोति खोक , मनसोऽब 

भासकत्वेन नियन्तृत्वात् ! स्वविषय प्रति प्रत्यगेवेति स्वात्म- 

नि न भ्रवर्तैतेऽन्त करणम् । अन्त स्थेन हि चैतन्यञ्योत्तिषा- 
वभासितस्य मनसो मननसाम््य॑म् , तेन सवृत्तिकं मन येन 



४८ केनोपनिषत्पदभाष्ये 

ब्रह्मणा मत विषयीकरृत व्याप्तम् आहु कथयन्ति त्रेह्यविद् । 

तस्मात् तदेव मनस आदरमान प्रस्यक्चेतयितार ब्रह्म विद्धि । 

मेदमित्यादि पूववत् ॥ 

यच्चक्षुषा न पयति 

येन चक्षुषि पद्यति । 
तदेव ब्रह्म ख विद्धि 

मेद् यदिदसुपासते ॥ ७ ॥ 

यत् चक्चुषा न पश्यति न विषयीकरोति अन्त करणबर- 

त्तिसयुक्तेन छोक , येन चक्षुषि अन्त करणचृत्तिमेदभिन्नाश्चक्षु- 

वत्ती परयति चैतन्यासजञ्योतिषा विषयी करोति व्याप्नोति । 
तदेवेदयादि पूर्वत् ॥ 

यच्ोन्नेण न श्युणोति 

येन शओ्रो्रमिद्^^ शतम् । 

तदेव बह्म त्व विद्धि 
नेद थदिदसुपासते ॥ ८॥ 

यत् श्रोत्रेण न श्रूणोति दिण्देवताधिष्ठितेन आकाश्चरार्येण 

मनोच्ृत्तिसयुक्तेन न विषयीकरोति रोक , येन श्रोत्रम् इद् 



प्रथम खण्ड । ४९ 

श्रव यस्मरसिद्ध चैतन्यास्मज्योतिषा विषयीकृतम् । तदेवयादि 

पूर्ववत् ॥ 

यत्प्राणेन न प्राणिति 

येन प्राणः प्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विदि 

नेद यदिदस्ुपासते ॥ ९॥ 

इति प्रथम खण्ड ॥ 

यत् प्राणेन घ्राणेन पाथिवेन नासिकापुटान्तरवस्थिते 

नात करणप्राणद्रृत्निभ्या सहितेन यन्न प्राणिति गन्धवन्न 

विषयीकरोति, येन चैतन्यात्मञ्योतिषावभास्यत्वेन खविषय 

प्रति प्राण प्रणीयते तदेवेत्यादि सर्व॑ समानम् ॥ 

इति प्रथम खण्ड ॥ 

~ 



दितीय. खण्ड ॥ 

क 

यदि मन्यसे खु वेदेति दभ्रमेवापि नूनं 

त्व वेत्थ जह्यणो रूपं यदस तल यदस्य 

देवेष्वथ जु मीमास्यमेव ते भन्ये विदि. 

तम् ॥ १॥ 

एव॒ हेयोपादेयविपरीतस्त्वमात्मा ब्रष्चेति प्रयायित 

शिष्य अहमेव ब्रहेति युष वेदाहमिति मा गृहीयादित्याशच 

यादाहाचायं िष्यवुद्धिविचारनाथैम्--यदीत्यादि । नन्वि- 
टव सु वेदाहम् इति निशिता प्रतिपत्ति । सत्यम् , इष्टा निश्चिता 

प्रतिपत्ति , न हि सु बेदाहमिति । यद्धि. वेद्य वस्तु विषयीभव- 

ति, तस्युष्ु वेदितु शक्यम् › दाह्यमिव दग्धुम् जन्नेदैगधु न 

त्वत्ने खरूपमेव । सैस्य हि वेदितु खारमा ब्रह्मेति स्ववेदा- 

न्ताना सुनिधितोऽथं । इह च तदेव प्रतिपादित प्रभभरतिषच 
नोक्त्या । भोत्रस्य श्रोत्रम् ' इत्याधया । ‹ यद्वाचानभ्युदितम् › 

इति च विशेषतोऽचधारितम् । ब्रह्मवित्सप्रदायतिश्वयश्चोक्त 
‹ अन्यदेव तद्टिदितादथो अविदितादधि इति । उपन्यसतमुप- 



द्वितीय खण्ड । ५५१ 

सहरिष्यति च अविज्ञात बिजानता विज्ञातमविजानताम् ' 

इति । तस्माद्युक्तमेव शिष्यस्य सु वेदेति बुद्धि निराकतम् । न 

हि वेदिता बेदितुर्वेदितु शक्य , अघ्निदैग्धुरिब दग्धुमप्ने । न 

वान्यो बेदिता ब्रह्मणोऽस्ि यख वेद्यमन्यस्स्याद्भल्च । ' नान्यद्- 

तोऽस्ति विज्ञात ` इत्यन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते । तस्मात् सुष्टु 

वेदाह ब्रह्मेति भरतिपत्तिर्मिथ्यैव । तस्मादयुक्तमेवाहाचार्यो यदी- 

ल्यादि । यदिं कदाचित् मन्यसे सु बेदेति सुष्टु वेदा रक्षेति । 

कदाचिद्यथाश्रत दुविज्ञेयमपि क्षीणदोष सुमेधा कश्चि- 

स्परतिपद्यते किमेति साशाङ्कमाह यदीत्यादि । दष्ट च 

८य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष आत्मेति श्ौवाचैतद 
मृतमभयमेतद्भ् › इत्युक्ते प्राजापत्य पण्डितोऽप्यसुरराद्धिरो- 

चन॒ सखभावदोषवद्ादलुपपद्यमानमपि विपरीतमथ शरीर- 

मात्मेति प्रतिपन्न । तथेन्द्र देवराद् सकृहिखिरक्त चाप्र 
तिपथ्यमान खभावदोषक्षयमपेक््य चतुर्थे पर्याये भथमोक्त 

मेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान् । ोकेऽपि एकस्मद्भुरो शरण्वता 
कथिद्यथावत्परतिपद्यते कश्चिदयथावत् कशिद्िपरीत कश्चिन्न 

प्रतिपश्चते । किम वक्तन्यमतीन्द्रियमात्मतप्स्वम् । अत्र हि 

विप्रतिपन्ना सदसट्वादिनस्तार्किका स्वँ । तस्माह्िदित 

जह्येति सुनिश्चितोक्तमपि विषमप्रतिपत्तित्वात् यदि मन्यसे 



५२ केनोपनिषतद भाष्ये 

इयादि साक्ष वष्वन युक्तमेवाषचायेस्य । दभ्रम् अल्पमेवापि 

नून प्व वेत्थ जानीषे ब्रह्मणो रूपम् । किमनेकानि ब्रह्मणो 

रूपाणि महान्यभकाणि च, येना दश्रमेवेयादि बाढम् । 

अनेकानि हि नामरूपोपाधिकृतानि ब्रह्मणो रूपाणि, न 

स्वत । स्वतस्तु ‹ अहाब्देमस्पद्चीमरूपमन्यय तथारस निलय- 
मगन्धवश्च यत्: इति शब्दादिभि सह रूपाणि प्रतिषिध्य 

न्ते । नलु येनैव धर्मेण यद्ूप्यते तदेव तस्य स्वरूपमिति 

ब्रह्मणोऽपि येन विरोषेण निरूपण तदेव तस्य खरूप स्यात् । 

भत उच्यते-- नचैतन्यम् , प्रथिग्यादीनामन्यतमस्य सर्वेषा 

विपरिणताना वा धर्मो न भवति, तथा भरोच्रादीनामन्त कर- 

णस्य च धर्मो न भवतीति नक्मणो रूपमिति बह्म रूप्यते 

चैतन्येन । तथा चोक्तम् । ‹ विज्ञानमानन्द न्रह्म ' ‹ विज्ञानघन 
एव ` ‹ सल ज्ञानमनन्त ब्रह्म ̀  । प्रज्ञाने ब्रह्म ' इति च ब्रह्मणो 

रूप निर्दिष्ट श्रुतिषु । सल्यमेवम् , तथापि तदन्त करणदेहे 
ल्द्रिथोपाधिद्वारेणैव विज्ञानाविशब्दैनिर्दिश्यते, तवनुकारित्वा- 
दे्ादिदृद्धिसकोचच्छेशादिषु नाशेषु च; न स्वत । स्वतस्तु 

: अविज्ञात विजानता विज्ञातमविजानताम् ' इति स्थित भवि- 

ध्यति । ‹ यदस्य ब्रद्यणो रूपम् इति पूर्वेण सबन्ध । न के 

वरूमध्याप्मोपाधिपरिच्छिज्ञस्यास्य ब्रह्मणो रूप त्वमस्प वेत्थ , 



द्वितीय खण्ड । ५५३ 

यदध्यधिदैवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो रूप देवेषु वेत्थ 

स्वम्, तव्पि नून दघ्रमेव वेत्थ इति मन्येऽहम् । यदभ्या- 

त्म॒ यदपि देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिम्नत्वादश्रत्वान्न 

निवर्ते । यन्तु विभ्वस्तसर्वोपाधिविशेष शान्तमनन्तमेकमदधैत 
भूमास्य नित्य ब्रह्म, न तस्सुवेद्यमित्यभिभ्राय । यतत एवम् 

अथ चु तस्मात् मन्ये अद्यापि मीमास्य विचायेमेव ते तव 

अहम । एवमाचार्योक्त दिष्य एकान्ते उपविष्ट समाहित 

सन्, यथोक्तमाचार्येण आगमसमर्थतो विचा, ततश्च नि- 

धायं, स्वासुभव छत्रा, आचार्यसकारामुपगम्य, उवाष्-- 

मन्येऽहमथेदानीं विदित ब्रहेति ॥ 

नाह भन्ये खु वेदेति 

नोन वेदेति वेद् च। 

यो नस्तदेद् तद्वेद 
नोन वेदेति वेद च।॥२॥ 

कथमिति, ्णु-- न अह मन्थे सु वेदेति, नैबाह मन्ये 

सु वेद् श्रहयेति । चैव तदि चिदित त्वया ब्रहमतयुक्ते आद-- 
नोन वेदेति वेद च| वेद् चेति च-शब्दात् नवेद च । नलु 

विप्रतिषिद्ध माह मन्ये सु वेदेति, नोन वेदेति, वेद च इति । 



५४ केनोपनिषत्पदभाष्ये 

यदि न मन्यसे सु वेदेति, कथ मन्यसे तेद् चेति। अथ 

मन्यसे वेदैवेति, कथ न मन्यसे सुबेदेति । एक वस्तु येन 
ज्ञायते, तेनैव तदेव वस्तु न सु बिज्ञायत इति विप्रतिषिद्ध 
सश्षयविपर्ययौ वर्जयित्वा । न च ब्रह्म सश्ञयितस्मेन ज्ञेय 
विपरीतप्वेन वेति नियन्तु शक्यम् । सकशचयविपयेयौ दहि 
सर्त्रान्थकरत्वेनैव प्रसिद्धौ । एवमाचार्येण विचास्यमा- 
नोऽपि शिष्यो न विचचार, ‹ अन्यदेव तद्धिदित्ादथो अ- 

विदितादधि ` इयाचार्योक्तागमसप्रदायबलात् उपपत्यनुभव- 

बाच , जगजे च ब्रह्मविद्याया टदढनिश्चयता दशैय्नात्मन । 

कथभिस्युच्यते-- य य कथित् न अस्माक सब्रह्मचारिणा 

मध्ये तत् मदुक्तं वचन तन्त्वतो वेद्, ख॒ तत् ब्रह्म वेद् । कि 

पुनस्तद्रवनमियत आह-- नो न भेदेति वेद च इति । यदेव 

८ अन्यदेव तदिदितादथो अविदितादधि ' इस्युक्तम्, तदेव 

वस्तु अनुमानलुभवाभ्या सयोञ्य निश्चित वाक्यान्तरेण 

नो न वेदेति वेद् च इलयवोचत् आचायैबुदधिसवादार्थ मन्द 

बुद्धिमहणव्यपोहार्थं च । तथा च गर्जितसुपपन्न मवति 

‹यो नस्तद्वेद तद्द् " इति ॥ 

यस्यामत तख मत 

मत यस्यन वेद स'। 



द्वितीयं खण्ड । ५५ 

अविज्ञात विजानतां 

विन्ञातमविजानलाम् ॥ ३॥ 

किष्याचायंसवादासतिनिघरस्य स्वेन रूपेण श्रुति समस्त- 
सवादनि्त्तमर्थमेव बोधयति यस्यामतमिलयादिना । यस्य ब्र- 

हमि अमतम् अविज्ञातम् अविदित ब्रह्मेति मतम् अभिप्राय 

निश्चय , तस्य मत ज्ञात सम्यग्ब्रह्मेयभिभ्ाय । यस्य पुन 

मत ज्ञात विदित मया ब्रह्मेति निश्चय, नवेवैवस न ब्रह्म 
विजानाति स । विद्दविदुषोय॑थोक्तौ पक्षाववधारयति--अनि- 

ज्ञात विजानतामिति , अविज्ञातम् अमतम् अविदितमेव ब्रह्म 

विजानता सस्यग्विदितवताभियेतत् । विज्ञात विदित ब्रह्म 

अविजानताम् असम्यग्द्दिनाम्, इन्द्रियमनोबुद्धिष्वेवासद्- 

िनामिलथे , न त्वलयन्तमेवाश्युसपन्नबुद्धीनाम् । न हि तेषा 
विज्ञातमस्माभिग्रैह्येति मतिभैवति । इन्द्रियमनोबुद्धदुपाथि 
ष्वास्मदद्दिना तु ब्रह्मोपाधिविबेकानुपङम्भात् ; बुद्धधादयुपा 

धेश्च विज्ञातत्वात् विदित ब्रह्मेत्युपपद्यते श्रान्तिरित्यत अस 

म्यग्दशेन पूरवपक्षत्बेनोपन्यस्यते-- निज्ञातमविजानतामिति । 

अथवा हेत्वर्थं उत्तरार्थोऽविज्ञातमिदलयादि ॥ 

प्रतिषोधविदित भत 

मश्धतत्व हि भिन्दते। 



५६ केनोपनिषध्यदभाष्ये 

आत्मना विन्दते वीं 
विश्या विन्दतेऽख्लम् ॥ ४॥ 

* अविज्ञात विजानत्ताम् ' इत्यवधरृतम् । यदि ब्रह्मात्यन्त- 

मेवाविज्ञात्तम् ;, ठौकिकाना ब्रह्मविदा चाविक्षेष ्राप्न । 'अ- 

विज्ञात विजानताम् ' इत्ति च परस्परविश्दम् । कथ ठु तद्रा 

सम्यगिविदित भवतीयेवमर्थमाह--प्रतिबोधविदित बोध बोध 

प्रति विदितम् । बोधशषब्देन बौद्धा प्रयया उच्यन्ते । सर्वे 

प्रत्यया विषयीभवन्ति यस्य, स आत्मा सर्वबोधान्प्रतिबुध्यते 

सवैभ्रययदक्शा चिन्छक्तिखरूपमात्र प्रत्ययैरेव प्रययेष्व- 
विशिष्टतया छक््यते , नान्यहूारमन्तरात्मनो विज्ञानाय । अत 

प्रययभ्रयगात्मतया विदित ब्रह्म यदा, तदा तत् मत तत्स 

म्यग्द्क्नमिलयथं सवप्रत्ययद्िस्वे चोपजननापायवर्जिप्त- 

दक्स्वरूपता निप्यत्न विश्युद्धस्वरूपत्वमात्मत्व निर्विेषतेकत्व 
च सवभूतेषु सिद्ध भवेत्, रक्षणभेदाभावाग्योश्न इव घट- 

गिरिरुह्षादिषु । विदिताविदिताभ्यामन्यद्रहमेत्यागमवाक्याथै 

एष परि्ुद्ध एवोपसहटतो भवति । “दृष्टा श्रते शरोता मते- 

मैन्ता विज्ञाते्विक्ञाता ' इति हि श्रुत्यन्तरम् । यदा पुनर्बोध- 

करियकर्तेति बोधक्रियाछक्षणेन तत्कर्तार विजानातीति बोध- 

छक्षणेन विदित प्रतिओोधतिदितमिति व्याख्यायते, यथा यो 



दितीय खण्ड । ५७ 

बृशाखाश्चार्यति स वायुरिति तद्त्, तदा बोधक्रियाश- 
क्तिमानाप्मा द्रन्यम् , न बोधस्वरूप एव । बोधस्तु जायते 

विनश्यति च } यदा बोधो जायते, तदा बोधक्रियया स- 

विशेष । यदा बोधो नश्यति, तदा नष्टवोधो द्रव्यमाव 

निविशेष । ततैव सति विक्रियात्मक सावयवोऽनियोऽदुद्ध 
इत्यादयो दोषा न परिष शक्यन्ते । यदपि काणादानाम् 

आत्ममन सयोगजो बोध अश्मनि समवैति, अत आत्मनि 

बोद्ुत्वम् , न तु विक्रियात्मक आस्मा , द्रव्यसात्रस्तु भवति 

घट इव रागसमवायी । अस्मिन्पक्षेऽप्यचेतन द्रव्यमात्र 

ब्रह्मेति ‹ विज्ञानमानन्व् ब्रह्म ' ' प्रज्ञान ब्रह्म" इयाद्या श्रुतयो 
बाधिता स्यु । आत्मनो निरवयवस्येन प्रवेरामावात् निलय 

सयुक्तत्वाश्च मनस स्स्त्युत्पच्चिनियमाजुपपत्तिरपरिद्ायं स्या 

त् । ससगेधर्मित्व चात्मन श्रुतिस्मुतिन्यायविरद्ध कल्पित 
स्यात् । ' असङ्गो न हि सजत ‹ असक्तं सर्वश्रत्" इति 

हि शतिस्पृती । न्यायश्च-- गुणवह्ुणवत्ता सस्धज्यते, 

नातुस्यजातीयम् । अत निगुण निर्विशेष सवेविरुक्षण केन 

चिवप्यतुस्यजातीयेन सस्धञ्यत इष्येतत् न्यायविरद्ध भवेत् । 

तस्मात् नित्याछपज्ञानस्वरूपन्योतिरास्मा ब्रह्मेत्ययमथं सवै. 

बोधबोद्धूे आत्मन सिध्यति, नान्यथा । तस्मात् ‹ प्रतिबो- 
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धविदित मतम् ' इति यथाव्याख्यात एवार्थोऽस्मामि । यस्पुन 

स्वसबेधता प्रतिबोधविदितमित्यस्य वाक्यस्यार्थो बरण्यते, 

तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मनो बुद्धघुपाधिस्वरूपत्वेन मेद् 

परिकर्प्यास्मनात्मान वेत्तीति सव्यवहार ~~ 'आत्मन्येवारमान 

पश्यति ‹ स्वथमेवात्मनात्मान वेत्थ त्व पुरूषोत्तम ' इति । 

न तु निरुपाधिकस्यात्मन एकतवे स्वसवेद्यता परसवेद्यता वा 

सभवति । सवेदनस्वरूपत्वात्सवेदनान्तरापेक्चा च न सभर्व- 

ति, यथा प्रकारस्य प्रकाश्चान्तरापेक्षाया न सभव तदत् । 

बोद्धपक्षे स्वसवेद्यताया तु क्षणभङ्करत्व निरात्मकत्व च वि- 
ज्ञानस्य स्यात्, “न हि विक्ञातुर्विज्ञतिर्विपरिरोपो बिदधते- 

ऽबिनाशित्वात् ' ‹ नित्य विभु सर्वगतम् ̀  ‹ स वा एष महान 

ज आ्माजरोऽमरोऽमृतोऽभय ' इत्याद्या श्रुतयो बाध्ये 
रन् । यप्युन प्रतिबोधशब्देन निर्सिमित्तो भोध प्रतिबोध 

यथा सुरस्य इत्यर्थं परिकस्पयन्ति, सणृद्धिन्ञान प्रतिबोध 

इद्यपरे , निर्निमित्त समिमित्त सशृदासकृद्धा प्रतिबोध एव 

हि स । अमृतस्वम् अमरणभाव खाप्मनयवस्थान मोक्ष हि 

यस्मात् चिन्वते छभते यथोक्तासरतिनोधास्मतिबोधविदितात्म- 

कात् › तस्मासपरतिबोधविवितमेव मतमित्यभिप्राय । बोधस्य 
हि प्रव्यगात्मनिषयत्व च मतमगृतत्वे हेतु । न ह्यासमनो- 



हितीय खण्ड । ५५९, 

ऽनाप्मत्वममृतत्व भवति ¡ आप्मत्वादात्मनोऽखृतप्व निर्निमि- 

त्तमेव । एव मत्येत्वमात्मनो यदविद्या अनात्मत्वप्रतिपत्ति । 

कथ पुनयेथो्तयाप्मविच्यास्रतत्व विन्दत इयत आह- 

आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते भते वीय बर सामर्थ्यम् । 

धनसह्ायमन्त्रौषधितपोयोगकृत वीर्य मृत्यु न रक्रोयभिम- 
वितुम् , अनित्यवस्तुृतस्वात् , आत्मविधयाकृत तु वीयैमात्म 

नैव॒विन्दते, नान्येनेत्यतोऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयैस्य 
तदेव वीर्य मयु शाक्तोत्यभिभवितुम् । यत एवमात्मविद्याकृत 

वी्यमात्मनैव विन्दते, अत विद्यया आत्मविषयया विन्दते 

ऽमृतम् अमृतत्वम् । ‹ नायमात्मा बरखृ्ीमेन छम्य ' इत्याथ 

वैणे । अत समर्थो हेतु अमृतत्व हि विन्दत इति ॥ 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 

भूतेषु भूतेषु विचिदय धीराः 
परेयास्माष्ोकादष्रता भवन्ति ॥ ५॥ 

इति द्वितीय खण्ड ॥ 

कष्टा खलु सुरनरतिथक्प्रेतादिषु ससारदु खबहुखेषु 
ध्राणिनिकायेषु जन्मजरामरणरोगादिसप्रापतिरज्ञानात् । अत 
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इह एव चेत् भरुष्योऽधिेते समथ सन् यदि अवेदीत् 

आस्मान यथोक्तरक्चण विदितान् यथोक्तेन प्रकारेण, अथ 

तदा अस्ति सत्य भनुष्यजन्मन्यस्मिन्नधिनाशोऽथेवत्ता बा स- 

द्वावो बा परमार्थता षा सत्य विद्यते| न चेदिद्ावेदीदिति, 

न चेत् इष्ट जीषश्चेत् अधित अवेदीत् न विदितवान्, 

तदा महती दीघां अनन्ता विनष्ट विनाक्षन जन्मजरामर- 

णादिश्रवन्धाविच्छेदरक्षणा ससारगति । तस्मादेव गुणदोषौ 

विजानन्तो ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सरवैभूतेषु स्थावरेषु चरेषु 
च एकमात्मतेन््व ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षा्छरत्य धीय 

धीमन्त प्रेत्य व्याघरृत्य ममा्टभावलक्षणादविद्ारूपादस्माह्ठो- 
कात् उपरम्य सवौततैकभावमद्रैतमापन्ना सन्त अषटृता 

भवेन्ति जहौव भवन्तीत्यर्थ । 'सयोह वै तत्पर ब्रह्म वेद 
ब्रह्मेव भवति" इति श्रुते ॥ 

इति वितीय खण्ड ॥ 

^ 



ततीयः खण्ड ॥ 

ब्रह्म ह देषेभ्यो विजिग्ये तख ह 

ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त रेक्च- 
न्तास्माकमेवाय विजयोऽस्माकमेवाय म- 

हिमेति ॥ १॥ 

ब्रह्म ह देवेभ्यो िज्ञिग्ये । ‹ अविज्ञात विजानता विज्ञा 
तमविजानतताम् ' इयादिश्रवणात् यदृस्ति तद्विज्ञात प्रमाण 

यन्नास्ति तदविज्ञात शशविषाणकल्पमस्यन्तमेवासदष्टम् । 

तथेद् ब्रह्माविज्ञातत्वादसदेवेति मन्दञुद्धीना व्यामोहो भा 
भूदिति तद्र्थयमारयायिका आरभ्यते । तदेव हि ब्रह्म सर्व॑ 
प्रकारेण प्रशचास्दर देवानामपि पसे देव , दंश्वराणामपि परमे- 

र › दुर्विज्ञेय , देवाना जयहेतु , अयुराणा पराजयदेतु , 
तत्कथ नास्तीप्येतस्यार्थस्यालुङ्कखानि द्युत्तराणि वचासि दद्य- 
न्ते । भथवा ब्रह्मनिद्याया स्तुतये । कथम् ‡ बह्मविज्ञानाद्धि 

अग्न्यादयो देवा देवाना शरेष्ठस जग्मु । ततोऽप्यतितरा- 

भिन्द्र इति । अथवा दुविज्ञेय नद्येत्येतप्देश्यैते- येना- 
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ग्याद्योऽतितेजसोऽपि केरेनैव ब्रह्म॒ बिदितवन्तस्तयेन्द्रो 
देवानामीश्वरोऽपि सनिति । वक््यमाणोपनिषद्धिधिपर वा स- 

वम् । बरह्मविथ्याञ्यतिरेकेण प्राणिना केदैप्वभोक्तृत्वाद्यभिमानो 

मिध्येप्येतद्चैनार्थं बा आख्यायिका, यथा देवाना जयाद्यमि- 
मानस्वद्टदिति । ब्रह्म यथोक्तङक्षण पर ह किर देवेभ्यो ऽर्थाय 

विजिग्ये जय रछुष्धवत् देवानामसुराणा च सभ्रामेऽपुराश्लित्वा 

जगद्रातीनीरसेतुभेचन् देवेभ्यो जय तत्फछ च प्रायच्छल्- 

गत स्थेन्ने । तस्य ह फिर ब्रह्मणो विजये देवा अग्न्यादय 

अमहीयन्त महिमान प्राप्तवन्तं । तव् आत्मसस्थस्य प्रत्यगा- 

त्मन ईश्वरस्य सवैज्ञस्य सवैकरियाफरसयोजयितु प्राणिना 

स्शक्ते जगत स्थितिं चिकीर्षो अय जयो महिमा बेय- 

जानन्त ते दैवा रेक्नन्व हैक्षितवन्त अग्न्यादिश्वरूपपरि- 

च्छिन्नात्मश्चुत अस्माक्रमेवाय विजय अस्माकमैवाय म 

हिमा अभिवाय्विन्द्रत्वादिरक्षणो जयफङूमूतोऽस्माभिरसु- 

भयन्ते नास्मसत्यगात्मभूतेश्वरकृत इति ॥ 

तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो इह प्रादु्ैभरव 
तन्न व्यजानत किभिरदं यक्षमिति ॥ २॥ 

एव मिश्याभिभानेक्षणवतता तत् € किर एषा भिथ्येक्षण 



तृतीय खण्ड । ६३ 

विजज्ञौ विज्ञातवद्भक्च । सर्वे्षिक हि तत् सर्वैभूतकरणम्रयो- 
क्तत्वात् देवाना च मिथ्याज्ञानञुपकभ्य मैवासुरवहेवा भि- 

श्याभिमानात्परामवेयुरिति तदयुकस्पया देवान्मिथ्यामिमा- 
नापनोदनेनाबुगह्धीयामिति तेभ्य देवेभ्य ह किङ अर्थाय 

भादुर्बभूव स्वयोगमादातस्म्यनिर्भितेनात्यद्भुतेन ॒विस्मापनीयेन 
रूपेण देवानाभिन्द्रियगोचरे प्रदुबैभूव प्रादु भूतवत् । तत् 
प्ादुभूत ब्रह्म न व्यजानत नेव विज्ञातवन्त देवा किमिद 
यक्ष पूज्य महद्तमिति ॥ 

तेऽभिमघ्वघन् जातवेद एतदिजानीहि 

किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ ३॥ 

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोऽसीव्यभिवो 
अहमस्मीदयव्रवीलातवेदा वा अटमस्मी- 

ति॥२४॥ 

तस्मिर्स्त्वयि कि वीयैमिलयपीद सवं 
द् देयं यदिद पएृथिन्यासिति ॥ ५॥ 

तस्मै तृण निदधावेतदहेति तडूपप्रेयाय 

सर्गजवेन तन्न हाद्राक दग्धु स तत एव 
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निवघ्ृते नैतदशकं विज्ञातु यदेतच्यश्च- 

मिति।॥६॥ 

ते तदजानन्तो देवा सान्तमयास्तद्धिजिज्ञासव अभ्रिम् 

अग्रगामिन जातवेदस सवेज्ञकर्पम् अन्रुवन् उक्तनन्त । है 

जातवेद एवत् अस्मद्रोचरस्थ यक्ष विजानीहि विशेषतो 

बुभ्यस्व प्व नस्तेजस्वी किमेतद्यक्षमिति । तथा अस्तु इति 
तत् यक्षम् अभि अद्रवत् तस्प्रति गववानसन्नि । त च 

गतवन्त पिष्रच्छिघ्॒तत्समीपेऽभरगल्भप्ात्ूष्णीभूत तक्षम् 

अभ्यवदत् अनि प्रति अभाषत कोऽसीति । एव ब्रह्मणा 

प्रषटोऽभरि अनवीत् अर्भिवैे अभिरनामाह प्रसिद्धो जात 
वेदा इति च नामद्वयेन प्रसिद्धतयात्मान शाधयन्निति । एव- 

यु्तवन्त ब्रह्मानोचत् तस्मिन एव प्रसिद्धयुणनामवेति प्वयि 

किं वीर्यं साम्यम् इति ) सोऽत्रतीत् इद जगत् सवं देय 

भस्मीङयौ यत् इद् स्थावरादि प्रथिव्याम् इति । प्रिथिव्या 

मिव्युपरक्षणाथम् , यतोऽन्तरिक्षस्थमपि दह्यत एवाभिना । 

तस्मै एवमभिभानवते त्रह्म दृण निदधौ पुरोऽनने स्थापित 

वत् । ब्रह्मणा ‹ एतत् ठृणमात्र ममाम्रत दृह , न चेदसि 

दधु समथ , मुच्च दरधृ्वाभिमान सर्वत्र › इद्युक्त तत् वणम् 

उपप्रेयाय तृणसमीप गतवान्. सर्वजवेन सर्वरिसाहकरतेन 



तृतीय खण्डं । ६५ 

वेगन 1 गत्वा तत् न शाक नाशकत् दग्धुम् । स ॒जात- 

वेदा वृण दग्धुमशक्तो व्रीडितो हतप्रतिज्ञ तत एव यक्षदेव 

तूष्णीं देवान्प्रति निववृते निषत्त प्रतिगतवान् न एतत् य~ 

क्षम् अदाक शक्तवान् विज्ञातु विशेषत यदेतद्यक्षमिति ॥ 

अथ वायुमञ्चुवन् वायवेतद्विजानीहि 
किमेतव्यक्षमिति तथेति ॥ ७॥ 

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायु- 

वी अहमस्मीवयत्रवीन्मातरिभ्वा वा अह- 

मस्मीति ॥ ८ ॥ 

तस्मि.स्त्वयि कि वीयैभित्यपीद ५ सवै- 
माददीय यदिद पएथिव्याभिति।॥९॥ 

तस्मै तृण निदधावेतद्ादत्खेति तदुष- 
येयाय सयैजवेन तन्न शाशाकावातु स 
तत एव निबदृते नैतद्ाकं विज्ञातु यदे- 
तद्यक्षमिति ॥ १०॥ 

अथ अनन्तर वायुमन्रुवन् हे बायो एतद्विजानीदीदयादि 
& 5 



६६ केनोपनिष्पदभाष्ये 

समानार्थ पूर्वेण । बवानाद्रमनाद्गन्धनाद्वा वायु । मातर्यन्त- 

रिक्षे यतीति मातरिश्रा । इद सवैमपि आददीय गृहणी 
याम् । यदिद प्रथिव्यामित्यादि समाने ॥ 

अथन्द्रमघ्ववन्मघवन्नेतद्विजानीहि कि 
मेतद्यक्षमिति तथेति तद्भ्यद्रवन्तस्मात्ति- 

रोदधे ॥ ११॥ 

स तस्मिन्नेवाकाद्ो लियमाजगाम बह 
चछोममानाखुमां दैमयतीं ता होवाच 

किमेतद्यक्षमिति ॥ १२॥ 

इति ततीय खण्ड ॥ 

अथेन्द्रमन्ुवन्मघवन्नेतद्धिजानीदहीस्यादि पूववत् । इन्द्र 

परमेन्धरो मधवा बख्पस्वात् तथेत्ति तदभ्यद्रवत् । तस्मात् 

इन्दरादात्मसमीप गतात् तद्भङ्म तिरोदधे तिरोभूतम् । इन्द्रस्ये- 
्द्रप्वाभिमानोऽतितया निराकतेन्य इत्यत सवादमात्रमपि 

नादृद्वह्यनद्राय । तद्यक्ष यस्मिन्नाकारो आकाशाप्रदेशच आत्मान 

द्दोयित्वा प्िरोभूतमिन्द्रश्च ब्रह्मणस्तिरोधानकाङे यस्मिन्ना 
कारे आसीत्, स इन्द्र तस्मिन्नेव आकारो तस्थौ किं 



वतीय खण्ड । ६७ 

तद्यक्षमिति ध्यायन् , न निववृतेऽग्न्यादिवत् । तस्ेन्द्रस्य 

यक्षे भक्ति बुद्धा विधा उमारूपिणी प्रादुरमूत्लीरूपा । स 

इन्द्र॒॑ताम् उमा बहु शोभमानाम् , सर्वेषा हि शोभमानाना 

शोभनतमा विद्या । तदा बहु शोभमानेति विशेषणसुपपन्न 

अवति । हैमवतीं हेमछताभरणवतीमिव बह शोभमानामि- 

यथं । अथवा उमैव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव 

सवैक्ेने्वरेण सह॒ वसत इति ज्ञातु समर्थेति त्वा तायुप- 

जगाम । इन्द्र॒ ता ह उमा किक उवाच पप्रच्छ बरूहि किमे- 

तदशेयिस्वा तिरोभूत यक्षमिति ॥ 

इति तृतीय खण्ड ॥ 

€< 



चतुथ. खण्ड. ॥ 
_ + - 

रेति होवाच ब्रह्मणो वा पतद्धिजये 

महीयध्वभिति ततो हैव विदाचक्षार 
जद्येति ॥ १॥ 

सा ब्रह्मेति होवाच ह किर जह्मण वै ईश्वरस्यैव 

विजये--दरेणेव जिता अयुरा । यूय तत्र निमित्तमात्रम् । 
तस्यैव विजये-- यूय महीयध्व महिमान प्राप्युथ । एतदिति 
क्रियाविशेषणा्थम् । मिभ्यामिमानस्तु युष्माकम्- अस्मा 

कमेवाय विजयोऽस्माकमेवाय मदहिमेत्ति । तत तस्मादुमावा- 

क्यात् ह् एव विदाचकार ब्रह्मेति इन्द्र , अवधारणात् ततो 

हैव इति, न स्वातन्ब्येण ॥ 

लस्पाद्रा एते देवा अतितरामिवान्या 

न्देवान्यदभ्निवौयुरिन्द्रस्ते द्येनन्नेदिष्ट पस्प- 

चस्ते छेनत्पथमो विदांचकार ब्रह्मेति ॥ 

यस्माद्िवाय्बिन्द्रा एते देवा ब्रह्मण सवाददक्चनादिना 

सामीप्यभुपगता , तस्मात् खयै अतितरामिव शक्ति 



चतुथं खण्ड । ६९ 

शुणादिमहाभाग्यै अन्यान् देवान् अतितराम् अतिशेरत 
इव॒ एते देवा । इवशब्दोऽनर्थकोऽवधारणर्थो वा । यत् 
अश्रि बायु इन्द्र ते हि देवा यस्मात् एनत् ब्रह्म 
नेदिष्ठम् अन्तिकतम प्रियतम पस्पष्ु॑स्पृष्टवन्तो यथोक्त 
ह्मण सबाददिप्रकारे, ते हि यस्माच हतो एनत् ब्रह्म 
प्रथम प्रथमा प्रधाना सन्त इटेतत् , विदाचकार विदा- 
चक्रुरित्येतत् , ब्रहयेति ॥ 

तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवा- 
न्स द्येनन्ेदिष्ठ पस्पश्च स शछेनत्पथमो 
विद्ाचकार बच्मेति ॥ ३ ॥ 

यस्मादभ्िवायू अपि इन्द्रवाक्यदेव विदाचक्रतु , इन्द्रेण 
षि उमावाक्यासरथम श्रुत ब्रह्मेति, तस्मष्धि इन्द्र॒ अति 
तरामिवे अतिशे्त इव अन्यान् देवान् । स दछयेनन्नेदिष्ठ 
पस्पशे यस्मात् स शछेनस्थमो विदाचकार ब्रहोद्ुक्ारथ 
वाक्यम् ॥ 

तस्यैष आदेशो यदेतदियुतो व्यदयु- 
तदार इतीन्नथमीभिषद्ार इव्यधिदैव- 
तम् ॥ ४॥ 



७५ केनोपनिषप्पदभाष्ये 

तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष अदक्षा उपमोपदेदा । 

निरुपमस्य ब्रह्मणो येनोपमानेनोपदेश्च सोऽयमादेश इत्यु- 
्यते । कि तत् 2 यदेतत् प्रसिद्ध छोके विश्युत व्यद्युतत् 
विश्ोतन कृतवदिव्येतदनुपपन्नमिति विद्युतो विद्योनमिति 
कल्प्यते । आ इष्युपमाथं । विच्युतो विद्योतनमिवेत्यथं › 
° यथा सढृ्धिदुतम् ' इति श्युत्यनतरे च दशनात् । विशयुदिव हि 
सञ्ृदाप्मान दश्ञेयित्वा तिरोभूत ब्रह्म देवेभ्य । अथवा बि- 
दुत (तेज › इत्यभ्याहायंम् । व्यद्युतत् विद्योतितवत् आ ३ इव । 
विद्युतस्तेज सकृषिद्योति्तवदिवेयभिभराय । इतिशब्द आदे- 
शपरतिनिर्दैशाथं --दययम दिश इति । इन्छब्दं समुक्चयाथे । 
अय चापरस्तस्यादेश । कोऽसौ 2 न्यमीभिषत् यथा च्चु । 
न्यमीभिषत् निमेष कृतवत् । खाये णिच् । उपमां एव 

आकार । चश्चुषो विषय प्रति प्रकाश्चतिरोभाव इव वेल्थ । 
इति अधिदैवत देवताबिषय जह्मण उपमानदरौनम् ॥ 

अथाध्यात्मं यदेतद्ग्छत्तीव च मनो- 

ऽनेन चैतदुपस्मरत्य मीकष्णं संकल्पः ॥ ५ ॥ 

अथ अनन्तरम् अध्यात्म प्रयगाप्मविषय आदेश उच्यत । 

यदेतत् गच्छतीव च मन । एतद्भ्य दौकत इव चिषयीकरो- 
तीष । यश्च अनेने मनस्ता एतत् ब्रह्म उपस्मरति समीपत 



चतुथे खण्ड । ७१ 

स्मरति साधक अभीक्ष्ण क्षम् । सकस्पश्च मनसो ब्रह्म- 

विषय । मनखपाधिकप्वाद्धि मनस सकस्पस्प्रयादिप्रययै- 

रभिव्यज्यते ब्रह्म; विषयीक्रियमाणमिव । अत स एष 

ब्रह्मणोऽष्यात्ममादेरा । वि्युज्निमेषणवद्धिदैवत द्ुतप्रका- 
दानधर्भि, अध्यात्म च मन प्रययसमकाराभिव्यक्ितिधर्मि, 

इत्येष आदेश्च । एवमादिदरयमान हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगस्य 

भवतीति ब्रह्मण अददेक्ष उपदेश । न हि निरुपाधिकमेव 
ब्रह्म मन्द्बुद्धिभिराकरूयितु शक्यम् ॥ 

तद्ध दनं नाम तदनमित्युपासित्तव्य 

स य एतदेव वेदाभि हैन सवीणि चू- 
तानि सवाञ्छन्ति ॥ ६ ॥ 

किंच, तत् ब्रह्म ह किर तद्रन नाम तद्य वन तदन तस्य 

प्राणिजातस्य प्रत्यगाप्मभूतत्वाद्न वननीय सभजनीयम् । 
अत तद्धन नाम; प्रर्यात ब्रह्म तहनमिति यत , तस्मात् तदन- 

भिति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्य चिन्तनीयम् । अनेन 

नाञ्नोपासनस्य फलमाह--स य कश्चित् एतत् यथोक्त जह्य 
एव यथाक्तगुण वेद् उपास्त अभि ह एनम् उपासक स्वाणि 

भूतानि अभि सवाञ्छन्ति ह् प्राथेयन्त एव यथा नह्य || 



७२ केनोपनिषत्पदभाष्ये 

उपनिषदं मो ब्रुहीत्युक्ता त उपनिष- 

दराह्मीं वाच त उपनिषदमन्रुमेति ॥ ७ ॥ 

एवमनुश्चिष् शिष्य आचायमुवाच--- उपनिषद रहस्य 

य्चिन्त्य भो भगवन् ब्रुहि इति । एवमुक्तवति शिष्ये आ्ाचा- 
ये --उक्ता अभिष्िता ते तव उपनिषत् । का पुन सेदयाह-- 
ब्राह्मीं ब्रह्मण परमात्मन इय ब्राह्मी ताम् , परमात्मविषयत्वा- 

दतीतिज्ञानस्यः वाव एव ते उपनिषद्मनूमेति उक्तामेव परमा- 

प्मविषयायुपनिषदमन्रूमेखवधारयतयुत्तरार्थम् । परमास्मविष 

यामुपनिषदे श्रुतवत उपनिषदं भो ब्रूहीति प्रन्छत शिष्यस्य 

कोऽभिध्राय ? यदि तावच्छुतस्यार्थस्य श्रदन कृत › तत पि- 

पेषणवस्पुनरुक्तोऽनथंक प्ररन स्यात्त । अथ सावशेषोक्तो 

पनिषत्त्यात्, ततस्तस्या फलवचननोपसदहारो न युक्त शप्र 

लास्माह्लोकादसृता भवन्ति ` इति । तस्मादुक्तीपनिषन्छेष- 
विषयोऽपि प्रदनोऽनुपपन्न एव, अनवशेषितत्वात् । कस्त 

हयेभिभ्राय ्रषटुरिति । उच्यते । किं पूरवोक्तोपनिषच्छेषतया 
तत्सदहकारिसाधनान्तरापेक्षा, अथ निरपेक्षैव  सपिक्षा चेद- 

पेक्षितबिषयासुपनिषद भूष । अथ निरपेश्चा चेद्वधारय 

पिप्पखादवन्नात परमस्तीयेवमभिभ्राय । एतदुपपन्नमाचाये 

खावधारणवश्वनम् ‹ उक्ता त उपनिषत् ' इति । ननु नाबधा- 



चतुथ खण्ड । ७३ 

रणभिदम् , यतोऽन्यदक्तव्यसाष् ‹ तस्थै तपो दम ` इयादि । 

सलयम् › वक्तव्यमुन्यते आचार्येण । न तुक्तोपनिषन्ठेषतया 

तत्सहकारिसाधनान्तराभिप्रायेणं वा, कितु जहाविद्याप्राध्यु 

पायाभिप्रयेण वेदैस्तदङ्गैश्च सहपाठेन समीकरणात्तप प्रशरृती 

नाम् । न हि वेदना शिक्षादङ्गाना च साक्षाद्भह्मविदकशेषत्व 

तप्सहकारिसाधनत्व बा सभवति । सपठितानामपि यथायोग 

विभज्य विनियोग खादिति चेत् , यथा सुक्तनाकानुमन्त्रण 

मन्त्रणा यथादैवत बिभाग , तथा तपोदमकर्मसत्यादीनामपि 

बरह्म विश्ाशेषत्व तत्सदकारिसाधनत्व वेति कर्प्यते । वेदानां 

तदङ्गानां चाथप्रकाशहाकत्वेन कमात्मज्ञानोपायत्वमियेव यय 

निभागो युज्यते अथेसबन्धोपपत्तिसामभ्यादिति चेत्, न, 

अयुक्ते । न ह्यय विभागो घटना प्राश्वति । न हि स्ैक्रि- 

याकारकफङभेदबुद्धितिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्याया हषापेक्षा 

सहकारिसाधनसबन्धो वा युज्यते । स्ैविषयन्यावृन्तप्रयगा- 

त्मविषयनिष्ठप्वाश्च नह्मविद्यायासत्फरस्य च नि भरेयस्तस्य । 

‹ मोक्षमिच्छन्सदा कम लयजेदेव ससाधनम् । यजतैव हि 

तञ्ज्ञेय॒ययक्तु प्रयक्यर पदम् तस्मात्कर्मणा सषहका- 

रित्व कर्मशषोषपेश्चा वा न ज्ञानस्योपपद्यते । ततोऽसदेव 

सूक्तवाकालुमन्त्रणवद्यथायोग विभाग इति । तस्मादवधा 



७ केनापनिषप्पदमाष्ये 

रणाथेतैव प्रहनप्रतिवचनस्योपपद्यते । एतावयेवेयमुपनिष 

दुक्तान्यनिरपेक्षा अमृतत्वाय ॥ 

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा" 
सर्वाद्गानि सलयमायतनम् ॥ ८ ॥ 
यामिमा ब्राहीमुपनिषद् तवारऽ्रूमेति तस्थै तस्या उक्ता- 

या उपनिषदं प्रप्तयुपायभूतानि तपञदीनि । तप॒ काये- 

न्द्रियमनसा समाधानम् । दम उपशम । कमै अभिहोत्रादि । 

एति सस्छृतखय सन्तवशुद्धिद्वारा तन्त्वज्ञानोप्पत्तिशष्ठा । दृष्टा 
ह्यमृदितकस्मषस्योक्तेऽपि बरह्मण्यप्रतिपत्तिविपीतप्रतिपत्तिश्च, 
यथेन्द्रनिरोचनप्रश्रतीनाम । तस्मादिह वातीतेषु वा बहुषु 

जन्मान्तरेषु तपआदिभि कृतसत्त्वशुद्धेज्ञोन सुप्ते यथा 

श्रवम्, +यस्य देवे परा मवितर्यथा देवे तथा शुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यथ प्रकाशन्ते महात्मन ` इति मन्त्रव 

णौत् । (ज्ञानमुत्पद्यते पुसा क्षयार्पापस्य कमेण › इत्ति 

स््रतेश्च । इतिशब्द उपलक्षणत्वप्रदशेना्थं । इति एवमाद्यन्य- 

दपि ज्ञानोपपत्तेरुपकारकम् ‹ अमानिप्वमद्म्भिष्वम् ' इत्याद्य 

पद्दित भवति । प्रतिष्ठा पादौ पादाविवास्या , तेषु हि 

सत्यु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या प्रवतेते, पद्धथाभिव पुरुष । 
वेदाश्चत्वार सवौणि चाङ्गानि शिक्षादीनि षट् कमै- 
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ज्ञानभ्रकाशाकत्वाद्वेदाना तद्रक्षणा्थैत्वादङ्खाना प्रतिष्ठात्वम । 
अथवा, प्रतिष्ठाराब्दस्य पाद्रूपकस्पनार्थत्वाहवेदास्त्वितराणि 
सर्वाङ्गानि रिरआदीनि । अस्मिन्पक्षे शिक्षादीना वेदप्रहणे 

जैव प्रहण कृत प्रयेतन्यम् । अङ्गिनि हि गृहीतेऽङ्गानि गृहीता 
न्येव भवन्ति, तदायत्तत्वादङ्गानाम् । सलयम् आयतन यत्र 

तिष्ठत्युपनिषत् तदायतनेम् । सलयमिति अमायिता अकरौटिस्य 
वाङ्न कायानाम् । तेषु ह्याश्रयति विश्या ये अमायाविने 

साधव ; नासुरपरङृतिषु मायाविषु, ‹न येषु जिद्यमनृत न 

माया च ` इति श्रुते । तस्मात्सलयमायतनमिति कर्प्यते। तप 

आदिष्वेव प्रतिष्ठातेन प्राप्नस्य सलयस्य पुनरायतनप्वेन प्रहण 

साधनातिङयत्वज्ञापनार्थम् । ‹ अश्वमेधसहस्र च सय च 

तुल्या धृतम् । अश्वमेधसदस्राज्च सत्यमेकं विरिष्यते' इति 

स्सृते ॥ 

यो वा एतामेव वेदापहत्य पाप्मानम- 

नन्ते खर्भे लोके ञ्येये परतितिष्ठति परति- 
तिति ॥ ९॥ 

इतिं चतुथ खण्डः ॥ 

यो वै एता ब्रह्मविद्याम् ' केनेषितम् › इत्यादिना यथोक्ताम् 

एव महाभागाम् " ब्रह्म ह देवेभ्य ' इत्यादिना स्तुता सवैविद्या- 
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प्रतिष्ठा वेद् । ‹ अमृतत्व हि चिन्दते " इप्युक्तेमपि ब्रह्मविद्या- 

फखमन्ते निगमयति-- अपह पाप्मानम् अविद्याकामक्म- 

छक्षण ससारबीज विधूय अनन्ते अपयन्ते स्वर्गे छोके सुखा- 
त्मके ्रह्मणीत्येतत् । अनन्ते इति विरोषणान्न त्रिविष्टपे अन- 

न्तशब्द् ओपचारिकोऽपि स्यादित आद्ट-- श्येये इति । 
ऽ्येय अ्यायसि सर्वैमहत्तरे स्वात्मनि मुख्ये एव प्रतिति- 

ठति । न पुन ससारमप्रद्यत इ्यभिप्राय ॥ 

इति चतुथं खण्ड ॥ 

इति श्रीमप्परमहस्परि्राजकानचार्यस्य 

श्रीगोवि दमगवत्पूज्यपाददिष्थस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कृतौ 

केनोपनिषप्पवभाष्यम् 

सपूणेम् ॥ 

= ~. , 
व्च 

~ 



| [=> ॐ =]. 
| ||] 

आप्यायन्तु ममाद्गानि 

वाक्पराणश्चक्षु श्रोत्रमथो ब- 
ङमिन्दरियाणि च सर्वाणि । 
सर्वं ब्रह्मोपनिषद माहं ब्रह्म 
निरादर्या मा मा ब्रह्य नि- 
राकरोदनिराकरणमस्त्वनि - 
राकरण मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धरमास्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ | 





तिं 
# 

श्री भन्स्छ च्छ 

चिर त त त 
1 पाद् दे 





वाक्घाणश्चक्षु श्रोत्रमथो ब 
कमिन्द्रियाणि च सवीणि । 
सर्व ब्रह्मोपनिषद् माहं बह्म 
निराया मा मा बह्म नि. 
राकरोदनिराकरणमस्त्वनि - 
राकरण मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमास्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

व ~ ~ 

ॐ शान्ति. शान्ति शान्ति. ॥ | 





॥ केनोपनिषत् ॥ 
भ्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितेन 

वाक्यभमाष्येण सहिता । 

----**---- 

लमा कममात्ममूतभ्राणविषय 
॥\ | विज्ञान कमै चानेकपरकारम् , ययो- 

| | विकस्पसमुच्वयानुष्ठानादक्षिणोन्तराभ्या 

॥ सतिभ्यामाबुस्यनावृत्ती भवत । अत 

उर्व फखनिरपेश्षन्ञानकमसयुच्यानु- 

३ र् कछठानात्छरतात्मसस्कारस्य उच््छिन्नात्म- 

ज्ञानपरतिबन्धकस्य दरैतविषयदोषदशिन 

नि्ञीतादोषबाद्यविंषयत्वात् ससारबीजमज्ञानमुच्धिच्छित्सत 

प्रयगाऽ्मविषयजिज्ञासो ' केनेषितम् ` इद्यात्मसरूपरत 

+= | 
<444€--- 6) 
1 | 
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स्वविज्ञानाय अयमध्याय आरभ्यते । तेन च मृ्युपदमज्ञान- 

म॒च्छेत्तव्यम् , तन्तन्घो हि ससारो यतत । अनधिगतत्वादाप्मनो 

युक्ता तदधिगमाय तद्विषया जिज्ञासा । कमेविषये चालुक्ति 

स्द्धिरोधिप्वात् । अस्य विजिज्ञासितव्यस्याप्मतत्त्वस्य कमै- 

विषयेऽबचन कस्मादिति चेत्, आत्मनो हि यथावद्धिज्ञान 

कर्मणा विरुध्यते । निरतिशयत्रह्मस्वरूपो ह्यात्मा विजिज्ञाप- 

थिषित › ' तदेष ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदम्” इल्यादिश्चुते । 

न हि स्वाराज्येऽभिपिक्तो ब्रह्मत्व गमित कचन नभितु- 

भिच्छति । अतो ब्रह्मास्मीति सबुद्धौ न कर्म कारयित 
शक्यते । न श्याप्मानमवाप्रर्थं ब्रह्म मन्यमान प्रवृत्ति प्रया 

जनबतीं प्यति । न च निष्प्रयोजना प्रवृत्ति । अतो 

विरुध्यत एव कमेणा ज्ञानम् । अत कमेबिषयेऽनुक्ति । 

विक्ञानविरोषविषयैव जिज्ञासा । कमौनारम्म इति चेत्, न, 

निष्कामस्य सस्काराथप्वात् । यदि ह्यासबिज्ञानेन आत्मा- 

बिद्यानिषयस्वाप्परितियाजयिषित कर्म, तत ‹परक्षाङ्नाद्धि 

पङ्कस्य दूरादस्पदौन वरम् ` इत्यनारम्म एव कर्मेण श्रेयान् 
अल्पफरुत्वात् आयासबहुटत्वात् तत्तन्ञानादेव च श्रेय 

प्रपते इति चत्, स्यम् एतदविद्याविषय कभ अह्पफठ 

स्वादिदोषवद्रन्धरूप च सकामस्य, ' कामान्य कामयते ' 
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४ इति लु कामयमान ' इयादिश्रुतिभ्य । न निष्कामस्य । 

तस्य तु सरफारार्थान्येव कमीणि भवन्ति तश्निवैतेक 

प्राणविज्ञानसष्ितानि । ‹ देवयाजी श्रेयानास्मयाजी वाः 

इव्युपकरम्य ‹ आत्मयाजी तु करोतीद मेऽनेनाज्ग सस्कियते ' 

इति सस्कारार्थमेव कमाणीति वाजसनेयके , । महायज्ञेश्च 

यज्चैश्च ब्राह्मीय क्रियते तदु । यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि 

मनीषिणाम् इत्यादिस्पृतेश्च । प्राणादिविज्ञान च केवङ 

कर्मसमुक्चित वा सकामस्य प्राणात्मप्राप्यथैमेव मवति । 

निष्कामस्य तात्मज्ञानप्रतिबन्धकनिगरष्टयै भवव्यादक्षेनिमौज- 

नवत् । उप्यन्नात्मविद्स्य त्वनारम्भ , निरथकत्वात् । ‹ कमं 

णा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विञुन्यते । तस्मात्कर्म न इवे 

न्ति यतय पारदृिन ` इति, क्रियापथश्चैव पुरस्ताप्सन्या 

सश्च तयो सन्यास एवात्यरेचयत् इति, ' प्यागेनैके ` ° नान्य 

पन्था विद्यते इ्यादिश्ु्िभ्यश्च । न्यायाञ्च । उपायभूतानि 

हि कमणि सस्कारदारेण ज्ञानस्य । ज्ञानेन त्वसृतत्वप्राप्नि › 

८ अमृतत्व हि विन्दते * ‹ विध्या चिन्वतेऽख्तम् › इत्यादिश्रुति 

स्मृतिभ्यश्च । न हि नद्या पारगो नाव न सुवति यथेष्देश 

गमन प्रति खातने सति । न हि स्वभावसिद्ध वस्तु सि 

षाधयिषति साधतै । स्वभावसिद्धश्चात्मा । तथा नापिपयि- 
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षित , भत्मत्वे सति निलयाप्तस्वात् । नापि विचिकारयिषि- 

त , आत्मत सति निलत्वादविकारित्वादविषयत्वादमूतत्वा 
शच, श्रुतेश्च ‹न वर्धेते कर्मेण ' इयादि › स्मृतेश्च  अविका- 
्योऽयनयुन्यते ' इति । न च सचिस्कीर्षित , ! श्ुद्धमपापविद्ध 

म्? इलयादिश्रुतिभ्य । अनन्यत्वाच । अन्येनान्य्सस्कियते । 
न चात्मनोऽन्यभूता क्रियास्ति । न च स्वेनैवात्मना स्वमा 
त्मान सचिस्कीरषेत्। न च वस्त्न्तराधान निल्राध्िवौ वसस्व 

न्तरस्य निलया । निल्यख चेष्ट मोक्षस्य । अत उस्पन्ञविद्यस्य 
कमीरम्भोऽनुपपन्न । अतो व्याध्ृत्तबाह्ययुद्धेराप्मविज्ञानाय 

‹ केनेषितम् ' इयाद्यारम्भ ॥ 

केनेषित पतति प्रेषित मनः 

केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः । 
केनेषितां वाचभिमा बद्न्ति 

चक्षुःख्रोचं क उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 

प्रबृत्तिलिङ्गादविरेषाथै प्रश्न उपपन्न । रथादीना हि 

चेतनावदधिष्ठिताना भव््तिदष्टा, न अनधिष्ठितानाम् । मन- 

आदीना च अचेतनाना प्रृत्तिदेश्यते , तद्धि शिङ्ग चेतना- 

वतोऽधिष्ठातुरस्तिखे । करणानि हि मनओदीनि नियमेन 
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प्रवन्त, तक्नासति चेतनाबयधिष्ठातयुपप्यते । तद्दिशेषस्य 

चानधिगमाचेतनावलयधिष्ठातृसामान्ये चाधिगते विशेषा 
प्र उपपद्यते । केनेषित केनेष्ट कस्येच्छामाच्रेण मन पतति 

गच्छति, स्वबिषये नियमेन व्याप्रियत इय्थं । मलुतेऽनेनेति 

विज्ञाननिमित्तमन्त करण मन । प्रेषितमिषेस्युपमा्थं । न 
च्विषितप्रेषितराब्दयोरथोविष्ट सभवत । न हि रिष्यानिव 

मनओआदीनि विषयेभ्य प्रेषयलयात्मा । विविक्तनियचि 

च्खरूपतया तु निमित्तमान्न श्रवृ्तौ नियविकिर्साधिष्ठाठृबत् । 

म्राण इति नास्िकामव प्रकरणात् । प्रथमत च क्रियाया 

प्राणननिमित्तत्वात् । स्वतो विषयावभास्मात्न करणाना प्रदृत्ति । 

चङिक्रिया तु प्राणस्यैव मनञआदिषु । तस्मासपराथम्य प्राणस्य । 
वैति गच्छति । युक्तं प्रयुक्तं बयेतत् । वाच्यो वचन किनि 

मित्त प्राणिनाम् । चक्षु श्रोत्रयोश्च को देव॒ प्रयोक्ता । 

करणानामधिष्ठाता चेतनावान्य , स किंविशेषण इयं ॥ 

श्रोच्नस्य ओओच्र मनसो मनो य- 
द्वाचो ह वाचस उ प्राणस्य प्राणः। 

चश्चुषश्चक्चुरतिञुच्य धीरा. 
परेलयास्माह्ोकादश्ता भवन्ति ॥ २॥ 

‹ श्रोलस्य श्रोचरम् * इल्यादिप्रतिवच्तन निर्विशेषस्य निमि 
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नत्वार्थम् । विक्षियादिविशेषरहितस्यास्मनो मनादिभ्द्रत्तौ 

निमित्तत्वमियेतत् ` श्रो्स्य धोच्नम्' इदयादिप्र्तिवचन- 

स्यार्थं , अनुगमात्् । अनुगतानि दह्यसिननर्थेऽश्वराणि । 

कथम्? श्रणोलयनेनेति श्रोत्रम् । तस्य शब्दावभासकत् श्रोत्न- 

त्वम् । हब्दोपलन्धृरूपतयावभासकत्व न सत्त श्रोत्नस्य, 

अचिद्रूपत्वात् ; आप्मनश्च चिद्रुषत्वाव । यन्छोत्रस्योपरभ्धर- 

स्वेनावभासकल तदारमनिमित्तत्वाच्छोत्रस्य शरोत्रमिप्युन्यते । 
यथा क्षुनस्य क्षत्रम्, यथा वा उद्कस्यौष्ण्यमभिनिमित्त- 

मिति दग्धुरप्युदकस्य दग्धाभ्निरन्यते उदकमपि हभरिसयो- 

गाद्भिरन्यते, तद््निय यत्सयोगाद्ुपछन्वृत्वे तकरण 

्रोत्रादि । उद्कस्थेव दश्धुत्वमनिलय हि तत्र त्त् । यत्रतु 

निलयमुपरब्धत्वमम्राविचौष्ण्य स॒ निलयोपरुग्िस्रूपल्वात् 
द्ग्धेबोपरूग्धोच्यते ¦ भोत्रादिषु श्रोवृ्वाद्युपरन्धिरनिया, 

निदा चात्मनि । अत श्रोत्रस्य भोत्रमिद्याक्षराणामथीवु 

गमादुपपद्यते निर्विशेषस्योपकब्िस्वरूपस्यात्मनो मनआ- 

दि्रधु्तिनिमिन्तस्वमिति । मनभादिष्वेव यथोक्तम् । वाचो ह 

वाच प्राणस्य प्राण इति विभक्तिद्रयम् । सर्वत्रैव हि द्रष्टव्यम् । 

कथम्  प्रष्त्वात् सखवरूपनिर्दक्य । प्रथमयैव च निर्दे । 

वस्य च शेयत्वात्करमैत्वमिति हितीया । अतो बाघो ह चाच 
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प्राणस्य प्राण इलयस्मात्सर्वत्रैव विभक्तिद्धयम् । यदेतच्छत्रा- 
न्ुषकबन्धिनिमित्त शोत्रस्य श्रोत्रभिव्यादिलक्षण तत् निलो 

पङभ्िसखरूप निर्विशेषमासतत्त्व वुद्धूा अतिञुच्य अननबो 

धनिमित्ताध्यारोपितादुद्यादिलक्षणात्ससारान्भोक्षण चत्वा 

धीरा धीमन्त प्रेय अस्मात् छोकात् शरीरात् प्रेय वियुज्य 

अन्यस्मिन्नप्रत्तिस्तधीयमाने निर्भिभित्तस्वादद्ता भवन्ति । 

सति ज्ञाने कमणि दारीरान्तर प्रतिसदधते । आत्माव 

बोधे तु सवैकमौरस्मनिमित्ताज्ञानविपरीतविद्याभितिष्ठु्टत्वा- 

त्कर्मणाभिति अनारम्भेऽमृता एव भवन्ति । श्चरीरादिसताना 

विच्छेदभ्रतिसधानादयपेक्षया अधभ्यारोपितमुत्युबियोगासपू्वेम 
प्यमृता सन्तो निव्यात्मखरूपत्वादमृता भवन्तीत्युपचयेते ॥ 

न लच्र चक्षुर्गच्छति 
न वाग्गच्छति नो मन. । 

न चिद्यो न विजानीमो 

यथैतदनुशिष्यात् ॥ ३ ॥ 

न तेत्र चक्षुमैन्छतीस्यक्तेऽपि पयंनुयोगे हेषुरपतिपत्ते । 
‹ श्रोत्रस्य श्रोत्रम् ̀  इयेवमादिनोक्तेऽप्यास्मतत्तवे अप्रतिपन्न- 

स्वात्सुक््मत्वहेतोर्बस्तुन पुन पुन पयैठुयुयुक्षाकारणमाह- 
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न तत्र चश्चुगच्छतीति । तन्न शरोत्रा्यास्मभूते चक्षुरादीनि, 

वाक्न्वश्चुषो सर्वेन्द्रियोपङक्षणाथैत्वात्, न बिज्ञानसुत्पाद्य 

म्ति। सुखाविवत्तदि गृदयेतान्त करणेन भत आद--नो मल , 

न सुखादिवन्मनस्री विषयस्तत् ; इन्द्रियाविषयत्वात्। न बि- 

दमो न विजानीम अन्त करणेन, यथा एतत् ब्रह्म मनञआदि- 

करणजातम् अनुशिष्यात् असुक्ञासन छुयात् प्रवृत्तिनिमित्त 

यथा मवेत् , तथा अतिषयत्वान्न विद्या न विजानीम । अथवा 
शरो्नादीना श्रोन्नादिक्चण नक्ष विशेषेण दक्षयेव्युक्त भाचायै 
आह--न ककष्यते दष्ेयितुम् | कस्मात्? न तत्र चश्ुगै- 

च्छतीयादि पू्वैवत्सवैम् । अत तु विक्षेषो यथैतदलुशिष्या- 
दिति । यथैतत् असुरशिष्यात् प्रतिपादयेत् अन्योऽपि शिष्या- 

नितोऽम्यम विधिनेखमिप्राय ॥ 

म्यदेव तद्िदिता- 

दथो अधिदितादधि । 

इति छुश्वुम पूर्वेषा 

ये नस्तद्याचचचश्षिरे ॥ ४॥ 
सवैथापि ब्रह्म बोधयेव्युक्तं आश्चायै आह “अन्यदेव 

तद्विदितादथो अविदितादधि ` इत्यागमम् । बिदिताबिदि 

लाभ्यामन्यत् यो हि ज्ञाता स एव स, सर्वात्मकत्वात् | 
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अत॒ सवात्मनो ज्ञातुज्ञौत्रन्तराभावाद्िदितादन्यत्वम्  ‹ स 

वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता * इत्ति च मन्त्रवणौत् । ° वि 

ज्ञातारमरे केन विजानीयात् ` इति च वाजसनेयके । अपि च 

व्यक्तमेव विदित तस्मादन्यदित्यभिभ्राय । यद्धिदित ज्यक्त 

तदन्यविषयत्वादल्प सतिरोध ततोऽनित्यम् अत ॒एवामेक 

त्वादद्युद्धम् अत एव तद्िटक्षण ह्येति सिद्धम् । अस्तु तद्य 

विदितम् । न, विज्ञानानपेश्च्वात्। यद्धवविदित तद्िज्ञानापे 

क्षम् । अबिदितनिज्ञानाय हि छोकप्रदृत्ति । इद तु विज्ञा- 

नानपेक्षम्। कस्मात् ? विज्ञानखरूपप्वात् । न हि यस्य यत्सख- 

रूप तत्तेनान्यतोऽपेक्ष्यते । न च स्वत एव वापेक्षा, अनपेक्षमेव 

सिद्धत्वात् । न हि प्रदीप स्वरूपाभिन्यक्तौ प्रकाशान्तरमन्यता- 

ऽपेक्चते, स्वतो वा । यद्धयनपेक्ष तप्स्वत्त एव सिद्धम् ; प्रकाक्ञास- 

कत्वात् । प्रदीपस्यान्यो ऽपेक्षितोऽप्यनर्थंक स्यात्, प्रकारो 

विदोषाभावात् । न हि प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्यक्तौ प्रदीपभ्रका- 

कोऽथवान् । न चैवमात्मनोऽन्यत्र विज्ञानमस्ति, येन स्वरूप- 

विज्ञानेऽप्यपेक्ष्येत । निरोध इति चेत्, न , अन्यत्वात् । स्व 

रूपविज्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वादिज्ञानान्तर नापेक्षत इयेतद्सत् । 

दृश्यते हि बिपरीतज्ञानमात्मनि सम्यग््ञान च-- न जाना- 

म्याप्मानमिति च, श्रुतेश्च । ° नत्त्वमसि ` ‹ आस्मानमेवावेत् " 
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८ एत वै तमात्मान विदिस्वा ' इति च सर्जत शरुतिष्वात्मविज्ञाने 
विज्ञानान्तरापेक्षत्व दयते । तस्मापरयक्षशचुतिविरोध इति 

चेन्, न । कस्मात् ४ अन्यो हि स आत्मा बुद्यादिकार्यैकरण 

सधातात्माभिमानसतानाविच्छेदरश्चणोऽविषेकाप्मको बुच्या- 

शवभासम्रधानश्वक्षुरादिकरणो नियचिर्स्वरूपासान्त सारो 

यत्रानित्य विज्ञानमवभासते । बौद्धप्रययानामाविर्भावतिरो- 
भवधर्मकत्वात्तद्धमैतयेव विङक्षणमपि चावभासते । अन्त - 

करणस्य मनसोऽपि मनोऽ"तगैतप्वात् सवान्तरशरुते । अन्त 
गेतेन नियधिज्ञानस्वरूपेण आकादावद्भ्रचङितास्मना अन्त- 

गभैभूतेन स बाह्यो बुद्धधात्मा तद्धिलश्रणं , अनभ्निरिवाभ्नि 

अधिभिसिवात्ने प्रययैराविभौवतिरोभावधरैकेर्विज्ञानाभाससर- 

पैरनियै अनिलयविक्षान आस्मा सुखी दुखी इयभ्युपगतो 
लौकिकै , अतोऽ-यो िलयचिज्ञानस्वरूपादाप्सन । तत्र हि 

विज्ञानापेक्षा विपरीत्तन्नानत्य चोपपद्यते, न पुनभियविज्ञाने । 

: तन्मसि ' इति बोधोपदेरो नोपप इति चेत्, ५ आ 

स्मानमेवाबेत् ' इत्येवमादीनि च, निस्यबोधास्मकत्वात् । न 

ह्यादित्योऽन्येन प्रकादयते, अतस्तदथबोधोपदेद्योऽन्थैक ए 
वेति चेत्, न, छोकाध्यारोपापोहार्थत्वात् । सत्मनि हि 

नित्यविज्ञाने बुडथाधनित्यधर्मां छोक्ैरभ्यारोपिता आस्मा 
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विवेकत , तवपोहार्थो बोधोपदेरो बोधा सन । तत्र च 

बोधाबोधौ समज्सौ । अन्यनिमित्तप्वादुदक इवौष्ण्यमन्नि- 
निमित्तम् । राच्यहनी इवादिलयनिमित्ते रोके निद्यावौष्ण्यप्र 

काशचावगन्यादिययोरन्यन्न मावाभावयो सनिमित्तत्वाद्नि 

लाविवोपचर्येते । धक््यलयभि प्रकाशयिष्यति सविता इति 

तद्त् । एव च सुखदु खबन्धमोक्षादयध्यारोपो लोकस्य तदपे 

क्ष्य ^ तत्त्वमसि ` ‹ आत्मानमेवावेत् ` इत्यात्मावबोधोपदेरिन्य 

श्रुतय केवमध्यारोपापोदाथौ । यथा सवित्तासौ प्रकाशाय- 

सात्मानम् इति तदन बोधकदैत्व च निलयबोधात्मनि । 

तस्मादन्यदविदितात् । अधिकाब्दश्चान्यार्थे । यद्भवा यद्धि 

यद्याथि तत्ततोऽन्यत्सामर््यात् , यथापि श्ूल्यादीना राजा । 
अव्यक्तमेवाविदित ततोऽन्यदित्यथ । विदितमविदिति च 

व्यक्ताव्यक्ते कायैकारणप्वेन विकल्पिते, ताभ्यामन्यद्भह्म वि- 

ज्ञानस्वरूप सर्वविशेषप्रयस्तमितभिदयय समुदायार्थ । अत 

एवात्मत्वान्न हेय उपादेयो वा । अन्यद्धचन्येन हेयसुपादेय 

वा, न तेनैव तद्यस्य कस्यचिद्धेयमुपादेय वा भवति । आ- 

त्मा च ब्रह्म सबौन्तरप्वादविषय । अतोऽन्यस्यापि न 

हेयञुपादेय वा । अन्याभावाच्च । इति छुश्चुम पूर्वेषामिया 

गमोपदेन्च ¦ व्याचचक्षिरे इयस्वातन्न्य तकैप्रतिषेधार्थम् । ये 
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न तत् जह्य उक्तवन्त ते तमेवागम ब्रह्मप्रतिपादक व्या 

सख्यातवन्त , न पुन स्वबुद्धिप्रमवेण तक्रंणोक्तवन्त इति 

तस्यैव द्रहिन्ने आगमपारम्पयौविच्छेद दृश्षेयति विद्यास्तु- 

तये । तकतस्स्वनवस्थितो श्रान्तोऽपि मवत्तीति ॥ 

यद्राचानभ्युदित 
येन वागभ्युव्यते । 

लदेव ब्रह्म त्व विद्धि 
नेद यदिदश्गुपासते ॥ ५॥ 

यद्वाचेति मन्त्रातुवादो दढप्रतीदै 1 (अन्यदेव तद्विदि 
तात् इति योऽयमागमार्थो त्राह्मणोक्त अश्यैव द्रदिन्ने इमे 
मन्त्रा यद्वाचा इलयादय पञ्यन्ते । यत् ब्रक्ष वाचा शब्देन 
अनभ्युदितम् अनभ्युक्तस् , अध्रकाशितमभियेतत् । येन बाग- 
भ्युद्यत इति वाकभरकाशहेतुत्वोक्ति । येन प्रकाश्यत इति बाचो 

ऽभिधानस्य अभिभेयप्रकाशकत्वस्य हैतुत्वयुच्यते ह्मण । 

उक्तं च ' केनेषिता वाचभिमा वदन्तिः ' यद्वाचौ ह वाचम्? 

इति । तदेव ब्रह्म त्व विद्धि इयविषयस्वेन ब्रह्मण आत्मन्य 

वश्थापनाथै आन्नाय । यद्वाचानभ्युदितत वाकप्रकारनिमित्त 
चेति ब्रह्मणोऽषिषयस्वेन षस््वन्तरजिधुक्चा भिवय खात्मन्ये 
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वावस्थापययास्नाय तदेव ब्रह्म पव विद्धि इति, यन्नत डपर- 

मयति नेदमित्युपाख्यप्रतिषेधाञ्च ॥ 

यन्मनसा न मलते 

येनाहूुमेनो मतम् । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि 

नेद यदिदसुपासते ॥ ६ ॥ 

यचक्चुषा न पदयति 
येन चक्षुः<षि पयति । 

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि 

नेद यदिदखुपासते ॥ ७॥ 

यच्क्रोच्रेण न श्रुणोति 

येन ओवसिद्^ श्चुलम् । 

तदेव ब्रह्य त्व विद्धि 

नेद थदिदश्ुपासते ॥ ८ ॥ 

यत्प्राणेन न पराणिति 

येन प्राणः प्रणीयते । 
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तदेव ब्रह्मत्व विद्धि 

नेद यदिदश्रुपासते ॥ ९॥ 

इति प्रथमं खण्ड ॥ 

यन्मनसयादि समानम् । मनो मतमिति । येन ब्रह्मणा 
मनोऽपि विषयीदत निलखचि्ञानखरूपेणेयेतत् । स्वैकरणा 
नामविषयस्तानि च सन्यापाराणि सविषयाणि निलयविज्ञान- 

खरूपावभासतयः येनावमास्यन्त इति शऋछोका्थं । क्षेत्र 

्षिन्नी तथा कृप्छन प्रकाशयति भारतः इति स्मृते । ¦ तस्य 

भासा ' इति चाथवेणे । येन प्राण इति क्रियाशक्तिरप्यात्म- 

चिज्ञाननिमित्तयेततत् ॥ 

इति परथमम खण्डं ॥ 

पद् 



द्वितीय खण्ड ॥ 
----‰:--- 

यदि मन्थसे सखु वेदेति दश्नमेवापि 

नून त्व वेत्थ ब्रह्मणो खूप यदस 

ह्न यदस्य देवेष्वथ नु मीभास्यमेव ते 

मन्ये विदितम् ॥ १॥ 

यदि मन्यसे सु वेदेति रिष्यबुद्धिविचाङना गृहीतस्थिर 

तायै । बिदिताविदिताभ्या निवस्वं बुद्धि शिष्यस्य सख्ात्मन्य- 
वस्थाप्य ' तदेव ब्रह्म प्व विद्धि ' इति सखाराज्येऽभिषिन्य उपा 

स्यप्रतिषेषेनाथास्य बुद्धि विचाख्यत्ति-- यदि मन्यसे सुष्ठु 
वेद अह् ब्रह्मतत्त्वमिति, ततोऽस्पमेव बरह्मणो रूप वेत्थ ठ्व- 

भिति नून निश्चित मन्यते आचार्यं । सा पुनर्विचाखना 

किमर्थेति, उच्यते--पूरैगृदीते वस्तुनि बुद्धे स्थिरताथे । द्वे 
ध्वपि सु वेदाहमित्ति मन्यते य सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दभ्रमेव 

वेत्ति नूनम् । कस्मात्? अविषयत्वात्कस्यचिद्ध्यण । अथ 

वा अस्पमेवास्याध्याप्मिक मयुष्येषु देवेषु चाथिदैविकमस्य 
ब्रह्मणो यदप तदिति सबन्ध । अथ नु इति हेतुर्मीमा 

8 7 
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साया । यस्मादश्रमेव सु्िदित ब्रह्मणो रूपम् ‹ अन्यदेव 

तद्धिदितात्' इत्युक्तत्वात् , सु वेदेति च मन्यसे , अत अस्प- 

मेव वेत्थ त्व ब्रह्मणो रूप यस्मात् अथ लु तस्मात् मीमास्य- 

मेव अद्यापि ते तव ब्रह्म विचार्यमेव यावद्धिदिताविदितप्रति- 

षेधागमा्थालुभव शयथे । मन्ये विदितमिति शिष्यस्य 

मीमासानन्तरोक्ति प्रययत्रयसगते । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय 

विचाछित शिष्य आ्वार्येण मीमास्यमेव ते इति चोक्त 

एकान्ते समाहितो भूत्वा विचायै यथोक्त सुपरिनिश्चित 
सन्नाह आगमाचाया्मानुभवप्रलययत्रयस्यैकविषयत्वेन सग 

स्थम् । पव हि ' सुपरिनिष्ठिता विद्या सफटा स्यान्नानि- 

शिता" इति न्याय प्रददितो भवति, मस्ये विदितमिति 

परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञानमतिज्ञाहेतृक्ते ॥ 

नाह भन्ये खु वेदेति 

नोन वेदेति वेद् च। 

यो नस्तदेद् तद्वेद 
नोनवेदेति वेद् च ॥२॥ 

परिनिष्ठित सफर विज्ञान प्रतिजानीते आचायौतमनिश्च- 
ययोस्तुल्यतायै यस्माद्धेतुमाह- नाह मन्ये सु वेदेति । अदे- 



द्वितीय खण्ड । ९९, 

लबधारणार्थो निपाते । नैव मन्ये इयेतत् । यावद्परिनि- 
छित विज्ञान तावत् घु वेद सुष्ठु वेद अह ब्रहेति विपरीतो 

मम निश्चय आसीत् । सोऽपजगाम भवद्धिविचाछितख य- 

थोक्ताथमीमासाफरभूतात्खास्मव्रह्मत्वनिश्चयरूपास्सम्यक्षप्रय 
यात् । विरद्धतस्वादतो नाहं मन्ये सु वेदेति। यस्माशचैतत् तैव न 
वेद नो न बेदेति , मन्ये इयजुवतैते, अविदितन्रहमभ्रतिषेधात् । 

कथ तर्हिं मन्यसे इत्युक्त आ्-बेद च । च-शष्दाद्वेद च न 

वेद् च इत्यभिभ्राय , विदिताविदित्ताभ्यामन्यत्वाद्भक्मण । त 

स्मान्मय। विदित ब्रह्मेति मन्ये इति वाक्यार्थं । अथवा वेद् 

वेति नित्यविज्ञानब्रह्मस्वरूपतया नो न वेद वेदैव चाह सव 
रूपविक्रियाभावात् । विशेषविज्ञान च पराध्यस्त न स्वत इति 
परमाथतो न च वेदेति । यो नस्तद्वेद तदहेदेति पक्षान्तर- 
निरासार्थमान्नाय उक्ताथौनुवादात् । य॒ न अस्माक मध्ये 
तद्वेद स एव तद्धा वेद नान्य; उपास्यत्रह्मवि्तवात् । 
अतोऽन्यस्य यथाह षेदेति पक्षान्तरे न्ह्मविनव निरस्यते । 

तोऽयमर्थोऽवसीयत इति, उन्यते-- उक्तानुनाद्ात् । डक्त 

श्नुवदति नो न वेदेति वेद चेति ॥ 

यस्यामत तख मतं 

मत यस्य न वेद् स. | 
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अविज्ञातं विजानता 

विज्ञातमविजानतास् ॥ ३॥ 

यस्यामतमिति श्रौतमारयायिकार्थोपसदारार्थम् । शिष्या- 

चार्योक्तिभरप्युक्िढक्षणया अनुभवयुक्तिप्रधानया आख्यायि- 

कया योऽथ सिद्ध स श्रौतेन बचनेनागमप्रधानेन निगम- 
नस्थानीयेन सक्षेपत उन्यते । यदुक्त विदिताविदिवाभ्या 

मन्यद्वागादीनामगोचरत्नात् मीमासित चालुमवोपपत्तिभ्या 

नह्य, तत्तथैवे ज्ञातञ्यम् । कस्मात् £ यस्यामत यस्य विवि- 
दिषाप्रयुक्कम्रबृत्तस्य साधकस्य अमतम् अविज्ञातम् अविदित 

ब्रह्म इटयात्मतन्वनिश्वयफलावसानावबो धतया विविदिषा नि- 

वृत्तेयभिप्राय › तस्य मत ज्ञातम् , तेन विदित ह्म येनाविषय- 

प्वेन आस्मत्वेन प्रतिबुद्धभियथं । स सम्यग्दक्षी यस्य विज्ञा- 

नानन्तरमेव ब्रह्मात्मभावस्यावसितप्वात् सवेत काचैभावो 

विपयैयेण भिथ्याज्ञानो भवतति । कथम् 2 मत विदित ज्ञात 

मया ब्रह्म इति यस्य विज्ञानम् , स भिथ्यादक्शीं विपरीत्तवि 

ज्ञानो बिदितादन्यत्वाद्रह्यणो न वेद् स॒ न बिजानति । 

ततश्च सिद्धमतरैदिकस्य विज्ञानस्य मिथ्यातम् , अन्रह्मविष- 

यतया निन्दितत्वात् । तथा कपिरूकणसुंगादिसमयस्यापि 

वेदितव्रह्मविषयत्वात् अनवस्थिततकैजन्यत्वाविदितविषयतया 
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विविदिषानिदृत्तेश्च मिथ्यात्वमिति । स्मरतश्च--८ या वेदबाह्या 

स्मृतयो याश्च काश्च छवृष्टय । सवोस्ता निष्फला परोक्तास्त- 

मोनिष्ठा हि ता स्मृता ` इति । “अविज्ञात विजानता विज्ञा 

तमविजानताम् ' इति पूैहेतूक्ति अयुषादस्यानर्थक्यात्- 
अतुवादमात्रेऽन्थैक वचनमिति विपर्थयमिध्याज्ञानयोर्ष्टत्वात् 

पूर्वोक्तयो यस्यामतमियादिज्ञानाज्ञानयोर्ह्वर्थसेनेदसुच्यते- 
अविज्ञातम् अविदितमात्मस्वेनाविषयतया ब्रह्म विजानता 
यस्मात् , तस्मात्तदेव ज्ञान यत्तेषा विज्ञात विदित व्यन्त 

मेव चुद्धयादिविषय ब्रह्म अविजानता विदिताबिदित्व्याब 
त्माप्मभूत निलयविज्ञानस्वरूपमाप्मस्थमविक्रियममृतमजर- 
मभयमनन्यप्वादुविषयभिलेवमविजानता बुद्धथादिविषया 
त्मतयैव निय विश्ात ब्रह्म । तस्माद्धिदिताविदितन्यक्ता- 

व्यक्तधमौध्यारोपेण कार्यकारणभावेन सविकल्पमयथार्थनि 
षयत्वात् । शुक्तिकादौ रजतादभ्यारोपणज्ञानबन्मिथ्याज्ञान 
तेषाम् ॥ 

प्रतिबोधविदितं मत 

मग्टतत्व हि चिन्दते। 
आत्मना विन्दते वीर्यं 

चिद्यथा विन्दतेऽख्तम् ॥ ४ ॥ 

१ परिमहण स }@ 2८ 
भरन्थालयः के उति शि संस्थान 
सारनाथ, ब्रारगणसी 

+ 2) ०, 
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प्रतिबोधविदितमिति वीभ्साप्रप्ययानामाप्मावनोधद्वार- 

त्वात् बोध प्रति बोध प्रतीति वीप्सा स्प्रलयन्वाप््थो । 

बौद्धा हि सर्वे प्रययासतप्तखोहवनियविज्ञानखवरूपात्मन्याप्त 
स्वाद्विज्ञानखरूपावभासखा तदन्यावभासश्चाप्मा तदिरक्षणो- 

ऽभिवदुपकभ्यत इति ते द्वारीभवन्यात्मोपरुच्धौ । तस्मास 
तिबोधाबभासप्रयगात्मतया यद्धिदित तद्रक्ष, तदेव मत तदेव 

सम्यग्जञान यतस्मलखयगाप्मविज्ञानम् , न विषयविन्ञानम्। आस्म- 

स्वेन॒, प्र्गात्मानमेक्षत्› इति च काठके । अमृतत्व हि 

विन्दते इति हेतुवचन विपये मूदयुप्राप्रे । विषयात्मविज्ञाने 
हि मृल्यु प्रारभते इलयाप्मविज्ञानममृतप्वनिभित्तमिति युक्त 

देवुवचनमभृतप्व हि विन्दते इति । आलज्ञानेन किममृतत्वसु- 

त्पाद्यते ! न । कथ तर्हि " आत्मना विन्दते खेनैव नियात्म- 

स्वभवेनामृतस्व विन्दते, नाम्बनपूर्वकं विन्दत इति आत्म- 
क्ानपिक्षम् । यदि हि विद्योत्पाद्यममृतस्व स्यात् भनि भवे- 

त्क्मकार्यवत् । अतो न विद्योत्पायम् । यदि चात्मनेवामृतप्व 

विन्दते; किं पुनविद्यया क्रियत इत्युच्यते । अनात्मविज्ञान 

निवतेयन्ती सा त्निृ्या श्वाभाविकस्यामृतत्वस्य निमित्त- 

मिति कल्प्यते, यत आह-- वीर्यं विद्यया विन्दते । वर्यं 
सामर्थ्यम् अनात्माध्यारोपमायाखान्तध्वान्तानभिभाव्यलक्षेण 
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बढ विद्यया विन्दते । तञ्च किंविरिष्टम् ४ अमृतम् अविनाशि । 

अविद्याज हि वौर्यं॑विनाशि, विद्ययाविद्याया बाध्यत्वात् । 

न तु विधाया बाधकोऽस्तीति विध्ाजममृत वीयैम् । अतो 
विद्या अमृतप्वे निमित्तमात्र भवति । “ नायमात्मा बह्ही- 
नेन छभ्य ` इति चाथर्वेणे । छोकेऽपि बिद्याजमेव बूम 

भिभवति न शरीरादिसामथ्यम्, यथा हैस्दयादे । अथवा 

प्रतिबोधविदित मतमिति सकृदेवाशेषविपरीतनिरस्तसस्कारेण 
खप्रप्रतिबोधवश्यद्टिदित तदे मत ज्ञात भवतीति । अथवा 

शुरूपदेदय प्रतिबोध । तेन व! विदित मतमिति । उभयत्र 
प्रतिबोधक्षब्वप्रयोगोऽस्ि-- ‹ सुप्परतिबुद्ध ' ' गुरुणा भ्रति 
बोधित › इति । पूर्वै पु यथार्थम् ॥ 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 

भूतेषु भूतेषु विचिदय धीराः 

परेलयास्माष्योकादख्ला भवन्ति ॥ ५॥ 

इति द्वितीय खण्ड ॥ 

इह चेदवेदीदिति भवद््यकतैव्यतोक्ति विपयेये विनाशच- 

रुते । शह मचुष्यजन्मनि सति अवश्यमात्मा वेदितव्य 
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इलयेतद्धिधीयते । कथम् ? इह चेत् अवेदीत् विदितवान् , अथ 

सव्य परमाथेतन्त्वम अस्ति अवाप्तम्, तद्य अन्म सफठ्मिय- 
भिप्राय । न घेदिहावेदीत् न विदितवान् , वृथैव जन्म । 

अपि च महती विनष्ट मष्टान्विनाशो जन्ममरणप्रबन्धावि- 

कडेदप्राप्रिक्षण स्याद्यत , तस्मादवद्य तदिच्छेदाय ज्ञेय 

आत्मा । ज्ञानेन तु किं स्यादिति, उन्यते- भूतेषु भूतेषु ् वरा्च- 
रेषु सर्वेष्ियथे । विचित्य विचायं प्रथद्निष्छृष्येकमात्मतस््व 
ससार धर्मैरस्ष्टमाप्मभावेनोपरभयेत्य्थं , अनेकाथैत्वाद्धात् 
नाम् । न पुनश्चित्वेति सभवति, विरोधात् । धीरा धीमन्त 
बिषेकिन विनिषृत्तवा्यविषयाभिराषा , त्रेय सृत्वा अ 

म्मात् रोकात् शरीरद्यनाप्मरक्षणात्त् व्याव्ृत्तममत्वाहकारा 

सन्त इलयथे , अष्रता अभमरणधर्माणो निलयविज्ञानामुतत्व- 

समावा एव भवन्ति ॥ 

इति दवितीय खण्ड ॥ 



ततीय खण्ड. ॥ 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तख र 

ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त 

देक्षन्तास्माकमेवाथं विजयोऽस्माकमेवाय 

महिमेति ॥ १॥ 

तद्धैषा विजज्ञौ तेभ्यो ह पादुबैभूव 
तन्न व्यजानत किमिद यश्चभिति ॥ २॥ 

तेऽभिमन्चुवन् जातवेद एतद्विजानीरि 

किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥ 

तदभ्यद्रवन्तमभ्यवदत् कोऽसीत्यभरिवौ 
अहमस्मील्यत्रबील्ातवेदा वा अहमस्मी- 

नि ॥॥ 

तसिभ्स्त्वयि कि वी्यैमित्यपीद्५सवं 

दहेयं यदिदं एथिव्यामिति ॥ ५॥ 
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तस्मै तृण निदेधावेतदहेति तदुपमेयाय 

सवैजवेन तन्न शााक दग्धुं स तत एव 
निवृते नैतददाकं विज्ञातु यदेतथक्च- 
मिति॥६॥ 

अथ वायुमनच्ुवन् वायवेतदिजानीहि 
किमेतय्यक्षमिति तथेति ॥ ७ ॥ 

तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायु- 
घौ अहमस्मीत्यत्रवीन्मातरिश्वा वा अह- 
भस्मीति॥ ८ ॥ 

तस्िभस्त्वयि किं वीयैमित्यपीद.सर्व- 
माद्दीय यदिदं एथिव्यामिति ॥ ९॥ 

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्खेति तदुप- 
मेयाय सवैजवेन तन्न शद्दाकादातु स 
लत एव निवचरते नेतदेष्ाकं विज्ञातु यदे- 
तद्यक्चभिति ॥ १०॥ 

अथेन्दमन्चुवन्मघवन्नेतदिजानीहि कि- 
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मेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवन्तस्मासि- 

रोदे ॥ ११॥ 

स तस्मिन्नेवाकाक्ो खियमाजगाम बहु 
शोभमानासुमा हैमवतीं ता^ होवाच 

किमेतद्यक्षमिति ॥ १२॥ 

हृति तृतीय खण्ड, ॥ 

ब्रह्म ह देवेभ्य इति ब्रह्मणो दुर्चिज्ञेयतोक्ति यन्नाधिक्या 

थौ । समापना ब्रह्मविद्या यद्धीन पुरुषायै । अत ङध्वम 

थेवदेन ब्रह्मणो दुधिज्ञेयतोन्यते । तद्विज्ञाने कथ जु नाम 
यल्नमधिक छुयादिति । शमादयर्थो वान्नाय अभिमानश्षातनात्। 

क्षमादि वा ब्रह्मविद्यासाधन विधित्सित तदूर्थोऽयमथेवादा 

भ्नाय । न हि शमादिसाधनरदितस्य अभिमानरागद्वेषादि 

युक्तस्य नह्मविज्ञने सामथ्यमस्ति, व्यावृ्तवा्यमिथ्याभ्रय- 

यप्राह्यलाद्भद्मण । यस्मा्चाग्न्यादीना जयाभिमान शातयति, 

ततश्च ब्रह्मविज्ञान देययभिमानोप्रशमे, तस्माच्छमादिसा- 
धनविधानार्थोऽयमथेवादं इत्यवसीयते । सशुणोपासनार्थो वा, 

अपोदितत्वात् । ‹ नेद यदिदञ्ुपासते ` इत्युपास्यत्व ब्रह्मणो- 
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ऽपोदितम् । अपोदितत्वादनु पास्यत्वे प्राप्ने तस्यैव ब्रह्मण 
सगुणत्वेनाधिदैवत्तमध्यात्म चोपास्न बिधातग्यभिव्येवमर्थो 
वेति। अधिदैवतम् ‹ तष्टनमिप्युपासितम्यम् › इति हि वक्ष्यति । 
ब्रह्मेति पर. , छिङ्ात् । न श्यन्यत्र परादीश्वरान्निव्यसवैज्ञात्प 
रिभूयाग्न्यादीस्वृण वजीक्ु सामभ्येमस्ति । ‹ तन्न शशाक 
दग्धुम्” इयादिलिङ्गाद्रद्य्यब्दवान्य इश्वर इयवसीयते । न 

ह्यन्यथा अभ्भिस्तरण द्ण्धु नोप्सहते वायुवौ आदातुम् । इश्वरे 

च्छया तु वृणमपि वजरीमवतीव्युपपद्यते । तरिसद्धिजेगतो नि- 

यतप्रबृत्ते । श्रुतिस्पतिप्रसिद्धिभिनियसवेविज्ञाने इन्र स्वा 
प्मनि म्वैशक्तौ सिद्धेऽपि श्ाल्लाथनिश्वयार्भसुन्यते । तस्ये 

श्वरस्य सद्भावसिद्धि कतो भवतीति, उल्यते। यदिद जगरेव 

गन्ध्वेयश्चरक्च पित्पिशाचादिलक्षण श्युवियत्प्रथिन्यादित्यच- 

द्रमरहनक्षघ्रविचिच्र विविधप्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधनसब- 

न्धि, तदलयन्तकुशररिस्पिभिरपि दुर्मिमौण देशकारनिमित्ता- 

जुरूपनियतभवृत्तिनिच्ृ्तिक्रमम् एतद्धोक्तुकमेविभागज्ञप्रयन्नपू- 

वैक भविुमदैति, कायते सति यथोक्तक्षणत्वात् , गृहभासा- 

द्रथशयनासनादिवत् , विपक्षे आलादिवत् । कमण एवति 

चेत्, न, परतन्त्रस्य निभिन्तमात्रत्वात् । यदिदसुपभोग- 
वैचिश्य प्राणिना तत्साधनतरैचित्य च देशकारनिमिन्तायुरूप- 
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नियतप्रकृत्निनिव्ृत्तिक्रम च, तन्न नियसवैन्ञकदैकम् , किं तर्हि, 

कमेण एव , तस्याचिन्दयभ्रभाप्वात् स्यश्च फठहेतुपवाभ्युप 

गमाञ्च । सति कर्मण फलते किमीश्चराधिककत्पनयेति 

न नियस्येश्वरस्य नियसर्वज्ञराक्ते फड्डेतुत्व चेति चेत् 

न, कमण एवोपभोगवैचिन्याद्युपपद्यते । कस्मात् कष 
तन्त्रप्वात्कमंण । चितिमसरयन्ननिश्त्त हि कर्म॑ तस्रयन्नो- 

परमादुपरत सदेश्ान्तरे कारान्तरे वा नियतनिमित्तविर 

षपेक्ष कतु फर जनयिष्यतीति न युक्तमनपेक्ष्यान्यदात्मन 

प्रयोक्त, कर्तेव फक ङे प्रयोक्तेति चेत्, मया निवर्पितोऽसि 

ष्वा श्रयोक््ये फङाय यदाप्मातुरूप फठमिति न देदाकाखनि- 

मित्तविशेषानभिन्ञत्वात् । यदि हि कर्ता देशादिविशेषाभिज्न 

सन्स्वातन्त्येण्र कमं नियुञ्ज्यात् , तताऽनिष्टफरस्याप्रयोक्ता 

स्यात् । न च निर्निमित्त तदनिन्छयात्मस्तमवेत तश्चमेवद्धिक 

येत्ति कम । न चात्मकृतमकतैखमवेतमयस्कान्तमणिवदा 

कष्ट मवति, प्रधानकरठैसमवेतप्वाप्कमेण । भूताश्रयभिति 

चेत्, न, साधनत्वात् । कठक्रियाया साधनभूतानि 

भूतानि क्रियाकारेऽवुभूतन्यापाराणि समाप्तौ च हकादि- 

बत्क्री परियक्तानि न फल काान्तरे कठुमुप्सहते । न 

हि इर कषेत्राद्रौहीन्गरह प्रवेशयति । भूतक्मेणोञ्चाचेतनत्वा- 
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स्खत्त॒प्रवृन्त्यनुपपत्ति । वायुवदित्ति चेत्, न, असि 

द्लवात्् । न षि वायोरचितिमत स्वत प्रवृत्ति सिद्धा, 

रथादिष्वदशषैनात् । शाख्ञास्कमेण एवेति चेत्र-- शास्र 
हि क्रियात फरसिद्धिमाह् नेश्वरदे ‹ स्व्रशकामो यजेत › 

इ्यादि । न च प्रमाणाधिगतत्वादानथक््य युक्तम् | न 

चेश्व रास्तित्वे प्रमाणान्तरमस्तीति चेत् +, न, ष्टन्यायहा- 

नाुपपत्ते । क्रिया हि दहििनिधा दृष्टफला अहष्टफका च । 

दृष्टफलरापि द्विविधा अनन्तरफखा कालान्तरफला च । अन- 

न्तरफला गति्ुजिरक्चणा । काठान्तरफला च कषिसेनादि- 

कक्षणा । तत्नानन्तरफडा फरापवर्मिण्येव । काठान्तरफला 

तु उल्पन्नप्रध्वसिनी । आस्मसेव्याद्यधीन हि कृषिसेवादे 

फल यत॒ । न चोभयन्यायनव्यतिरफेण खतन््ञ क्भ॑ततो 

वा फं दृष्टम् । तथा च क्मफलप्राप्तौ न वृष्टन्यायहानमुप- 

पद्यते । तस्माच्छा^ते यागादिकमेणि निलय क्ठैकर्मफर्वि- 

भागक्न ईंश्रर सेव्यादिवद्यागाद्ययुरूपफरूदातोपपथ्चते । क्ष 

चात्ममूत सर्वस्य सवैक्रियाफटप्रययसक्षी नियविज्ञानस्व 
माव ससारधर्मैरसस्पष । श्रुतेश्च । ‹ न प्यते छोकटु - 
खेन बाह्य ' ‹ जरा मृत्युमत्येति › ‹ विजरो चिमृष्यु ` ‹ सय 
काम सयसकल्प ` ‹ एषं सर्वेश्वर पुण्य कमं कारयति" 
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अनश्नन्नन्यो अभिचाकङ्लीति ः ‹ एतस्य वा अक्षरस्य प्रक्षा 

सने इत्याद्या अससारिण एकस्याप्मनो नियुक्तस्य 

सिद्धौ श्रतय । स्पृतयश्च सहस्रशो विद्यते । न् चार्थवादा 
शक्यन्ते कल्पयितुम्, अनन्ययोगित्वे सति विज्ञानोत्पाद 
कत्वात् । न चोस्पन्न विज्ञान बाध्यते । अप्रतिषेधाश्च | न 

चेश्वरो नास्तीति निषेधोऽस्ति । प्राघ्यभावादिति चेत्, न, 

उक्तत्वात् । (न र्दि्यात्' इतिवस्राघ्यभावासरतिषेधो नार- 
भ्यत इति चेत्, न, ईश्वरसद्धावे न्यायस्योक्तत्वात् । अथ 

वा अप्रतिषेधादिति कमैण फर्दाने दंश्वरकारादीना न प्र 

तिषेधोऽस्ति । न च निभित्तान्तरनिरपैक्ष केवखेन कर्चैव 

प्रयुक्त फछ्द् दृष्टम् । न च विनष्टोऽपि याग काडान्तरे 
फर्दो भवति । सेव्युद्धिबत्सेनकेन सवेज्ञे्वरबुद्धौ तु स- 

स्कृताया यागादिकर्मणा विनष्टेऽपि कमणि सेव्यादिवेन्धरा 

स्फर कठुर्भवतीति युक्तम् । न तु पुन पदाथा वाक्यङ्ाते 

नापि देशान्तरे कालान्तरे वा ख ख खभाव जहति । न हि 

देशकाङन्तरेषु चाभिरलुष्णो भवति । एव कमैणोऽपि का- 
छन्तरे फर द्िपभरकारमेवोपरभ्यते । बीजक्षेलसस्कारपरिर- 

्षाविज्ञानवत्कलपेक्षफठ छष्यावि; विज्ञानवस्सेन्यबुद्धिसस्का 
रपेश्चफक च सेवादि । यागादे कमैणस्तथाविज्ञानवप्कनरैपे- 
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क्षफङष्वानुपपन्तौ काठान्तरफङत्वाप्कमदेशकारनिमिन्तवि- 
पाकविभाग्ञवुद्धिसस्कारापेब फर भवितुमहैति, सेवादि 

कमीनुरूपफलक्ञसेव्यबुद्धि्तस्कारापेक्षफरुस्थेव । तस्मात्सिद्ध 

सवेज्ञ हैर सवैजन्तुयुद्धिकयैफङविभागसाक्षी सवेभूतान्त- 

रात्मा 1 ‹यत्साक्षाद्परोक्षात्” ‹य आत्मा सर्वान्तर ” इति 

श्रुते । स एव चात्राा जन्तूनाम् , ‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
श्रोता मन्ता चिज्ञाता ' ‹ नान्यदतोऽस्ति विज्ञात इत्याद्या 

पमान्तरपरतिषेधश्रुत ‹ तत्त्वमसि ' इति चाप्मप्वोपदेशात् । न 
हि गरृयिण्ड काश्चनात्मव्वेनोपदिद्यते । ज्ञानक्षक्तिकर्मोपा- 

स्योपासकञ्च द्ाञ्ुद्धयुक्तायुक्तभेदादात्मभेद एवेति चेत् , न, 

मेदष्ट्टयपवादात्। यदुक्त ससारिण इन्धारादननया इति तन्न । 
किं तर्द मेद एव ससायीत्मनाम् । कस्मात्" छक्षणभे- 

दात्, अश्वमदहिषवत्। कथ छक्षणमेद दति, उन्यते---ईन्धरस्य 

ताव्निदय स्वैधिषय ज्ञान सवितप्रकाशवत् । तद्विपरीत ससा- 

रिणा खद्योतस्येव । तथैव शक्तिभेदोऽपि । निलया सर्वैविषया 
चेश्धरदशक्ति , विपरीतेतरस्य । कं च वित्सरूपात्मसत्ता 

मात्रनिमित्तमीश्धरस्य । ओष्ण्यस्वरूपद्रव्यसन्तामात्रनिमित्त- 
दहनकमेवत् राजायस्कान्तप्रकारकर्मवश्च स्वात्मनोऽविक्रिया 

रूषम् , विपरीतमितरस्य । ‹ उपासीत ' इत्ति वचनादु- 
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पास्य ईश्वरो गुरुराजवत् । उपासकश्चेतर शिष्यश्रूयवत् । 

अपहतपाप्मादिश्नवणाश्नियञ्चुद्ध ईर । ' पुण्यो वै पुण्ये- 

नः इति ब्नाद्धिपरीत इत्तर । अत एव नित्य 

मुक्त ईश्वर । निलयाश्युद्धियोगात्ससारीतर । यत्र च 

ज्ञानादिलक्षणभेदोऽस्ति तत भद्रो दृष्ट यथा अश्महि- 

षयो । तथा क्षानादिरकश्चणमेदादीन्धरादात्मना मेदोऽस्तीति 

चेत् , न । कस्मात् ? ‹ अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद्" 

८ ते क्षथ्यङोक्ता भवन्ति" “मृत्यो स मृत्युमाभ्रोति' इति 

मेदहृष्टदयीपोदयते । पएकरतप्रतिपादि"यश्च श्रुतय सहस्षशो वि- 
द्यन्ते । यदुक्त क्ानादिलक्षणमेदादिति अच्रोल्यते । न, अन- 

भ्युपगमात् । बुद्धधादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्चेश्वराद्धि 

न्रलक्षणा आत्मानो न सन्ति | एक एवेश्वरश्ाप्मा सर्व॑ 

भूताला नियजुक्तोऽभ्युपगम्यते । बाह्यश्च बुद्धथादिसमाहार 

सतानाहकारममस्वादिचिपरीतपरययप्रबन्धाविच्छेदलक्षणो नि 

य्युद्धबुदधसक्तस्वरूपविज्ञानासेश्वरगर्भो निल्यनिज्ञानावभास 

चित्तचैन्त्य्बीजवीजिखवभाव कस्पितोऽनियविज्ञान दश्वररुध् 

णविपरीतोऽभ्युपगम्यते । यस्याविच्छेदे ससारव्यवहार , 

विच्छेदे च मोक्षुव्यवह्ार । अन्यश्च मृत्प्रङेपवप्मयक्ष 

प्रष्वसो देवपिदृमतुष्यादिकक्षणो भूतविशेषसमष्टारो न 
8 ए 8 
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पुनश्चतुर्थोऽन्यो भिन्नलक्षण ईधरादभ्युपगम्यते । बुद्धया- 

दिकल्पितात्मव्यतिरेकाभिप्रायेण तु लक्षणमेदादिदयाश्रया 

सिद्धो दतु , इरादन्यस्यात्मनोऽसन्वात् । शरस्यैव 

बिरुद्धलक्षणत्नमयुक्तमिति चेत् सुखदु खादियोगश्च; न, नि- 

मित्ते सति छोकचिपर्ययाध्यारोपणात् ; सविवत् । यथा 

हि सविता नित्यप्रकाशरूपत्वाह्ठोकाभिन्यक्त्यनभिन्यक्तिनि- 

मित्त्वे सति छोकटृष्टिविपययेणोद्यास्तमयाहोरात्ादिकदै- 

व्वाध्यारोपभागभवति, एवमीन्धरे मिप्यविज्ञानश्क्तिरूपे रोक 

कञानापोदसुखदु खस्मुलयादिनिमित्तसबे सति रोकविपरीसबु 

द्वधाध्यारोपित विपरीतछक्षणस् सुखदु खादयश्च, न स्वत । 

आत्मदृष्टथनुरूपाध्यारोपाश्च । यथा घनादिविप्रकीर्णेऽभ्बरे 

येनैव सवितप्रकाश्लो न हश्यते, स॒ आप्मदृष्टधनुरूपमेवाध्य- 

स्यति सवितेदानीमिष् न प्रकाशयतीति सयव प्रकारोऽन्यन्न 

श्रान्या । एवमिह बौद्धादिषृततयुद्धवाभिभवाङ्कख्रान्याभ्या- 
रोपित सुखदु खादियोग उपपद्यते । तत्स्मरणाश्च । तस्यैव 
ईेरस्यैव हि स्मरणम् ‹ मत्त स्मृतिज्ञानमपोहन च ' ‹ नादत्ते 

कस्यचित्पापम् ` इयादि । अतो नियञुक्तं एकस्मिन्स 

वितरीव रोकाविद्याध्यारोपितमीश्वरे ससारिप्वम्, शाला 

दिप्रामाण्याद्भ्युपगतमससारिप्वमियविरोध इति । एतेन 
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भ्रयेक ज्ञानादिभेद् प्रत्युक्त । सौ्म्येतन्यसवैगतत्वाच्- 
विष्ोषे च भेदहेप्वभावात् । विक्रियावत्त्वे चानियत्वात् | 

मोक्षे च विशेषानभ्युपगमात् अभ्युपगमे चानिलयत्वप्रसङ्बात् । 

अधिद्यावदुपखभयत्वाच्च भेदस्य तर्क्षयेऽनुपपत्तिरिति सिद्ध- 

मेकप्वम् । तस्मान्छरीरेन्द्रियमनोदुद्धिविषयवेदनासतानस्या- 

हकारसबन्धावृज्ञानबीजस्य निलयविज्ञानान्यनिभिन्तस्यात्मत 

त्वयाथारम्यविज्ञानाद्धिनिवृत्तावज्ञानबीजदय विच्छेद आत्मनो 

मोक्षसज्ञा, विपयैये च बअन्धसन्ञा, स्वरूयापेश्त्वादुभयो । 

बरह्म-- ह इयैतिद्याथं -- पुरा किक देवासुरसभ्रामे जग- 
सष्थतिपरिपिपाङयिषया आप्मानुश्चासनाल्ुवर्तिभ्यो देवेभ्य 

अथिभ्योऽथौय विजिग्ये अज्ञैषीदसुरान् । ब्रह्मण इच्छानि- 

भित्तौ विजयो देवाना बभूबरत्यर्थं । तस्य ह ब्रह्मणो विजय 
देवा अमहीयन्त । यज्ञादिठोकस्थियपहारिष्वसुरेषु परयाजि- 

तेषु देवा बृद्धि पूजा वा प्राप्तवन्त । त पेक्षन्तेति मिश्या- 

प्रययत्वाद्धेयत्वरयापनाथं आन्नाय । ईश्वरनिमित्ते विजये स 

सामभ्यनिमित्तोऽस्माकमेवाय विजयोऽस्माकमेवाय महिमे- 

ल्यास्मनो जयादिशरेयोनिमित्त सर्वात्मानमाप्मस्थ स्ैकस्या- 
णास्पदमीश्वरमेवा<्मत्वेनाबुदा पिण्डमात्राभिमाना सन्तो य 
मिथ्याप्रत्यय चक्रु तस्य पिण्डमात्रबिषयत्वेन भिध्याप्रय- 
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यत्वास्सर्वास्मेश्वरयाथात्म्यावबोधेन हातव्यताख्यापनाथ तद्धै- 

षामिलयाद्याख्यायिकाञ्नाय । तद्रह्म ह किङ एषा देवानाम- 

भिप्राय भिथ्याहकाररूप विजज्ञौ विद्ञातवत् । ज्ञात्वा च 
मिश्याभिमानशातनेन तदसुजिषृक्षया देवेभ्योऽर्थाय तेषा- 

मेवेन्द्रियगोचरे नातिदूरे प्रादुबेभूव पहे्रशक्तिमायोपात्ते- 
नात्यन्ताद्भुतेन मरादुभूत किल कनचिदूपविरोषेण । तक्किछो- 
परभमान। अपिं देवा न व्यजानत न विज्ञातवन्त किमिद 

यदेतद्यक्ष पूञ्यमिति । तद्िज्ञानायाभ्निमन्रुवन् । दृणनिधाने 
ऽयमसिभ्राय -- अप्यन्तसभावितयोरभिमारुतयोस्देणदहन- 

दानाक्षक्त्या आप्मस्तभावना शातिता भवेदिति । इन्द्र॒ आ- 

दिप्यो बञजश्रद्रा, अविरोधात् । इन्द्रोपसपैणे ब्रह्म तिरोदध 
ईत्यस्यायमभिप्राय -- इन्द्रोऽहभित्यधिकतमोऽभिमानोऽस्य , 

सोऽहमग्न्यादिभि प्राप्त बाक्सभाषणमान्नमप्यनेन न प्राप्तो 

उस्मीत्यभिमान कथ न नाम जद्यादिति । तदहब्रहायैवान्त- 
दित तद्रह्य बभूव । स श्ान्ताभिमान इन्द्र॒ अर्थं नक्ष 
विजिज्ञास यस्मिन्नाकाकचे ब्रह्मण प्रादुर्भाव आस्तीत्तिरोधान 

श्व, तस्मिन्नेव सियमतिरूपिणीं विद्यामाजगाम । अभिप्रायो- 
द्वोषदेवुप्वाद्रुद्रपली उमा हैमवतीव बहु शोभमाना विद्यैव । 
विरूपोऽपि विद्यावा.बह शोभते ॥ 

शति तृतीय खण्ड ॥ 



चतुर्थ, खण्ड. ॥ 
_ 

ब्रह्येति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये 

मरहीयध्वमिति ततो हेव विदाचकारं 

व्रह्येति ॥ १॥ 

तस्माद्रा एते देवा अतितरामिवान्या- 

न्देवान्यदभिवौयुरिन्दस्ते छेनननेदिष्ठ पस्प- 
चस्ते द्येनत्पथमो विदांचकार ब्रष्योति ॥ 

तस्मादा इन्द्रोऽतितराभिवान्यान्देवा- 

न्स द्येनन्ेदिष् पस्परी स शयेनत्प्रथमो 
विदाचकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥ 

तस्यैष आदेशो यदेतदिद्युतो च्यद्यु- 

तदा३ इतीश्च॑धमीमिषद्ा३ इत्यधिदैव- 

तम् ॥ ४॥ 

तान्व पृष्टा तस्या एव वचनात् विदाचक्ार चिदित 



११८ केनोपनिषद्भाक्यभाष्ये 

घान् । अत इन्द्रस्य बोधदेतुप्वाद्धियैबोमा ।  िद्यासहायव।- 

नीश्चर ` इति स्मृति । यस्मादिन्द्रविज्ञानपूवैकमभ्निवायि् 
न्द्रास्ते हि एनत् नेदिष्ठम् अतिसमीप ब्रह्मविद्यया ब्रह्म 

प्रप्रा सन्त पस्पष्चौ स्प्ृष्टवन्त । ते हि एनते प्रथम 

प्रथम विदाचक्ार बिदाचक्रुरित्येतत् । तस्मात् अतितराम् 

अतीद अतिशयेन दीष्यन्तेऽन्यान् देवान् । ततोऽपी- 

न्द्रो ऽतित्तरा दीप्यते, आदौ ब्रह्मविज्ञानात् । तस्यैष आ- 

देश तस्य त्रह्यण एष वक्ष्यमाण अदेश उपासनोप- 

देश इयथै । यस्मादेवेभ्यो विद्युदिव सहसैव प्रादुरभूत 
ब्रह्म शुत्तिमत् , तस्म्िदयुतो विोत्तन यथा यदेतद्रहय व्यद्युतत् 
विद्योतितवत् । आ इप्युपमा्थं आ शब्द । यथा घनान्ध- 
कार निदाय विद्ुप्सवैत प्रकाशते, एव तद्भय देवाना पुरत 
सर्वेत प्रकाक्ञवद्रधक्तीमूतम् । अतो व्यशयुतदिवेसयुपास्यम । 

£ यथा सकृदिय्युतम › इति च वाजसनेयके । यस्माशेन्द्रोपस्पण- 

कारे न्यमीमिषत्-- यथा कथिश्व्षुर्मिमेपण कृतवानिति । 

इतीविसयनथैकौ निपातौ--निमिषितवदिव तिरोभूतमिस्येवम 
धिदैवत देवताया अथि यहदैनमधिद्रैवत तत् ॥ 

अथाध्यात्मं यदेतद्नच्छतीव च मनो- 

ऽनेन चैतदुपस्मरस्य मीक्ष्ण संकल्पः ॥ ५ ॥ 
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अथ अनन्तरम् अध्यात्मम् आत्मन अधि आस्मविषयम् 
अध्यात्मम् उन्यत इति वाक्यक्चेष । यदेतत् यथोक्तङक्षण 
बरह्म गच्छतीव प्राप्रोतीब विषयीकरोत्तीवेत्यथै । न पुन्वि- 
षयीकरोति मन , अनिषयत्वाद्रह्मण । अतो मनो न गच्छ 

ति। 'येनाहुभेनो मतम् ' इति नोक्तम् । गच्छतीवेति तु 
मनसोऽपि मनस्त्वात् आस्मभूतत्वाश्च ब्रह्मण तत्समीपे मनो 
वतेते इति उपर्मरति अनेन मनसैव तद्भय विद्धान्यस्मात् , 
तस्माद्रह्म गच्छतीवे्युच्यते । अभीक्ष्ण पुन पुन । सकत्प 
बहमप्रेषितस्य मनस । अत उपसमरणसकल्पादिभिर्टिङगेनद्य 
मनओआद्यात्ममूतमिल्युपास्यमित्यमिप्राय ॥ 

तद्ध तद्धन नाम तदनमित्युपासितव्य 
सय रतदेवं बेदाभि हैन सर्वाणि भू- 
तानि सवाञ्छन्ति ॥ ६ ॥ 

तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो विधीयते--तद्ध तदन त- 
देतद्रक्ष तश्च तदन च तत् परोक्ष वन सभजनीयम् । बन- 
तेस्तत्कर्म॑ग । तस्मात्तद्वन नाम । ब्रह्मणो गौण हीद नाम । 
तस्मादनेन गुणेन तद्वनमित्युपासितव्यम् । स य॒ कथ्िदेत- 
गथोक्तमेव यथोक्तेन गुणेन वनमिलयनेन नान्नाभिधेय ब्रह्म 
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वेद उपास्ते तस्यैतःफटमुन्यते--सबौणि भूतानि एनम उ- 
पासकम् अभिसवाञ्छन्ति इदाभिसमजन्ते सेवन्ते स्मेरं । 

यथाशुणोपासन हि पलम् । 

उपनिषदं मो ब्ुहीत्युक्ता त उपनिष- 

ह्यहं वाव त उपनिषदमन्रूमेति ॥ ७ ॥ 

उपनिषद भो बरहीप्युक्तायासुपनिषदि शिष्येणोक्त आचाय 
आद---उक्ता कथिता ते तुभ्यम् उपनिषदास्मोपासनम्। अधु- 

ना ब्रह्मी बावते तुभ्य ब्रह्मणो त्राह्मणजाते उपनिषदम् 
अन्नूम व्याम इत्यथै । वक्ष्यति दि । ब्राह्मी नोक्ता । उक्ता 

स्वास्मोपनिषत् । तस्मान्न भूताभिप्रायोऽनूमेयय शब्द् ॥ 

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः 

स्वाङ्गानि ससयमायतनम् ॥ ८ ॥ 

तस्थै तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषद् तपं ब्रह्मचयोदि 
दम उपरम कमं अन्निहो्ादि इत्येतानि प्रतिष्ठा आश्रय । 

एतेषु दहि मत्सु ब्राह्मद्ुपनिषत्मति्ठिता भवति । वेदा 

चत्वार अङ्गानि च सर्वाणि । प्रतिष्ठेत्यनुबतेते । ब्रह्माश्रया 

हि बिद्या । संल यथाभूतवचनमपीडाकरम आयतन निवास । 

सत्यवत्सु हि सर्व यथोक्तमायतन इवावस्ितम् ॥ 



चतुथं खण्ड । १२१ 

यो वा एतामेवं बेदापहल्य पाप्मानम- 

नन्ते खर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति पति- 

तिष्ठति ॥ ९ ॥ 

इति चतुथः खण्ड ॥ 

तामेता तपञआदयङ्गा तलरतिष्ठा ब्राह्मीमुपनिषद् सायतना 

माप्मज्ञानहेतुभूताम् एव्र यथावत् यो वेद् अनुबतैते अनुति 

छठि, तस्थेतत्फकमाद-- अपहत्य पाप्मानम् अपक्षय्य धमौ- 

धमौषिदय्थं । अनते अपारे अविद्मानान्ते स्वर्गे लोके 

सुखप्राये निदु खात्मनि पर ब्रह्मणि च्येये महति सवैमहन्तरे 

प्रतितिष्ठति सर्वैवेदान्तवेध बह्म आप्मत्वेनाब्गम्य तदेव 

ब्रह्म प्रतिपद्यत इथं ॥ 

इति श्रीमप्परमहसपरिवाजकाचार्यस्य 
श्रीगोवि-दभगवप्पूञ्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कतौ 
केनोपनिषदहाक्यभाष्यम् 

सपूणम् ॥ 

इति चतुथ खण्ड ॥ 

= 
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२१ आप्यायन्तु ममाङ्गानि ?#ै ह 
वाक्प्ाणश्चक्षु. श्रोत्रमथो च- 
छमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । 
सर्व ब्रह्मोपनिषद् माह ब्रह्म 
निराकुया मा मा ब्रह्म नि- 
राकरोदनिराकरणमस्त्वनि - 
राकरण मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मस्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

= अ (१ 

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, ॥ 
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॥ ॐ ॥ 

काठकोपनिषद्धाष्यम् 
८ ८/ 1 प 

ह आओमच्छकरभगवत्पूज्यपावै" 

। ॥ । विरचितम् । ( 
| 
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सह नाववतु । सह नौ 

| भुनक्तु । सह वीयं कर- 

| वावहे । तेजखि नावधीत- 

मस्तु मा विद्विषावहै ॥ 







॥ काठकोपनिषत् ॥ 
श्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितेन 

भाष्येण सहिता । 
__ + - 

ॐ नमो भगवते वैवस्वताय सत्यवे ब्रह्मवि 
द्याचायीय, नचिकेतसे च । 

थ काठकोपनिषद्रहीना सुखाथमबोध 

नाथमस्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते । सद्- 

धौतो्धिशरणगयवसादना्थदयोपनिप्- 
$ 1, ८ 
वस्य किप्प्रल्ययान्तस्य रूपमिदम् “ उप- 

[६ || निषत् › इति । उपनिषच्छब्देन च व्या- 

चिरयासितमन्थप्रतिपा्यवेधवसतुबिषया बिद्या उच्यते । केन 

8 ८ 9 
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पुनस्थैयोगेनोपनिषनछब्देन विद्योन्यत इति, उन्यते। ये युसु- 

क्षवो टृष्टासुश्रविकविषयचिषृष्णा सन्त उपनिषच्छब्द्वा- 

क्या वक्ष्यमाणलक्षणा विश्ास्ुपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया नि 

श्चयेन दीख्यन्ति, तेषामविद्यादे ससारबीजस्य विशरणाद्धि- 

सनाष्धिनाश्चनादियनेनार्थ्रोगेन विद्यो पनिषदिस्युन्यते । तथा 

च वक्ष्यति ‹ निचाय्य त स्प्युसुखारप्सुन्यते ` इति । पूर्वो- 
विशेषणान्वा सुमुश्चू-पर ब्रह्म गमयतीति च ब्रह्मगमयितवृत्वेन 

योगाद्रद्यविद्या उपनिषत् । तथा च वक्ष्यति "ब्रह्म प्राप्रो 

विरजोऽभृष्धिमृस्यु ' इति । छोकादिनर्यजज्ञो योऽभि , तद्धि 
षयाया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्राध्यमानाया स्वगैलो 

कफाटभरापनिेवुस्वेन गभेवासजन्मजराद्युपद्रब्न्दस्य खोका 

न्तरे पौन पुन्येन प्रवत्तस्यावसादयिृत्वेन दौथिल्यापाद- 

नेन धालथैयोगादभनिविश्यापि उपनिषदित्युन्यते | तथा च 
वश््यति " स्वगौखोका अभ्रतत्व भजन्ते ` इयादि । ननु चो- 

पमिषच्छन्देनाध्येतासे अरन्थमप्यभिटपन्ति-- उपनिषदमधी- 

महे उपनिषदमभ्यापयाम इति प्व । नैष दोष, अवि 

शादिससारहेतुविश्चरणादे सदिधात्वथंख्य प्रन्थमातेऽसभवा 

द्िद्याया च सभवात् भरन्थस्यापि तादर्थ्येन तन्छब्दप्वोपपन्ते 

: आयुर्वै घृतम् › हयादिवत् । तेम्माद्वि्याया सुरय्रया वृत्त्या 



म्रथमा बही । १३१ 

उपनिषच्छब्दो वर्तेते, भअन्थे तु भक्ति । एवसुपनिषभिर्वं 
चनेनैव विषिष्टोऽधिकारी विद्यायाम् उक्तं । विषयश्च विशिष्ट 
उक्तो विद्याया परं ब्रह्म प्रयगात्मभूतम् । प्रयोजन चास्या 

आलयन्तिकी ससारनिब्तित्हयप्राप्निकश्चणा । सबन्धश्चैवभुत- 

प्रयोजनेन क्तं । अतो यथोक्ताधिका!रिविषयप्रयोजनसबन्धाया 

विद्याया करतलन्यसामरुकवसकाशकत्वेन बविरिष्टाधिका- 

रिबिषयप्रयोजनसबन्धा एता वङ्खयो भवन्तीति । अतस्ता 

यथाप्रतिभान ग्याचक्ष्महे ॥ 

उक्रान्ह वै वाजश्रवसः स्वैवेदस 

ददौ । तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र 

आस ।॥१॥ 

तत्राख्यायिका बिद्यास्तुयथौ । उन् कामयमान । ह् तै 

इति वृत्तार्थस्मरणार्थौ निपातौ । बाजम् अन्नम्, तदानाविनि- 
भिन्त श्रवो यशो यस्य स॒ बाजश्रवा , रूढितो वा, तस्या- 

पल्य वाजश्रवस । स॒ वाजश्रवस किर विश्वजिता सवैमेधेनेजे 

तत्फढ कामयमान । स ॒तस्मिन्क्रतौ सर्ववेदस सर्वस्व धन 

द्दौ दत्तवान् । तस्य यजमान ह नचिक्रेता नाम पुत्र 

किरु आस बभूव ॥ 
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< ह कुमार^ सन्त दक्षिणासु नीय- 

मानास अद्धाविवेदा सोऽमन्यत ॥ २॥ 

त ह नचिकेतस कुमार प्रथमवयस सन्तम् अप्राप्तप्रजनन- 

हारति बाङमेव श्रद्धा आस्िक्यबुद्धि पिवुर्हितकामध्रयुक्ता 
आविवेश्च प्रविष्टवती । कस्मिन्काङे इति, आह-- ऋलिरभ्य 

सदश्येभ्यश्च दक्षिणासु नीयमाना विभागेनोपनीयमानासु 

दक्षिणाथौसु गोषु, स॒ आविष्टश्रद्धो नचिकेता अमन्यत ॥ 

पीतोदका जग्धत्तणा 

दुग्धदोहा निरिन्द्रिया । 
अनन्दा नाम ते लोका- 

स्तान्स गच्छति ता ददत् ॥ ३ ॥ 

कथमिति, उन्यते-- पीतोदका इत्यादिना दक्षिणाथौ 

गावो विक्ष्य ते । पीतसुदक याभिस्ता पीतोदका । जग्ध 

भष्ठित चरण याभिस्ता जग्धवृणा । दुग्धो दोह क्षीरार्यो 

यासा ता दुग्धदोहा । निरिन्द्रिया प्रजनमासम्था जीण , 
निष्फखा गाव इयथे । यास्ता एवमूता गा ऋखिगभ्यो 
दक्षिणाबुद्या ददत् प्रयच्छन् अनन्दा अनानन्दा अजुखा 

नामत्येतत् । ये ते छोका , तान् स यजमान गन्छति ॥ 
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स टरोवाच पितर तत क्स्म मा 

दास्यसीति । दितीय तृतीय त« होवाच 

शत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४॥ 

तदेव कस्वसपत्तिनिमित्त पितुरनिष्ट फर पुत्रेण सता निवा- 

रणीय मया आत्मप्रदानेनापि क्रतुपतिं छृत्वेत्येव मन्यमान 

पितरमुपगस्य स होवाच पितरभ्-- हे तत तात कस्मै 

ऋस्विग्विशेषाय दक्षिणार्थं मा दास्यसीति ध्रयन्छसीप्येतत् । 

स एवमुक्तेन पित्रा उपेक््यमाणोऽपि द्ित्ीय वृतीयमपि 

उवाच-- कस्मै मा दास्यसि कस्मै मा दास्यसीति । नाय 

कमारस्वभाव इति क्रुद्ध सन् पिता त ह पुल्ल किठ उवाच 

भृदयवे वैवस्वताय त्वा त्वा ददामीति ॥ 

बहूनामेमि प्रथमो 
बहूनामेमि मध्यमः । 

८ स्विव्यमस्य कलैव्य 
यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 

स॒ एवयुक्त पुर एकान्ते परिदेबयाचकार । कथमिति, 

उन्यते-- बुहूना रिष्याणा पुल्लाणा वा एमि गच्छामि 
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भ्रथम सन् मुख्यया शिष्यादिदृ््येखथं । मभ्यमाना च 
बहूना मध्यम मधभ्यमयैव वृत्त्या एमि । नाधमया कदाचि 

दपि । तमेव विशिष्टगुणसपि पुतन माम् ‹ सरखवे स्वा ददामि › 

इत्युक्तवान् पिता । स॒ किंखित् यमस्य करतैव्य प्रयोजन 

मया परदत्तेन करिष्यति यत्कतैव्यम् अद्य ? नून प्रयोजन- 
मनपेक््यैव क्रोधवश्षादुक्तवान् पिता । तथापि ततपितुबैचो 
सषा मा भूदिति ॥ 

अनुपरय यथा पूर्वे 

प्रतिपद्य तथा परे । 

सस्यमिव मत्यै" पच्यते 
सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ 

एव मत्वा परिदेवनापूर्वकमाह पितर शोकाविष्टं कि 

मयोक्तमिति-- अनुपश्य आोचय विभावयानुक्रमेण यथा 

येन प्रकारेण दत्ता पूर्वे अतिक्रा-ता पिवृपितामह।दयस्तव । 
तान्दद्वा च तेषा बृत्तमास्थातुम्ैसि । वतैमानाश्च अपरे 

साधवो यथा वन्ते ताश्च तथा प्रतिपश्य आरोचय । न 

च तेषा सृषाकरण त्त वर्तमान वा अस्ति । तद्विपरीतमसता 

च वृत्त शृषाकरणम् । न च मूृषाभूत त्वा कश्चिदजरामरो 
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भवति, यत सस्यमिव मस्य मनुष्य पच्यते जीर्णो 

त्रियते, मरुप्वा च सस्यमिव आजायते आविर्भवति पुन , ए 

मनिये जीवलोके किं मूषाकरणेन ‡ पाङयात्मम सदयम् । 

प्रेषय मा यमयेलयभिप्राय ॥ 

वैश्वानरः प्रविद्राति 

अतिधिन्रीद्यणो गृहान् । 

तस्यैता^ रान्ति कुवन्ति 

हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥ 

स एवमुक्त पिता आत्मन सयताथै प्रेषयामास स 

च यमभवन गत्वा तिस्रो रात्रीरुवास यमे प्रोषिते | प्रोष्या- 

गत यमम् अभमाल्या भायौ वा ऊचुर्बोधयन्त -- वैग्धानर 
अभ्रिरेव साक्षात् प्रविशति अतिथि सन् ब्राह्मण गृहान् 

दहन्निव । तस्य दाह शमयन्त हवाप्रे एता पाद्यासनादि- 

दानछक्षणा शान्ति कुवन्ति सन्तोऽतिथयैत , अतत हर 

आहर हे वैवस्वत, उदक नचिकतसे पाथा्थम् ॥ 

आद्ाप्रतीक्षे सगत सुला च 

हष्टापूते पुत्रपश्च-ॐ सबीन् । 



१३६ कटकोपनिषद्धाष्ये 

एतदृङ्के पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानरनन्वसति ब्राह्यणो गृहे ॥ ८॥ 

यतदचाकरणे प्र्वाय श्रूयते-- आशाप्रतीक्षे, अनि- 

ज्ञोतप्राप्यष्टार्थप्रा्थैना आशा, निज्ञोतप्राप्याथेधरवीक्षण प्रतीक्षा, 

ते आश्ञाप्रतीक्षे , सगत सप्सयोगज फलम् , सूता च सून 

ता हि भ्रिया वाक् तन्निमित्त च, इष्टापूर्तं इष्ट यागज फछ 

पूम् आरामादिक्रियाज फलम् , पुत्रपद्यहच पु्रारच पञ्युह्व 
सर्वान् , एतत् सर्व यथोक्त बरद्के वर्जयति विनाश्ययतीये 

तत् । पुरुषस्य अस्पमेधस अस्पप्रज्ञस्य, यस्य॒ अनश्नन् 

अभुलान ब्राह्मण गृहे वसति ! तस्मादलुपेक्षणीय स्वा 

वस्थास्रप्यतिधिरियथ ॥ 

तिस्रो राती्यदवात्सीगैहेमे 
अनश्न््रह्यन्नतिथिर्नमस्यः | 

नमस्तेऽस्तु बह्मन्खस्ति मेऽस्तु 
तस्मात्पति च्रीन्वरान्शणीष्व ॥ ९ ॥ 

एवञत्तो शृत्युरुषाच नविकेतसमुपगम्य पूजापुर सरम्- 
तिञ्च रात्री यत् यस्मात् अवास्सी उवषितवानसि गृहे मे 
मम अनशनन् हे ब्रह्मन् अतिथि सन् नमस्य नमस्कारैश्च, 
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तस्मात् नमं ते तुभ्यम् अस्तु भवतु । हे ब्रह्मन् सस्ति भद्र 

मे अस्तु । तस्मात् भवतोऽनशनेन मदरवासनिमित्तादो- 

षात् । तप्राप्युपश्चमेन यद्यपि भवदलुप्रहेण सर्व मम स्वस्ति 

स्यात्, तथापि त्वदधिकसम्रसादनार्थमनशनेनोषितामेकैका 

रानि प्रति श्रीम् वरान् ब्ृणीष्व अभिप्रेता्थविषयानप्राथैयस 

मत्त ॥ 

दान्तसकल्प सुमना यथा स्या- 

दीलमन्युर्गौतमो माभिग्ल्यो । 
त्वत्परखष्ट माभिवदेत्प्रतीत 

एतत्तयाणां प्रथम वर श्णे ॥ १०॥ 
नचिकेतास््वाह---यदि दित्सुवैरान् , श्ान्तसकस्प उप- 

शान्त सकस्पो यस्य मा प्रति “यम प्राप्य किंनु करिष्य 

ति मम पुत्र ` इति, स ॒श्ा तसकट्प सुमना प्रसन्नवित्त्ध 

यथा स्यात् वीतमन्यु विगतरोषश्च गौतम मम पिता मा 

अभि मा प्रति हे मृयो, किंच, त्वप्मसृष्ट त्वया विनिरक्त 

प्रेषित गृह् भ्रति मा माम् अभिवदेत् प्रतीत छब्धस्छृति ; 'स 

एवाय पुच्रो ममागत › इत्येव प्रल्यभिजानन्निय्थं । एतस्मयो- 
जन ज्ञयाणा वराणा प्रथमम् आद्य वर श्रणे प्रार्थये यत्तितु 

परितोषणम् ॥ 
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यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत 

ओदालकिरारुणिमेत्मखष्टः । 
८ रात्री, चायिता वीतमन्यु- 

स्त्वा ददि वान््त्युखुखात्पसुक्तम् ।॥११॥ 

स॒त्युरुवाच-- यथा बुद्धि सवयि पुरस्तात् पू्॑म् आसी 
त्लञेहसमन्विता पितुस्तव, भविता प्री तिसमन्वितस्तव पिता 

तथैव प्रतीत प्रतीतवान्सन् । ओदाककि उदारक एव 

जओौदारकि अरुणस्यापलयम् आरुणि ग्यासुष्यायणो वा 

मस्परस्ष्ट॒मयानुज्ञात सन् उत्तरा अपि रान्नी सुख प्रसन्न 

मना शयिता खप्ना बीतमन्यु विगतमन्युश्च भविता स्यात्, 

त्वा पुन्न दहरिवान् दृष्टवान् सन् मृत्युमुखात् गृत्युगोचरात् 

प्रभुक्त सन्तम् ॥ 

खगे लोके न मयं किचनास्ति 

न तत्र त्व न जरया बिमेति । 
उमे तीव अष्ानाथापिपासे 

छोकातिगो मोदते खगैटोके ॥ १२॥ 

नचिकेता उवाच-- स्वर्गे छोके रोगादिनिभित्त भय 
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किंचन किंचिदपि नास्ति। नच तते त्व सृलयो सहसा 
प्रभवसि, अतो जरया युक्त इहं रोक इव सन्तो न बिभेति 

कथित्तत्र । किं च उभे अश्चलायापिपासे तीस्व अतिक्रम्य 

शोकमतीय गन्छतीति शोकातिग सन् मानसेन दुः खेन 

वर्जित मोदते हृष्यति स्व्भरोके दिवि ॥ 

स त्वमभिः< स्वग्थेमध्येषि शत्यो 
प्रब्रूहि त<. खदघानाय मद्यम् । 

स्वर्गलोका अम्रतत्व मजन्त 
एतद्वितीयेन चरणे वरेण ॥ १६॥ 

एवरुणविशिष्टस्य स्वगोकख प्राप्निसाधनभूतम् अनि 
स्घभ्यं स त्व मृत्यु अध्येषि स्मरसि, जानासीयथे । हे 

खयो, यत त प्रनहि कथय श्रहधानाय श्रद्धावते मह्य स्वगा- 
धिने । येनान्निना चितेन स्वर्गलोका स्वगो रोको येषा ते 

स्वर्गलोका यजमाना अभरतप्वम् अमरणता देवप्व भजन्ते 

्राप्ुवन्ति, वत् एतत् अभिविज्ञान द्ितीयेन बरेण वृणे ॥ 

प्रते ्रवीभितवु मे निबोध 
खग्यमभि नचिकेतः प्रजानन् । 



१४० काटकोपनिषद्धाष्ये । 

अनन्तलोकापिमथो प्रतिष्ा 

विद्धि त्वमत निहित गदायाम् ॥१४॥ 

श्यो प्रतिज्ञेयम्-- ते तुभ्य प्रत्रवीमि;, यत्त्वया 
प्रार्थित तत् उ मे मम वचस निबोध बुध्यस्व एकम्रमना 
सन् । खवर्ग खर्गाय दहित स्वगैसाधनम् अर्चि हे नच्चिफेत 

प्रजानम् चिज्ञातवान्सन्नहमियथे । प्रव्रवीमि तन्निबोधेति च 

रिष्यदुद्धिसमाधानार्थ वचनम्) अधुना्नि स्तौति--अनन्त 
रोका खर्गलोकफलप्राप्रिसाधनमियेतत् , अथो अपि प्रति 

छठाम् आश्रय जगतो विरादृसखरूपेण, तम् एतम् अभ्रिं मयो 

न्यमान विद्धि विजानीषि त्व निहित शित गुहायाम् । 

विदुषा बुद्धौ निनिष्टमित्यथ ॥ 

लोकादिमभि तसुवाच तस्मै 
या इष्टका यावतीवौ यथा वा । 

स चापि तत्प्रयवदद्यथोक्त- 

मथास्य भरत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५॥ 

इद शरुतेवेचनम्-- रोकादिं ङोकानामादिं प्रथमरशरीरि- 
त्वात् अ्नि त प्रकृत नचिकेतसा प्रथितम् उवाच उनक्तता- 
न्मृत्यु तस्मै नचिकेतसे । किंच, या इष्टका चेतव्या 
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खरूपेण थावतीवौ सख्यया यथा वा चीयतेऽभ्निरयेन प्रकारेण 

सर्वमेतदुक्तमानियथे । स चापि नचिकेता तत् स्रघ्युनोक्त 

प्रयवदत् यथावस्रलयेनावदत् प्रव्युश्वारितवान् । अथ अस्य 

प्रत्युच्चारणेन वष्ट सन् मृत्यु पुनरेवाह बरत्रयञ्यतिरेकेणान्य 

वर दिप्यु ॥ 

तमन्रवीतप्रीयमाणो महात्मा 

वर तवेहाद्य ददाभि भूय । 

तवैव नान्ना भवितायमि 

खडा चेमामनेकरूपा गहाण ॥ १६ ॥ 

कथम्? त नचिकेतसम् अव्रवीत् प्रीयमाण शिष्यस्य 

योग्यता परयन्प्रीयमाण प्रीतिमनु भवन् महात्मा अश्चुद्रबुद्धि 

वर तव चतुम् इष प्रीतिनिमित्तम् अद्य इदानीं ददामि 

भूय पुन प्रयच्छामि । तवैव नचिकेतस नाश्ना अभिधानेन 
प्रसिद्ध॒ भविता मयोन्ग्रमान अयम् अग्नि ¦ किच, सङ्का 

हाब्ववतीं र्नमयीं माङाम् इमाम् अनेक्ररूपा विचिना गृह्यण 

स्वीङुर । यद्वा, सङ्काम् अङ्कुस्िता गतिं कर्ममयीं गृहाण । 

अन्यदविं क्मविज्ञानमनेकफट्ेतुत्वासस्वीकनियथं ॥ 
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त्रिणाचिकेतश्िभिरेद्य सधि 
निकमेकरृत्तरति जन्मण्त्यु । 

ब्रह्मजज्ञ देवमीख्य विदित्वा 

निचाय्य मा चान्तिमलयन्तमेति ॥ 

पुनरपि कमेस्तुतिमेवाह-- त्रिणाविकत त्रि कृत्वा ना 

चिकेतोऽभिश्ितो येन स त्रिणाचिकेत , तद्विज्ञानबा वा । 

निभि माव्रपित्लाच्यै एय प्राप्य सधि सधान सबन्धम् , 

मान्नाधनुश्षासन यथावसराप्येव्येतत् । तद्धि प्रामाण्यक्रारण 

रुप्य तरादवगम्यते ‹ यथा माठ्मान्पिदमान्' इलयदे । 
वेदस्पतिशिष्टैव प्रप्यक्षातुमानागमैव । तेभ्यो हि विदयुद्धि 
परप्यक्षा । त्रिकमैङ्ृत् इज्याध्ययनदानाना कर्ता तरति अति- 

क्रामति जन्ममृप्यू । रिच, ब्रह्मजज्ञम् , ब्रह्मणो हिरण्य 

गभौलातो ब्रह्मज ब्रह्मजश्वासौ ज्ञग्येति ब्रह्मजज्ञ । सर्वज्ञो 

ह्यसौ । त देव द्ोतनाञ्ज्ञानादिगुणवन्तम् , दंङ्य स्तुत्य वि- 

दित्वा शाक्त , निचाय्य दृष्ठ चात्मभवेन इमा स्वबुद्धि 
प्रत्यक्षा शान्तिम् उपरतिम् अत्यन्तम एति अतिश्षयेनैति । 
वैराज पद् ज्ञानकमैससुश्चयानुष्ठानेन प्राप्रोतीत्यथं ॥ 

न्रिणाचिकेतख्जयमेतदिदित्वा 

य एव विदा.धिनुते नाचिकेतम् । 

[न 
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ख श्टत्पुपाहान्पुरत भरणोश्य 

शोकातिगो मोदते सखर्गलोके ॥ १८ ॥ 

इदानीमभ्निचिज्ञानचयनफलटमुपसहरति, प्रकरण च-- 

त्रिणाचिकेत त्रय यथोक्तम् ४ या इष्टका यावती यथा वा' 

इति । एतत् विदित्वा अवगम्य यश्च एवम् आत्मस्वरूपेण 

अचि विद्धान् चिनुते निवतैयति नाचिकेतमर्भ क्रतुम्; स 

मृत्युपाशान् अध्माज्ञानरागद्वेषादिरक्षणान् पुरत अग्रत , 

पूर्तमेव शरीरपातादित्यथं , प्रणोद्य अपद्ाय, शोकातिग 
मानसैदुं खैर्विगत इत्येतत् , मोदते स्वगरोके वैराजे विरा- 
डाप्मस्वरूपप्रतिपत्त्या ॥ 

एष तेऽभिनेचिकेत ख्यो 
यमश्ेणीथा दितीयेन वरेण । 

एतमभ्नि तवैव प्रवश््यन्ति जनास- 
स्तृतीय बर नचिकेतो ब्रृणीष्व ॥ १९ ॥ 

एष ते तुभ्यम् अश्नि नर हे नचिक्रेत, स्वर्यं सखभै- 

साधन , यम् अररिं वरम् अवृणीथा वृतवान् प्राथितवानसि 

दितीयेन वरेण, सोऽभनिषैयो दन्त इत्युक्तोपसहार । किंच, 

एतम् अर्चि तवैव नान्ना प्रवक्ष्यन्ति जनास जना इत्येतत् । 
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एष घरो दत्तो मया चतुर्थस्तुष्टन ¡ चृतीय वर नचिकेत 

वृणीष्व । तस्मि ह्यदत्ते कऋणवानेबाहमित्यभिप्राय ॥ 

येयं पेते विचिकित्सा मनष्ये 

अस्तीवयेके नायमस्तीति चेके। 

पतदिद्ामनुशि्टस्त्वयाह 

वराणामेष वरस्तृतीय, ॥ २० ॥ 

एतावद्धथतिक्रान्तेन वबिधिप्रतिषेधार्थन मन्तन्राह्मणेनाने 

गन्तव्य यट्रद्रयसूचित वस्तु नात्मत्वत्तिषययाथात्म्यवि 

ज्ञानम् | अतो विधिप्रतिषेधाथविषयस्य आत्मनि क्रियाकारक- 

फठाभ्यारोपणलक्षणस्य स्वाभाविकस्याज्ञानस्य ससारबीजस्य 
निवृत्यर्थं तद्धिपरीतव्रह्मात्मेकत्व विज्ञान क्रियाकारकफला- 

ध्यायोपणनुल्यमायन्तिकनि श्रेयसप्रयोजन वक्तन्यमिस्युत्तरो 
न्थ आरभ्यते । तमेतमथं द्वितीयबरपराष्याप्यक्ृताथैसव 
चृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेणेयार्यायिकया प्रपथ्चयति । 
यत॒ पूर्वस्मात्कर्मगोचराप्साध्यसाधनढक्षणादनिलयाद्धिरक्त 
स्यात्मज्ञानेऽधिकार इति तश्नन्दार्थं पुच्राद्युपन्यासेन श्रो 
भन क्रियते | नचिकेता उवाच वतीय वर नव्विकेतो 

वृणीष्व ` इद्युक्त सन-- येय विचिकित्सा सशय प्रेते 
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मरत मनुष्ये, अस्ति इयेके अस्ति दारीरेन्दरियमनोचुद्धिव्यति- 

रिक्तो देषान्तरसबन्ध्यात्मा इयेके मन्यन्ते, नायमस्ति इति 

चैके नायमेवविधोऽसीति चैके । अत्र चास्माकं न प्रयक्षेण 

नाप्यनुमानेन निणंयविज्ञानम् । एतद्रिज्ञानाधीनो हि पर 

पुरषाथे इयत एतत् विद्या बिजानीयाम् अहम् अनुशिष्ट 

्षापित त्वया । वराणामेष वरस्दृतीयोऽवरिष्ट ॥ 

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 

न हि सुविक्ेथमणुरेष धमः । 

अन्य वर नचिकेतो च्रणीष्व 

मा मोपरोत्सीरति मा खजैनम् ॥२१॥ 

किमयमेकान्तत्तो नि श्रेयससाधनास्मन्ञानार्हो न वैयेतत्प- 

रीक्षणार्थमा- देवैरपि अत्र एतस्मिन्वस्तुमि तिचिकित्सिति 

सशयित पुरा पूर्वम् । न हि सुविज्ञेय सुष्ठु विज्ञेयम अस्- 

रछृतमपि प्राकृतैजनै , यत॒ अणु सक्षम एष आस्मारय 
धर्मे । अत अन्यम् असदिग्धफल वर नचिकेत , वृणीष्व । 

मामामा उपरोप्सी उपरोध मा कार्षी अधमणेमिवोत्त- 

मणे । अतिद्धज चियुच्च एन वर मामा प्रति॥ 
8 ए 10 



१४६ कटकोपनिषद्धाप्ये 

देवैरत्रापि बिचिकितस्सित किल 

त्व च शत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ । 

वक्ता चास्य त्वादटगन्यो न लभ्यो 

नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कथित् ॥२२॥ 

एवमुक्तो नचिकेता आह्-- देवैरत्रापि विधचिकिर्सित 

किठेति भवत एव न श्रुतम् । त्व च मृदो, यत् यस्मात् 

न सुज्ञेयम् आत्मततत्त्वम् आत्थ कथयसि । अत ॒पण्डि- 

तैरप्यचेदनीयत्वात् वक्ता च अस्य धरम॑स्य त्वा्टक् स्वत्तस्य 
अन्य पण्डितश्च न छभ्य अन्विष्यमाणोऽपि । अय तु 

बरो निश्रेयसप्रापनष्ेतु । अत न अन्य बर तुस्य खदा 

अस्ति एतस्य कश्चिदपि । अनिलयफङत्वादम्यस्य सर्वस्यैव 
भिप्राय ॥ 

हातायुषः पुलपौन्रान्ब्रणीष्व 
बहून्पश्चन्दस्तिदिरण्यमश्वान् । 

भूमेमैहदायलन च्णीष्व 
खयं च जीव हारदो यावदिच्छसि ॥ 

एवसुक्तोऽपि पुन प्रखोभयल्ुवाच मृस्यु -- शतायुष 
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सत वाणि आयू येषा तान् शतायुष पुत्रपौश्ान् दृणीष्व । 
किंच, गवादिठक्षणान् बहून् परन् हसििरण्यम् ; हस्ती च 

हिरण्य च हस्तिद्िरण्यम् , अच्ाश्च । किंच, भूमे प्रथिव्या 

महत् चिस्तीर्णम् आयतनम् आश्रय मण्डर साम्राज्य वृणीष्व । 

किंच, सर्वैमप्येतदनथक स्य चेदृह्पायुरियत आद-~- स्वय 
च त्व जीव धारय शरीर समग्नेन्द्रियकछाप शरद् वर्षाणि 

याबत् इच्छसि जीवितुम् ॥ 

एतन्तुस्य यदि मन्यसे बर 
वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च । 

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 

कामाना त्वा काममाज करोमि ॥२४॥ 

एतन्तुस्यम् एतेन यथोपदिष्टेन सदशम् अन्यमपि यदि 
मन्यसे वरम् › तमपि वृणीष्व । किंच विन्त प्रभूत हिरण्य- 

रन्नादि चिरजीनिका च सष्ट वित्तेन ब्ृणीष्वेदेतत् । किं षह 
ना 2 महाभूमौ मह्या भूमौ राजा नचिकेत तम् एधि भव। 
किंचान्यत् , कामाना दिव्याना माञुषाणा च ता ला 
काममाज कामभागिन कामाद करोमि, सयसकत्पो ह्यह 

देव ॥ 



१४८ काटकोपनिषद्धाष्ये । 

ये ये कामा दुभौ मत्येलोके 
सबवौन्कामा\्दछन्दतः प्राथेयस्व । 

हमा रामाः सरथा सतूयोौ 
न हीदटरा लस्मनीया सचुष्यैः । 

आभि्मत्प्ताभिः परिचारयस्व 
नचिकेतो मरण मालुप्राक्षी ॥ २५ ॥ 

येये कामा प्रार्थनीया दुङभाश्च मत्योके, स्वान् 
ता् कामान् छ दत इच्छात प्राथैयसख । किंच, इमा 

दिव्या अप्सरस , रमयन्ति पुरुषानिति रामा , सह रयै- 
वैतैन्त इत्ति सरथा , सतूयों सवादितता , ताश्च न हि रम्भ 

नीया प्रापणीया ईदृशा एवविधा मनुष्यै मर्त्यै अस्म 

दादिप्रसादमन्तरेण । आभि मत्परत्ताभि मया अ्रदत्ताभि 

परिचारिकाभि परिचारयस्व आत्मानम्, पादप्रक्षारना 

दिद्ुभ्रूषा कासयात्मन इथे । है नचिकेत , मरण मरणस 

बद्ध प्रन्न प्रेत्यास्ति नास्तीति काकद्न्तपरीक्षारूप मा अनु- 

प्ाक्षी मैव श्मसि ॥ 

श्वोभावा मत्स्य यदन्तकैत- 
त्सर्वेन््रियाणां जरयन्ति तेज, । 



प्रथमा वटी । १४९ 

अपि स्वै जीधितमल्पमेव 
तवैव वाहास्तव नृल्यगीते ॥ २६ ॥ 

सृत्युना एव प्रङोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाहृद्वदक्षेभ्य 

आह- श्रो भविष्यन्ति न वेति सदिष्यमान एव येषा भावो 

भवन प्वयोपन्यस्ताना भोगाना ते श्वोभावा । फिंच, 

मलंख मनुष्य अन्तक हे मृत्यो, यत् एतत् सर्वेन्द्रियाणा 

तेज तत् जरयन्ति अपक्षपयन्ति । अप्सर प्रतयो भोगा 

अनथौयैतैते, धर्मवीरयप्रज्ञातेजोयश्च प्रशतीना क्षपयितत्वात् । 
या चापि दीर्थ॑जीविका प्व दित्ससि तन्नापि श्रणु। सर्व॑ 
यद्भद्यणोऽपि जीवितम् आयु अस्पमेव, किञुतास्मदाविदीरथे 

जीविका । अत तत्रैव तिष्ठन्तु वाक्षा रथाद्य , तथा तव 

यृयगीते च ॥ 

न वित्तेन तषैणीयो मनुष्यो 
कष्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 

जीविष्यामो यावदीदहिष्यसि त्व 

चरस्तु मे वरणीय" स एव ॥ २७ ॥ 

किच; न प्रभूतेन चित्तेन तपेणीयो महुष्य । न 
हि लोके विन्ताभ कस्यचिततुप्तिकरो हृष्ट । यदि नामा- 



१५० काटकोपनिषद्धाष्ये 

स्माक वित्ततृष्णा स्यात्, कष्स्यामहे प्राप्स्यामहे वित्तम् , 

अद्राक्ष्म दृष्टवन्तो वय चेत् तवा त्वाम् । जीवितमपि तयैव-- 

जीविष्याम यावत् याम्ये पदे तम् ईशिष्यसि ईशि- 
ष्यसे प्रभु स्या । कथ हि मत्यैस्वया समेदयास्पधनायु- 
भवेत् वरस्तु मे बरणीय स एव यदात्मविज्ञानम् ॥ 

अजीयैतामश्रूतानाञ्ुपे 
जीयैन्मत्यैः कषधःस्थः प्रजानन् । 

अभिध्यायन्वणैरतिप्मोद्ा- 
नतिदीधै जीधिते को रमेत ॥ २८ ॥ 

यतश्च अजीत बयोहानिमग्राप्तुवताम अमृताना सका- 

श्चम् उपेय उपगम्य आत्मन इउत्छरष्ट प्रयोजनान्तर प्राप्तन्य 

तेभ्य प्रजानन् उपलभमान खय तु जीरयन् मटै जराम- 

रणवान् कध स्थ छ परथिवी अधश्चासावन्तरिक्षादिरोका 

पेक्षया तस्या तिष्ठतीति कध स्थ सन् कथमेवमविवेकिभि 

प्राथैनीय पुत्रवित्ताद्यस्थिर वृणीते । "क्र तद्स्थ ` इति 

वा पाठान्तरम् । अस्मिन्पक्षे बैवमक्षरयोजना-- तेषु 
पुत्रादिषु आस्था आस्थित्ति तात्पर्येण बतैन यस्य स तदा- 

स्थ । ततोऽधिकतर पुरुषार्थं दुष्प्रापमपि अभिपरष्यु क 

तदास्थो भवेत् न कथ्ित्तदसारक्ञस्तदर्थी स्यादियिथं । 
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सर्वो शपयुपरयेव बुभूषति छोक । तस्मान्न पुलवित्तादि- 
ढोमै प्रखोभ्योऽदषम् । किव, अप्सर प्रमुखान् वणैरतिप्र 
मोदान् अनवस्थितरूपतया अभिध्यायन् निरूपयन् यथा- 

वत् अतिदीर्घ जीविते कं ॒बिवेी रमेत ॥ 

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति गव्यो 
यत्सापराये महति जहि नस्तत् । 

योऽय वरो गहमयप्रविष्टो 
नान्थं तस्मान्नधिकेता णीते ॥ २९ ॥ 

इति प्रथमा बली ॥ 
अतो विहायानियै कामै प्रलोभनम् , यन्मया प्राथितत य- 

स्मिन् प्रेते इद विचिकित्सन विचिकित्सन्ति अस्ति नास्ती 

त्येवभ्रकार हे मृत्यो, सांपराये पररोकविषये महति महस 

योजननिमिन्चे आत्मनो निणैयविज्ञान यत् , तत् नूहि कथय 
न अस्मभ्यम् । किं बहुना, योऽय प्रञ्त आत्मविषय वर 
गूढ गहन दुर्विवेष्वन पाप्न अनुप्रविष्ट , तस्मात् वरात् अ 

न्यम् अविवेकिभि प्रार्थनीयमनिदयविषय वर नचिकेता न 

वृणीते मनसापि इति श्ुतेव॑बनमिति ॥ 

इति प्रथमवलीभाष्यम् ॥ 



द्वितीया वटी ॥ 

अन्यच्रेथोऽन्यदुतैव प्रेय 
स्ते उभे नानार्थे पुरुषः+. सिनीतः । 

तयोः भय आददानस्य साधु 

भवति हीयतेऽथीश्य उ पेयो श्णीते ॥ 

परीक्ष्य शिष्य विदायोग्यतां ्ावगम्याह- अन्यत् 

प्रथगव श्रेय नि श्रेयस तथा अन्यत् उरैवं अपि च प्रेय 
प्रियतरमपि त श्रेय प्रेयसी उभे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती 

पुरुषम् अधिकृत व्रणौश्रमादिवििष्ट सिसीत बध्रीत । 

ताभ्या बिदाविद्याभ्यामात्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वं॑पुर- 
ष । प्रेय श्रेयसोहिं अभ्युदयामृतत्वार्थी पुरुष ॒प्रबरतैते । 
अत॒ शरेय प्रय प्रयोजनकतंडयतया ताभ्या बद्ध इत्युच्यते 
स्वै पुरुष । ते यद्यप्येकैकपुरंषा्थसवन्धिमी विद्यात 
दारूपत्वाष्धिरुद्धे हयन्यतरापरि्य गेनैकेन पुरुषेण सहानुष्ठा- 
वुमशचक्यत्वात्तयो हित्वा अविन्याहूप प्रेय › प्रेय एव केवलम् 
आददानस्य उपादान वतं साघु शोभन रिव भवति । 



हविष्या बद्वी । १५३ 

यस्तवदूरदरषी विभूढो दीयते नियुज्यते अर्थात् पुशुषाथोत्या- 

रमार्थिकासखरयोजनान्निदयात् प्रन्यवत इथं । कोऽसौ? य 

ड प्रेय वृणीते उपादत्ते इटयेतत् ॥ 

खेय प्रेय मनुष्यमेत. 

स्तौ सपरीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभि वेसो श्रणीते 

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्रणीते ॥ २ ॥ 

यद्युमे अपि कर्तुं स्वायत्ते पुरुषेण; किमथं प्रेय एवादत्त 
बाहुल्येन छोक इति, उन्यते। सद्य खायन्ते; तथापि साधनत 
फलतश्च मन्द्जुद्धीना दुविवेकरूपे सती व्यामिश्रीभूते इव 
मवुष्य पुरुषम् आ इत एत प्राप्सुत श्रेयश्च प्रेयश्च । अतो 

हस इवाम्भस पय , तौ श्रेय प्रेय पदार्थौ सपरीदयय सम्य 

क्परिगम्य मनसा आलोच्य गुरुखावव निविनक्ति प्रथक्षरोति 

धीर धीमान् । विविच्य च श्रेयो हि क्रेय एव्र अभिव्वणीते 

प्रेयसोऽभ्य्हितत्वाच्छेयस । कोऽसौ धीर । यस्तु मन्द् 
अस्पबुद्धि स॒ सदसषिवेकासामथ्यात् योगक्षेमात् योगक्षिम- 

निमित्त शरीरा्रुपचयरश्षणनिमिन्तमित्यतत् । मेय पष्युपुत्रा 

दिङक्षण षृणीते ॥ 
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स त्व पियान्प्रियरूपा^ञ कामाः 

नभिध्यायन्नचिकेतोऽव्यसराक्षीः । 

तेता खङ्का विचल्लमयीमवाक्षो 

यस्यां मन्ति बहवो मयुष्याः ॥ ३ ॥ 

स त्व पुन पुन भया प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान् पुत्रा 

दीन् भ्रियरूपाशच अप्सर प्रभ्रतिलक्षणान् कामान् अभिध्या- 

यन् चिन्तयन् तेषामनियत्वासारत्वादिदोषान् हे नवि 

केत , अलयखाक्षी अतिसृष्टवान् परियक्तवानसि , अहो 

बुद्धिमन्ता तव । न एताम् अव प्तवानसि सङ्का सतिं इत्सिता 

मूढजनभशृतता वित्तमयी धनग्रायाम् , यस्या सतौ मज्नन्ति 
सादन्ति बहव अनेक मूढा मनुष्या ॥ 

दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। 

विद्याभीप्सिनं नचिकेतस भन्ये 

न त्वा कामा बहवोऽछशोद्टुपन्त ।॥ ४॥ 

‹ तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽ्थौद्च उ 

प्रेयो शणीते * इति शुक्तम्, तरकस्मात् यत दूर दूरेण मह 



दितीया बह्वी । १५५५ 

तान्तरेण एते विपरीते अ योन्यष्याब्रृत्तरूपै विवेकाविषे 

कात्मकत्वात् तम प्रकाश्चाविव विषूची विपूल्यौ नानागती 
भिश्नफठे ससारमोक्षहेतुत्वेनेयेतत् । के ते इति, उच्यते । या 

च अविद्या प्रेयोबिषया विद्येति च श्रेयोविषया ज्ञाता 

निज्ञोता अवगता पण्डितै । तत्र विद्याभीप्सिन विद्यार्थिन 

नचिकेतस त्वामह मन्य । कस्मात् यस्माद्विहदुद्धिपरलो- 

भिन कामा अप्सर प्रभृत्य बहवोऽपि त्वा त्वा न 

अछोद्टुषन्त न विच्छेद कृतवन्त ॒भ्रेयोमागोदात्मोपभोगा- 

भिबाञ्छासपादनेन । अतो विद्याथिन श्रेयोभाजन मन्ये 

इदयभिप्राय ॥ 

अविच्याथामन्लरे वतमाना, 

स्वय धीरा" पण्डितमन्यमाना, । 

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मुढा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ९॥ 

ये तु ससारभाजो अना; अविद्यायाम् अन्तरे मध्ये 

घनीभूत इव तमसि वतमाना वेष्टमाना पृत्रपश्चादि- 

ठृष्णापादाशतै , स्वय धीरा प्रज्ञावन्त पण्डिता शाख- 

ुशङाश्चेति मन्यमाना ते दन्द्रम्यमाणा अर्थं कुटिका- 
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मनेकरूपा गतिं गच्छन्त जरामरणरोगादिदु सै परियन्ति 
परिगच्छन्ति मूढा अविवेकिन अन्येनैव दृष्टिविंकरेनैव 
नीयमाना दिषमे पथि यथा बहव अन्धा महान्तमनथे- 

गच्छन्ति, तदत् ॥ 

न सापराय' प्रतिभाति बालं 

प्रमा्यन्त वित्तमोहेन मूढम् । 

अयं लोको नास्ति पर इति मानी 

पुनः पुन्व्ामापश्यते मे ॥ ६ ॥ 

अत एव मूढत्वान् न सापराय प्रतिभाति । सपरेयत 
इति सपराथ प्ररखोक , तप्राप्रिप्रयोजन साधनविदोष 
शालीय सापराय । स च बालम् अभिवेकिन प्रति न प्रति- 
भाति न प्रकते नोपतिष्ठत इत्येतत् । प्रमाधन्त भ्रमाद् 
छुर्वन्त पुत्रपन्चादिप्रयोजनेष््ासक्तमनस तथा वित्तमोहेन वित्त- 
निमित्तेनाविवेकेन मूढ तमसाच्छश्नम् } स तु अयमेव रोक 
योऽयं दृश्यमान स्छ्यन्नपानादिविशिष्ट नास्ति पर 
अदृष्टो कोक इव मनमक्षीङ मानी पुन पुम जनित्वा 
वकम् अधीनताम् आपद्यते मे रृल्योमैम । जननमरणादि- 
लक्षणदु खपरबन्धारूढ एव भवतीयथं ॥ 



द्वितीया ब्रष्टी । १५७ 

अवणायापि बहुभियों न रभ्य" 

श्युण्वन्तोऽपि बहवो य न विद्यु, । 
आश्रयो वक्ता कुहालोऽस्य रुन्धा 

आश्चर्यो ज्ञाता ङुदालालशिष्टः ॥ ७ ॥ 

भ्रायेण द्येवबिध एव लोक । यस्तु भ्यो स सदसनेषु 
कथिदेवात्मविद्धबति तद्धि यस्मात् श्रवणायापि श्रवणार्थ 
श्रोतुमपि य न छभ्य आत्मा बहुभि अनेकै , गशण्वन्तोऽपि 
बहव अनेकै अन्ये यम् आत्मान न विद्यु न विदन्ति 
अभागिन असस्कृतात्मानो न विजानीयु । किंच, अस्य 

वक्तापि आग्धयै अद्भुतवदेवः अनेकेषु कश्चिदेव भवति । 

तथा श्रुत्वापि अस्य आत्मन कुशल निपुण एवानेकेशर ङम्धा 

कथिकेव भवति । यस्मात् आश्वर्यं ज्ञात्ता कथिदेव कुशठा- 

युशिष्ट ङुक्षखेन निपुणेनाचार्येणानुिष्ट॒सन् ॥ 

न नरेणावरेण प्रोक्त एष 

सुविज्ञेयो षहूधा चिन्दयमान । 

अनन्यपोक्ते गतिरन्न नास्ति 
अणीयान्ह्यतक्यमणुध्रमाणात् ॥ ८ ॥ 

कस्मात्? न हि नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्त अवरण 
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हीनेन प्राकृतयुद्धिनेत्येतत् । उक्त एष आत्मा य त सा पच्छ- 

सि। नहि सुष्ठु सम्यक् विज्ञेय विज्ञातु शक्य यस्मात् बहु 

धा अस्ति नास्ति कतौकतौ शुद्धोऽदयुद्ध इटयाद्यनेकधा चिन्य- 

भान वादिमि । कथ पुन सुबिक्षेय इति, उश्यते--अनन्य 

प्रोक्ते अनन्येन अप्रथग्द्िनाचार्येण प्रतिपाथब्रह्मास्मभूतेन 

प्रोक्ते उक्ते आत्मनि गति , अनेकधा अस्तिनास्तीयादिरक्षणा 

चिन्ता गति , अत्र अस्मिन्नात्मनि नास्ति न विद्यते सर्वविक- 

स्पगतिभ्रलयस्ताभितरूपत्वादास्मन । अथवा स्वात्मभूते अनन्य- 

स्मिन् आत्मनि परोक्ते अनन्यप्रोक्ते गति अत्र अन्यावगति- 

नास्ति जञेयस्यान्यस्याभावात् । श्षानस्य छेषा परा निष्ठा 

यदात्मैकस्वविज्ञानम् | अत॒ गन्तस्याभाव्राञ्न गतिरत्राव- 
शिष्यते ससारगतिवांत्र नास्यनन्य आत्मनि प्रोक्ते नान्तरी- 

यकतवान्तद्िक्ञानफकठस्य मोक्षद । अथवा प्रोन्यमाननत्रह्मारम- 

मूतेनाचार्येण अनन्यतया प्रोक्ते आत्मनि अगति अनवबो- 
घोऽपरिक्ञानमचत्र नास्ति । भवयेवावगतिस्तद्विषया श्रोतुस्त- 

दनन्योऽदहमिल्याचायस्येषेत्यथे । एव सुविज्ञेय आत्मा आग- 

मवसाचायेणानन्यतया प्रोक्त । इतरथा अणीयान्न अणुतर 
अणुप्रमाणादृपि सप्तत आत्मा । अतकर्थमं अतक्यै , अणु 
प्रमाणो न तक्यै स्वबुदधधभ्युहेन केवलेन तकण । तक्यै- 



दहितीया बह्वी । १५१९ 

मागेऽणयुपरिमाणे केनचितस्थापिते आत्मनि ततोऽणुतरमन्यो 
ऽभ्यृहति ततोऽप्यन्योऽणुतरमिति । न हि तकैस्य निष्ठा 
कचचिद्धिदयते ॥ 

नैषा तर्केण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 

या त्वमापः सल्यधृतिबतासि , 
त्वादृङ् नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 

अतोऽनन्यप्रोक्तं आत्मन्युत्पन्ना येयमागमप्रभवा मति , 

नैषा तर्केण खबुद्धथभ्यूहमात्रेण आपनेया नापनीया न प्रापणी- 
येदय्थं , नापनेतव्या बा, नोपहन्तव्या । ताकिंको ह्यनागम- 
ज्ञ स्वदुद्धिपरिकल्पित यस्किचिदेव कर्पयति । अत एवे च 
येयमागमभभूता मति अन्येनैव आगमाभिज्ञेनाचार्येणैव 
तार्किकात् ; परोक्ता सती सुज्ञानाय भवति हे प्रष्ठ प्रियतम । 

का पुन सा तर्कगस्या मति इति, उन्यते- या त्र मर्वि 

मह रपरदानेन आप प्राप्रवानसि । सत्या अविततथतिषया धृति- 

यस्य तव स त्व सखयधृति । बतासीयनुकम्पयन्नाह मूत्युने- 

चिकेवस वक््यमाणविज्ञानस्तुतये । प्वाहक् वत्तुस्य न अ- 
स्मभ्य भूयात् भवतात् । भवत्वन्य पुल्ल शिष्यो बा 

प्रष्टा । कीदक् ४ याहक्त्व हे नचिकेत प्रष्टा ॥ 
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जानाम्यहः\ होबधिरिदयनिदय 

न छधुवेः प्राप्यते शि श्वुव तत् । 
ततो भया नाचिकेतथितोऽभ्र- 

रनित्यैदरन्यै' भासवानस्मि नित्यम् ॥ 

पुनरपि तुष्ट आह-- जानाम्यह् शेवधि निधि कमे- 

फङलक्षण निधिरिव प्राध्यैत इति । असौ अनियम् 
अनिलं इति जानाभि । नं हि यस्मात भनिदयै अधुतै 
यत् निलय भ्रुवम् , तत् प्राप्यते परमात्माख्य शेवधि । 

यस्त्वनिलयसुखात्मक शेवधि , स एवानित्यैदरैव्यै प्राप्यते 
हि यत , तत तस्मात् मया जानतापि नियमनियसाधनै 

प्राप्यत इति नाचिकेत चिते अनि अनित्य द्रव्यै पश्ा- 

दिभि स्वगैसुखसाधनभूतोऽभनि निवैतित इत्यथ । तेनाह 
मधिकारापन्नो नित्य याम्य स्थान स्वगौरथ निलयमापेक्षिक 

प्राप्तवानस्मि ॥ 

कामस्यापि जगत" पतिष्ठा 
ऋलोरनन्यममयसख पारम् । 

स्तोममहदुरुगायं पतिष्ठा इषा 
धरूलया धीरो नचिकेतोऽलयसाक्तीः ॥११॥ 



हितीया बह्वी । १६१ 

प्व तु कामस्य आप्तिं समाप्रिम्, अल्ल हि सर्वे कामा 

परिसमाप्ता , जगत साध्यात्माधिभूताधिदैवादे प्रतिष्ठाम् 

आश्रय सवौत्मकतवात् , क्रतो उपासनाया फर हैरण्यगर्भं 
पद्म् , अनन्यम् अनन्यम् , अभयस्य च पार परा निष्ठाम् , 

स्तोम स्तुय महत् अणिमाचैश्वयाद्यनेकगुणसहतम् ; स्तोम च 

तन्मह निरतिशयप्वात् स्तोममहत्, उरगाय विस्तीर्णा 

गतिम्, प्रतिष्ठा स्थितिमाप्मनोऽचुन्तमामपि दृद्व धया वर्येण 

धीर नचिकेत , धीमान् बुद्धिमान्सन् अयस्राक्षी परमेवा- 

काह्न्नतिखष्टवानसि सवैमेतस्ससार भोगजातप् । अहो बता- 

सुत्तमरुणोऽसि ॥ 

त दुदैदो मूढमनुपविष्ट 

गुहाहित गहरेष्ठं पुराणम् । 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 

त्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥१२॥ 

य स्व ज्ञातुमिन्छस्यास्मान त दुव॑ दु खेन वचनमस्येति 
दुदैशौ अतिसुष््मत्वात् तम् , गृ गदनम् , अनुपरविष्ट प्राहृत- 
निषयविज्ञानै प्रन्छन्नमित्येतत् । गुदादित गुहाया बुद्धौ दित 
निहित स्थित तत्रोपरूभ्यमानत्वात्। गहरेष्ठ गहरे विषमे 

8 ४ 11 



१६२ काठ्कोपनिषद्भाष्ये 

अनेकान्थंसकटे तिष्ठतीति गह्वरेष्ठम् । यत एव गूढमसुप्रविष्टो 

गुहदितश्च, अतोऽसौ गहरेष्ठ , अतो दुदैशै । त पुराण 
पुरातनम् अध्यात्मयोगाधिगमेन विषयेभ्य प्रतिसहय चेतसं 

आत्मनि समाधानमध्यात्मयोग तस्याधिगम प्रापि तेन 

मत्वा देवम् आत्मान धीर हर्षशोकौ आत्मन उत्कर्षापक- 

पेयोरभावात् जहाति ॥ 

एतच्छूत्वा संपरिष्य मत्य, 

परबृ्य धम्यमणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय५ हि रन्ध्वा 

विचरतः. सद्य नचिकेतस मन्ये ॥ १३॥ 

किंच, एतदात्मतत्त्व यदह वक्ष्यामि, तच्छृत्वा आचाय 

सकाश्चात् सम्यगाप्मभावेन परिगृह्य उपादाय मत्यै मरण 

धमी धमौदनपेत धर्म्य प्रशृह्य उद्यस्य प्रथक्कृय शरीरादे 

अणु सुष्ष्मम् एतम् आत्मानम् आप्य प्राप्य स मत्यै विवान् 

मोदते मोदनीय हि हषणीयमात्मान छष्ध्वा । तदेतदेव- 

विध न्रह्म सद्म भवन नविकैतस त्वा प्रलयपाड़तद्रार 

विदृतम् अभिमुखीभूत मन्ये, मोक्षा त्वा मन्ये इयभि- 
प्रायं ॥ 
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अन्यज्न घमीदन्यन्नाधमौ- 

दन्यल्रास्मात्करूताक्कतात् | 

अन्यन्न भूताच्च मन्या 

यन्सत्पदयसि तद्द् ॥ १४ ॥ 

एतन्दूत्वा नचिकेता पुनराह-- यथ् योग्य , प्रसन्न- 

श्चासि भगवन् , मा प्रति अन्यत्र धमात् चाल्लीयाद्रमानुष्ठा- 

नात्तत्फटात्तत्कारकेभ्यश्च प्रथग्भूतमिलयर्थं । तथा अ-यन्न 

अधमत् विददिताकरणरूपात् पापात्, तथा अन्यत्रास्मा- 

त्कृताकृतात् , छत कायंमछृत कारणमस्मादन्यत्र । किंच, 

अन्यत्र भूताच्च अतिक्रान्ताप्काखात् भव्याश्च भचिष्यत्तश्च तथा 

अन्यत्र वतैमानात् । काठत्रयेण यन्न परिन्छिद्यत इयं । 

यदीदृक्ष वस्तु सनैव्यवहारगोचरातीत धश््यसि जानासि 
तद्वद मह्यम् ॥ 

सवे वेदा यत्पदमामनन्ति 

तपाःसि सवौणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति 

त्ते पद्^« सग्रहेण ब्रवीम्योभियेतत् ॥ 
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द्येव पृष्टवते मुत्युरुवाच, प्ट वस्तु विशोषणान्तर च वि 

वक्षन् । सर्वे वेदा यत्पद् पद्नीय गमनीयम् अविभागेन अ 

विरोधेन आमनन्ति प्रतिपादयन्ति, तपासि सबीणि च यद्द् 

न्ति यस्राघ्य्थानीयथं । यदिन्छन्तो जह्मचर्यं गुरुङुख्वासल- 

क्षणमन्यह्ा बह्यप्राप्त्य्थ चरन्ति, तत् ते तुभ्य पद् यज्ज्ञातु 

मिच्छसि सग्रहेण सक्षेपत ब्रवीमि ॐ इयेतत् । तदेतप्पद 

यदुसुत्सित त्वया तदेतदोमिति ओंकषब्द्वान्यमोक्षब्दप्रतीक 
च ॥ 

एतद्धथेवाक्षर ब्रह्म 
एतद्धयेवाक्षरं परम् । 

एतद्धथेवाक्षर ज्ञात्वा 

यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १६ ॥ 

अल ॒एतद्धयेवाक्षर ब्रह्म अपरम् एतद्धधेवाक्षर पर च । 

तयोर प्रतीकमेतदक्षरम्। एतद्धथेवाक्षर ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्मे 
ति यो यदिच्छति परमपर बा तस्य तत् भवति । पर चेन् 

ज्ञातव्यम् , अपर चेत् प्राप्व्यम् ॥ 

एतदालम्बन ५ अओ 

मेतदालम्बनं परम् । 
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पतदालम्बन ज्ञात्वा 

नह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥ 
यत एवम् , अत एव एतत् ब्रह्मप्राप्त्यारम्बनाना श्रेष्ठ प्र- 

शस्यतमम् । एतदारम्बन परम अपर च, परापर ब्रह्मविषय- 

त्वात् । एतद्ाखम्बने ज्ञात्वा ब्रह्मरोके महीयते । परस्मि 
न्ब्रह्मण्यपररिमश्च ब्रह्मभूतो ब्रह्मबदुपास्यो भवतीद्थै ॥ 

न जायते भ्रियते वा विपभि- 

त्राय ऊुतथिन्न बभ्ुव कथित् | 

अजो निलयः हाभ्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ १८ ॥ 

अन्यत्र धमौदियादिना ्ष्टस्यात्मनोऽकशेषविशेषरहित- 
भ्याछम्बनप्वेन प्रतीकत्वेन चोकारो निर्दिष्ट, अपरस्य च 
ब्रह्मणो मन्द्मध्यमप्रतिपचृन्प्रति । अथेदानीं तस्योकाराल- 

म्बनस्यात्मन साक्षास्खरूपनि्दिधारयिषयेदेमुच्यते । न जा- 

यते नोप्पद्यते न्रियते वा न श्रियते च उत्पत्तिमतो वस्तुनो- 
ऽनियस्यानेका विक्रिया , तासामा्यन्ते जन्मविनाशरुक्षणे 
विक्रिये इहात्मनि प्रतिषिध्येते प्रथम सर्वविक्रियाप्रतिते 

कः च 

धाथ न जायते भ्रियते वेति । चिपधित् मेधावी अपरिटु- 
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प्चैतन्यश्भावत्वात् । किन, नायमात्मा इुतश्ित् कार- 
णान्तरात् बभूब न प्रभूत । अस्माञ्चाप्मनो न बभूव कथ्चि- 

दथौन्तरभूत । अतोऽयमास्मा अजो निल शाश्वत अप- 
क्षयविवजित । यो ह्यशाधत , सोऽपक्षीयते , अय तु शाश्- 

त अत एव पुराण पुरापि नव एषेति । यो ह्यवयवोपचय- 

द्रेणाभिनिर्वैयते, स इदानी नव , यथा कुख्यादि , तद्धि- 

परीतस्त्वात्मा पुराणो बृद्धिविव्जित इयं । यत्त एवम्, 

अत न हन्यते न हिंस्यते हन्यमाने शख्यादिभि हरीर, 

तत्स्थोऽप्याकाश्चवदेव ॥ 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तु< 
हतश्चेन्मन्यते हतम् । 

उभौ तौ न विजानीतो 
नाय< हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 

एवभूतमप्यात्मान शरीरमात्रात्मदृष्टि हन्ता चेत् यदि 

मन्यते चिन्तयति इच्छति हण्तु हनिष्यास्येनमिति यो 

ऽप्यन्यो हत सोऽपि चेन्मन्यते हतमात्मान हतोऽहमिति 

उभावपि तौ न विजानीत स्वमात्मानम् , यतत नाय हन्ति अ- 

विक्रियत्वादात्मन , तथा न हन्यते आकाङवद्बिकरियत्वादेव । 
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अतोऽनात्म्ञनिषय एव धमोधमादिरक्षण ससार नाप्मन्ञ- 

स्य, श्रुतिप्रामाण्याज्यायाच्च धर्माघमाश्चनुपपत्त ॥ 

अणोरणीयान्महतो महीया- 

नात्मास्य जन्तोनिहितो यदहायाम् । 

तमक्तुः पयति बीतच्चोको 
घातुपरसादान्महिमानमात्मनः ॥ २०॥ 

कथ पुनरात्मान जानातीति, उच्यते~~ अणो सृक्ष्मात् 

अणीयान् इयामाकदिरणुतर । महतो महत्परिमाणात् मही- 

यान् महत्तर प्रथिव्यादे , अणु महद्वा यदस्ति रोके बस्तु त- 

तेनैवात्मना नियेनाप्मवत्सभवति । तदात्मना विनिरैक्तमस- 
त्सपते । तस्मादसावेवास्मा अणोरणीयान्महता महीयान् , 

सर्वैनामरूपवस्तूपाधिकप्वात्। स च आत्मा अस्य जन्तो ब्रह्मा 
दिस्तम्बपयैनतस्य प्राणिजातस्य गुहाया हृदये निहित आत्म 

भूत स्थित इत्यथे । तम् आत्मान दक्षनश्रवणमननविज्ञानछि- 
ङ्गम् अक्रतु अकाम , दष्टादृष्टवाक्यविषयेभ्य उपरतबुद्धिरि- 

दथ । यद। चैव तदा मनओआदीनि करणानि धातव शरी- 

रस्य धारणासरसीदन्तीवयेषा धातूना प्रसादादाप्मनो महिमान 

कमैनिभिन्तवृद्धिक्षयरदित पश्यति अयमहमस्मीति साक्षा 
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दविजानाति , ततो विगतश्ोको भवति ॥ 

आसीनो दूर अजति 

चशथानो याति सर्वलः । 
कर्तं मदामद् देव 

मदन्यो ज्ञातुमरेति ॥ २१ ॥ 

अन्यथा दुधिज्ञेयोऽयमाप्मा कामिभि प्राछृतपुरुवैयै- 
स्मात् आसीन अवस्थित्तोऽचर एव सन् दुर व्रजति 

शयान याति स्वेत , एवमसावात्मा देवो मदामद समदो- 

ऽमदश्च सहर्षोऽद्षश्च विरद्धधमेवानतोऽश्षक्यत्वाञ्ज्ञातु क 
त मदामद् देव मदन्यो ज्ञातुमर्हति । अस्मदादेरेव सूक्ष्मबुद्धे 

पण्डितस्य विज्ञेयोऽयमात्मा स्थितिगतिनियानिलादिविरुदा- 

नेकधर्मोपाधिकत्वादिरंद्धधमेवान् विश्धरूप इव चिन्तामणि- 

वत्कस्यचिदवभासते । अतो दु्िज्ञेयत्व दशैयति-- कस्त 
मवन्यो ज्ञातुमदैतीति । करणानाुपक्म कयन करणज 
नितस्यैकदेशविक्ञानस्योपकशम शयानस्य भवति । यद्! चैव 
केवरसामान्यविज्ञानत्वात्सवैतो यातीव यदा विरशोषविश्चा- 
नस्थ स्वेन रूपेण स्थित एव सम् मनञआदिगतिषु तदुपाधि- 
कत्वाहुर घ्रजतीव । स षेव वर्तते ॥ 
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अष्रारीर५ शारीरेषु 
अनवस्थेष्ववस्ितम् । 

महान्त बविसमात्मान 

मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 

तद्विज्ञानाक्च शोकायय इटयपि द्टेयत्ति--अश्चरीर स्वेन 

रूपेणाकादाकस्प आत्मा तम् अशरीर शरीरेषु देवपिचमनु 
ष्यादिशरीरेषु अनवस्थेषु अनस्थितिरहितेष्ननियेषु अवस्थि 

त निलयम् अविङतमियेतत् । महान्तम् । मह्त्वस्यपपेक्षिकप्व 

शङ्कायामाह--~ विभु ल्यापिनम् आत्मानम् , आस्मग्रहण 

स्वतोऽनन्यप्वप्रदक्ेनार्थम् । आप्मक्च्द् प्रयगात्मविषय एव 

मुख्य तमीदृश्चमाप्मान मप्वा अयमहमिति, धीर धीमान् न 

श्षोचति । न द्येवविधस्वात्मविद शोकेपपत्ति ॥ 

नायमात्मा पवष्वनेन रम्यो 

न मेधया न बहूना श्रुतेन । 

यमेवैष श्रृणुते तेन लभ्य- 

स्तस्यैष आत्मा विच्रणुते तनू५« खाम् 

यद्चपि दुधिज्ञेयोऽयमात्मा तथाप्युपायेन सुवि्ञेय पे 
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त्याह-- नायमात्मा प्रवचनेम अनेकवेदस्वीकरणेन ठकभ्य 

हेय , नापि मेधया म्न्था्थधारणक्चक्त्या , न बहुना श्रुतेन 
न बाटशरूयेन केवलेन । केन तरिं ऊभ्य इति, उच्यते- 

यमेव खमात्मानम् एष साधको ब्रणुते प्राथेयते, तेनैवा 

सना वरित्रा खयमात्मा छभ्य ज्ञायत श्येतत् । निष्का- 

मश्चात्मानमेव प्रार्थयते । आस्मनैनाप्मा छभ्यत इलयर्थं । 

कथ ठऊभ्यत इति, उच्यते-- तस्यात्मकामस्य एष आत्मा 

विबणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं सखा तनू स्वकीय याथा- 

त्म्यमिलय्थं ॥ 

नाविरतो दुश्चरिता 
न्नारान्तो नासमाहितः । 

नादहान्तमानसो वापि 

पज्ञानेनैनमाप्लुथात् ॥ २४ ॥ 

किंचान्यत् । न दुश्चरितात् प्रतिषिद्धाच्छृतिस्मृत्यविहिता- 
व्यापकमेण अविरत अनुपरत । नापि इन्द्रियललौस्यात् अ~ 

शान्त अनुपरत । नापि असमाष्ित अनेकाग्रमना विक्षिप्र- 

वित्त । समाहितचिन्तोऽपि सन्समाधानफलङाथित्वात् नापि 
अदान्तमानस व्याप्रतचित्तो वा । भ्रज्ञानेन ब्रह्मविज्ञानेन एन 
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्रकृतमास्मानम् आघ्रुयात्, यस्तु दुश्वरिताद्विरत इन्द्रियलो- 

ल्याश्च, समादितचित्त समाधानफादप्युपश्चान्तमानसश्चा- 

वचायैवान् प्रज्ञानन एन यथोक्तमात्मान प्राप्रोतीदयथे ॥ 

यस्य ब्रह्य चक्षत च 

उभे मवत ओदन" । 

सत्युयैस्योपसेचन 
क इत्था वेद् य सः ॥ २५॥ 

इति द्वितीया वष्ट ॥ 

यस्त्वनेवभूव यस्य आत्मन ब्रह्म च क्षत्र च ब्रह्मक्षत्र 
सवेधमेबिधारके अपि सवैप्राणभूते इभे ओदन अशन 
भवत स्याताम् , सर्वहरोऽपि मृत्यु यस्य उपसेचनमिवौ- 
दनस्य, अशनतेऽप्यपर्थाप्न , त प्रार्ृतबुद्धियथाक्तसाघनानभि- 
युक्त सन् क इत्था इ.्थमेव यथोक्तसाधनवानिवेयर्थं › वेद 

विजानाति यत्र स आस्मेति ॥ 

इति दितीयषह्ीभाष्यम् ॥ 

7 



त्रतीया बह्वी ॥ 

ऋत पिबन्तौ सुक्रतस्थ लोके 
गहा प्रविष्टौ परमे पराधें । 

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 

पश्चाग्रयो ये च त्रिणायिकेला, ॥ १॥ 

जरत पिषन्ताविलयस्या वल्ल्या सवन्ध -- विद्याविद्ये 
नाना विरुद्धफले इत्युपन्यस्ते, न तु सफले ते यथावश्निर्णति । 

तन्निणैयाथा रथरूपककल्पना, तथा च प्रतिपत्तिसौकर्थम् । 

एव च प्राप्ृप्राप्यगन्तृगन्तव्याविवेकार्थं रथरूपकद्वारा द्रावा- 

त्माना्ुपन्यस्येत-- ऋत सलयम् अवहयभावित्वात्कमेफल 
पिबन्तौ, एकस्तत्र कमफर पिवति शङ्के नेतर , तथापि 
पातसबन्धाप्यिवन्ताविल्युच्येते च्छन्निन्यायन । सुकृतस्य स्वय- 

कृतस्य कमेण ऋतमिति पूर्वेण सबन्ध । छोके अस्मि- 

ञ्छारीरे, गुहा गुहाया बुद्धौ प्रविष्टौ, परमे, बाष्यपुरुषाकाश- 
सस्थानयपेक्षया परमम , परार्धे परस्य ब्रह्मणोऽ्थं स्थान 

परार्धं हाद्का्म् । तस्मि पर ब्रह्मोपरभ्यते । तत 
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तस्मिन्परमे परार्धे हादौकाश्ञे प्रविष्टावियथं । तौ च च्छा 

यातपाविव विलक्षणौ ससारितवाससारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति 

कथयन्ति । न केवरूमकर्मिण एव वदन्ति । पन्चाभ्रयो गृह 

स्था । ये च त्रिणाचिकेता लि छकृत्वो नाचिकेतोऽभिधिता 

थस्ते त्रिणाचिकेता ॥ 

य' सेतुरीजानाना 
मक्र ब्रह्म यत्परम् । 

अभय तितीषैता पार 
नाचिकेत“ दाकेमदहि ॥ २॥ 

य सेतु सेतुरिव सेतु ईजानाना यजमानाना कर्मिणाम्, 

दु खसतरणार्थत्वात् । नाचिकेत नाचिकेतोऽग्नि तम् , वय 

ज्ञातु चेतु च शकेमहि शक्तवन्त । किंच, यच्च अभय भयञ्यू- 

न्य ससारस्य पार तितीरष॑ता तरितुमिच्छता ब्रह्मविदा यत्परम् 
आश्रयम् अक्षरम् आप्मारय ब्रह्म, तच्च ज्ञातु शकेमहि । 

परापरे ब्रह्मणी कर्मिन्रह्मविदाश्रये वेदितव्ये इति वाक्याथ , 

तयोरेव श्युपन्यास कृत ‹ अरत पिव तौ ' इति ॥ 

आत्मान रथिनं विद्धि 

दारीर‹रथमेव तु | 
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बुद्धिं तु सारथि विद्धि 
समन' प्रग्रहमेव च ॥ २॥ 

तत्रे य उपाधिकृत ससार विद्यावि्ययोरधिषतो 

मोक्षगमनाय ससरारगमनाय च, तस्य तदुभयगमने साधनो 

रथ कल्प्यते-- तत्रात्मानम् कऋतप ससारिण रथिन 

रथस्वामिन विद्धि. विजानीहि ; शरीर रथम् एव तु रथबद्ध 

हयस्थानीयैरिन्दरियैराकरष्यमाणव्वाच्छरीरस्य । बुद्धि तु अध्य- 
वसायलक्षणा सारथिं विद्धि; बुद्धिनेतृप्रधानताच्छरीरस्य, 

सारथिनेृप्रधान इव र्थ । सर्वं हि देहगत कार्यं बुद्धि- 
कतेव्यमेष प्रायेण । मन॒ सकर्पविकस्पादिरक्षण प्रपरहु- 

मेव च रभनामेव विद्धि । मनसा हि प्रगृहीतानि शोत्रादीनि 

करणानि प्रवतन्ते रदानयेवाश्चा ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहू- 

चिंषयाः<स्तेषु गोचरान् । 

आतत्मेन्द्रियमनोयुक्त 

मोक्तेव्याहुमेनीषिणः ॥ ४ ॥ 

इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयानाहु रथकत्पनाङ्ुशषङा , 
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शरीररथाकषेणसामान्यात् । तेषु इन्द्रियेषु यत्वेन परिक- 
स्पितेष् गोचरान् मागन् रूपादीन्विषयान् विद्धि । आसे 
न्द्रियमनोयुक्त शरीरेन्द्रियमनोभि सदित सयुतमात्मान भो 
क्तेति ससारीति आहु मनीषिम विवेकिन । न हि केवरस्या- 
त्मनो भेकठृत्वमस्ति, बुद्धथाघुपाधिकतमेव तस्य भोक्तृ 
त्वम् । तथा च श्रुयन्तर केवखस्याभोक्तृत्वमेव ददांयति- 
ःध्यायत्तीव ऊेायतीव ` इत्यादि । एव च सति वक्ष्यमाण- 

रथकस्पनया वैष्णवस्य पदस्यात्मतया प्रतिपत्तिरुपपद्यते, 
नान्यथा, स्वभावानतिक्रमात् ॥ 

यस्त्वविन्ञानवान्मव- 

त्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवदहयानि 

दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५॥ 

तत्रैव सति यस्तु बुद्धथार्य सारथि अविज्ञानवान् 
अनिपुणोऽधिवेकी प्रवृत्तौ च निदन्तौ च भवतति यथेतरो 

रथ्वययाम् अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमादहितेन मनसा प्रप्र 

स्थानीथेन सदा युक्तो भवति, तस्य अङ्कराठस्य चुद्धिसारथे 

इन्द्रियाणि अश्धसानीयानि अवश्यानि अशक्यनिनारणानि 
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दुष्टाश्वा अदान्ताश्चा इव इतरसारथे भवन्ति ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्भवति 

युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाणि वदह्यानि 

सदश्वा इव सारथे" ॥ ६ ॥ 

यस्तु पुन पूर्बोक्तविपरीतसारथिभेवति तस्य फठमाह- 
यस्तु बिज्ञानवाम् निपुण विवेकवान् युक्तेन मनसा प्रगृही- 

तमना समाहितचिन्त सदा, तस्य अश्वस्थानीयानीन्दरि 

याणि प्रवर्तयितु निवतयितु बा शक्यानि बहयानि दान्ता 

सदश्वा इवेतरसारथे ॥ 

यस्त्वविज्ञानवान्मव- 

त्यमनस्कः सदाष्ुचि । 

न स तत्पदमाभोति 

स'<सार चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 

तत्र पूर्वाक्तस्याविज्ञानवता बुद्धिसारथेरिद फलमाद-- 

यस्स्वविज्ञानवान्भवति । अमनस्क अप्रगृहीतमनस्क स 

तत एव अचि सदैव । न स रथी तत पूरबोक्तमक्षर 
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यत्पर पदम् आप्नोति तेन सारथिना । न केवल तन्नाप्राति, 

ससार च जन्ममरणलक्षणम् अधिगच्छति ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्भवति 

समनस्क सदा छ्युचिः। 

सतु तत्पदमाभोति 

यस्माद्भयो न जायते ॥ ८ ॥ 

यस्तु द्वितीयो चिज्ञानवान् भवति चिन्ञानवस्सारथ्युपेत्तो 

रथी, बिद्धानियेतत् । युक्तमना समनस्क स तत एव सदा 

श्युचि । स तु तत्पदमाप्नोति, यस्मादाप्रात्पदावप्रच्युत सन 

भूय पुन न जायते ससरे ॥ 

विन्ञानसारथियस्तु 
मन*परग्रहवान्नर । 

सोऽध्वन पारमाभोति 

तदिष्णो, परम पदम् ॥ ९॥ 

किं तत्पदभिलयाद-- विज्ञानसारथि यस्तु यो बिषेकवुद्धि- 

सारथि पूर्वोक्तं मन प्रग्रहवान् प्रगृहीतमना समादितचित्त 

8 1: 
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सन् छ्चि्नरो विद्वान्, स अध्वन ससारगते पार परमेव, 

अथिगन्तव्यभित्येतत्, आप्नोति, म॒न्यते सवैससारबन्धनै । 

तत्त विष्णो ब्यापनशीरस्य ब्रह्मण परमाप्मनो वासुदेवा- 

ख्यस्य परम प्रषष्ट पद स्थानम् , सतन्त्वभिव्येतत् , यत्त असा- 

वाप्नोति विद्धान् ॥ 

५ ९ 

इन्द्रियेभ्यः परा हथो 

अर्थेभ्यश्च पर मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धि- 

बैद्धेरात्मा महान्पर ॥ १०॥ 

अधुना यत्पद ग तव्य तस्येन्द्रियाणि स्थूरान्यारभ्य सू 

क््मतारतम्यक्रमेण प्रयगासमतयाधिगसम कर्वैव्य इल्येवमर्थमि- 

दृमारभ्यते । स्थूटानि तावदिन्द्रियाणि, तानि यै परैरथैरा 
प्मप्रकाङानायारम्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्य स्वकार्येभ्य ते परा 

हि अथौ सूक्ष्मा महान्तश्च प्रयगात्मभूताश्च । तेभ्योऽपि 

अर्थेभ्यश्च पर सूष्ष्मतर महत्मयगार्मभूत च मन । मन क्ष- 

व्ववाच्य मनस आरम्भक भूतसूरमम् , सकल्पविक्पादार- 
स्भकस्वात्। मनसोऽपि परा सूष्घ्म्तरा महत्तर प्रलगात्मभूता 
च बुद्धि , बुद्धिशषब्दवान्यमभ्यवसायाधारम्भक भूतसूक्ष्मम् । 

[॥ 
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बुद्धेरात्मा सव्राणिबुद्धीना प्रतयगास्मभूतत्वादाप्मा महान् 

सवैमहन्त्वात् अन्यक्ताद्यस्रथम जात हैरण्यगर्भं तत्त्व बोधा- 

बोधात्मक महानात्मा बुद्धे पर इत्युन्यते ॥ 

महत परमव्यक्त- 

मन्यक्तात्पुरुष पर, । 

पुरुषान्न पर किचि- 
$ 

त्सा काशा सा परा गति ॥ ११॥ 

महतोऽपि पर सूमतर प्रयगात्मभूत सवैमहन्तर च अ 

व्यक्त सवस्य जगतो बीजभूतमन्याङृतनामरूप सतन्व स्वं 
कायकारणशक्तिसमाहाररूपम् अन्यक्तम् अव्याकृताकाचा- 
दिनामवान्य परमात्मन्योतप्रोतभावेन समाश्रित बरकणि 
कायामिव वटबृक्षशक्ति । तस्मादव्यक्तात् पर सूक्ष्मतर 

सवैकारणकारणस्वासयगात्मत्वाच्च माश्च, अत एव पुरुष 
सर्वपूरणात् । ततोऽष्यस्य परस्य प्रसङ्ग निवारयन्नाह-- 
पुरुषान्न पर किंचिदिति । यस्मान्नास्ति पुरुषाशिन्माच्रधनात्पर 

किंचिढपि वस्त्वन्तरम्, तस्मात्सुक्ष्मत्वमहस्वप्रल्गाप्मत्वाना 
मा काष्ठा निष्ठा पयैवसानम् । अत्र हि इन्द्रियेभ्य आरभ्य 

सृक्ष्मत्वादि परिसमाप्तम् । अत एत च गन्तृणा स्ेगति 
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मता ससारिणा सा परा प्रकृष्टा गति , 'यद्रस्वा न निव 

तेन्ते ̀  इति स्मृते ॥ 

एष सर्वेषु भूतेषु 
गढोऽत्मा न प्रकाशते । 

हदयते त्वग्प्यया बुद्धा 

खश्मया सश्मदरदिभि, ॥ १९॥ 

नलु गतिश्वेदागलयापि भवितव्यम्, कथम् ‹ यस्माद्भूयो 

न जायते" इति नैष दोष । सर्वस्य प्रयगात्मत्वादवगति- 

रेव॒गतिरित्युपचयेते । प्रयगात्मत्र च दर्हितम् इन्द्रियम- 

नोदुद्धिपरत्वेन । यो दहि गन्ता सोऽयमप्रलभूष पुरुष 
गच्छति अनात्मभूत न विन्दति स्वरूपेण । तथा च श्रुति 
‹ अनध्वगा अध्वद्यु पारयिष्णव ` इयाद्या । तथा च दृं 

यति प्रलयगीप्मत्व स्वस्य-- एष पुरुष सर्वेषु त्रह्मादिस्त- 
म्बपयंन्तेषु भूतेषु गूढ ॒सवृत्त द्दौनश्रवणादिकममां अविध्ा- 

मायाच्छन्न अत एव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्य- 

चित् । अहो अत्तिगस्भीरा दुरवगाश्चा विचित्रा चेय माया, 

यदेय सवो जन्तु परमाथत परमार्थसतत्वोऽप्येव बोभ्य- 

मानोऽह परमात्मेति न गृह्णाति, अनाप्मान दहन्द्रियादिस 
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घातमात्मनो हदयमानमपि घटादिववास्मत्वेनाहममुध्य पुत्र 

इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्णाति । नून परस्यैव मायया मोखुह्यमान 

सर्वो रोकोऽय बश्रमीति। तथा च स्मरणम्-- ' नाह प्रका- 

श॒ सवस्य योगमायासमावृत ` इयादि । नयु बिरुडढमिदसु- 

च्यते-- मत्वा धीरो न शोचति, न प्रकारत इति च । 

नैतदेवम् । असर्छृतयुद्धेरषिन्ञेयत्वान्न प्रकाश्चत इत्युक्तम् । 
दृश्यते तु सस्कृतया अग्र्यया, अभ्रमिवाभ्रया तया, एकाभरतयो- 

पेतयेस्येतत् , सृक्ष्मयां सूश्मवस्तुनिरूपणपरया । कै ? सुष्ष्म- 
दर्िभि !इन्द्रियेभ्य परा ह्यथ ' इ्यादिप्रकारेण सूष्ष्मता- 

पारभ्पयैदशेनेन पर सूक्ष्म द्रष्टु शील येषा ते सृष््मद्िन , 

तै सृक्ष्मदर्िभि , पण्डितैरियेतत् ॥ 

यच्छेदाञ्नमी पाज्ञ- 

स्तव्यच्छेञ्ज्ञान आत्मनि । 

ज्ञानमात्मनि मरति नियच्छे- 

तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ १२ ॥ 

तसपरतिपत्युपायमाह--- यन्छेत् नियच्छेदुपसदरेत् पराश 

विवेकी । किम्? वाक् वाचम्; वागत्रोपल्षणाथ सरवेषामि- 
न्द्रियाणाम् । क मनसी मनसि । छान्दस दैष्यैम् । तश्च मन 



१८२ काटकोपमिषद्धाप्ये 

यच्छेत् ज्ञने प्रकादयस्वरूपे बुद्धावात्मनि । बुद्धिं मनभा- 
दिकरणान्याप्रोहीयास्मा प्रयक् च तेषाम् । ज्ञान बुद्धिम आ- 
त्मनि महति प्रथमजे नियन्छेत् । प्रथमजवत्स्वन्छस्वभावक- 

मात्मनो विज्ञानमापादयेदिद्यथ । त च महान्तमास्मान 

यच्छेत् चान्ते सर्बधिक्ेषप्रयस्तमितसरूपे अविक्रिये स्ौन्तरे 

सर्वबुद्धिश्रययसाक्षिणि युख्ये आस्मनि ॥ 

उस्िष्ठत जाग्रत 

प्राप्य वराक्षिवोधत । 

कुरस्य धारा निहिता दुरययथा 

दुं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ 

एव पुरषे आत्मनि सर्व प्रविलाप्य नामरपकर्म॑त्रय यन्मि- 

ध्याज्ञानविलुम्मित क्रियाकारकफठङक्षण स्वाप्मयाथात्म्य- 
ज्ञानेन मरीन्युदकरऽजुसपेगगनमङानीव मरीचिर््जुगगनस्य 

रूपवदीनेनैव स्वस्थ प्रशान्त कृतकृत्यो मवति यत , अतस्तद 
शनाथेमनाधविया्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जन्तव , आत्मज्ञानाभि- 

मुखा भवत, जामत अज्ञाननिद्राया घोररूपाया सवौनर्थवी- 

जभूताया क्षय कुरुत । कथम् ? प्राप्य उपगम्य वरान् प्रङक+ 

छानाचायस्तित्वविद् , तदुपदिष्ट सर्बान्तरमास्मानमहमस्मीति 
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निबोधत अवगच्छत , न हपेक्षितम्यमिति श्रुतिरसुकम्पया 
आह माठृबत् , अतिसूक्ष्मवुद्धिविषयत्वाञ्ज्ञेयस्य । किमिव 
सृक्ष्मबुद्धिरिति, उच्यते-~~- श्षुरस्य धारा अग्र निहिता ती- 

क्ष्णीकृवा दुरत्यया दु खेनालययो यस्या सा दुरयया । यथा 
सा पद्धया दुगमनीया तथा दुर्म॑दु सपाद्मित्येतत् , पथ 
पन्थान तत् त ज्ञानकक्षण मार्ग कवय मेधाविनो वदन्ति । 

जञेयस्यातिसुष्मल्वात्तद्विषयस्य ज्ानमागस्य दु सपाद्यस्व वद्- 

न्तीलयभिप्राय ॥ 

अच्चाज्दमरपद्दोमरूपमव्यय 
तथारस निस्यमगन्धवच यत् 

अनाश्यनन्त महत, पर भ्रुव 
निचाय्य त मत्युसखात्प्रसुच्यते ॥१५॥ 

तत्कथमतिसुक्ष्मस्व ज्ञेयस्येति, उल्यतते । रथूखा ताव- 
दिय मेदिनी शब्दस्पदीरूपरसगन्धोपचिता सर्वन्द्रियविषय 
भूता तथा शरीरम् । ततरैकैकरुणापकषेण गन्धादीना सूक्ष्म 
स्वम स्वविश्युद्धत्वनिलयत्वादितारतस्य दृष्टमबादिषु याव 

दाकाकामिति । ते गन्धादय सवै एव स्थूहत्वाद्धिकारा 
शब्दान्ता यत्र न सन्ति, किमु तस्य सूष्ष्मत्वादिनिरतिक्ल- 



१८४ काटकोपनिषद्धाष्ये 

यस्व वक्तथ्यमिलेतदरौयति श्रुति -- भश्षब्दमस्यक्ेमरूपम- 
रसमगन्धवश्च यत्, एतब्धाख्यात ब्रह्म । अव्ययम् , यद्धि 

शब्दादिमत् , तब्येति , इद त्वशषब्ादि मत््वादव्यय न व्येति 

न क्षीयते, अत एव च नियम् , यद्धि व्येत्ति, तदनिलयम् , 

इद तु न व्येति, अतो नियम । इतश्च नियम्--अनादि 

अविधमान आदि कारणमस्य तदिदमनादि । यंच्चादिमत् , 

तत्कार्यत्वादनिलय कारणे प्रीते यथा प्रथिव्यादि; इद तु 

सर्वैकारणत्वादकारयम् , अकायैत्वाननिलम् › न तस्य कारणमस्ति 

यास्मिन्प्रङीयेत । तथा अनन्तम् अविद्यमानोऽन्त कायमस्य 

तदनन्तम् । यथा कदस्यादे फलादिकायोत्पादनेनाप्यनि 

त्त्व हृष्टम् , न च तथाप्यन्तवन्त्व ब्रह्मण , अतोऽपि नियम् । 
मत॒ महत्त्वादरद्धथारूयात् पर विखक्षण नि्यविज्ञपतिस्व- 

रूपत्वात्, सवंसाकषि हि सव॑भूतात्मत्वाद्रह्य । उक्त हि--' एष 

सर्वेषु भूतेषु ̀ इलयादि । ध्रुव च कूटस्थ निय न प्रथिव्यादि- 

बदापेक्षिकं नियत्वम । तत् एव भूत रक्ष आत्मान निचाय्य 
अवगम्य तम् ज्ञात्मान सत्युखात् मृत्युगोचरादविध्याका- 

मकमेरश्चणात् प्रसुश्यते वियुज्यते ॥ 

नाचिकेतसुपाख्यान 

सत्युपोक्त. सनातनम् । । 



तृतीया बवह्की | १८५ 

उक्त्वा श्युल्वा च मेधावी 

ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ 

्रसतुतविज्ञानस्तुयथैमाह श्रुति -- नाचिकेत नचिकेतसा 
प्राप्त नाचिकेत सृत्युना प्राक्त मृपयुप्रोक्तम् इदमाल्यनमुपा- 

स्यान वहीत्रयलश्चण सनातनं चिरतन वैदिकत्वात् उक्ला 

्राह्मणेभ्य श्रवा च आवचार्येभ्य मेधावी ब्रह्मेव छोको त्रहच- 
लोक तस्मिन् ब्रह्मछोके महीयते आत्मभूत उपास्यो भव- 

तीत्यभिप्राय ॥ 

य इम परम गद्य 

ख्राययेहृह्यससदि । 

प्रयतः श्राद्धकाले वा 
लदानन्लयाय कल्पते ॥ 

लदानन्द्याय कल्पत इति ॥ १७ ॥ 

इति त्रतीया बट ॥ 

इति काठकोपनिषदि पथमोऽभ्यायः ॥ 

य॒ कश्िदिम भ्न्थ परम प्रशृष्ट गुह्य गोप्य श्रावयेत् 

भरन्थताऽधेतश्च ब्राह्मणाना ससदि ब्रह्मसरसदि प्रयत शचि- 
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भूत्या श्राद्धकाडे वा श्रावयेत् जुश्लानान् › तत् श्राद्धम् अस्य 
आनन्त्याय अनन्तफाय कट्पते समभ्यैते । द्वि्वचनम- 

ध्यायपरिसमाप्यर्थम् ॥ 1 

दति तृतीयवह्छीभाष्यम् । 

इति श्रीमप्परमहसपरि्ाजकानचार्यस्य 

भीगोवि दभगवप्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्ीमच्छकरभगवत कृतौ 

काटकोपनिषद्धाष्ये 

प्रथमोऽध्याय ॥ 
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दितीयोऽध्याय, ॥ 

--- ध 

घ सर्वेषु भूतेषु गुढोऽत्मा न प्रकाशते" 

+ दृश्यते प्वग्रयया बुद्धथा ' इत्युष्तम् । क 

पुन प्रतिबन्धोऽग्रयाया बुद्धे, येन तदभा- 

वादात्मा न दद्रयत इति तददक्ञंनकारणभ्रद 

कनाथा वही आरभ्यते, विज्ञाते हि श्रेय प्रतिब धकारण 

तद्पनयनाय यन्न आरण्धु शक्यते, नान्यथेति-- 

पराचि खानि व्यतुणत्स्वयमू 

स्तस्मात्पराड् पदयति नान्तरात्मन् । 

कथिद्धीर परल्यगात्मानमेश्च 

दाव्र्तचश्षुरणतत्वभिच्छन् ॥ १॥ 

पराश्वि परागश्वन्ति गन्छन्तीति, खानि खोपकक्षि- 

तानि श्र्लादीनीन्द्रियाणि खानीस्युच्यन्ते । तानि परा 

ङमच्येव शाब्दादिविषयप्रकाशनाय प्रवतैन्ते । यस्मादवस्वभा- 

वकानि तानि व्यतृणत् हिसितवान् हनन कतवानित्यथे । 
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कोऽसौ ? स्वरयभू परमेश्वर स्वयमेव स्वतन्त्लो भवति सवैदा 

न परतन्ल्ञ इति । तस्मात् पराङ् पराभ्रपाननात्मभूताञ्शब्दा 

दीन् पश्यति उपछङभते उपरुन्धा नान्तरात्मन् नान्तराप्मा- 

नमित्यथं । एवसखभवेऽपि सति लोकस्य कथित् नया 

प्रतिश्लोत प्रवतेनमिव धीर धीमान्बिबेकी प्रत्यगात्मान 

परस्यक् चासावाप्मा चेति प्रत्यगात्मा 1 प्रतीच्येवात्मङ्ञब्दो 

रूढो छोके, नान्यत्र । व्युप्पत्तिपक्षेऽपि तत्रैवाप्मशब्दौ व~ 

तेते, ‹ यश्चाप्रोति यदादत्ते यश्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य 

सत्तो भावस्तस्मादाप्मेति कीलयेते › इप्याप्मश्चब्दब्युप्पत्ति- 

स्मरणात् । त प्रत्यगार्मान स्वस्वभाषम रक्षत अपश्यत् 

पद्यतीप्य्थं , छन्दसि काङानियमात् । कथ पयतीति, 

उन्यते-- आवृत्तचक्षुः आघृत्त व्याधृत्त चक्षु ॒श्रोघ्रादिक- 

मिन्द्रियजातमक्षेषतिषयात् यस्य स आवृृत्तच्ु । स एव 

सस्छृत प्रयगात्मान परयत्ति । न हि बाद्यविषयारोचन- 

परत्व प्रयगास्मक्षण चैकस्य सभवति । किमिन्छन्पुनरिप्थ 

महता प्रयासेन स्वभावप्रबृत्तिमियेध छृष्वा धीर प्रयमा 

स्मान पश्यतीति, उन्यते | अम्रतत्वम् अमरणधभत्र निय 

स्वभावताम् इछन अत्मन इत्यथै ॥ 
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पराच कामाननुयन्ति बाला 

स्ते खल्योर्थन्ति विततस्य पादम् । 
अथ धीरा अस्रतत्व विदित्वा 

धववमधरुवेष्विह न भराथेयन्ते ॥ २॥ 

यत्तावत्स्वामाविक परागेवानाप्मदर्शंन तदात्मदशेनस्य प्र 

तिबन्धकारणमविध्ा तप्प्रतिकूरत्वाध्ा च परागेवानिद्यौपप्रद्- 

हितेषु दृष्टादृष्टेषु भागधु दृष्णा ताभ्यामविच्यातृष्णाभ्या प्रति 

बद्धात्मददीना पराच बहिगतानेव कामान् कास्यान्विषयान् 

अनुयन्ति अनुगन्छन्ति बारा अल्पप्रज्ञा ते तेन कारणेन 

मयो अविद्ाकामकर्मससुदायस्य यन्ति गन्छन्ति विततस्य 

विम्तीणस्य सर्वतो व्याप्तस्य पाञ्च ॒पाशयते बध्यते येन त 
पाञ्च दैहेन्द्रियादिसयोगवियोगलक्षणम्। अनवरत जन्ममरण- 

जरारोगाद्यनेकानर्थत्रात प्रतिपद्य-त इय्थं । यत ण्वम् अथ 

तस्मात् धीरा विवेकिन प्रयगास्मस्वरूपावस्थानलक्षणम् अमृ 

तस्व श्रव विदित्वा । देवाद्यमृतत्व ह्ुवम् , इद तु प्रयगा्म- 

स्वरूपावस्थानङक्षण धुवम् , ८ न कमणा वधते नो कनीयान् ' 

इति श्रुते । तदेवभूत करूटस्थमविचाल्यममृतत्व विदित्वा 
अध्रुवेषु स्वपदार्थे अनित्येषु निर्धायै, ब्राह्मणा इहं ससार 
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ऽनर्थप्राये न प्राैयन्ते किचिदपि प्रलयगार्पदक्षंनप्रतिकूकत्वात् । 

पत्रवित्तरोकैषणाभ्यो व्युत्ति्ठन्येवेदखभिप्राय ॥ 

येन रूप रस गन्ध 

शाब्दान्स्परा अ सेधुनान् । 

एतेनैव विजानाति 
किमन्न परिशिष्यते । एतद्वै तत् ॥२॥ 

यद्विज्ञानान्न किंवचिदन्यप्प्राथेयन्ते ब्राह्मणा , कथ तद्धि 

गम इति, उन्यते-- येनं विज्ञानल्लभावेनाप्मना खूप रस 

गन्ध शब्दान् स्पर्शाश्च भथुनान् भे थुननिमित्तान्युखप्रययान् 

विजानाति विस्पष्ट जानाति सर्वो छोक । नमु नैव प्रसिद्धि 
छोकस्य आत्मना देहाहिविलक्षणेनाह् विजानामीति । देहा- 

दिसघातोऽष् विजानामीति तु सर्वो खोकोऽवगन्छति । नजु 

देहादिसधातस्यापि शब्दादिस्वरूपत्वाविशेषादिक्षेयत्वानिशेषा- 

श्च न युक्त विज्ञातृत्वम् । यदि हि देहादिसघातो शूपादयात्मक 

सन् रूपादीन्विजानीयात्, तदं बाह्या अपि रूपादयो ऽन्योन्य 

स्वस्वरूप च विजानीयु ! न चैतदस्ति । तस्मादेहादिल- 
क्षणाश्च रूपादीन् एतेभैव देद्टादिव्यतिरिक्तेनैव विज्ञानस्वभावे 

नात्मना विजानाति छोक । यथा येन ठोहो दहति सो- 
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ऽभ्निरिति तद्वत् आत्मनोऽविज्ञेयम् । किम् अन्न असिमिटाके 

परिशिष्यते न किंचिप्परिक्िष्यते सवमेव प्वारमना विज्ञेयम् , 

यश्चाप्मनोऽविज्ञेय न किचिष्परिश्चिष्यते, स आत्मा सवज्ञ । 

णत तन् । किं तत् यन्नविकफेतसा प्रष्ट देवादिभिरपि विचि 
किस्सित धमौदिभ्योऽन्यत् विष्णो परम पद् यस्मात्पर 

नास्ति तद्र एतत् अथिगतमिलयथ ॥ 

स्वभान्त जागरितास्त 

चोभौ येनानुपदयति । 

महान्त विसुमात्मान 

त्वा धीरो न दचोचति ॥ ४॥ 

अतिसृक्ष्मप्वाहुविज्ञेयमिति मल्वैतमेवार्थं पुन पुनराह- 

स्वप्नान्त सखप्रमध्य सखप्रविज्ञेयभित्येतत् । तथा जागरितान्त 

जागरितमध्य जागरितविज्ञेय च । उभौ स्वप्रजागरितान्तौ 

येन आत्मना अनुपश्यति रोक इति सवं पूर्ववत् । त महान्त 
विुमात्मान मत्वा अवगम्यात्मभावेन साक्षाद्हमस्मि परमा 

मेति धीर न शोचति ॥ 

य इम मध्वद् वेद् 

आत्मानं जीवमन्तिकात् । 
५ 0 13 
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इंच्ान भ्रूतभव्यस्य 
न ततो विज॒ग॒प्सते । एतद्वै तत् ॥५॥ 

किच, य कथित् इम मध्वद कर्मफटमुज जीव प्राणा 
दिकलापस्य धारयितारमात्मान वेद् विजानाति अन्तिकात् 

अन्तिके समीपे दंशानम् इरितार भूततमव्यस्य काठत्रयस्य 
तत ॒तद्विज्ञानादूरध्वमाप्मान न बिज्जुगुप्सते न गोपायितु 

मिच्छति, अभयप्राप्ततात् । यावद्धि भयमध्यस्थोऽनित्यमा- 

प्मान मन्यते तावद्वोपायितुमिच्छत्यात्मानम्। यदा तु निप्यम 

दैतमाप्मान विजानाति, तदा क क्रं छतो वा गोपायितु- 

भिच्छेत् । एतद्वै तदिति पूववत् ॥ 

य पूवं तपसो जात- 
मद्धथः पवैमजायत । 

गुहा प्रविरय तिष्ठन्त 

यो भूतेभिन्यैपदयत । एतद तत् ॥६॥ 

य॒ प्रत्यगात्मेश्धरभावेन निर्दिष्ट, स सवौस्मेत्येवदरी- 

यति--य कश्चिन्युभुश्चु पूर्व प्रथम तपस ज्ञानादिरुक्षणा- 

्रह्मण इत्येतत् , जातम् उत्पन्न हिरण्यगसैम्। किमपेक्ष्य पूर्वै 
भिति, आदह--अद्धध पूरवैम अप्सहितेभ्य पथ्वभूतेभ्य , न 
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केवलाभ्योऽद्भय इत्यभिप्राय । अजायत उत्पन्न यस्त प्रथ- 
मज देवादिकषरीराण्युत्पा्च सर्वप्राणिुक्च हृदयाका्च प्रनिश्य 
तिष्ठन्त शब्दादीनुपरूभमान भूतेभि भूतै कायैकरणल 
क्षणै सह तिष्ठन्त यो व्यपद्यत य॒ पर्यतीत्येतत्, य एव 
पश्यति, स एतदेव पर्यति-- यत्तत्कृतं ब्रह्म ॥ 

या प्राणेन सभमवति 

अदितिदैवतामयी । 

शां प्रविदय तिष्ठन्तीं 

या भ्रूतेभिव्यंजायत । एतद्वै तत् ॥५॥ 
किच, या स्वैदेवतामयी सवैदेवतास्मिका प्राणेन हिर- 

ण्यगभरूपेण परस्माद्रह्यण समवति शब्दादीनामदनत् 

अदिति ता पूेवद्भुहा प्रविर्य विष्ठन्तीम् अदितिम् । तामेव 
विशिनष्टि--या भूतेभि भूते समन्विता व्यजायत उत्पभने- 
व्येतत् ॥ 

अरण्योर्निहितो जातवेदा 
गम इव सुभृतो गभिणीभिः। 

दिवे दिव ईड्यो जागरवद्धि 
हैविष्मद्धिमेलष्येभिरप्नि । एतद्वै तत् ॥ 
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किंच) य अधियज्ञम् उन्तराधरारण्योर्मिहित स्थित जात- 

वेदा अम्नि पुनं सवैहविषा भोक्ता अध्यात्म च योगिभि , 

गभ इव गर्िणामि अ तवन्नीभिरगर्हितान्नभोजनादिना 

यथा गर्म सुरत सृष्ट सम्यग्श्तो खोके, शत्थमेव ऋत्वि 

म्भिर्योगिभिश्च सुष्ेत इत्येतत् । किंच, दिवे दिवे अहन्य 

इनि ईड्य स्तुत्यो बन्द्रश्च क्मिभिर्योगिभिश्वाध्वरे हृदये च 

जाग्रबद्धि जागरणशछीरे अप्रमन्तैरिप्येततं । हविष्मद्धि आ- 

ज्यान्मिद्धि भ्यानभावनावद्धिश्च मनुष्येभि मनुष्यै अन्नि , 

एतद्वै तत् तदेव प्रकत ब्रह्म ॥ 

यतश्थोदेति स्थैः 
अस्त यत च गच्छति । 

त देवा" स्वँ अर्षिता- 

स्तदु नात्येति कञ्चन । एतद्वै तत् ॥ 

किष, यतश्च यस्मास्म्णात् उदेति उत्तिष्ठति सू , अस्त 
निम्खोचन तिरोधान यत्त॒ यस्मिन्नेव च प्राणे अहन्यहनि 

गन्छति, त प्राणमात्माने देवा सर्वे अग्न्यादथ अधिदैव 

वागादयश्चाध्यात्म सर्वे चिश्वे अरा इव रथनाभौ अर्पिता 

सप्रयेदिता स्थित्िकारङे । सोऽपि ब्रह्मैव । तत् एतत्सवौ- 
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मक ब्रह्म, ड नात्येति नातीत्य तदात्मकता तदन्यत्व गच्छ- 
ति, कश्चन कथ्िदपि एतद्वै तत् ॥ 

यदेवेह तदसुल 
यदसु तदन्विह । 

शलो; स सृत्युमाभोति 
य इह नानेव प्यति ॥ १०॥ 

यद्भह्यादिस्थावरान्तेषु बतेमान तत्तदुपाधित्वादन्रह्यनदब 
भासमान ससायैन्यत्परस्माद्रह्यण इति मा भूर्कस्यचिदाशच 
देतीदमादह-- यदेवेह कार्यैकारणोपाधिसमन्वित ससारधमे 
बदवभासमानमविवेकिनाम् , तदेव खास्मस्थम् अभुत्र निल 
विज्ञानघनस्वभाव स्वै ससारधमेवजित ब्रह्म । यच्च असुत्र अ- 

सुष्मिननात्मनि स्थितम् , तदनु इह तदेव इह कार्यकरणनामशरू- 
पोपाधिम् अनु बिभाव्यमान नान्यत् । तत्रैव सति उपाधि- 
स्वभावमेददृष्टिटक्षणया अबिद्यया मोहितं सन् य इह 

नह्मण्यनानाभूते परस्मादन्योऽह मन्तोऽन्यत्पर ब्रह्मेति नानेव 
भिन्नमिव पशचयति उपठभते, स मृलयोमैरणात् मृत्यु मरण पुन 

पुन जननमरणभावमाप्रोतति प्रतिपद्यते । तस्मात्तथा न 

पश्येत् । विज्ञानैकरस नैरन्तर्यैेणाकाशवसरिपूर्णं ब्यवाहम- 
स्मीति पश्येदिति वाक्याथे ॥ 
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मनसेवेदमास्तव्य 
नेह नानास्ति किन्न । 

त्थोः स मृत्यु गच्छति 
य इह नानेव परयति ॥ ११॥ 

भागेकत्वविज्ञानादाचायागमसस्छृतेन मनसेव इद बदहैक- 
रसम् आप्तव्यम् आत्मैव नान्यदस्तीति । आपने च नानाप्वप्- 

त्युपस्थापिकाया अविद्याया निघरत्तत्वात् इह ब्रह्मणि नाना 

नास्ति किंचन अणुमाल्ञमपि । यस्तु पुनरविद्यातिमिरदष्टि 

न सुच्ति इह ब्रह्मणि नानेव परशचयति, स मूलयोमूस्यु गच्छयेव 

स्वल्पमपि मेदमध्यारोपयन्नियथ ॥ 

अङ्कछटमातवः पुरुषो 
मध्य आत्मनि तिष्ठति । 

हेशाच भूत भव्यस्य 
न ततो विच्चगुष्सते । एतद्वै तत् ॥ 

पुनरपि तदेव प्रकृत ब्रह्माह- अङ्कुष्ठमात्र अङ्खष्ठपरिमा- 
ण । अङ्कुष्टपरिमाण हृदयपुण्डरीक तच्छिद्रवयैन्त करणो- 
पाधिरङ्क्ठमाल्न अङ्कुष्ठमात्रवशपवेमभ्यवसैम्बरवत् । पुरुष 
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पूणेमनेन सवेमिति । मध्ये आत्मनि शारीरे तिष्ठति य तम् 

जआसानम् दशान भूतभव्यस्य विदित्वा; न तत इत्यादि 
पूववत् ॥ 

अष्टमा, पुरुषो 

ज्योतिरिवाधूमकः, । 
इंदानो मूत भव्यस्य 

स ण्वाद्य स उ श्वः। एतद्वै तत् ॥ 

किंच, अङ्कुष्ठमाज्ञ पुरुष अ्योतिरिव अधूमक , अधूमक- 

भिति युक्त ज्योति परत्वात् । यस्त्वेव रषश्ठितो योगिभिहैदये ईं 

शान भूतभव्यस्य स एव निय कूटस्थ अश्च इदानीं प्राणिषु 

चतेमान स उ श्वोऽपि वर्िष्यते, नान्यस्तत्समोऽन्यश्च जनि- 

ष्यत इत्यथे । अनेन ‹ नायमस्तीति चैके इल्यय पक्षो 

न्यायतोऽपराप्नोऽपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रसयुक्तं › तथा क्षण- 
भङ्गवादश्च । 

यथोद्क दुर्गे वृष्ट 

पवैतेषु विधावति । 
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एवं धमौन्पथक्परथ- 
स्तानेवानुविधावति ॥ १४॥ 

पुनरपि भेददशैनापवादं ब्रह्मण आह--~ यथा उदक दुर्गे 
दुमे देके उचिते वृष्ट सिक्त पवेतेषु पर्वेवत्सु निश्नप्र 
लषु विधावति विकीर्ण सद्धिनदयति, एव धर्मान् आत्मना- 
ऽभिन्नान् पथक् पर्यन् प्रुथगवे प्रतिहरीर पश्यन् तानव 

शरीरभेदानुर्तिन अनुनिधावसि । शरीरभेदमेव पथक् पुन 

पुन भ्रतिपथत इत्यथे ॥ 

यथोदकं शद्धे शुद्ध 
मासिक्त तादृगेव प्रवति । 

एव सुनेर्विजानत 

आत्मा भवति गौलम ॥ १५॥ 

इति चतुथी ब्ध | 

अस्य पुनर्विद्यावतो विष्वस्तोपाधिकृतभेददर्शनस्य विश्यु- 

द्विज्ञानघनैकरसमद्वयमाप्मान पहयतो विजानतो सनेमैनन 
श्लीरस्यातस्मस्वरूप कथ सभवतीति, उच्यते-- यथा उदक 

छदे प्रसन्ने शुद्ध प्रसन्नम् आसिक्त प्रक्षिप्तम् एकरसमेव 
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नान्यथा, तादृगेव भवति अत्माप्येवमव भवति एकत्व विजा- 

नतो मुने मननक्षीरस्य हे गौतम । तस्माच्छुतार्किकभेदरृष्टि 
नास्तिकङुदृष्टि चोजिद्ित्वा माद्पिवृसदहसखभ्योऽपि हितैषिणा 

बेदेनोपदिष्टमात्मैकल्वदक्षन शान्तदुर्वैराद्रणीयमित्यथं ॥ 

इति चतुथेवद्कीभाष्यम् ॥ 



पञ्चमी वही । 
[यी 

पुरमेकाददादयार- 

मजस्थावक्रचेतसः । 
अवु्टाय न शोचति 

विमुक्त विसुच्यते । एतद्वै तत् ॥ १॥ 

पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्मतत्त्वनिधौरणार्थोऽयमारम्म , 
दुरविंज्ञयत्वाद्ह्यण ---- पुर पुरमिव पुरम । द्रारद्रारपाङाधि- 
छाललाद्यनेकपुरोपकरणसपक्षिदज्ञेनात् शरीर पुरम् । पुर 
च सोपकरण स्वात्मना असहतस्वतन्त्रस्वाम्यर्थं॑दृष्टम् । 
तथेद् पुरसामान्यादनेकोपकरणसहत शरीर स्वात्मना अस- 
हतराजस्थानीयस्वाभ्य्थं भवितुमर्हति । तशद शरीरा ख्य 
पुरम् एकादशद्वारम् , एकादश हाराण्यस्य-सप्न शीर्षण्यानि, 
नाभ्या सदाबौच् त्रीणि, रिरस्येकम् , तेरोकावशद्वार पुरम् । 
कस्य अजस जन्मादिचिक्रियारदितस्यात्मनो राजस्थानीयस्य 
पुरधमेविलश्वणस्य । अवक्रचेतस अवक्रम् अङटिरमाविदय. 
प्रकाशशवन्निलयमेवावस्थितमेकरूप चेतो विज्ञानस्येति अष- 
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क्रचेता तस्यावक्रचेतस राजस्थानीयस्य न्रह्मण यस्ये पुर 

त परमेश्वर पुरस्वामिनम् अनुष्ठाय ध्यात्वा । ध्यान हि तस्या- 

नुष्ठान सम्यग्विज्ञानपूवैकम् । त सर्वेषणाचिनि्क्त सन्लम 
सवैभूतस्थ ध्यात्वा न श्चलोचति । तद्िज्ञानाद्भयप्रप्ने शोका 
वसराभाबात्छ्तो मयेश्षा । इदहैवाविद्याकतकामकर्मवनधतै- 

विमुक्तो भवति । विमुक्तश्च सन्विसुन्यते , पुन शरीर न 

गृहवातीयथे ॥ 

सः शचुचिषदसुरन्तरिश्षस- 
द्धोता बेदिषदतियिदुरोणसत् । 

नृषदरसदतसद्योमस- 

दब्जा गोजा ऋतजा अदिजा 

ऋत वहत् ।॥ २॥ 

स तु नैकपुरवर््येवात्मा किं ति स्वैपुरनर्ती । कथम् ए हस 

हन्ति गच्छतीति । ज्ुचिषत् शुचौ दिवि आदित्याप्मना सीद्- 
तीति। वसु वासयति सनोनिति । बाय्वात्मना अन्तरिक्षे सी- 

दतीति अन्तरिक्षसत् । होता अपरि, ' अनिद होता! इति 

श्रुते । वेद्या प्रथिव्या सीदतीति वेदिषत् , ‹ इय वेदि परो- 
ऽन्त प्रथिव्या ` इति मश्रवणौत् । अतिथि सोम सन् दुरोणे 
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कलो सीदतीति दुरोणसत् । ब्राह्मणोऽतिथिरूपेण वा दुरो- 

णेषु गृहेषु सीदतीति दुरोणसत् । चषत् नृषु मनुष्येषु सीद- 
तीति गरषत्। वरसत् वरेषु देवेषु सीदतीति वरखत् । ऋतसत् 

ऋत सल यज्ञो वा, तस्मिन् सीदतीति ऋतसत् । व्योमसन् 

च्योभ्नि भकाशे सीदतीति व्योमसत् । अन्ना अप्सु शङ्ध- 
छयक्तिमक रादिरूपेण जायत इति अब्जा । गोजा गवि प्रथि- 

च्या ब्रीहियवादिहूपेण जायत इति गोजा । ऋतजा यज्ञा- 

क्गूपेण जायत इति ऋतजा । अद्रिजा पवैतेभ्यो नद्यादिरू 

पेण जायत इति अद्रिजा । स्वात्मापि सन् कतम् अवितथ- 

स्वभाव एत । बृहत् महान् , सर्वकारणत्वात् । यदाप्यादित्य 

एव मन्त्रेणोन्यते तदाप्यात्मस्वरूपतवमादित्यस्याङ्कीडृतमिति 

ब्रह्मणि व्यारयानेऽप्यविरोध । सर्वेथाप्येक एवात्मा जगत , 

नाप्मभेद इति मन्त्राथं ॥ 

ऊर्ध्व प्राणसुन्नयति 
अपानं प्रत्यगस्यति । 

मध्ये वामनमासीन 

विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 

आत्मन सखरूपाधिगमे छिङ्गयुच्यते--उर््व हृदयात् प्राण 
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प्ाणवृत्ति बायुम् उन्नयति ऊर्वं गमयति । तथा अपान प्रत्यक् 
अथ अस्यति क्षिपति य इति बाक्योष । त मध्ये 

हदयपुण्डरीकाकाश आसीन बुद्धावभिग्यक्तं चिज्ञानप्रकाश्न 

वामन बननीय सभजनीय विश्वे स्वँ देवा च्षुराद्य 
प्राणा रूपादिविज्ञान बहियुपाहरन्तो विश्च इव राजानम् 

उपासते तादर्ध्येनानुपरतन्यापारा भवन्तीस्यथे । यद्थौ 

यस्रयुक्ताश्च सर्वै वायुकरणव्यापारा , सोऽन्य सिद्ध इति 

वाक्याथ ॥ 

अस्य विस्रसमानस्य 

रारीरस्थस्य देहिन, । 

देटादिुच्यमानस्य 

किमनच्र परिरिष्यते । पतदै तत् ॥ ४॥ 
किंच, अस्य शरीरस्थस्य आत्मन विखसमानस्य ्र- 

ङामानस्य देदिनो देवत । विखसनशब्दार्थमाह--- देहादि- 

सुन्यमानस्येति । किम्नर परिशिष्यते प्राणादिकरपि न 

किचन परिक्िष्यते, अल देहे पुरखराभिविद्रवबण इव पुरा 

सिना यस्यात्मनोऽपगमे क्षणमान्रात्कायकरणकलापरूप सव 

मिद हतबख विध्वस्त भवति विनष्ट भवति, सोऽन्य 

सिद्ध आत्मा ॥ 
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न प्राणेन नापानेन 

मर्त्यो जीवति कश्चन । 

इतरेण तु जीवन्ति 

यस्मिन्नेताबुपाभितौ ॥ ५ ॥ 

स्यान्भत प्राणापानाश्चपगमदेवेद् विध्वस्त भवति न तु 

व्यतिरिक्तासापगमात् , प्राणादिभिरेवेह मर्त्यो जीवतीति; 

नैतद्स्ति--न प्राणेन नापानेन चष्ुरादिना बा मत्यै भसु- 
षयो देवान् कश्चन जीवति न कोऽपि जीवत्ति। न ह्येषा परा- 

थौना सत्यकारित्वाीवनहैतुस्वसुपपद्यते । सखार्थेनासहतेन 
परेण सष्टतानामवस्थान न दृष्ट केनविदुप्रयुक्त यथा गृहादीना 

छोके , तथा प्राणादीनामपि सदतत्वाद्भवितुमहति। अत इतरेण 

तु इतरेणेव सहतप्राणादिविकक्षणेन तु सवे सहता सन्त ॒जी- 
वन्ति प्राणान्धारयन्ति । यस्मिन् सहतविरुक्षणे अत्मनि सति 

परस्मिन् णतौ प्राणापानौ चक्षुरादिभि स्तौ उपाश्रितौ 
यखासहतस्यरथप्राणापानादि सवे व्यापार छुवैन्वसेते सहत 
सन् स ततोऽन्य सिद्ध इत्यभिप्राय ॥ 

हन्त तं इद् प्रवश््यामि 

गु्य ब्रह्म सनातनम् । 
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यथा च मरण प्राप्य 

आत्मा जवति गौतम ॥ ६॥ 

हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम् इद् गुह्य गोप्य ब्रह्म सना 

तन चिरतन प्रवक्ष्यामि । यद्विज्ञानात्सवैससारापरमो भवति, 

अविज्ञानाश्च यस्य भरण प्राप्य यथा च आत्मा भवति यथा 

आत्मा ससरति तथा श्णु हे गौतम ॥ 

योनिभन्ये प्रपथ्यन्ते 

शारीरत्वाय देहिन । 

स्थाणुमन्येऽनुसयन्ति 

यथाकम यथाश्रुतम् ॥ ७॥ 

योनि योनिद्टार शुक्रबीजसमन्विता सन्त अन्ये कचिद- 

बिद्याबन्तो मूढा प्रप्न्ते शरीरत्वाय शरीरम््णार्थ देहिन 

देहवन्त योनिं प्रविशषन्तीलयथे । स्थाणु बरक्षादिख्थावरभावम् 

अन्ये अलयन्ताधमा मरण प्राप्य अनुसयन्ति अलुगच्छन्ति । 

यथाकर्म यद्यस्य कम तद्यथाकर्मं येयीदृश्च कमै इहं जन्मनि 

हृत तद्रशेनेयतत् । तथा यथाश्रुत यादृश च चिज्ञानमुपाजित 

तदनुरूपमेव रदारीर प्रतिपश्चन्त इलं › ' यथाप्रह्न हि स 

भवा ' इति श्रुयन्तरात्् ॥ 
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य णष सेषु जागर्ति 

काम काम पुरुषो निर्भिमाण, | 

तदेव शुक तद्रद्म 

तदेवाम्रतसुच्यते । 

तस्मिद्टोका भिता स्वे 

तहु नालेति कञ्चन । एतद्वै तत् ॥ ८ ॥ 

चप्मतिज्ञात गुह्य ब्रह्म प्रवक्ष्यामीति तदाह--य एष सुतेषु 
प्राणादिषु जागर्ति न स्वपिति , कथम्? काम काम त तमभि- 
भरत रू्याद्यथंमविद्यया निर्मिमाण निष्पादयन् , जागसिं पुरुष 

य , तदेव शुक्र शुभ्र शद्ध तद्भह्म नान्यद्ुह ब्रह्मास्ति । तदेव 
अमृतम् अविनाशि उन्यते सर्वश्षाल्ेषु । किंच, प्रूथिव्यादयो 
स्ाकास्तस्मिन्नेव सरव ब्रह्मणि भरिता आश्रिता , सर्वटोककार- 
णत्वात्तस्य । तदु नास्येति कश्चनेस्यादि पूवैवदेव ॥ 

अश्नियैधेको सुवन प्रविष्टो 
रूप रूप प्रतिरूपो वभूव । 

ण्कस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९ ॥ 
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अत॒ कुताकफिकपाषण्डबुद्धिविचाङितान्त करणाना पर 

माणोपपन्नमप्यास्तैकप्वविज्ञानमसकरृदुन्यमानमप्ययुबुद्धीना 

जराह्यणाना चेतसि नाधीयत इति तस्भतिपादने आद्रबती 

पुन पुनरा श्रुति - अभ्नि यथा एक एव अकाशाप्मा 

सन् भुबनम् , भ.यस्मिन्भूतानीति सुवनम् , अय रोक, 

तमिम प्रविष्ट अनुप्रविष्ट, रूप रूप प्रति, दावौदिदाद्यभेद 

प्रतीय , प्रतिरूप तत्र तत प्रतिरूपनान् दाह्यभेदेन बहु- 

विधो बभूव , एक एव तथा सवेभूतान्तरासा रूप रूप स 

षा भूतानामभ्यन्तर आ्मा अतिसृक्षमव्वाहावौदिष्विव स- 

वैदे प्रति प्रविष्टत्वात् प्रतिरूपो बभूव बदिश्च सेना विङृते- 

न रूपेण आकाङवत् ॥ 

वायु्यैधैको श्ुवन प्रविष्टो 
रूप खूप प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सबैमूतान्तरात्मा 
खूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १० ॥ 

तथान्यो दृष्टान्त -- वायुयैयैक इत्यादि । प्राणात्मना 

दष्ेष्वनुप्रविष्ट । रूप रूप प्रतिरूपो बभूवेत्यादि समा- 

नम् || 
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सूर्यो यथा सवैलोकख चक्षु- 
न रिष्यते चाक्षुषैबौद्यदोचैः । 

एकस्तथा सर्वश्रुतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःग्बेन बाद्य ॥ ११॥ 

एकस्य सौत्मत्वे ससारदु खिप्व परस्यैव स्यादिति प्राप्त; 
इदसुच्यते--~ सूय यथा चक्षुष आटोकेनोपकार ुर्वनमूत्रपु- 
रीषाद्यह्ुचिप्रकाशनेन तदिन सवैखोकस्य चक्षु अपि सन् 

न दिष्यते च्यव अञ्युन्यादिददोननिमित्तैराध्याप्मिके पाप- 
दोपै बादयैश्च अद्युन्यादिससगेदोषै एक सन् , तथा स्वै- 

भूतान्तरा्मा न छिप्यते कोकदु खेन बाह्य । रोको ्यवि- 
द्या खाप्मन्यभ्यस्तया कामकर्मोद्धथ दु खमलुभवति । न 

तु सा पस्मार्थेत खात्मनि । यथा रजुुक्तिकोषरगगनेषु 
सपैरजतोद्कमलानि न रख्ञ्वादीना स्वतो दोषरूपाणि स- 

न्ति, ससर्गिणि विपरीतनुद्धथभ्यासनिभित्तान्तु तदोषवद्धिमा- 
व्यन्ते , न तहोषैस्तेषा ऊेप › चिपरीतबुद्धवध्यासवाद्या हि ते, 
तथा आप्मनि सर्वो खोक कियाकारकफलास्मक विज्ञान सपी- 

दिस्थानीय विपरीतमध्यस्य तन्निमित्त जन्ममरणादिदु खमनु- 
मवति, न तात्मा सवैटोकत्मापि सन् विपरीताध्यारोपनि- 
भित्तेन शिप्यते छोकदु खेन । छत ? बाह्य रञ्ञ्वादिवदेष 
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विपरीतबुदधयध्यासबाह्यो हि स इति । 

एको वी सवेभूतान्तरात्मा 
ण्क रूप बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थ येऽलुपहयन्ति धीरा- 

स्तेषा सुख शाभ्वत नेतरेषाम् ॥ १२॥ 

किंच, स हि परमेश्वर सर्वगत स्वतन्त्र एक , न तप्स- 

मोऽभ्यधिको वान्योऽस्ति | वशी, सै ह्यस्य जगद्र् वतैते । 

कुत ‡ सर्व॑भूतान्तराप्मा । यत एकमेव सदैकरसमात्मान 
वि्चुद्धविज्ञानघनरूप नामरूपाद्यषचद्धोपाधिमेदवशेन बहुधा 

अनेकम्रकारेण य॒ करोति स्वाप्मसत्ताभाव्ेण अचिन्प्यराक्ति 

त्वात्, तम॒ आत्मस्थ स्वशरीर हृदयाकाशे बुद्धौ चैतन्याका- 

गेणाभिव्यक्तमिप्येतत्-- न हि शरीरस्याधारत्वमात्मन , 

आकाक्चववमूतत्वात् , आददौस्थ सुखमिति यद्रत्-- तमत 

मीश्वरमाप्मान ये निवृत्तवाह्यदृत्तय अनुपश्यन्ति आचार्या 

गमोपदेकामनु साक्षादलुभवन्ति धीरा बिवेकिन , तेषा परमे 

शरभूताना क्षाश्चत नित्य सुखम् आत्मानन्दलक्षण भवति, 

नेतरेषा बाक्षासक्तबुद्धौनामविवेकिना स्वात्मभूतमपि, अवि 

द्याव्यवधानात् ॥ 
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नित्यो नित्यानां चेतनख्ेतनाना- 

मेको बहूना यो विदधाति कामान् । 

तमात्मस्थ येऽनुपदयन्ति धीरा- 

स्तेषा रान्ति दाश्वती नेतरेषाम् ॥ 

किंच, नित्य अविनाशी निलानाम् अविनाशिनम् । 

चेतन चेतनाना चेतयितृणा ब्रह्मादीनां प्राणिनाम् । अभ्निनि- 

मित्तमिव दाहकत्वमनप्रीनामुदकादी नामाप्मवैतन्यनिमिन्तमेव 

चेतयिवृत्वमन्येषाम् । किंच, स संज्ञ सवेश्वर कामिना स- 

सारिणा क्मयुरूप कामान् कभेफलानि स्वानुप्रदनिमिन्ताश्च 

कमान् य॒ एको बहूनाम् अनेकेषाम् अनायासेन निदधाति 

प्रयच्छतीयेतत् । तम॒ आप्मस्थ ये असुपद्यन्ति धीरा, 

तेषा शान्ति उपरति शाश्वती नित्या खात्मभूतैच स्यात् । 

न इतरेषामं अनेवविधानाम् ॥ 

तदेतदिति मन्यन्ते 

ऽनिर्देहय परम सुखम् । 

कथं नु तद्धिजानीया 

किसु माति षिमातिवा।॥ १४॥ 
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यत्तदाप्मविज्ञातसुखम् अनिर्देश्य ॒निरवष्ुमश्षक्य परम 
प्रकृष्ट प्राकृतपुरुष्राड्यनमयोरगोचरमपि सन्निषृत्तेषणा ये 

ब्राह्मणास्ते तदेतस्रव्यक्षमेवेति मन्यन्त, कथ सु केन प्रका- 
१ | > 

रेण तप्युखमह विजानीयाम् इदमिलयास्मबुद्धिविषयसपा- 

दयेव यथा निचरत्तविषयैषणा यतय । फिञु तत् भाति दीप्यते 

प्रकाश्चास्मकं तत् यतोऽस्मदुद्धिगोचरस्वेन विभाति विस्पष्ट 

हश्यते कं वा नेति ॥ 

न तच्च स्रूयों भाति न चन्द्रलारक 

नेमा विद्युतो 'नाभ्ति कुतोऽयमभि, । 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सवैभिद विभाति ॥ १५॥ 

हति पश्चमी बह्वी । 

अत्रोन्तरमिदम्-- भाति च विभाति चेति। कथम् 

न तत्र तस्मिन्खात्मभूते बरह्मणि सवौवभासकोऽपि सूथे 
माति तद्रद्य न प्रकाशयतीयथ । तथा न चन्द्रतारकम् , नमा 

विद्युतो भान्ति, छत अयम् अस्महुष्टिगोचर अन्नि । किं 

वहुना ? यदिद्मादिलयादिक भाति तत् तमेव परमेश्चर भान्त 

दीप्यमानम् अनुभाति अनुदीण्यते। यथा जरोद्मुकादि अभ्ि- 
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सयोगादेर्नि दहन्तमनुदहति न खत , तद्त् । तस्यैव भासा 
दीप्त्या सवैमिद् सूथदि विभाति । यत् एव तदेव ब्रह्म 
भाति च बिभाति च कायैगतेन विधिधेन भासा तस्य 
बरह्मणो भारूपत्व स्वत्तो ऽवगम्यते । न हि स्वतोऽविध्यमान 
भासनमेन्यस्य करतु शक्यम्, वटादीनामन्यावभासकलाद- 
शनात् भारूपाणा च आदिल्यादीना वद्च॑नाव ॥ 

इति पञ्चमवल्लीमाष्यम् ॥ 



षष्टी वदी । 

ऊध्यैमूलोऽवाक्शाख 
एषोऽग्वत्थ, सनातन, । 

तदेव शुक्र त्र्य 

तदेवाग्तसुच्यते । 

तस्मिष्टोका श्रिता सर्वे 

तदु नायेति कश्चन । एतद्वै तत् ॥ १॥ 

तूाबधारणेनैव मूलाबधारण वृक्षस्य यथा क्रियते छोक 
एव ससारकायवृक्षावधारणेन तन्भूरस्य ब्रह्मण खरूपावदि 
धारयिषया इय षष्ठौ बही आरभ्यते । ऊ्वैमूर रर्ध्वं मूक 
यत् तद्िष्णा परम पदमस्येति सोऽयमन्यक्तादिस्थावरान्त 

ससारब्क्ष ऊभ्वैमूख । वृक्षश्च व्रश्चनात् विनश्वरत्वात् । 
अचिच्छिन्नजन्मजरामरणशोकाद्यनेकानथौप्मक प्रतिक्षणम- 
न्यथाम्बभाव सायामरीन्युद्कगन्धवेनमरादिवदृ्टनष्टसलरूप- 
ऽ्वादवसाने च बक्षवदृ भावात्मक कदलीसतम्भवन्नि सार अ- 

नेकञ्चतपाषण्डदुद्धिनिकस्पास्यव् तत्त्वविजिज्ञासुभिरनिधौरि- 
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तेदतत्व॒ वेदान्तनिधौरितपरब्रहममूखसार अविद्याकाम- 
कमोभ्यक्तवीजप्रमव अपरन्रह्मविज्ञानक्रियाशक्तिद्रयात्मकहि- 

रण्यगभां्ुर सवेभाणिलिङ्गभेदस्कन्धै तत्ततृष्णाजलासेकोदभू 

तदप बुदधौन्द्रियचिषयप्रवाला्कुर श्रुतिस्छतिन्यायविथोपदे 
रापलमाश यज्ञदानतपञद्यनेकक्रियाुपुष्प सुखदु खघेद- 
नानकरस प्राण्युपजीव्यानन्तफङ तन्तृष्णासङिछावसेकप्ररू 
दजटिखीकृतदढबद्धमृख सव्यनामादिसप्रलोक बक्षादिभूतप 
कषिङृतनीड प्राणिुखदु सोद्धुतदषशोकजातनृयगीतवादित्र 
्वेकितास्फोरितदसिताक्रुष्टरदितद्ाहासुश्चमुेवयादयनेकशब्द- 

कृततुमु छीभूतमदहारव वेदान्तविदहितनह्याप्मदशनासन्गदाखकृ- 
तोन्छेद एष ससारघृक्ष अश्वत्थ अश्वस्थवत्कामकर्मनातेरि- 
तजियप्रचङ्ितस्वभाव । स्वमनरकतिर्यकपरेतादिभि राखाभि 
अवाक्श्ाख ; अवाच्च शाखा यस्ये स; सनातन अनादि- 

स्वाचिरग्र्ृत्त । यदस्य ससारबरक्षस्य मूर तदेव शुक्त शुभ्र 
शद्ध स्योतिष्मत् चैतन्यात्मञ्योति स्वभाव तदेव ब्रह्म सर्व 
महत्त्वात् । तदेव अशतम् अविनाशस्वभावम् उन्यते कथ्यते 
सलयत्वात् । वाचारम्भण विकारो नामधेयमच॒तमन्यदतो मर्य 
म् । तस्मिन् परमाथंसत्ये ब्रह्मणि छोका गन्धर्वैनगरमरी- 
न्युढकमायासमा परमाथेदरछंनाभावावगमना भिता आ- 
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भित्ता सर्वे समस्ता उत्पत्तिखितिलयेषु । तदु तद्भह्म नाप्येति 
नातिवतेते खृदादिकमिव घटादिकार्यं कश्चन कथिद्पि ति- 

कार । एतद तत् ॥ 

यदिद किच जगत्सर्व 

प्राण एजति नि"खतम् । 

भमहदइय वन्नभु्यत 

य दतद्धिपुरख्तास्ते भवन्ति ॥ २॥ 

यद्विज्ञानाद्मृता भवन्तीव्युन्यते जगतो मूख तदेव नास्ति 
बह्म , अमत एवेद नि सतमिति, तन्न---यदिद् किच यत्कि 

चेद जगत्सर्व प्राणे परस्मिन््रह्मणि सति एजति कम्पते, ततत 

एव नि छत निर्गत सत् प्रचरति नियमेन चेष्टते । यदेव जग 

दुत्पत्त्यादिकारण ब्रह्म तत् महद्भयम् , महश्च तत् भय च विभे 

प्यस्मादिति महद्भयम् , बखमुद्यतम् उद्यतमिव वजम् , यथा 

वजोद्यतकर खामिनम् अभियुखीभूत दृष्ठ श्रला नियमेन 

तच्छासने चतैन्ते, तथेद चन्द्रादियग्रहनक्षज्रतारकादिलक्षण 

जगस्तेश्वर नियमेन क्षणमप्यतिश्नान्त वर्तत इत्युक्तं भवति । 
ये एतत् विदु ख्ाप्मप्रवृत्तिसाक्षिभूतमेक ब्रह्म अमृता अम- 
रणधमोण ते भवन्ति ॥ 
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भयादस्या्िस्तपति 

भयात्तपति सय" | 
भयादिन्द्रश्च वायु 

खत्युधघौवति पथ्चम, ॥ ३ ॥ 

कथ तद्धयाजगदरवैत इति, आह्-- भयात् भीलया अस्य 

परमेश्वरस्य अभि तपति, भयात्तपति दूयं , भयादिन्द्रश्च 

वायुश्च सप्युधोवति पथ्चमं । न हि, हैश्वराणा छोकपाटाना 

समर्थाना सता मियन्ता चेद्रज्रोथतकरवन्न स्यात्, स्वा- 

भिभयभीतानामिष शयाना नियता प्रदृत्तिरुपपदथते ॥ 

इहे चेद्ाकोद्ध 
प्राक्दारीरस्य विसखस । 

ततः सर्गेषु छोकेषु 

चारीरत्वाय कर्पते ॥ ४॥ 

तश्च इह जीवन्नेव चेत् यदथश्षकत् शक्त सन् जानावीत्ये 

तत् , भयकारण ब्रह्म बोद्धुम् अवगन्तुम् , प्राक् पूर्वं शरीरस्य 
विस्रस अवक्षसनात्तनात् ससारबन्धनाद्धियुच्यते । न चेद 
शकद्रो रुम्, तत अनवबोधात् सर्गेषु, सृज्यन्ते येषु सष्- 
व्या प्राणिन इति सगो पथिन्यादयो टोका तेषु सर्गेषु, 
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रोकेषु छारीरप्वाय रारीरभावाय कक्यते समर्थो भवति 

शारीर गृहणातीयथं । तस्माच्छरीरविसखरसनास्गात्मावबोधाय 
यज्ञ आस्थेय यस्मादिदैवात्मनो दृशनमादरौस्थस्येव मुखस्य 

स्पष्टञुपपद्यते, न छोकान्तरेषु ब्रह्मलोकाद यत्र । स च 

दुष्प्राप ॥ 

यथादर्शो तथात्मनि 

यथा स्वभे तथा पितृलोके । 

यथाप्सु परीव ददशो 

तथा गन्धर्वछोके च्छायातपयोरिवि 
ब्रह्मलोके ॥ ५॥ 

कथमिति, उन्यते-यथा आद्रो प्रतिविम्बभूतमाप्मान प~ 

इयति रोक अयन्तविविक्तम् , तथा इह आत्मनि स्वबुद्धाबा- 

दहौवन्निमली भूताया विविक्तमाप्मनो दर्शन भवतीत्यर्थ । यथा 
स्वप्र अविविक्त जाप्रह्वासनोद्धूतम् , तथा पिके अनिविक्त 

मेव दर्चंनमात्मन कर्म॑फलोपभोगासक्तत्वात्। यथा च अप्सु 
अविविक्तावयवमात्मस्वरूप परीव दहरो परिद्टश्यत इव, तथा 

गन्धर्षरोके अविविक्तमेव दशेनमात्मन । एवे च लोकान्तरे 

घ्वपि शाद्खप्रामाण्यादबगम्यते । छायातपयोरिव अलयन्तवि- 
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विक्त बरह्मछोक एवैकस्मिन् । स च दुष्प्राप , अलयन्तविक्षि 

एकभक्षानसाध्यत्वान् । तस्मादा्मदद्ौनाय इहैव यन्न॒ कर्तं 

ञ्य इत्यभिप्रायं ॥ 

इन्द्रियाणा पथग्ाव- 

सुदथास्तमथौ च यत्| 
पएथगुत्पग्यमानाना 

मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६॥ 

कथमसौ बोद्धव्य , फं वा तदबबोये प्रयोजनमिति, 
उच्यते-- इन्द्रियाणा श्रोत्रादीनां स्वस्वविषयग्रहणप्रयोजनेन 
स्वकारणेभ्य आकाश्चादिभ्य प्रथरुत्पद्यमानानाम् अदन्त. 

विद्ुद्धात्केवराद्िन्मात्रात्मम्बरूपात् प्रथग्भाव स्वभावविलक्च 
णात्मकताम् , तथा तेषामेबेनद्रियाणाम उदयास्तमयौ च उत्प 
त्तिप्रुयौ जामत्सप्रावस्थाप्रतिपत्त्या नात्मन इति मत्वा ज्ञा 
त्वा विवेकतो धीर धीमान् न शोचति, आत्मनो नियैकस्व- 
भावस्वाव्यभिचारान्छोककारणत्वालुपपत्त । तथा च श्ुय- 
म्तरम् ८ तरति शोकमात्मवित् ` इति ॥ 

इन्दियेभ्य, चर मनो 

मनस. सत्वसुत्तमम्। 
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सत्वादधि महानात्मा 

महतोऽच्यक्तसुन्तमम् । ७ ॥ 

यस्मादात्मन इन्द्रियाणां प्रथगभवि उक्तो नासौ बहिर- 

धिगन्तव्य यस्मास्रयगाप्मा स सर्वस्य , तत्कथमिति, उन्य- 

ते-- इन्द्रियेभ्य पर मन इयादि । अथौनामिहेन्द्रियसमान- 

जातीयत्वादिन्द्रियग्रहणेनैव भ्रहणम् । पूर्व॑वदनयत् । सत्त्वश- 
ब्दाद्रुद्धिरिदयोन्यते ॥ 

अव्यक्तात्तु पर पुरुषो 
व्यापकोऽलिद्ध एव च । 

य ज्ञात्वा च्यते जन्तु 
रतत्व च गच्छति ॥ ८॥ 

अब्यक्तात्त॒ पर पुरुष व्यापक , व्यापकस्याप्याकाशादे 

सर्न॑श्च कारणत्वात् । अलिन्ञ खिञ्जथते गम्यते येन चहिज्ञ 
बुद्धथादि, तद विद्यमान यस्य सोऽयमलिङ्ग एव च , स्वस- 

सार धर्मवित इयेतत् । य ज्ञात्वा आगचायैत दाखतश्च 

मुच्यते जन्तु अविद्यादिहृद्यमन्थिमिर्जीवन्नेव , पतितेऽपि 

शारीरे अशरतस्व च गच्ठति । सोऽरिद्ग परोऽव्यक्तात्पुरुष 

इति पू्ेणैब सबन्ध ॥ 
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न सद्दो तिष्ठति रूपमस्य 
ने चष्चुषा परयति कञचनेनम् । 

हदा मनीषा मनसाभिक्छसो 
य एतदधिदुरणृतास्ते भवन्ति ॥ ९॥ 

कथ तरिं तस्य अरिद्धस्य दशंनयुपपद्यत इति, उच्यते-- 

न सदृक्षे सदशचनधिषये न तिष्ठति प्रलयगाप्मन अस्य रूपम् । 
अत न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण, चु्रंहणस्योपछक्षणाथत्वात् , 
परयति नोपमते कश्चन कथ्थिद्पि एन प्रङृतमाप्मानम् । 

कथ तर्हिं त पदयेदिति, उच्यते-- हृदा हसस्थया बुद्धया, 

मनीषा मनस सकरत्पादिरूपस्य ईष्टे नियन्त्त्वेनेति मनीद् 
तया मनीषा विकरपबजितया बुद्धथा । मनसा मनन- 

रूपेण संम्यण्ददोनेन अभिक्ल्छ अभिसमर्थित अभिप्र 
कारिते इटयेतत्त । उगप्मा ज्ञातु क्य इति वाक्यशेष । 
तमाप्मान त्रह्म एतत् ये चिदु अमृता ते भवन्ति ॥ 

यदा पश्चावतिष्ठन्ते 

ज्ञानानि मनसा सश्ट। 

बुद्धिश्च न विचेष्टति 

तामाद्ु" परमा गतिम् ॥ १०॥ 
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सा हृन्मनीद् कथ प्राप्यत्त इति तवर्थो योग उच्यते-- 
यदा यस्मिन्काङे स्वतरिषयेभ्यो निवतितवानि आत्मन्येव प्व श्चा- 
नानि-- ज्ञानाथतवन्दोत्रादीनीन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते-- 
अवतिष्ठन्ते सह मनसा यदन्ुगतानि, तेन सक्पादिन्यावृक्ते 

ना-त करणेन । बुद्धिश्च अध्यवसायलक्षणा न विचेष्टति स- 
व्यापारेषु न विचेष्टते न व्याप्रियते, तामाह परमा गत्तिम् ॥ 

ता योगमिति मन्यन्ते 

स्थिरामिद्द्रियधारणाम् । 

अप्रमत्तस्तदा भवति 

योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११॥ 

ताम् शटीं तदवस्था योगमिति मन्यन्ते वियोगमेव सन्त 
म् । सवौनथेसयोगवियोगखुक्षणा दीयमवस्था योगिन । ए 

तस्या ह्यवस्थायाम् अविद्याध्यारोपणवर्जितस्वरूपपतिष्ठ आत्मा 

स्थिरामिन्द्रियधारणा स्थिरामचङाभिन्द्रियधारणा बाह्या त - 

करणाना धारणमियथे । अप्रमन्त प्रमादवज्ञित समाधान 

प्रति निस्य यंन्नवान् तदा तस्मि काटे, यदैव प्रबृन्तयागो 

भवतति सामभ्याद्वगस्यते ! न हि बुद्धधादिवेष्टाभवि प्र 

मादसभवोऽस्ति। तस्मात्मागेव बुद्धयादिष्ेष्टोपरमात् अप्रमादो 



२२४ काटकोपनिषद्धाष्ये 

बिधीयते । अथवा, यदैव इन्द्रियाणा स्थिरा धारणा, तदानीमेव 

निरङकशमप्मत्तत्मिप्यतोऽभिधीयते अभ्रमचस्तदा भवतीति । 

कुत ? योगो हि यस्मात् प्रभवाप्ययौ उपजनापायधमेक इय- 
थ । अत्त अपायपरिदारायाप्रमाद कतव्य इत्यभिम्राय ॥ 

नैव वाचा न मनसा 
प्राप्तु शाक्यो न चक्षुषा । 

अस्तीति श्रुवतोऽन्यच्च 
कथ तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 

बुद्धघादिवष्टाविषय वेद्रह्म इद् तदिति विशेषतो गृह्यत, 

बुद्धयाघरुपरमे च प्रहणकारणामावादनुपरभ्यमान नास्त्येव 
बरह्म ¡ यद्धि करणगोचर तदस्तीति प्रसिद्ध रके विपरीत चा- 

सदिति। अतश्चान्थंको योगोऽुपरभ्यमानताद्रा नास्वीप्युप 
ष्धन्य ब्रह्मेयेब प्राप्ते, इदसुन्यते। सलयम् । नैव वाचा न मनसा 

न चक्ुषा नन्यैरपीन्द्रियै प्राघ्रु शाक्यते द्प्यथ । तथापि 
सवैविशषरदहितोऽपि जगतो मूकभियवगतत्वादस्येव, कार्य 
प्रविापनस्यास्तिखनिष्ठत्वाते । तथा हद् कार्यं सैदम्यतार 

तम्यपारम्पर्येणायुगस्यमानं सदुद्धिनिष्ठामेवावगमयत्ति । यदा- 

पि विषयप्रविकापनेन प्रचिटाप्यमाना बुद्धि; तदापि सा 
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सस््रययगर्भैव पिन्दरीयते । बुद्धिर्हि न प्रमाण सव्सतोर्याथा- 

त्म्यावगमे । मूल चेल्लगतो न स्यादसदन्वितमवेद कायैमस- 
सदित्येव गृह्येत, न त्वेतदस्ति, सप्सदित्येव तु गृह्यते , यथा 

खदादिकाय घटादि शरदाद्यन्वितम् । तस्माज्जगतो भूलमात्मा 

अस्तीत्यवोपन्धञ्य । कस्मात् ? अस्तीति ल्ुवत अस्तित्ववा 

दिन आगमा्थानुसारिण श्रदधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि ना- 

स्ति जगतो मूलमामा निरन्वयमेवेद कायैमभावा त प्रवि- 
रीयत इति मन्यमाने विपरीतद्ीनि, कथ तद्भह्म तत्वत 

उपलभ्यते , न कथचनोपरभ्यत इलयर्थ ॥ 

अस्तीलयेवोपलब्धन्य- 

स्तत्वभावेन चोभयो, । 
अस्तीस्येवोपङन्धस्थ 

तत्वभावः प्रसीदति ॥ १६३॥ 

तस्मादपोह्यासद्रादिपक्षमासुरम् अस्तीप्यव आस्मा उप- 

कन्धन्य सत्कायैचुद्धयाद्युपाधिभि । यदा तु तद्रहितोऽबिक्रिय 

आत्मा कायं च कारणन्यतिरेकेण नास्ति '्वाचरम्भण वि 

कारो नामधेय गृत्तिकेयेन सलयम् › इति श्रुते , तदा तस्य निरु 
पाधिकस्यालिङ्खस्य सद्सदादिप्रययविषयत्ववभितस्यात्मनस्त- 

& ए 19 



२२६ काठकोपनिषद्धाष्ये 

न्वभावो भवति । तेन च रूपेणाप्मोपङब्धव्य इद्यनुवतैते । 

तत्राप्युभयो सोपाधिकनिरूपाधिकयोरस्तित्वतन्त्वभावयो -- 

निधौरणा्थौ षष्ठी--पूवैमस्तीत्येबोपढन्धस्याप्मन स्कार्यो- 

पाधिकृतास्तिष्वप्रययेनोपरुब्धस्येयथे । पश्चासरलस्तमितस- 

बोपाधिरूप आप्मन तत्त्वभावं विदिताविदिताभ्यामन्योऽद्र- 

यस्वभाव नेति नेतीलयस्थूरमनण्व(हस्वमदश्येऽनास्म्ये निर- 
क्तेऽनिकयन इदयादिश्वतिनिदिं्ट प्रसीदति अभिसुखी भवति । 

आप्मध्रका्ञनाय पूरमस्तीत्युपटर्धवत इत्येतत् ॥ 

यदा स्वे प्रसुच्यन्ते 

कामा येऽस्य हृदि भिता । 

अथ सर्व्थोऽस्रतो मव- 

त्यच्र बह्म समदलुते ॥ १४॥ 

एव परमा्थाप्मदर्दिनो यदा यस्मिन्काङे सर्वे कामा 

कामयिततव्यस्यान्यस्याभावात् प्रसुन्यन्ते विक्षीयैन्ते, ये 

अस्य प्राक््रतिबोधाद्धिदुषो हृदि बुद्धौ भिता अशिता , 
बुद्धिर्दिं कामानामाश्रय नात्मा, "काम सकसप › इयादिश्र- 
यन्तरा , अथ तदा मयै प्राक्प्रबोधादासीत् स प्रबोधोत्त- 

रकारमनिश्याकामकभैरक्षणस्य मूलयो्विनारात् अतो भवति 
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7मनप्रयोजकस्य सृलयोर्विनाशाद्रमनाजुपयत्ते । अत्र इदैव 
दीपनिवौणवत्सर्व्र-धनोपशामात् ब्रह्म समश्नुते नहैव 

भवतीयं ॥ 

यदा स्वे प्रभिद्यन्ते 

टदयस्येह ग्रन्थय' । 

अथ मर्त्योऽखतो मव- 

व्येताबद्धथनुदासनम् ॥ १५ ॥ 

कदा पुन कामाना भूरतो विनाश इति, उन्यत-- यदा 

सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदसुपयान्ति विनयन्ति हृदयस्य बुद्धेरिह 
जीवत एव भ्रन्थयो भन्थिवहुढबन्धनरूपा अविद्याप्रयया 

इत्यथ 1 अहमिद् शारीर ममेद धन सुखी दु खी चाहमि- 
लेवमादिछक्षणा तद्विपरीतात् ब्रह्मात्मप्रययोपजनात् बरह्म 

वाहमस्म्यससारीति विनष्टेऽ्वविद्ाम्रन्थिषु तन्निमित्ता कामा 

मूरूतो विनश्यन्ति । अथ सर््योऽमरतो भवति एतावद्धि एता- 
वदेवैतावन्मात्र नाधिकमस्तीयाशङ्का कर्तव्या । अनुशासनम् 

अनुशिष्टि उपदे सवेषेदान्तानामिति वाक्यदोष ॥ 

रात चेका च हदयस्य नाड्य- 

स्तासां मूधीनमभिनिःखतैका । 
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तयोध्वैमायन्लस्रतत्वमेति 
विष्वङ्ङन्या उत्करमणे भवन्ति ।१६॥ 

निरस्ताशेषतिरोषव्यापिब्रह्मात्मप्रतिपत्तया प्रभिन्नसमस्ता 

विद्यादिग्र थे जीवत एव ब्रह्मभूतस्य विदुषो न गतिर्विद्यते, 

‹ अत्र ब्रह्म समदहुते ' इत्युक्तप्वात् ‹ न तस्य प्राणा उक्रामन्ति 

जहमेव स ब्रह्माप्येति ' इति श्चुखयन्तराश्च । ये पुनमे दवरह्मविदो 
विद्यान्तरशीलिनश्च बरह्मरोकभाज ये च तद्विपरीता ससार 

भाज , तेषामेष गतिविशेष उन्यत प्रकृतोच्छृष्ठह्यविधाफल- 

स्ुतये । किंचान्यत्, अभ्रिविदा प्रष्टा प्रस्युक्ता च । तस्याश्च 

फलप्राप्िपरकारो वक्तव्य इति मन्रारम्भ । तत्र-- शत च 

शतसरयाका एका च सुषुन्ना नाम पुरुषस्य हृदयानि 

सता नाद्य सिरा › तासा मध्ये मूधान भित्वा अभिनि 

सता निगैता एका सुधुञ्ना नाम । तया अ तकाङे हृदये 

आत्मान वकीय योजयेत् । तया नाख्या ऊर्वम् उपरि 

आयन् गच्छन आदिलद्वारेण अश्तत्वम् अमरणधमैत्वमा 

पेक्षिकम्-- ' आभूतसष्व स्थानमभृतत्व हि भाष्यते ` इति 

स्मृते -- ब्रह्मणा वा सह कालान्तरेण सुरयमगरतत्वमेति 
भुक्तवा भोगानञुपमान्ब्रह्मरोकगतान् । विष्वङ् नाना- 

गतय अन्या नाड्य उत्रमणे उक्रमणनिमित्त भवन्ति 
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ससारपरतिपत्त्यथौ एव भवन्तीत्य ॥ 

अङ्कछठमाच्नः पुरुषोऽन्तरात्मा 

सदा जनाना दये सनिविष्ट, | 

त स्वाच्छरीरात्पवृहे- 

न्सुस्ादिवेषीका वैर्येण । 

त विच्याच्छुकमसत 

त विधाच्छुक्रमसतमिति ॥ १७॥ 

इदानी सर्वैवस्ल्य्थोपसहाराथमाह-- अङ्ु्ठमान्न पुरूष 

अन्तरात्मा सदा जनाना सवन्धिनि हृदये सनिविष्ट यथा- 

व्यारयात , त स्वात्तं आत्मीयात् शरीरात् प्रवृहेत् उद्यच्छेत 

निष्कर्षेत् प्रथक्कुयोदियथ । किमिवेति, उच्यते-- सु जादिवि 

षीकाम अन्तसखा धैर्येण अप्रमादेन । त शरीराननिष्ृष् 

चिन्मात्र विध्यात् विजानीयात् शुक्र शुद्धम अमृत यथोक्त 

न्र्षेति । द्वि्बैचनमुपनिषत्परिसमाप्त्यर्थम् , इतिकाम्दश्च ॥ 

मृत्युभोक्ता नचिकेतोऽथ रून्ध्वा 

विद्यामेतां योगविधिं च करूत्सम् । 
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ब्रह्म प्राप्तो विरजोऽमरूषिग्धत्यु- 
रन्योऽप्येव यो विदध्यात्ममेव ॥ १८ ॥ 

विद्यास्तुयर्थोऽयमाख्यायिकार्थोपसहार अधुनोन्यते-- 

मपयुभरोक्ताम् एता यथोक्ता ब्रह्मविद्या योगविधिं च छर समस्त 

सोपकरण सफरूमित्येतत् । नचिकेता अथ वरप्रदाना- 

न्मरूलयो रन्ध्वा प्राप्येयथे । किम् ? ब्रह्म प्राप्रोऽमूत् सुक्तो- 

ऽभवदियथं । कथम् विच्याप्रास्या विरज विगतरजा विग- 

तधर्माधमं विम्य विगतकामाबिद्यश्च सन पू्वभि्यथं । न 
केवर नचिकेता एव, अन्योऽपि य एव नचिकतोवद्त्मवित् 

अध्यात्ममेव निरपचरित प्रयक्स्वरूप प्राप्यतत्त्वमेवेयभि- 

पराय । नान्यदरूपमप्रस्यभूपम् । तद्वमध्यात्म् एवम् उक्तेन 

प्रकारेण वेदं विजानातीति एववित् , सोऽपि विरजा सन् 

ब्रह्म प्राण्य िशरपयुभवतीति वाक्यशेष ॥ 

सह नाववतु । सह नौ ु नक्तु । सह 

वीयं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा 
वििषावहे ॥ १९॥ 

ॐ शान्तिः चान्ति शान्तिः ॥ 

हृति षष्ठी ब्ध ॥ 
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अथ शिष्याचार्ययो प्रमादङकृतान्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपा- 

दननिमित्तदोषप्रशमनार्थेय शान्तिरुच्यते-- सह नौ आवाम् 

अवतु पार्यतु विध्ास्वरूपप्रकाशनेन । क 2 स एव परमेश्वर 

उपनिषलमकाशित । किंच, सह् नौ सुनक्तु तत्फकम्रकाशनेन 
नौ पाठयतु । सदैव आवा विद्याकृत वीर्यं सामर्थ्य करवावहै 
निष्पादयावहै । किंच, तेजखिनौ तेजखिनोरावयो यत् 

अधीत तरस्वधीतमस्तु । अथवा, तेजस्वि नौ आवाभ्या यत् अ- 
धीत तदतीव तेजसि वीयैवदस्त्विल््थं । मा विद्विषावहै 

शिष्याचायौवन्योन्य प्रमादकृतान्यायाभ्ययनाध्यापनदोषनि- 

मित्त द्वेष मा करवावहे इत्यथे । दान्ति शान्ति शान्तिरिति 
्िवैचन स्व॑दोषोपश्षमनार्थम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यस्य 

श्रीगोविदमगवप्पूज्यपादशिष्यस्य 
श्ीमच्छकरभगवत क्तौ 

काटकोपनिषद्धाष्यम् 

सपूणम् ॥ 



संह नाववतु । सह नौ 

भुनक्तु । सह वीर्य कर- 

वावेहे । तेजचि नावधीत- 

मस्तु मा विद्धिषावेहे ॥ 
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॥ 

ज 





[*। = , (>|. ॥ 
भद्र कर्णेभि श्रुणुयाम ह 

देवा । भद्र पद्येमाक्तभियै- 
जच्रा । स्थिरैरङैस्वु्टुवाः< 
सस्तनूभि । व्यरेम देव- 
हित यदायु ॥ स्वस्तिन 

इन्द्रो बद्धवा । स्वस्ति न 
पूषा विश्ववेवा । स्वस्ति न- 
स्ताक्ष्योऽरिष्टनेमि । स्वस्ति 
नो बृहस्पतिदधातु ॥ 

क | 

। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. ॥ 

न्ग सश = 0) | ¦ 1 | | 





॥ प्रश्नोपनिषत् ॥ 
श्रीमच्छकरभगवत्पाद विरचितेन 

भाष्येण सहिता 

६ । न्त्रोक्तस्यार्थस्य विस्तरानुवादीद 

नराह्मणमारभ्यते । कऋषिप्रश्प्रतिवच- 

नारयायिका तु विध्यास्तुतये । एव स- 

वत्सर त्रह्मचथैसवासादितपोयुक्ते्ाह्या, 

¦ पिप्पङादवत्सवज्ञक्यैरावारयै वक्त- 

व्याच, न यैन कनचिदिति बिद्या स्तौति । ब्रह्मचयादि- 
साधनसूचनाश्च तप्कतैव्यता स्यात्-- 
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सुकेा च भमारदाजः हौज्यश्च सलय- 
कामः सौर्यायणी च गार्य, कौसस्य्ा- 
ग्बरायनो भार्गवो बेदभिः कबन्धी का- 
त्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा, पर 
ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह ये तत्सव वक्ष्य- 
तीति ते ह समित्पाणयो भगवन्त पि- 
प्पलाद्सुपसन्ना ॥ १॥ 

सुङकेशा च नामत , भरदाजस्यापय भारद्राज । 
शग्यश्च रिवेरपल रोम्य , सलयक्रामो नामत । सौयौयणी 
सूयैस्यापल्य सौय , तस्याप्य सौ्यौयणि , छान्दस सोर्याय- 
णीति; गाग्य गर्गगोत्रोत्न्न । कौसत्यश्च नामत , अश्वल 
स्यापयमाश्चरायन । भागव श्रृगोर्गोह्नापय भार्गव , वेद्मि 
विदभेष भव । कबन्धी नामत , कप्यस्यापत्य काल्यायन , चि- 

मान प्रपितामहो यस्य स , युवप्रतव्यय । ते ह एते ब्रह्मपरा 
अपर ब्रक्ष परत्वेन गता , तदयुष्ठाननिष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठा , पर 
ब्रह्म अन्वेषमाणा कं तत्त् यन्नित्यं विज्ञेयमिति त्माघ्र्थं 
यथाकाम यतिष्याम इत्येष तदन्वेषण कवं त , तदधिगमाय 
ण्षह त्रै तत्सर्वं वक्ष्यतीति आचायुपजग्मु । कथम् ८ ते ह 
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समित्पाणय समिद्धारगरहीतहस्ता स त , भगवन्त पूजावन्त 

पिप्पलादमाचायंम् उपसन्ना उपजग्सु ॥ 

तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा 

ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सर संवत्खथ 

यथाकाम प्रश्नान्प्च्छत यदि विज्ञास्यामः 

सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

तान् एवसुपगतान् स हं किल चषि उवाच भूय पुन- 

रेव-- यद्यपि युय पूर्वं तपसखिन एव, तथापीह तपसा इन्द्रिय 

सयमेन विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च आस्तिक्यबुद्धथा 
आद्रबन्त सव<मर काल सवस्स्यथ सम्यग्गुरुदयुश्रूषापरा 

सन्तो वस्स्यथ । तत॒ यथाकाम यो यस्य कामस्तमन 

तिक्रम्य यद्विषये यस्य जिज्ञासा तद्धिषयान् प्रभान् प्रन्छत । 

यदि तद्युष्मपप्रष्ठ॒विज्ञास्याम । अचुद्धतत्व्रदनैनाय। यदि- 

राष्दो नाज्ञानसशयाथं प्रनि्णैयादवसीयते सर्वं ह वो 

वं प्रष्ार्थं वक्ष्याम इति ॥ 

अथ कबन्धी काल्यायन उपेय पप्रच्छ 

मगवन्कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त 

इति ॥ ३ ॥ 
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अथ सतत्सरादृरध्वं कबन्धी कायायन उपेय उपगम्य 
पप्रन्छ पृष्टवान्--हे भगवन्, कुत कस्मात् हवै दमा त्रा 

ह्मणाद्या प्रजा प्रजायन्ते उत्पद्यन्ते इति । अपरबिश्याक्मेणो 

समुश्धितयोयेत्कार्य या गतिस्तद्रक्तञ्यमिति तद््थोऽय प्रभ ॥ 

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वे पजा- 

पति, स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स 
मिथुनखुत्पादथते रयि च पराण चेदेतलौ 
मे बहूधा प्रजा करिष्यतहति ॥ ठे ॥ 
तस्मै एव पृष्टवते स ह उवाच तदपाकरणायाह-- 

प्रजाकाम भजा आत्मन सिद्धश्च वै, प्रजापत्ति सवौ- 
ऽमा सन् जगत्खक्ष्यामीप्येव चिज्ञानवान्यथोक्तफारी तद्धा 

वभावित कस्पादौ निर्वत्तो हिरण्यगम , खज्यमानाना 
प्रजाना स्थावरजज्ञमाना पति सन् , जन्मान्तरभावित ज्ञान 
श्चतिभकारिताथविषय तप › अन्वाखोचयत् अतप्यत । अथ 
तु स एव तप तप्त्वा श्रौत ज्ञानमन्वालोच्य, खष्टिसा 
धनभूत भनम् उत्पादयत भिशुन हन्द्वसुत्पादितवान् 

रथिं च सोममन्न प्राण च अभरिमन्तारम् इयेतौ अभ्रीषोमौ 
अत्रन्नमूतौ म मम बहुधा अनकधा प्रजा करिष्यत इति 

एव सचिन्प्य अण्डाप्पत्तिक्रमेण सूर्याचन्द्रमसावकस्पयत् ॥ 
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आदिलयो ह यै प्राणो रथिरेव चन्द्रमा 

रयिषी एतत्सर्व यन्मूलं चामूर्तं च त- 
स्मान्सूलिरेव रयिः ॥ ५॥ 

तत्र आदित्य ह वै प्राण अत्ताअभ्नि । रथिरेव चन्द्रमा ) 

रथिरेवान्न सोम एव । तदतदेकमत्ता अभ्निश्वान्न च प्रजापति- 

रेक तु मिथुनम् , ुणप्रधानछृतो मेद् । कथम्! रथिरवै अन्न- 

मेव एतत् सवैम् । किं तत् यत् मू च स्थूल च अमूर्तं च 
सूक्ष्म च । मृतौमूते अश्रन्नरूपे अपि रयिरेव । तस्मात् प्रवि- 

भक्तादमूतौत् यदन्यन्मूतरूप मूरति , सैव रयि अन्नम् अमू- 
तेन अश्रा अद्यमानत्वात् ॥ 

अधथादिदय उदयन्यत्पार््वी विका प्रवि- 

चराति तेन प्राच्यान्प्राणान्रदिमषु समि- 
धस्ते । यदक्षिणा यत्प्रतीचीं यदुदीचीं 
यदधो यदुभ्व यदन्तरा दिशो यत्सर्वं 

भकाङायति तेन, सर्वान्प्राणान्रदहिमषु सं- 
निधन्ते ॥ ६ ॥ 

तथा अमूर्तोऽपि ्राणोऽत्ता सर्वमेव यच्चाद्यम् । कथम् ˆ 
$ 7 16 



२४२ प्रश्रोपनिषद्धाष्ये 

अथ आदिल उदयन् उद्रच्छन् प्राणिना चक्षुर्गोचरमाग- 

च्छन् यत्माचीं दिश स्वप्रकादोन प्रविशति व्याप्नोति, तेन 

स्वात्मजव्यास्या सर्वान्त स्थान् प्राणान् प्रान्यानन्नभूतान् रदिम- 

घु स्वात्मावमासहूपेषु व्याप्रिमस्सु व्याप्रत्वाजआ्आणिन सनि 

धत्ते सनिवेशयति आत्मभूतान्करोतीलयथै । तथैव यस 
विश्यति दक्षिणा यस्मरतीचीं यदुदीचीम् अध उर्व यत्रविश्षति 

यश्च॒ अन्तरा दि कोणदिशशोऽवान्तरदिश्च यच्चान्यत् सर्व 

काशयति, तेन स्वभ्रकाशव्याप्त्या सर्वान् सवैदिक्स्थान् 

प्राणान् रदमु सनिधत्ते ॥ 

स एष वैश्वानरो चिश्वरूप पाणो- 
ऽभिरुदयते । तदेतदनाभ्युक्तम् ॥ ७ ॥ 

स एष अत्ता प्राणो वैश्वानर सवौप्मा विश्वरूप विश्वा- 

त्मत्वाश्चं प्राण अग्निश्च सरं एवात्ता उदयत उद्रन्छति प्रय 

स्वा दिक्च आत्मसात्कुवेन् । तदेतत् उक्त वस्तु च्चा मन्त्र 

णापि अभ्युक्तम् ॥ 

विन्वरूप हरिण जातवेदस 

परायण ज्योतिरेक तपन्तम् । 
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सहसखरदिम शातधा वतमान 
प्राण प्रजानासुदयवयेष सथ ॥ ८ ॥ 

विश्वरूप सवैरूप हरिण रदिमवन्त जातवेवस जातप्र- 

ज्ञान परायण सर्वप्राणाश्रय अयोति सर्व॑भ्राणिना चश्षुभूतम 
एकम अद्वितीय तपन्त तापक्रिया कुर्वाण स्वात्मान सूर्य 
विज्ञातवन्तो ब्रह्मविद् । कोऽसौ च विज्ञातवन्त " सहस्र 
रदिमि अनेकरद्िमि शातधा अनेकधा प्राणिभेदेन वर्तमान 

प्राण प्रजानाम् उदयत्ति एव सूयं ॥ 

सबत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दल्ि- 
ण चोत्तर च । तये ह वै तदिष्टापूतें कृत- 

मित्युपासते ते चान्द्रमसमेव रोकमभि- 
जयन्ते ।, त एव पुनरावतैन्ते तस्मादेत 

ऋषय, प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्ते । 

ण्षह यै रयिर्यः पितयाण ॥९॥ 

यश्चासौ चन्द्रमा मूतिरन्नममूर्िश्च भाणाऽन्तादित्यस्तदे- 
तदक मिथुन सर्व कथ प्रज! करिष्यत इति, उन्यते-- तद्व 

कार सवस्सरो वै प्रजापति, तन्निवैत्यैत्वाच्सवस्सरस् । 
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चन्द्रादित्यनिवैत्वविभ्दहोरा्रसयुदायो हि सवत्सर तदन- 

न्यप्वाद्रयिप्राणैतन्मिशुनाप्मक एवेस्युच्यते । तत्कथम् ¢ तस्य 
सवत्सरस्य प्रजापते अयने मार्गौ द्वौ दक्निण चोत्तर च । 
प्रसिद्धे ह्ययने षण्मासखक्षणे, याभ्या दक्षिणेनोत्तरेण च याति 

सथिता कवलकर्मिणा क्षानसयुक्तक मेवत्ता च छोकान्विदधत् । 

कथम् ? तत् तत्र च ब्राह्मणादिषु ये ह् वै ऋषय तदुपासत 
इति ¦ क्रियाविश्षेषणो द्वितीयस्तन्ढब्द । इष्ट च पूतं च 
इष्टापूर्ते इत्यादि कृतमेवोपासते नात नित्यम्, ते चान्द्र 

मसमेव चन्द्रमसि भव प्रजापत्तमिथुनार्मकस्यङ्ञ रयिमन्न 

भूत रोकम् अभिजय त कृतरूपत्वा्न्द्रमसस्य । ते एब च 

कृतक्षयात् पुनयवर्न्ते इम छोक हीनितर वा विशन्तीति 

हुक्तम । यस्मादव प्रजापतिमन्नात्मक फरत्वेनाभिनिवैत- 

यन्ति चन्द्रमिष्टापूर्तकर्मेणा प्रजाकामा प्रजाथिन ण्ते 
कऋटषय स्वगैद्रष्टार गृहस्था , तस्मारछवकृतमेव दक्षिण दभ्नि 
णायनोपलध्ित चन्द्र प्रतिपद्यन्ते । एष ह ई रयि अन्नस् , 

य॒ पित्तेयाण पित्रयाणापटठभ्ितदचन्द्र ॥ 

अथोत्तरेण तपसा बह्मचर्थेण अद्धया 

विययात्मानमन्विष्यादिखयमिजयन्ते । 

एतद्र प्राणानामायतनमेतदभृतमभयमे- 



प्रथम परश्च । २४५५ 

तत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इयेष 
निरोधः । तदेष -छोक ॥ १० ॥ 

अथ उत्तरेण अयनेन प्रजापतेरश्च प्राणमन्तारम् आदि- 

लयम् अभिजयन्ते | केन ? तपसा इन्द्रियजयेन । विष्ठोषलो 

ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया च प्रजापलयासविषयया आप्मान 

प्राण सूर्यं जगत तस्थुषश्च अन्विष्य अहमस्मीति विदित्वा 

आदित्यम् अभिजयन्ते अभिप्राप्नुबन्ति | एतद आयतन 

सवभराणाना सामान्यमायतनम आश्रय एतत् अश्ृतम् अबि- 

नाश्चि अभयम् अत एव भयवर्जितम् न चन्द्रबसक्षयबुद्धि 

भयवत्, एतत् परायण परा गत्िरभिद्यावता कभिणा च ज्ञान 

बताम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते यथेतर केवल्क्िण इति 

यस्मात् एष अविदुषा निरोध , आद्ियाद्धि निसृद्धा अवि- 

द्रासं । नैते सवत्सरमादिल्यमासान प्राणमभिग्राप्नुवन्ति । 

स दहि सवस्सर काङात्मा अविदुषा निरोध । तत् तत्रा 

स्मिन्नर्थे एष शोक सन्त्र ॥ 

चथ्चपाद पितर दरादकराङ्कर्तिं 

दिव आह परे अं पुरीषिणम् । 
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अथेमे अन्य उ परे विन्वक्षण 

ससतचक्रे षडर आहुरर्पितमिति ॥११॥ 

पश्चपाद पज्च अतव पादा इवास्य सवत्सरात्मन 

आदियस्य, तैद्येसौ पदैरिव ऋतुभिरावतैते। हेमन्तशषिरिरवे- 
कीश्त्येय कल्पना ! पितर स्वेस्य जनयिदरृत्वादिवृत्व तस्य , 

इादशाकृतिं द्वाद मासा आकृतयोऽवयवा आकरण वा अव- 

यविकरणमस्य द्वादशमासे त द्रादशाकृतिम् , दिव श्युलोकात् 
परे उर्ध्वे अर्थे स्थाने वृतीयस्या दिवीत्यथ , पुरीषिण पुरीष 

नन्तम् उदकबन्तम् आहु कार्चिद । अथ तमेवान्ये इमे उ 
परे कारूबिद् विचक्षण निपुण सर्वज्ञ सप्तचक्रे सप्तहयरूपे 

चक्रे सततगतिमति कालाप्मनि षडर षड्तुमति आहु 

सर्वैमिद जगत्कथयन्ति-- अर्पितम् अरा इव रथनाभौ 

निविष्टमिति । यदि पथ्चपादो दादक्षाकृतियंदि वा सप्तचक्र 

षडर सर्वथापि सवत्सर काराप्मा प्रजापंतिदचन्द्रादिलय- 

क्षणो जगत कारणम् ॥ 

मासो वै प्रजापतिस्तस्य करष्णपक्ष ण्व 

रथिः शुद्ध प्राणस्तस्मादेत ऋषय. शुष्क 

इष्ट छुर्वन्तीतर इतरस्मिन् ॥ १२॥ 
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यस्मिन्निद् प्रोत विश्व स एव प्रजापति सवर्खरास्य 

स्वावयवे मासे कृत्स परिसमाण्यते । मासो वै प्रजापति 
यथोक्तङक्षण एव मिथुनात्मक । तस्य मासातेमन प्रजापते- 

रेको भाग छष्णपश्ष एव रयि अन्न चन्द्रमा अपरो भाग 

श्च ॒शछपक्च प्राण आदित्योऽत्ताभियेस्मान्छ्ुपक्षात्मान 

प्राण सर्वमेव पद्यन्ति, तस्मातराणदद्िन एते कषय कृष्ण 

पक्षेऽपीष्ट याग छुवैन्त शुद्धपक्ष एव कुवन्ति । प्राणव्यति- 

रेकेण छृष्णपशनस्तैन दृश्यते यस्मात्, इतरे तु प्राण न पश्य 

न्तीदयद्शेनहक्षण कृष्णाप्मानमेव पश्यन्ति । इतरे इतरस्मि- 

न्कृष्णपक्ष एव छुबेन्ति शुद्धे कुर्वन्तोऽपि ॥ 

अहोराच्नो वै परजापतिस्तस्याहरेव प्रा 

णो रान्निरेब रयिः पाण वा एते प्रस्कन्द् 

न्ति ये दिवा रत्या सयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव 
तद्यद्रात्रौ रत्या सयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 

सोऽपि मासाप्मा प्रजापति सखावयवे अदोराब्वे परिसमा 

प्यते । अहोरात्रो वै प्रजापति पूववत् । तस्यापि अहरेव प्राण 
अत्ता अभि रालिरेव रयि पूर्ववदेव । प्राणम् अषरात्मान वै 
एते प्रस्कन्दन्ति निगैमयन्ति शोषयन्ति वा स्वा्मनो विच्छि- 
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दाप्रनयन्ति | कै? ये दिवा अनि रध्या रतिकारणभुतया 
स्ट सथा सयुञ्यन्ते मैथुनमाचरन्ति मूढा । यत एव 
तस्मात्तश्न कतैव्यमिति प्रतिषध' प्रासङ्गिक । यत् रात्रौ स- 
युज्यन्ते रत्या ऋतौ त्रह्यचयेमेष तदिति प्रशषस्तत्वात् र्न 
मर्थागसम करतव्यमिलययमपि प्रासङ्गिको विधि ॥ 

अन्न वै प्रजापतिस्ततो ₹ यै तद्वेतस्त 

स्मादिमाः परजाः प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 

प्रते तून्यते सोऽहोरा्ात्मक प्रजापतिर्व्ीहियवा्न्नात्म- 

ना व्यवस्थित एवं क्रमेण परिणम्य । तत् अन्न वै प्रजापतिं । 

कथम् ४ तत तस्मात् ह वै रेत बीज तस्प्रजाकारण तस्मात 
योषिति सिक्तात् इमा मसुष्यादिक्षणा प्रजा प्रजायन्ते 

यत्पृष्टं कुतो ह तै प्रजा प्रजायन्त इति । तदेव चन्द्रादित्य- 
मिथुनादिक्रमेण अहोरात्रान्तेन अश्ररेतौष्ठारेण इभा प्रजा 

प्रजायन्त इति निर्णीतिम् ॥ 

तदये ह वै तत्पजापलिव्रत चरन्ति ते 

मिथुनसुत्पादयन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको 
येषां तपो ब्रह्मचथं येषु सय प्रधि्ि- 
लम् ॥ १५ ॥ 



प्रथम प्रभ् । २४९ 

तत तत्रैवं सतिये गृहस्था । ह वै इति प्रसिद्धस्मरणार्थौ 
निपाततौ । तत प्रजापतेग्रत प्रजापतिन्रतम् कतौ भायागमन 

चरन्ति कुवन्ति, तेषा षट फटमिदम् । किम् ? ते मिथुन पुत्र 

दुहितर च उत्पादयन्ते । अदृष्ट च फरमिष्टापूतैदन्तकारिणा 
तेषामेन एष यथश्चान्द्रमसा ब्रह्मलोक पिद्रयाणक्षण यषा 

तप॒ ्ञातकव्रतादि ब्रह्मचयैम् ऋतोरन्यत्र मेधुनासमा 
चरण येषु च सत्यम् अचृतवजैन प्रतिष्ठितम अव्यभिषा- 
रितया वतेते नित्यमेव ॥ 

नेषामसौ विरजो बष्मलोको न येषु 
जिद्यमनच्ल न माया चेति ॥ १६॥ 

हृति प्रथम पश्च ॥ 

यस्तु पुनरादित्योपलक्षितं उत्तरायण प्राणास्मभावो वि- 

रज शुद्धो न चन्द्रबह्मखोकवद्रजस्वरो वृद्धिक्षयादियुक्त असौ 

तेषाम्, केषामिति, उन्यत-- यथा गृहस्थानामनेकविरुद्धस- 

च्यवहारभयोजनवच्वात् जिक्च कौटिस्य वक्रभावोऽवक्यभावि 
तथा न येषु जिद्यम् , यथा च गृहस्थाना क्रीडादिनिमित्तमन- 

तमवजंनीय तथा न येषु तत् तथा माया गृहस्थानाभिव न 

येषु विद्यते । माया नाम ॒बहिरन्यथात्मान प्रकाश्यान्यथैव 
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कार्य करोति, सा माया मिथ्याचाररूपा । मायेप्येवमादयो 

दोषा येष्वेकाकिषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिश्चुषु निमित्ताभा- 

बन्न विद्यन्ते, तस्साधनाुरूप्येणैव तेषामसौ विरजो ब्रह्मखा 

कं हयेषा ज्ञानयुक्तकर्मंवता गति । पूर्वोक्तस्तु ब्रह्मलोक 

केवरुकर्मिणा चन्द्ररक्षण इति ॥ 

इति प्रथमप्रश्नभाष्यम् ॥ 



दितीय प्रश्न ॥ 

अथ हैन भागवो वैदर्भि पप्रच्छ 

भगवन्कस्येव देवा प्रजा विधारयन्ते क 

तर एतत्पकाहायन्ते क पुनरेषा वरिष्ठ 
इति ॥ १॥ 

प्राणोऽत्ता प्रजापतिरिप्युक्तम् । तस्य प्रजापतित्वमत्तृत्व 
चास्मिज्छरीरेऽवधारयितव्यमिलयय प्रञ्न आरभ्यते । अथं 

अनन्तर ह किर एन भागव वैदर्भि पप्रच्छ--दे भगवन 
च १,५ ५ क 6 , 9५ 

कलेव देवा प्रजा शरीरलक्षणा विधारयन्ते विशेषेण धारय ते। 
कतरे बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियचिभक्तानाम् एतत् प्रकाशन खमा- 

हारम्यप्ररयापन प्रकाश्चयन्ते । क असौ पुन एषा वरिष्ठ 
प्रधान कार्यकरणङक्षणानाभिति ॥ 

तस्मै स होवाच । आकाशो हवा एष 

देयो वायुरभनिराप पृथिवी वाच्छनश्चक्षु 

ओच्च च । ते घकाशयाभिवदन्ति वयमेत 
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इाणमवश्टभ्य विधारयाम'॥ २॥ 

एव प्रष्टवते तस्मै स ह उवाच-- आकाञ्च ह वै एष 

देव वायु अप्नि आप परथिवी इयेतानि पच्च महाभूतानि 
शरीरारम्भकाणि वाङ्नश्चक्षु भोत्रमिलयादीनि कर्मेन्द्रियवु- 

द्धीन्द्रियाणि च । कार्चठक्षणा करणटक्षृणाश्च ते देत्रा आत्मनो 

माहाल्म्य प्रकाशय प्रकाश्याभिवदन्ति स्पर्ध॑माना अहश्रष्ठतायै । 

कथ वदन्ति वयमेतत् बाण करायकरणसघातम् अवष्टभ्य 

प्रसादमिव स्तम्भादय अविशिथिीडय विधारयाम 

विस्पष्ट धारयाम । मयवैकेनाय सधातो भधियत इयेकैक- 

स्याभिगप्राय ॥ 

तान्वरिष्ठ प्राण उवाच भा मोहमा- 

पदथधादहमेधैतत्पश्चधात्मान प्रविभज्यैत- 

इाणमवष्टभ्य विधारयामीति तेऽख्रहधा- 

ना बभूवु ॥२३॥ 

तान् एवमभिमानवत बरिष्ठ मुख्य प्राण उवाच 

उन्तवान्-- मा मैव मोहम् आपश्रथ अविवेफितयाभिमान 
मा हहत › यस्मात् अहमेव एतद्वाणम् अवष्टभ्य विधारयामि 

पच्चधा आत्मान प्रविभञ्य प्राणादिश्त्तिभेद स्वस्य कृत्वा 
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विधारयाभमि इति उन्त्वति च तस्मिन ते अश्रहधाना अप्र 

लययघन्त बभूवु ~ कथमेघदेवमिति ॥ 

सोऽभिमानाद्* वैसुत्कामत हव तस्मि- 
जञत्कामत्यथेतरे सवै एवोत्क्रामन्ते त 

अच प्रतिष्ठमाने सवै एव पातिष्ठन्ते। 
तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानसुत्कामन्त 
सवी एवोत्कामन्ते तस्मि प्रतिष्ट- 
माने सवौ एव प्रातिष्ठन्त एवं वादन 
श्चक्षु श्रोत्र चते प्रीता भाण स्तुन्ब 
न्ति॥‰॥ 

स च प्राण तेषामश्रहधानतामाटक्ष्य अभिमानात् 

उध्वैम उत््रामत इव उ.करामतीव उक्करान्तवानिव स रोषान्निर- 
पश्च । तरिमननुत्कामति यदत्त तदृष्टान्तेन प्रयक्षीकरोति-- 
तस्मिन् उल्कामति सति अथ अनन्तरमेव इतरे सवै एव 

प्राणाश्चक्षुरादय उस्कामन्ते उक्रामन्ति उक्चक्रमु । तस्मिश्च 

प्राणे प्रतिष्ठमाने तृष्णीं भवति अनुक्रामति सति, सवै एव 

प्रातिष्ठन्त तृष्णीं व्यवस्थिता बभूवु । तत् यथा रोके मक्षिका 
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मधुकरा स्वराजान मधुकरराजानम् उकत्करामन्त प्रति सौ 

एव उत्करामन्ते तरिमिश्च प्रतिष्ठमाने स्रौ एवे प्रातिशठन्ते 

प्रतितिष्ठन्ति । यथाय दृष्टान्त ण्व बाड्नश्चक्षु श्रोत 

चे्यादय ते उत्छज्याश्रदधानता बुद्धा प्राणसमाहात्म्य प्रीता 
प्राण स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ॥ 

ण्षोऽभ्निस्तपव्येष सय 
ण्ष पजेन्यो मघवानेष वायु । 

ण्ष परथिवी रयिर्देव 

सदसचाम्रत च यत् ॥ ५॥ 

कथम् ? एष प्राण अभि सन तपति ज्वरुति । तथा एष 
सूय सन् प्रफाङत। तथा एष पजैन्य सन् वषैति । किंच 
मघवान् इ द्र सन् प्रजा पाक्यत्ति जिधासलयसुररक्षासि । 

किंच, एष वायु जआवहमरवहादिभेद् । किच, एष प्रथिवी 

रयि दव सर्वस्य जगत सत् मूर्तम् असत् अमूर्तं च अभूत 
च यत् देवाना स्थितिकारणम् ॥ 

अरा इव रथनाभौ 

भाणे स्वं पतिष्ठितम् । 



[ >» शा >, 

द्विताय प्रक्ष | ५५ 

ऋष्वो यज्-.षि सामानि 
यज्ञ क्षन्न ब्रह्मच ॥६॥ 

किं बहुना? अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि नामान्त सर्व 
स्थिततिकाे प्राणे एव प्रतिष्ठितम् । तथा ऋ यजूषि 
सामानि इति ्िविधा मन्त्रा त्साध्यश्च यज्ञ रन्न च स्वस्य 

पाख्यित ब्रह्म च यज्ञादिक्मकनेऽधिदत च एष एव 

प्राण सवम् ॥ 

प्रजापतिश्चरसि गर्भ 

त्वमेष प्रतिजायसे । 

तुभ्य पाण प्रजास्त्विमा बलि रन्ति 

थ पराणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ 

कच, य प्रजापतिरपि स त्वमेव गर्भे चरसि, पितुमो- 

तुश्च प्रतिरूप सन् प्रतिजायसे , प्रजापतित्वादेव प्रागेव सिद्ध 

तव मादृपिकृत्वम्, सर्बदेहदद्याकृतिच्छन्न एक श्राण सवौ- 

त्मासीलयथ । तुभ्य चव्र्थाय इमा मनुष्याश्रा प्रजास्तु 
हे प्राण च्षुरादिद्वारै बिं हरन्ति, य त्व प्रणै चश्ुरा- 
दिभि सह प्रतितिष्ठसि सर्बशरीरषु, अतस्तुभ्य बि 
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हरन्तीति युक्तम् । भोक्तासि यतस्स्व॒तंवैवान्यस्स्व भा 

ज्यम् | 

देवानामसि बहितम 

पितृणा प्रथमा स्वधा । 

ऋषीणा चरित सल्य- 

मथवौद्िरसामसि ॥ ८ ॥ 

किंच, देवानाम् इन्द्रादीनाम् असि भवसि स्व वह्नि 

तम हविषा प्रापयिव्ृतम । पितृणा ना दीमुखे श्रद्धे या 

पितृभ्यो दीयत स्वधा अन्न सा देवप्रदानमपेक््य प्रथमा 

भवति । तस्या अपि पितृभ्य प्रापयिता स्वमेवेदय्थं । 

किंच, ऋषीणा वचक्चुरादीना प्राणानाम् अथवोौङ्गिरसाम् 

अङ्गिरसमूतानामथवैणाम्-- ! तेषामेव प्राणो बाथवौ " इति 

श्रुते -- चरित चेष्टित स्यम् अवितथ देहधारणाद्युपकारछ 

क्षण त्भेवासि ॥ 

इन्द्रस्त्व प्राण तेजसा 

रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
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त्वमन्तरिक्षे चरसि 

सूर्थस्त्व ज्योतिषा पतिः ॥ ९॥ 

किंच, इन्द्र परमेश्वर घ्व हे प्राण; तेजसा वीर्येण 

रुद्रोऽसि सरन् जगत् । स्थितौ च परि समन्तात् रक्षिता 

पाङयिता , परिरक्षिता प्वमेव जगत सौम्येन रूपेण । त्वम् 

अन्तरिक्षे अजस चरसि उव्यास्वमयाभ्या सूर्य॑ स्वमेव 

च सर्वेषा ज्योतिषा पति ॥ 

यद्ा त्वमभिवषेसि 
अथेमा, पाण ते परजाः | 

आनन्दरूपास्िष्ठन्ति 

कामायान्ञं मविष्यतीति ॥ १० ॥ 

यदा पन्यो भूत्वा अभिवर्षति स्वम् , अथ तदा अन्न 

प्राप्य इमा प्रजा प्राणते प्राणवचेष्टा कुबन्तीदयथे । अथवा, 

हे प्राण, ते तव इमा प्रजा स्वात्मभूतास्त्ववन्नसवधितास्त्वद- 

भिवर्षणदरनमात्रेण च आनन्दरूपा सुख प्राप्ता इव 

सल तिष्ठन्ति । कामाय इन्छातं अन्न भविष्यति इत्येवम- 

भिप्राय ॥ 
५ ए 17 
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ब्रालयस्त्व पाणेकर्षि- 

रन्ता विश्वस्य सत्पतिः । 

वयमाद्यस्य दातारः 

पिता त्व मातर्न्विनः॥ ११॥ 

किंच, प्रथमजत्वादन्यस्य सस्कवरभावादसस्छृतो त्राय 

त्वम् , स्वभावत एव शुद्ध इलयभिप्राय । हे प्राण, एकविं 

प्वम् आथवैणाना प्रसिद्ध एकषिनामा अभ्रि सन् अत्ता 

सर्वहविषाम् । स्वमेव विश्वस्य सर्व॑स्य सतो विद्यमानस्य 

पत्ति सत्पति , साधुबौ पति सप्पत्ति । वय युन 

आद्यस्य तव अदनीयस्य हविषो दातार । त्व पिता मात- 

रिश्च हे मातरिश्वन् , न॒ अस्माकम् अथवा, मातरिधन 

वायो पिता त्वम् । अतश्च सवैस्यैव जगत पितृप्व सिद्धम् ॥ 

याते तनूवौचि पतिता 
याओओतेथा च चक्षुषि। 

या च मनसि सत्ता 

रिवाता कुरु मोत्क्रमीः १२॥ 
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कि बहुना या ते दीया तनू वाचि प्रतिष्ठिता चक्तु 
स्वेन वदनचेष्टा कुवैती, या श्रोते या च चक्षुषि या च मन- 

सि सकर्पादिञ्यापारेण सतता समनुगता तनू ; ता दिवा 

शान्ता छुर्, मा उतकरमी उत्रमणेनाशिवा मा कार्षी- 

रिस्थे ॥ 

प्राणस्येद वशो सवै 
लिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् । 

मातेव पुचान्नक्षख 

श्रीश प्रज्ञा च विधेहि न इति । १३॥ 

किं अहना । अस्मिंल्लोके प्राणस्यैव वशे स्व॑मिद यच्कि- 
चिदुपभोगजात त्रिदिवे तृतीयस्या दिवि च यत् प्रतिष्ठित 

देवाद्युपभोगछक्षण तस्यापि प्राण एव इिता रक्षिता । अतो 
मातेव पुत्रान् अस्मान् रक्ष पारयस्न । प्वन्निमित्ता हि त्रा 

हथ क्षस्त्यश्च श्रिय ता च्व श्रीश्च श्रियश्च प्रज्ञा च प्वस्स्थि- 

तिनिमिनत्ता विधेहि न विधस्स्वेत्यथं । इत्येव सवौत्मतया 

बागादिभि प्राणै स्तुलया गमितमदिमा प्राण प्रजापतिरेवे- 

लयवधृतम् ॥ 
इति दितीय प्रश्च ॥ 



ततीय, परश्च ॥ 
_ क - 

अथ हैन कौसल्यद्चाश्वलायनः प्रच्छ 

अगवन्डुत एष प्राणो जायते कथमाया- 

त्यस्मिञ्दारीर आत्मान वा प्रविभज्य 

कथ प्रातिष्ठते केनोत्कमते कथ बाह्यम 

भिधस्से कथमध्यात्ममिति ॥ १॥ 

अथ हैन कौसस्यश्चाश्वलायन प्रपकछ । प्राणैरेव निधौरि- 
तततव उपरृन्धमदिमापि सहतप्वारस्यादस्य कायैत्वम् , अत 

पर्छामि । है भगवन › कुत कस्मात्कारणात् एष यथावधू- 

त प्राण जायते । जातश्च कथ केन वृत्तिविशेषण आयाति 

अस्मिन् शरीरे , किंनिमित्तकमस्य शरीरप्रहणमिलय्थ । प्रवि- 

छश्च शारीरे आप्मान वा प्रचिभञ्य प्रविभाग कृत्वा कथ कन 

प्रकारेण प्रातिष्ठत प्रतितिष्ठति । केन वा बृत्तिविशेषेणास्मा 

च्छरीरात् उत्करमते उत्कामति । कथ बाह्यम् अधिभूततमधि 
दैवत च अभिधत्ते धारयति , कथमध्यात्ममिति) धारयतीति 

रोष ॥ 
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तस्मै स होवाचातिपश्नान्पच्छसि त्र 

हविष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं वीमि ॥ २॥ 

एव पष्ट तस्मै स होबाचाचायं । प्राण एव तावहुरविज्ञ- 
यत्वाहिषमप्रश्नाहै , तस्यापि जन्मादि ल प्रह्छसि , अत 

अतिप्रान्प्रच्छसि । ब्रक्चिष्ठोऽसीति अतिशयेन स्व ब्रह्मवित्; 

अतस्तुषटोऽहम् , तस्मात् त तुभ्यम् अह व्रवीमि यथय शणु ॥ 

आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पु- 

रुषे च्छायैतस्मिन्नेतदातत मनोक्रतेनाया- 

त्स्मिञ्हारीरे ॥ ३॥ 

आत्मन परस्मात्पुरुषादक्षराऽ्सयात् एष उक्त प्राण 

जायते । कथमिलच्र दृष्टान्त । यथा रोके एषा पुरुष शि 

र पाण्यादिखक्षणे निमित्त च्छाया नैमित्तिकी जायते, तद्वत् 

एतस्मिन् ब्रह्मण्येतलसाणारय छायाख्ानीयमनूतरूप तत्तव 

सत्ये पुरुषे आतत समपितमियेतत् । छिव देहे मनोकतेन 

मन एतेन मन सकस्पेच्छादिनिष्पन्नक्मनिमित्तनेत्येतत् । ब 

ष्यति हि पुण्येन पुण्यमिव्यादि । ' तदेव सक्त सह क्मेणैतिः 

इति श्ुयन्तरात् । आयाति आगच्छयस्मिड्कारीरे ॥ 
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यथा सञ्नाडेवाधिकरूतान्विनियुङ्क ए- 
तान्प्रामानेतान्य्रामानधितिष्ठस्वेलेवमेवेष 

प्राण इतरान्प्राणान्पथक्पथगेव सनि- 

घन्से ॥ ४ ॥ 

यथा येन प्रकारेण छोके राजा सम्राडेव प्राभादिष्वधिकर- 

तान्विनियुङ्के । कथम् एतान्परामानेतान्ामानधितिष्ठस्वेति। 
एवमेव यथाय दृष्टान्त । एष सुप्य प्राण इतरान् प्राणान् 

चष्षुरादीनात्मभेदश्च प्रथकप्रथगेव यथास्थान सनिधत्ते वि 

निथुङ्क ॥ 

पायुपस्थेऽपानं चक्षु ओोन्रे सुखनासि- 
काभ्या प्राण, खय प्रातिष्ठते मध्ये तु 
समानः । एष दछ्येतद्धुतमन्नं सम नयति 
तस्मादेताः सक्ताचिषो भवन्ति ॥ ५॥ 

तत्र॒ विभाग । पायुपस्थे पायुश्च उपस्थश्च पायुपस्थ 
तस्मिन् । अपानम् आत्मभेद मूत्रपुरीषाद्यपनयन बेन सनि- 

धत्ते तिष्ठति । तथा चक्षु भत्रे चक्षु श्रोत्र च चक्षु श्रोत्र 
तसमिशचक्षु भोत्रे । सुखनासिकाभ्या सुख च नासिका च मुख- 
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नासिक ताभ्या सुखनासिकाभ्या निरौच्छन् प्राण खय सच्रा 

द्स्थानीय प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । मध्ये तु प्राणापानयो 
स्थानयो नाभ्याम्, समान अशित पीत च सम नयतीति 

समान । एष दि यस्मात् यदेतत् हुत युक्त पीतं चात्माप्नौ 

प्रक्षिप्तम् अन्न सम नयति, तस्मात् अशितपीतेन्धनावपेरौदयी- 

दूदयदेश्च प्राप्रात् एता सप्रसख्याका अविष दीप्रयो निग 
च्छन्यो भवन्ति | रीर्षण्यप्राणद्वारा द्रेनश्रवणादिक्षणरूपा- 

दिबिषयग्रकाश्च इयभिप्राय ॥ 

हृदि शेष आत्मा । अवैतदेकश्त ना- 

डीना तासा हात चातमेकेकस्या दास- 
सति्दासप्ततिः प्रति्ाखानाडीसहस्रा- 
णि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ ६ ॥ 

हृदि द्येष पुण्डरीकाकारमासपिण्डपरिच्छिन्ने हृदयाकाशे 
एष आत्मा आत्मसयुक्तो लिङ्गात्मा, जीवत्मेयर्थं , 
अत्र अस्मिन्हृदये एतत् एकश्चतम् एकोनत्तरशते सरयया 

प्रधाननाडीना भवति । तासा श्चत शतम् एकैकस्या प्रधान 
नाङ्या मेदा , पुनरपि दासप्ततिद्धीसप्रति दे दे सहस्रे अधिके 

सप्रतिश्च सहस्राणि, सहसराणा सप्रति , प्रतिक्चाखानाड 
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सहस्राणि प्रतिप्रतिनाडीशत सखू्यया प्रधाननाडीना सहका 

णि भवन्ति । आघ्यु नाडीषु व्यानो वायुश्चरति । व्यानो 
व्यापनात् । आदिल्यादिव रह्मयो हृदयाप्सवैतोगाभिनीभि- 

नांडीमि स्वदेह सब्याप्य व्यानो वतैते । सधिस्कन्धमर्मं 

देशेषु विशेषेण प्राणापानचृत््योश्च मध्ये उद्धूतचृत्तिवीथेवत्क- 
मैकती भवति ॥ 

अथैकयोध्यै उदान पुण्येन पुण्य रोक 
नयति पापेन पापकुभाभ्यामेव मनुष्य- 

लोकम् ॥ ७ ॥ 

अथ या तु तप्रैकरताना नाडीना मध्ये ऊर्वगा सुषुम्ना 

र्या नाडी, तया एकया ऊध्व सन् उदान वायु आपाद्तल 

मस्तकवृत्ति सचरन् पुण्येन कमणा श्ास्रविदहितेन पुण्य छोक 

देवादिस्थानरक्षण नयति प्रापयति । पापेन तद्विपरीतेन 

पाप नरक ति्यैग्योन्यादिरुक्षणम् । उभाभ्या समप्रधा 

नाभ्या पुण्यपापाभ्यामेव मयुष्यखोक नयतीययुवतैते ॥ 

आदित्यो ह वै बाद्यः प्राण उद्यत्येष 

हेन चाक्षुष प्राणमनगरह्णानः । एधिव्या 
या देवता सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्या- 
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न्तरा यदाकारा स समानो वायु 
व्यौनः ॥ ८ ॥ 
आदिद ह वै प्रसिद्धो ह्यधिदैवत बाह्य प्राण स एष 

उदयति उद्रच्छति । एष हिं एनम् आभ्याक्षिक चक्षुषि भव चा- 

वष प्राण प्रकाशेन अनुग्रह्वान रूपोपरब्धौ चक्षुष आरोक छ- 
बैन्नियथे । तथा परथिव्याम् अभिमानिनी या देवता प्रसिद्धा 
सैषा पुरुषस्य अपानम् अपानबत्तिम् अवष्टभ्य आरध्य वशी 
कूयाध एवापकर्षणेनाचुप्रह कुवैती वतैत इद्यथे | अन्यथा हि 

शारीर शुरुप्नासपतेत्सावकाशे वो द्रन्छेत्। यदेतत् अन्तरा मध्ये 

द्यावापथिच्यो य आकार तत्स्थो बायुराकाश्च उच्यते, म- 
चवस्थवत् । स समान समानमवुगृह्णानो वर्तत इद्यर्थं । 

समानखान्तराकाशस्थत्वसामा यात् । सामन्येन च यो 
बाह्यो वायु स व्याप्तिसामान्यात् व्यान व्यानमसुगृहानो 

वतैत इत्यभिप्राय ॥ 

तेजो ह वाव उदानस्तस्मादुप्लान्तते 
जाः पुन मवभिन्द्रिथैमेनसि सपव्मानैः ॥ 
यद्वाह्य ह वाव प्रसिद्ध सामान्य तेज तच्छरीरे उदान उ- 

दान वायुमलुगृह्धाति स्वेन रकाश्ेनेयभिप्राय । यस्मात्तेन - 

स्वभावो बाष्यतेजोचुगृीत उत्कान्तिकती तस्मात् यदा लौकि 
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क पुरुष उपश्चा-ततेजा भवति, उपशान्त स्वाभाविक ते- 

जो यस्य स । तदा त क्षीणायुष समू विधात । स पुन 
भव श्चरीरान्तर प्रतिपद्यते । कथम्? सह् ईन्द्रियै मनसि 

सपद्यमानै प्रविशद्धिर्वागादिभि ॥ 

यचिन्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेज- 
सा युक्तः । सहात्मना यथासकल्पित 

लोकं नयति ॥ १० ॥ 
मरणकाडे यश्चिन्तो भवति तेन एष जीव चित्तेन सक 

स्पेनेन्द्रिथै सह प्राण मुरयप्राणवृत्तिमायाति। मरणकलि क्षी 

णेन्द्रियवृत्ति सन्मुख्यया प्राणवृत्ैवावतिष्ठत श्यं । तदा हि 
वदन्ति ज्ञातय उच्छसिति जीवतीति । स च प्राण तेजसा 
उदानब्रृ्या युक्त सन् सदात्मना खामिना भोक्रा स एव- 

सुदान उदानधृत्यैव युक्तं प्राणस्त भोक्तारः पुण्यपापकमवशात् 

यथासकरिपित यथाभिप्रेत छोक नयति प्रापयति ॥ 

य एवविंदान्प्राण वेद् न हास्य पजा 

हीयतेऽभरतो भवति तदेष -छोकः ।॥ ११॥ 

य कञ्चित् एव विदान् यथोक्तविभेषगै्िशिष्टसुत्पन््यादि- 

भि प्राण वेद् जानाति तस्येद फरूमैहिकमासुष्मिक चोन्यते। 
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न ह् अस्य नैवास्य विदुष प्रजा पुत्रपोत्रादिकुश्चणा हीयते 
च्दद्यते । पतिते च क्षरीरे प्राणसायुञ्यतया अग्रत अमरण- 

धमो भवति; तत् एतस्मिननर्थे सक्षेपाभिधायक एष -छोक 

मन्क्नो भवति ॥ 

उत्पस्िमायति स्थान 

विसखुर्व चैव पञ्चधा । 
अध्यात्म चेव पराणस्य 

विकज्लायाखतमदनुते 

विन्ञायामृतमद्लुत इति ॥ 

इति ठतीय भ्र ॥ 

उत्पत्ति परमात्मन प्राणस्य आयतिम् गमन ममोकृते- 

नास्मिर्क्षरीरे स्थान स्थितिं च पायुपस्थादिस्थानेषु विभुत्व 
च स्वाम्यमेव सस्राडिव प्राणब्ृत्तिमेदाना पथ्चधा स्थापनम् । 

बाह्यमादिवयादिरूपेणाध्यात्म चैव॒ चष्ुराधाकारणावस्थान 
चिज्ञाय एव प्राणम् अमृतमदयुते इति । विक्ञायासतश्चुत इति 

द्विवचन प्रन्ना्थपरिसमा्य्थम् ॥ 

इति तृतीयप्रश्षभाष्यम् ॥ 
~~ 



चतुथं पश्च ॥ 
--९&-------~ 

अथ हैन सौयौयणी गाग्यैः पप्च्छ 
भगवन्नेतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्य- 

स्मिञ्ञाग्रति कलर एष देवः स्वप्नान्पदय- 

ति कस्यैतत्सुख भवति कस्मिन्ु सै 
सप्रति्िता भवन्तीति ॥ १॥ 

अथ ह एन सौर्यायणी गाग्यं पप्रर प्रशत्रयेणापरविद्या 
गोचर स्वं परिसमाप्य ससार व्याकृतविषय साध्यसाधनं 

लक्षणमनिलयम् । अथेदानीं साध्यसाधनविरक्षणसप्राणममनो- 

गोचरमतीन्द्रियमनिषय शिव हान्तमविकृृतमक्षर सदय पर 

विद्यागम्य पुरुषारय सबाह्याभ्यन्तरमज वक्तव्यभिद्युत्तर 

ग्रभ्रत्रयमारभ्यते ¦ तत्र सुदीप्तादिवात्नेयैस्माप्परस्मादक्षरास्स्वे 

भावा विस्फुलिन्गा इव जायन्ते तत्र चैवापियन्तीप्युक्तं द्वितीये 
युण्डके , के ते सर्वे भावा अक्षराद्ठिस्फुखिङ्गा इव विभज्यन्ते । 
कथ वा विभक्ता सन्तस्तत्रैवापियन्ति । किंरक्षण वा तदक्षर- 

भिति । एतद्िवक्षया अधुना प्रभाजुद्धावयति- भगवन् , एत- 
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स्मिन् पुरुष शिर पाण्यादिमति कानि करणानि स्वपि 

स्वाप कुर्वन्ति स्वव्यापारादुपरमन्ते , कानि च अस्मिन् जापति 
जागरणमनिद्राबस्था खनव्यापार कुवन्ति । कतर कार्यंकरण- 

क्षणयो एष देव स्वश्रान्पद्यति । खप्रो नाम जाप्रदश्चेना- 
ननिवृत्तस्य जाग्रहदन्त शरीरे यदश्च॑नम् । तफ का्य॑ङक्षणेन 

देवेन निरवैर्य॑ते, किं वा करणलक्षणेन केनचिदिव्यभिप्राय । 
उपरते च जाभ्रस्खप्नन्यापारे यस्रसन्न निरायासङक्षणमना- 

बाध सुख कस्य एतत् भवति । तस्मि काङे जाभत्छप्रव्यापा- 
रादुपरता सन्त कस्मिन्नु सर्वे सम्यगेकीभूता सम्रतिष्ठिता । 
मधुनि रसवत्ससुद्रप्विष्टनद्यादिवश्च विवेकानही प्रतिष्ठिता 

भवन्ति सगता सप्रतिष्ठिता भवन्तीय्थं । ननु "यस्तदा 

त्रादिकरणवेस्छन्यापारादुपरतानि प्रथक्प्थगेव स्वात्मन्यव- 

तिष्ठन्त इयेतद्यक्तम् , कुत प्राप्नि सुषुंप्पुरषाणा करणाना 

करस्मिश्चिदेकीभावगमनाशङ्काया प्रष्टु 2 युक्तैव त्वाराङ्का, 

यत॒ सहतानि करणानि स्वास्यथोनि परतन्यराणि च जाप्र- 

द्विषये , तस्मास्स्वापेऽपि सहताना पारतन्त्येणेव करस्मिश्ि- 

त्लगतिन्याय्येति , तस्मादाशद्कामुरूप एव प्रभरोऽयम् । अत्र 

तु कायैकरणसघातो यरसषिश्च प्रखीन सुषुप्तप्रख्यकाल्यो , 

तद्विशेष ुभुत्सो स कोनु स्यादिति कमि सर्वे सप्रति्ठिता 

भवन्तीति ॥ 
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तस्मै स होवाच यथा गाग् मरीच- 

योऽरकस्यास्त गच्छत, सवी एतस्मिस्ते- 
जोमण्डल एकीमवयन्ति ता पुन पुन- 

रुदयतः प्रचरन्तेव ह वै तत्सव परे देवे 
सनस्येकीमवति । तेन तर्ष पुरुषो न 

श्रुणोति न पयति न निघति न रस- 

यते न स्श्द्ाते नाभिवदते नादत्ते नान- 

न्दयते न विखजते नेयायते स्वपित्तीलया- 

चक्षते ॥ २॥ 

तस्मै स ह उव्राच आचार्यं । श्णु हे गाग्यै, यन्वया 

ष्टम् । यथा मरीच्य रदमय अकस्य आविध्यस्य अस्तम् अद् 
शेन गच्छत सौ अशेषत एतसिमन् तेजोमण्डले तेजोराशि 

रूपे एकीभवन्ति विवेकानैत्वमविशेषता गच्छन्ति, ता मरी 

चयस्तस्यैवाकंस्य पुन पुन उदयत उद्रच्छत प्रचरन्ति 

विकी्ैन्ते यथाय दृष्टान्त । एव ह् वै तत् सर्वं विषयेन्द्रिया- 
दिजात परे प्र्षे देवे ोतनवति मनसि वचष्ुरादिदेवाना 
मनस्तन्त्रत्वाप्परो देवो मन, तस्मिन्स्वप्रकाठे एकीभवति 

मण्डढे मरीचिवद विशेषता गच्छति । जिजागरिषीश्च र 
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िमवन्मण्डलान्मनस एव प्रचरन्ति स्त्रेव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते 

यस्मात्स्वप्रकाठे श्रोत्रादीनि शब्दादयुपरर्धिकरणानि मन 
स्येकीभूतानीव करणब्यापारादुपरतानि तेन तस्मात् तट 
तस्मिन्स्रापकाङे एष देबदन्तादिरृक्षण पुरुष न श्णोति 

न प्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पशते न अभिषदते 
न आदत्ते न आनन्दयते न विस्छजते न इयायते स्वपिति 

इति आचक्षते करिका ॥ 

्राणाग्रय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गा- 

पत्यो इ वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वारा 
यैपचनो यद्वापत्यास्प्रणीयते प्रणयना- 

दाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 

सुप्तवस्ु भरोकादिषु करणेषु एतस्मिन् पुरे नबह्वारे दहे प्राणा- 

भ्रय भाण एव पश्च वायनोऽप्नय इवाप्रय जाग्रति । अभि- 

सामान्य हि आह-- गाहैपदलयो ह वा एषोऽपान । कथमि- 

ति, आह । यस्मात् गादैपलयात् अभरेरमिदयत्रकारे इतरोऽभ्नि 

राहत्रनीय प्रणीयते प्रणयनात् , प्रणीयते अभ्मादिति प्रणयनो 

गार्हेपयोऽन्नि , तथा सुप्रस्यापानचृत्ते प्रणीयत इव प्राणो 

मुखनासिकाभ्या सचरति अत आश्टवेनीयस्थानीयं प्राण । 
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व्यानस्तु हृदयादक्षिणसुषिर द्रेण निगैमादश्िणद्ठिक्सवन्धात् 

अन्वाहायैपचन दक्षिणान्नि ॥ 

यदुच्छ्रासनिःश्वासावेतावाहुती सम 
नयतीति स समानः । मनो र वाव 

यजमान इष्टफलमेवोदान स एन यज- 

मानमहरहनरैह्य गमयति ॥ ४ ॥ 

अत्र च होता अभ्रिहोगस्य यत् यस्मात् उच्छरासनि 

श्वासौ अन्निहोत्राहुती इव निद दित्वसामान्यादेव वु 
एती आहुती सम साम्येन क्षरीरस्थितिभावाय नयति यो 
वायुरभिस्थानीयोऽपि होता चाहुलयोनेदरप्वात् । कोऽसौ ? स 

समान । अतश्च विदुष सखपोऽप्यभ्निहोत्रहवनमेव । तस्मा- 

दिद्वान्नाकर्मत्यिव मन्तव्य इद्यभिप्राय । सर्वदा सबौणि च 

भूतानि विचिन्वन्ल्यपि स्वपतत इति हि वाजसनेयके । 

अल्ल हि जाप्रस्सु प्राणाभिषूपसह्य बाह्यकरणानि विषया- 

श्चानिहोत्रफलमिव स्वर्ग ब्रह्म जिगमिषु मनो ह वाव यज- 

मान जागति । यजमानवत्का्यकरणेु प्राधान्येन सन्यवा- 

रात्स्गैमिव ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाद्यजमानो मन करप्यते । 

इष्टफठ यागफटमेव उदान वायु । उद ननिमित्तत्वादिष्टफ- 
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प्रापे । कथम् 2 स उदान एन मनआख्य यजमान स्वप्र 

बृत्तिरूपादपि प्रन्याव्य अहरह सुषुप्रिकारे स्वर्गमिव त्रह्य 

अक्षर गमयति । अतो यागफलस्थानीय उदान ॥ 

अल्ैष देव खमे महिमानमनुभवति । 

यदुष इ्टमनुपदयति श्रुत शुतमेवा्थमनु 
श्रुणोति देष्ादिगन्तरैथ प्रत्यलुभूत पुन 
पुन प्रत्यनुभवति दृष्ट चादष्टच्च श्चुत 

वचाश्चुत चालुभूत चाननुश्रत च सच्रासच 
स्थं परयति समे परयति ॥ ५ ॥ 

एव विदुष श्रोचराद्युपरमकाछादारभ्य यावस्सुप्रोप्थितो 

भवति ताबत्सवैयागफलानुभव एव, नाविदुषामिवानथोयेति 

विद्त्ता स्तूयते । न हि विदुष एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ति, 

प्राणाभ्रयो वा जाग्रति । जापर्स्वप्रयोमेन स्वातन्त्यमनुभव- 

दहरह सुषुप्त वा प्रतिपद्यते । समान दि सबेप्राणिना 

पर्यायेण जाग्रस्स्नप्रसुपुप्रगमनम् , अतो निद्रत्तास्तुततिरेवेयसुप- 

प्यते । यत्पर कतर एष देव स्प्रान्पशयतीदि , तदाद-- 

अत्र उपरतेषु शरोत्रादिषु देदरक्षायै जाभत्सु प्राणादिवायुषु 
प्राक्ुषुपिप्रतिपत्ते एतस्मिन्नन्तराङ एष देव अर्कैरद्िमव- 

५ { 18 
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त्छरात्मनि सहृतश्नोत्रादिकरण स्वप्रे महिमान विभूतिं विषय- 
विषयिरुक्षणमनेकात्मभावगमनम् अनुभवति प्रतिपद्यते । ननु 

महिमानुभवने करण मनोऽदुभविदु › तव्कथ खातन्व्येणानु 

भवतीत्युच्यते स्वतन्त्रो हि क्षेवज्ञ । नैष दोष । शित्रज्ञस्य 

खातन्ध्यस्य मनउपाधिकरतस्वात् । न हि भषेत्रज्ञ परमार्थत 

स्वत स्वपिति जागसि वा । मनउपाधिषतमेव तस्य जागरण 

स्वप्रश्च । उक्त वाजसनेयके (सधी स्वप्नो भूत्वा ध्यायतीव 

केायतीव › इयादि । तस्मान्मनसो वि भूयनुभवे स्वातन्त्यव 

चन न्याय्यमेव | मनउपाधिसदितप्वे स्वप्रकाले कषेत्रस्य 

स्वयज्योतिष्ठ बाध्येत इति केचित् । तन्न । श्रुयथोपरिज्ञान- 
कृता भान्तिस्तेषाम् । यस्मास्खयञ्योतिद्वादिन्यवह्ारोऽप्या 

मोक्षान्त सर्वोऽप्यचिद्याविषय एव मनञ्युपाधिजनित , 
° य॒त्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यस्पशयेन्मात्राससर्गस्त्वस्य 

भवति ' । यत्न स्वस्य सवैमास्मैवाभूत्तत्केन क पद्येत ` इया- 

दिश्रुतिभ्य । अतो मन्वब्रह्मविद्मेनेयमाश्ङ्का, न स्वेकास्मवि 
दाम् । नन्वेव सति ‹ अत्राय पुरुष स्वयजञ्योति ` इति विशेष- 

णस्ननर्थक भवति । अत्रोच्यत । अल्यर्पमिदमुन्यते ° य एषो- 

ऽन्तहेदय आकाश्चस्तस्मिरशेते ' इति अ^"तहेद्यपरिन्छेदकर- 

णे सुतरा स्वयञ्योतिष्ठ बाध्येत | सल्यमेवम् अय दोषो यद्यपि 
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स्यात्परे केवलतया स्वयज्योतिद्धेनार्धं तावद्पनीत भारस्येत्ति, 

चेत्, न, त्रापि "पुरीतति नाडीषु शते ' इति श्रुते पुरीतन्ना- 

डीसबन्धाद्च्रापि पुरषस्य स्वयज्योतिष्धेनाधेभारापनयाभिप्रा- 

यो सृवैव । कथ तदहं ‹ अत्राय पुरुष॒ स्वयञ्योति › ईति 

अन्यक्षाखाप्वादनपेक्षा सा श्चुत्तिरिति चेत् ; न , अर्थकत्वस्ये 

स्वात् । एको ह्यात्मा स्ववेदान्तानामर्थो बिजिज्ञापयिषितो 

बुभुष्सितश्च । तस्मादयु्ता स्वभ्र आत्मन स्वयञ्योतिष्ठेपपत्ति्व 

क्तुम् , श्रुते्थाथतत्त्वप्रकाशकल्वात् । एव तरदं शणु श्रूयथं 

हित्वा सवेमभिमानम्; न इहभिमानेन वषेशतेनापि श्रयर्थो 

ज्ञातु शक्यते सर्वै पण्डितमन्यै । यथा हृदयाकाद पुरीतति 

नाडीषु च स्वपतस्तप्सबन्धाभावान्ततो विविन्य दक्तोयितु 

दाक्यत इति आत्मन स्वयज्योतिष्व न बाध्यते । एव॒ मन 

स्यविद्याकामकमैनिमिन्तोद्धूतवासनावति कमेनिभित्ता वासना 
अविद्यया अन्यद्रसत्वन्तरमिव पश्यत॒ सर्वैकायंकरणेभ्य 

प्रविचिक्तस्य दरष्टुवासनाभ्यो दहयरूपाभ्योऽ-यस्वेन स्वयज्यो- 
तिद्ध सुदपितेनापि तार्किंकेण केन बवारयितु शक्यते  तस्मा- 

स्लाधूक्त मनसि प्रीनेषु करणेष्वप्रीने च सनसि मनो- 

मय सख्वप्रान्पशयतीति । कथ महिमनमनुभवतीं ति उच्यते । 

यन्सिन्न पुत्रादि घा पूर्वं दृष्ट तद्वासनावासित पुत्रभित्रादि 



२५७६ प्श्नोपनिषद्धाष्ये 

वासनासयुदधूव पुत्र भिन्नमिव वा अविश्या पश्यतील्येव मन्यते| 
श्रणोति तथा श्रुतमर्थं तद्वासनयानु शुणोतीव । देशदिगन्तरैश्च 

देशान्तरै्विगन्तरेश्च प्रयनुभूत पुन पुनस्तसप्रयनुभवतीव 
अविद्यया । तथा दृष्ट चारिमिलन्मन्यदृष्ट च जन्मान्तर 

भिय । अलयन्तादृष्टे वासनालुपपक्ने । एव श्चुत चेश्रुत 
चानुभूत चास्मिलन्मनि केवलेन मनसा अनुभूत च 
मनसैव जन्मान्तरऽनुभूतमिलयथे । सच्च परमार्थोदकादि । 

असश्च मरीन्युदकादि । किं बहुना, उन्तानुक्त सर्व पश्यति 

सर्व॑ प्यति सर्वमनोवासनोपाधि सन्नेव सवैकरणात्मा 

मनोदेव ख्ान्पदयति ॥ 

स यदा तेजसास्षिभूतो मवति । अ- 

चैष देवः खभान्न पदयलयभथेतदस्मिञ्चा- 

रीरे एलत्सुख वति ॥ ६ ॥ 

स॒ यदा मनोरूपो देवो यस्मिन्काले सौरेण पिन्ताख्येन 

तेजसा नाडीशयेन सवैत अभिभूतो भवति तिरस्छृतवासना 
द्वारो मवति, तदा सह करणैमैनसो रमथो हृद्युपसहता भ 

वन्ति । यदा मनो दानेभ्निवदविशेषविज्ञानर्पेण कृत्त शरीर 

ठयाप्यावतिष्ठते, तदा सुषुप्तो भवति । अत्र एतस्मिन्काङे एव 
मनञशखूयो देव स्भ्रान् न परयति दशनद्वारस्य निरद्धत्ना- 



£ 
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तेजसा । अथ तदा एतस्मिन् शारीरे एतप्सुख भवति यद्ि- 

ज्ञान निराबाधमविशेषेण चारीरञ्यापक प्रसन्न भवतीत्यथे ॥ 

स यथा सोम्य बथासि वासोध्क्ष स- 

प्रतिष्ठन्त एव ह वै तत्सर्वं पर आत्म- 

नि सप्रतिष्टते ॥ ७ ॥ 

एतस्मिन्काङे अविद्याकामकर्मनिबन्धनानि कार्यकरणानि 

शान्तानि भवन्ति । तेषु शान्तेष्वात्मसखशूपमुपाधिभिरन्यथा 

विभाञ्यमानमदह्वयमेक शिब शान्त भवतीप्येतामेवावस्था प्र- 

थिव्याद्यविदाशरतमात्रानुप्रबेरोन दीयितु दृष्टान्तमा-- स 

दृष्टान्त यथा येन प्रकारेण हि सोभ्य प्रियद्दौन, वयासि 

पक्षिण वासार्थं दृक्ष वासोन्रक्ष प्रतिं सप्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति, 

एव यथा दृष्टान्त ह वै तत् वक्ष्यमाण सर्वं परे आत्मनि 

अक्षरे सभ्रतिष्ठते ॥ 

पृथिवी च पृथिवीमाच्ना चापापोमा- 
त्रा च तेजश्च तेजोमाच्रा च वायुख वा- 
युमाच्ा चाकाराशथाकाररामाच्रा च चक्षुश्च 

द्रष्टव्य च श्रो च श्रोतव्यवचघ्ाण च 
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घ्रातव्य च रसश रसयितव्य च त्वक्च 

स्पत्तीयितय्य च वाक्च वक्तव्य च ह- 
स्तौ चादातव्य चोपस्यच्धानन्दयिततव्य च 

पायु विसजेयितव्य च पादौ च ग- 
न्तव्य च मनश्च मन्तव्य च बुद्धिद्व 

बोद्धव्य चाहकारदवाहकलैव्य च विन्त 
च चेतयितव्य च तेजदहच विद्योतयित- 

ज्य च प्राणडच विधाराधिलव्य च ॥ ८ ॥ 

किं तत्सर्वम्? प्रथिवी च स्थरा पथ्चगुणा तस्कारण च 

प्रथिवीमात्रा गन्धतन्मात्रा, तथा आपश्च आपोमात्रा च, 
तेजश्च तेजोमात्रा च, वायुश्च बायुमात्रा च, आकाशश्वाका- 

समान्रा च) स्थूलानि च सूक्ष्माणि च भूतानीत्य्थं । तथा 
चष्चुश्च इन्द्रिय रूप च द्रष्टव्य च, श्रोत्र च श्रोतव्य च, घ्राण 

च ध्रातस्य च, रसश्च रलयितव्य च, प्वक््च स्परोयितव्य च, 
वाक्च वक्तव्य च, हस्तौ च आदातग्य च, उपस्थश्च आनन्व्- 
यितग्य च, पायुश्च विसजंयितव्य च, पादौ च गन्तव्य च, 

बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तदथाश्चोक्ता । मनश्च पूर्वो 
क्तम् । मन्तव्य च तद्विषय । बुद्धिश्च निश्चयात्मिका । बो- 
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द्धञ्य च तद्धिषय । अकारश्च अभिमानलक्षणमन्त करणम् । 

अहकतंञ्य च तद्विषय । चित्त च चेतनावदन्त करणम् । 

चेतयितञ्य च तद्विषय । तेजश्च स्वगिन्द्रियव्यतिरेकेण प्रका- 

शविशिष्टठा या त्वक्! तया निभो विषयो विद्योतयितव्यम्। 
प्राणव सूत्र यदाचक्षते तेन विधारयितव्य सम्रथनीयम् । 

सर्व हि काथैकरणजात पासार्थ्येन सहत नामरूपात्मकमेता 

वदेव ॥ 

एष हि दरष्टा खषा ओला घाता रस- 

यिता मन्ता बोद्धा कती विज्ञानात्मा 
पुरुष, । स परेऽक्षर आत्मनि सपतिष्ठते ॥ 

अत पर यदाप्मस्वरूप जखसू्यकाविषद्धोक्तृत्वकरैत्वेने- 

हालुप्रविष्टम्, एष हि द्रष्टा स्मष्टा भोता घाता रसयिता 

मन्ता बोद्धा कतौ चिज्ञानास्मा, विज्ञानं चिज्ञायतेऽनेनेति 

करणभूत बुद्धयादि, इद तु विजानातीति वज्ञान कषरा 

रकरूपम्, तदात्मा तत्खभावो विज्ञाटृस्वभाव इलं । पुरुष 

कायैकरणसघातोक्तोपाधिपूरणास्पुरुष । स च जखसूयैका- 

दिभरतिबिम्बस्य सुयादिभवेशवस्नङाद्याधारशोषे परे अक्षरे 

अमस्मनि सप्रतिष्ठते ॥ 
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परमेवाक्षर प्रतिपद्यते सयोहवैत- 

द्च्छायमरशारीरमखोरित द्युभ्रमक्चर वेद- 

यते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो 
भवति तदेष -छोकः ॥ १०॥ 

तदेकत्वविद फलमाह-- परमेव अक्षर वक्ष्यमाणविक्षेषण 

प्रतिपद्यते इति । एतदुच्यते--स यो ह वै तत् सर्वैषणाविनि 

यक्त अच्छाय तमोवर्जितम् , अश्रीर नामरूपसर्वोपाधिशरी- 

रवजितम् , अशोष्ित लोहितादिसवैगुणवभितम्, यत एव- 

मत शयु शुद्धम्, सवेविशेषणरदितप्वादक्षरम्, सल पुरु 

धारयमप्राणममनोगोचर शिव शान्त स्बाह्याभ्यन्तरमज 

वेदयते विजानाति यस्तु स्ैलयागी है सोम्य, स॒सवैज्ञ 

न तेनाबिदित किचित्सभवति । पूर्व॑मनियया असर््ञ 
आसीत् । पुनर्बिद्यया अचिद्यापनये सवै भवति । तत् अस्मि 

शर्थे एष शोक मन्त्रो भवति उक्ताथैसप्रा्क ॥ 

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः 

प्राणा भूतानि सप्रतिष्ठन्ति यच्र | 
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तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्य 
स सवैज्ञ स््ेमेवाधिधेदोति ॥ ११॥ 

इति चतुथं प्रभ ॥ 

विज्ञानालसा, सह देवैश्च अग््यादिभि प्राणा चक्षुरा 
दय भूतानि प्रथिव्यादीनि सप्रतिष्ठन्ति प्रविशन्ति यत्र 
यस्मिन्नक्षरे, तत् अक्षर वेदयते यस्तु हे सोस्य भ्रियदक्चीन, स 
सवैज्ञ स्वैमेव आविवेश आधिश्षतीदयथं ॥ 

इति चतुथप्रक्षभाष्यम् ॥ 



पचम प्रश्च ॥ 

अथ हैन हौव्य सत्यकाम पप्रच्छ । 
स थो ह वे तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्त- 

मोंकारमभिध्यायीत कतम वाव स 

तेन सोक जयतीति ॥ 

अथ ह एन होग्य सव्यकाम पप्रन्छ । अथेदानीं परा- 

परन्रहमप्राप्निसाधनस्वेन अ्कारस्योपासनविधित्सया प्रभ्न आ 

रभ्यते। स य कर्िवत् ह वै भगवन्, मलुष्येषु मनु- 

ष्याणा मध्ये तत् अद्भुतभिव प्रायणान्त मरणान्त यावज्जीव 

भिलेतत्, कारम् अभिध्यायीत आभिमुरथेन चिन्तयेत् । 
बाह्यविषयेभ्य उपसहृतकरण समादटितचित्तो भक्यविक्षि- 

तन्रह्यभावे कारे आत्मप्रययसतानाविच्छेदो भिन्नजा- 

तीयप्रययान्तराखिदीकतो निवातस्थदीपरिखासमोऽभिध्या- 

नराष्दार्थं । सयब्रह्मचर्यादहिसापरि्रहयागसन्यासक्ोचस 

तोषामायावित्वादधनेकयमनियमासुगृहीत स एव यावज्ी- 

वन्रतधारण , कतम वाव, अनेके हि ज्ञानकम॑भिर्जेतव्या 
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ल्ोकासतिष्ठन्ति , तेषु तेन उध्काराभिभ्यानेन कतम ख ॒ढ़ोक 

जयतीति ॥ 

तस्मै स होवाच । एतद्ध सत्यकाम 

पर चापर च ब्रह्म यदोकार । तस्मादि- 

द्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २॥ 

प्ष्टवते तस्मै स ह उवाच पिप्पलाद -- एते स- 

यकाम । एतत् ब्रह्म चै पर च अपर च ब्रह्म पर 

सलयमक्षर पुरुषाख्यम् अपर च प्राणाख्य प्रथमज यत् 

तदोकार एव अन्कारात्मकम् ञकारप्रतीकत्वात् । पर हि 

ब्रह्म शब्दाद्ुपक्षणानदं सवेधमेविज्ञेषवजितम् , अतो न स 

कयमतीन्द्रियगोचरप्वाप्केवङेन मनसावगादितुम्। ञध्कारे तु 

विष्ण्तादिप्रतिमाश्ानीये भक्लयावेशितनद्यभवे ध्यायिना त 

स्मसीद् तीलयवगस्यते शाखम्रामाण्यात् । तथा पर च ब्रह्म । 

तस्मात्पर चापर च ब्रह्म यदोंकार इल्युपचर्यत । तस्मादेव 

विद्वान् एतेनैव आत्मप्रापिसाधनेनैव उभकाराभिध्यानेन एक- 

तर परमपर बा अन्वेति ब्रह्मातुगच्छति , नेदिष्ठ शरम्बन- 

मोकासोे ब्रह्मण ॥ 
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॥ 

स यद्येकमान्नमभिध्यायीत स तेनैव 
सवेदितस्तू्णैमेव जगल्यामाभिसपद्यते । 
तस्रष्वो मलुष्यलोकसुपनयन्ते स॒ तव 

तपसा जह्यचर्येण अद्धया सपन्नो महि- 

मानमलुमवलि ॥ २॥ 

स ॒यद्यप्योकारस्य सकरूमान्नाविभागज्ञो न मवति, 

तथाप्योकाराभिध्यानप्रभावाद्विरिष्टामेव गतिं गच्छति, एत- 

देकदेशज्ञानवैगुण्यतयोंकारश्चरण कमेज्ञानोमयध्रष्टो न दु 
गेति गन्छति , किं तहि, यदि एवममोकारमेव एकमात्राविभागज्ञ 

ण्व केवल अभिध्यायीत एकमात्र सदा ध्यायीत, स तेनेव 

एकमाताविशिष्टोकारामिध्यानेनैव सवेदित सबोधित तूर्णं 
क्षिप्रमेव जगदा प्रथिव्याम् अभिसपद्यते । किम 2 मनुष्य- 

लोकम् । अनेकानि हि जन्मानि जगद्या सभवन्ति । 

तत्न त॒ साधक जगदा मनुष्यलोकमेव उपनयन्ते उप 

निगमयन्ति ऋ्व । ऋग्वेदरूपा दह्योकारस्य प्रथमा एक- 

सात्रा | तेन स तन्न मनुष्यजन्मनि दिजाग्रय सन् तपसा 

ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च सपनन महिमान बिमूतिम् अनुभवति 

न वीतश्रद्धा यथेष्टचेष्टो भवति, योगभ्रष्ट कदाचिदपि न 

दुगतिं गच्छति ॥ 
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अथ यदि दविमाचन्रेण मनसि संपद्यते 

सोऽन्तरिक्च थज्ञुभिरन्नीयते सोमलोकम् । 

स सोभटोके विभूतिमनुभूय पुनराव- 

तैते ॥ ४ ॥ 
अथ पुन यदि द्विमानत्नाविभागज्ञो द्विमात्रेण विरिष्टमो- 

कारमभिध्यायीत्त खप्राप्मके मनसि मननीये यजुमये सौम- 

दैवये सप्त एकाग्रतयात्मभाव गच्छति, स एव सपन्नो 

शत॒ अन्तरिक्षम् अन्तरिक्चाधार द्ितीयमात्रारूप द्ितीय- 

मात्रारूपैरेव यजु उन्नीयते सोमलोक सौम्यः जन्म 

प्रापयन्ति त यजूषीयथे । स सत्र विभूतिमनुभूय सोम- 

कोके मयुष्यङोक प्रति पुनरावतेत ॥ 

य. युनरेत तन्िमलेणोमिस्येतेनैवाक्च 

रेण पर पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 

सरथ सपन्नः । यथा परादोद्रस्त्वचा विनि- 

सच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिशक्त 

स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोके स णतस्मा 

ज्लीवधनात्परात्पर पुरिश्षाय पुरुषमीक्षते । 

तदेलौ शछोकौ भवत ॥ ५॥ 
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य पुन एतम् उकार चरिमान्रेण त्रिमाबाविषयचिज्ञान 

विशिष्टेन ओमिलेतेनैव अक्षरेण पर सूयन्त पुरुष 

प्रतीकत्वेन अभिध्यायीत तेनाभिध्यानेन प्रतीकत्वेन ह्याल- 

म्बनतव प्रकृतमोंकारस्य पर चापर च ब्रह्मेति अमेद्श्रुते , 
उकारमिति च द्वितीयानेकश श्रुता बाध्येतान्यथा । यद्यपि 

ठृतीयाभिधानत्वेन करणप्वमुपपद्यते, तथापि प्रकृतानुरो- 

धालतरिमाच्र पर पुरुषमिति द्वितीयैव परिणेया ‹ यजेदेक 

कुलस्यार्थे ' इति न्यायेन । स ॒ठृतीयमाच्नारूपे तेजसि सूर्ये 

सपन्नो भवति ध्यायमान , मृतोऽपि सुयौप्सोमदोकादिवन्न 

पुनरावतैते , किंतु सूर्ये सपन्नमात्र एव । यथा पादोद्र सरपं 

स्ववा विनिञयुन्यते जी्णैत्वग्विनिं्त स पुननेवो भवति । 

एव ह तै एष यथा दृष्टान्त स पाप्मना स्ैत्वक्स्थानीये- 

नाञ्चुद्धिरूपेण बिनिद्यक्त स सामभि वृतीयमातरास्पे ऊर्व- 

सुन्नीयते ब्रह्मखोक हिरण्यगभेस्य ब्रह्मणो रोक सलारयम् । 

स॒ दिरण्यगमे सर्वेषा ससारिणा जीवानामाप्मभूत । 
स हन्तराप्मा ङङ्गरूपेण सर्वभूतानाम् । तस्मिन् हि छिन्ना 

प्मनि सहता सर्वे जीवा । तस्माप्स जीवघन स विद्धा 

खिमाल्लोकाराभिन्न एतस्मास्नीवघनात् हिरण्यगभौत्पराप्पर 

परमात्मारय पुरुषमीक्षते पुरिडथ सर्वशरीरानुप्रविष्ट पयति 
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ध्यायमान । तत् णतौ अस्मिन्यथोक्ताथप्रकाश्चकौ -शलो- 
कौ मन्त्रौ भवत ॥ 

तिस्रो मात्रा सृत्युमस्य' प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः। 

करियासु बाद्यान्यन्तरमध्यमास 

सम्यक्पयुक्तास्ु न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 
तिस्र ॒त्रिसरयाका अकारोकारमकाराख्या ञध्कारस्य 

मात्रा । भृव्युमलय सृप्युयांसा विद्यते ता मृत्युमय मष्यु- 

गोचरादनतिक्रान्ता मृत्युगोचरा एवेत्यर्थ । ता आस्मनो 

ध्यानक्रियासु प्रयुक्ता । किंच, अन्यो-यसक्ता इतरेतरसब- 
द्धा । अनविप्रयुक्ता विभ्षेणेक्ैकविषय एव प्रयुक्ता विप्रयु- 
क्ता, न तथा विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता , न अविप्रयुक्ता अनवि 

प्रयुक्ता । किं तर्हि, विशेषेणेकस्मिन्ध्यानकाले तिसषु क्रिया 

सु बा्याभ्यन्तरमध्यमासु जाभस्स्वप्रसुषुपतस्थानपुरुषाभिध्या 
नखक्षणाघ् योगक्रियास्ु युक्तासु सम्यक्भयुक्तासु सम्यरभ्या 
नकाले प्रयोजितासु न कम्पते न चरूति ज्ञ॒ योगी यथोक्त- 

निभागज्ञ रकारस्येत्यथे । न तस्थैवविदश्वलनमुपपद्यते । य- 
स्मालाग्रस्खप्रसुषुप्रपुरुषा सह स्थानै्मात्रात्रयरूपेणोकारास्म- 

रूपेण दृष्टा , स हेव विद्वानसर्वात्मभूत उ+्कारमय छतो षा 
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'वरेत्कस्मिन्वा ॥ 

ऋग्मभिरेल यद्जु्भिरन्तरिक्ष 

सामभिर्थन्तत्कवयो वेद्यन्ते । 
तमोकारेणैवायतनेनान्वेति विदा- 

न्यत्तच्छान्तमजरमग्धतम मथ पर चेति ॥ 

इति पश्चप परधः॥ 
सर्वाथसग्रहार्थो द्वितीयो मन्त्र --कऋश्भि एत छोक 

मनुष्योपलक्षितम् । यज्ञुभि अ तरिक्ष सोमाधिष्ठितम् । सा 

मभि यत् तद्र्मलोक इति वृतीय कवय मेधाविनो विद्या 

चन्त एव नाविद्वास वेदयन्ते । त त्रिविध छोकमोकरिेण 

साधनेनापरन्रह्मलक्षणम् अन्वेति अनुगच्छति विद्रान् । तेनै 

बोक्रारण यत्त्पर ब्रह्माक्षर सत्य पुरुषारय शान्त वियुक्त 

जाग्रत्छप्रसुषुघ्ादिविशेष सवभ्रपश्चविवजितम् , अत एव अजर 
जरावर्जितम् अग्रत मृ्युर्बाजितमत एव । यस्माजरादिविक्रि 

यारद्ितमतत अभयम् । यस्मदेवाभय तस्मात् पर निरत्ि- 

शयम् । तदरप्योकारेणैवायतनेन गमनसाधनेनान्वेतीप्यथे । 
इतिशब्दो वाक््यपरिखमास्यथे ॥ 

इति पञ्चमप्रश्नभाष्यम् ॥ 
ककय =¬ 



षह ब्रन, ॥ 

अथ हैन सुकेदा भारद्वाजः पच्छ । 
मगवन्हिरण्यनाम कौसल्यो राजपुन्रो 

मासुपेदेत प्रभ्नमण्च्छत षोडक्ाकल भा 

रद्वाज पुरुष वेत्थ | तमह कुमारमन्रव 

नाहमिम वेद यद्यहमिममवेदिष कथते 

नावक्ष्यमिति, समूलो वा एष परि 
ष्यति योऽदतमभिवदति तस्मान्नाहाम्य 
खत वक्तुम् । स तुष्णीं रथमारुद्य प्रव- 

व्राज। त त्वा पृच्छामि क्रासौ पूरुष 
इति ॥ १॥ 

अथ इ णन सुकेडा भारद्याज पप्रन्छ समस्त जगत्कार्य- 

कारणङषण सह ॒वचिज्ञानाप्मना परस्मिन्नक्रे सुषुत्निकाडे 

सप्रतिष्ठत इत्युक्तम् । तप्सामभ्यास्मख्येऽपि तस्मिननेवाश्षरे 

सप्रतिष्ठते जगत्तत॒एवोप्पश्चत इति च सिद्ध भवति । न 
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ह्यकारणे क्यस्य सप्रतिष्ठानसुपपद्यते । उक्त च ‹ आत्मन 

एष प्राणो जायते ' इति । जगतश्च यन्मूल तप्परिज्ञानात्पर 

शरेय इति सर्वोपनिषदा निध्ितोऽथे । अनन्तर चोक्तम् ‹ स 
सर्वज्ञ सर्वो भवति ` इति । वक्तव्य च क्र तर्हिं तदक्षर सय 

पुरषारय विज्ञेयमिति , तदर्थोऽय प्रभ्र आरभ्यते । वृत्तान्वा- 

रथान च विज्ञानस्य दु्लभववज्ञापनेन तक्कब्ध्य्थं॑सुयुक्षणा 

यन्नविरेषोपादानाथेम् । ह भगवन् , हिरण्यनाभ नामत 

कोसङाया मव कौसल्य राजपुत्र जातित क्षत्रिय माम 

उपेलय उपगम्य एतम उन्यमान भरञ्नम् अप्रन्छत्त । षोडराकरू 

षोडशससख्याका कडा अवयवा इवाप्म-यतिद्याध्यारोपित 

रूपा यस्मिन्पुरुषे, सोऽय घोडशकर , त षोडशकर है भार 

द्वाज, पुरूष वेत्थ प्व विजानासि । तम् अद राजपुत्र मार 

प्रष्टवन्तम् अत्रवम उक्तनानस्मि--नाहमिम वेद् य प्व प्रन्छ 

सीति । एवभुक्तवयपि मग्यज्ञानमसभावयन्त तमज्ञाने का 

ग्णमवादिषम-- यदि कथचित् अहम् इम स्वया प्रष्ठ पुरुषम 

अवेदिष विदितवानस्मि, कथम् अल्य तशिष्यगुणवततेऽधिने ते 
तभ्य न अवक्ष्य नोक्तवानस्मि न ब्रूयाभिलयथे । भूयोऽप्यप्र 

खयमेवालक्ष्य प्रत्याययितुमन्रवम--- समू सह मूलेन वै 

एष अन्यथा सन्तमत्मानमन्यथा छवैन् य॒ अनृतम् अयथा- 
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भूताथम् अभिवदति, स परिद्ुष्यति शोषगुपैति इहखोकपर- 

रोकाभ्या विषछद्यते विनयति । यत णव जाने तस्मात् न 

अहौमि अहम् अनृत वक्तु मूढवत् । स राजपुत्र एव प्रया- 

यित तूष्णीं व्रीडितं रथम् आरुद्य प्रवन्राज प्रगतवान् यथा- 

गतमेव । अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय जानता विदा 

वक्तव्यैव , अनृत च॒न वक्तव्य सवौस्वप्यवस्थाख्ियेतर्सिद्ध 
मवति । त पुरुष त्वा त्वा प्न्छामि मम हृदि बिज्ञेयत्वेन 

शस्यभिव सितम् , क असो वतेते विज्ञेय पुरुष इति ॥ 

तस्मे स होवाचेहेवान्त"दारीरे सो- 

म्य स पुरुषो यस्मिननेता घोडा कला" 

प्रभवन्तीति ॥ २॥ 

तस्मै स होवाच । हदैव अन्त हारीरे हदयपुण्डरीकाकान्- 
मध्ये हे सोस्य स पुरुष , न दशान्तरे विज्ञेय । यस्मिन एता 

उच्यमाना षाडह्य कला प्राणाधा प्रभवन्ति उत्पद्यन्त इति 

घोडशमि कठाभिरुपाधिभूताभि सकर इव निष्क पुरुषो 
छक््यतेऽविद्ययेति , तदुपाधिकटाध्यारोपापनयनेन विद्यया स 

पुरुष केवलो दश्षीयितव्य इति काना तस्मभवत्वसुच्यते 

प्राणादीनाम्। अलन्तंनिरविशेषे ह्द्वये विद्धे तत्त्वे न हाक्यो- 
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ऽध्यासेपमन्तरण प्रतिषाद्यप्रतिपादनादिन्यवहार कमिति क 

छाना प्रभवस्थि्यप्यया आसेप्यन्तेऽचिद्याविषया । चैतन्याव्य- 

तिरेकेणैब हि कल। जायमानास्िष्ठन्य प्ररीयमानाश्च सव॑दा 

छक्ष्यन्ते । अत एव भ्रान्ता केचित-- अभ्निसयोगाद्धूतमिव 

घटा्याकारेण चैतन्यमेव प्रतिक्ण जायते नश्यतीति । तन्नि- 

रोधे शल्यमेव सवैभिति अपरे । घटादिविषय चैतन्य चेत 
यितुभि्यख्यास्मनोऽनिव्य जायते विनश्यतीयपरे । चैतन्य भू- 
सधर्म इति लौकायतिका । अनपायोपजनधमेकचैतन्यमात्तैव 

नामरूपाद्यपाधिधर्यै प्रयवमासते ' सदय ज्ञानमनन्त ब्रह्म" 

«प्रज्ञान ब्रह्म ' ‹ विज्ञानमानन्द ब्रह्य ' ‹ विज्ञानघन एव ` इलया- 

दिश्रुत्िभ्य । खरूपन्यमिचारिषु पदार्थेषु चेत्तन्यस्याव्यभि- 

चाराद्यथा यथायोय पदार्थो ज्ञायते, तथा तथा ज्ञायमान 

त्वादेव तस्य तस्य चैतं यस्याव्यभिचारिप्वम् । वस्तुतत्त्वं भव 

ति किंचित्, न ज्ञायत इति चाचुपपन्नम् ; रूप च दृश्यते, 

न चास्ति चक्षुरिति यथा । व्यभिचरति तु ज्ञेयम्, न ज्ञान 
व्यभिचरति काचिदपि क्षेयम् , जेयाभावेऽपि ज्ञेयान्तरे भावा- 

ञज्ञानस्य । न हि ज्नानेऽसति ज्ञेय नाम भषति कद्यचित्, 

सुषुपेऽदक्ष॑नात--- ज्ञानस्यापि सुषुपरेऽभावाञज्ञयवज्ज्ञानस्वरूप- 

स्य ठ्यभिचार इति चेत् , न , ज्यावभासकस्य ज्ञानस्यारोकव- 
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उक्ञेयाभिव्यक्लय्थत्वास्स्वव्यज्ग याभावे आलोकाभावालुपपत्ति 

वत् अप्रतीतेषु वस्तुषु सुषुमे धिज्ञानामावालुपपत्ते । न ह्यन्ध- 

कारे चश्चुषो रूपातुपकब्धौ चक्षुषोऽभाव हक्य कल्पयितु- 

मनैनारिकेन । वैनाशिक नेयामावे ज्ञानाभाव कर्पयत्येवेति 

चेत्, येन तद्भाव क्पयेत्तस्याभाव केन करप्यत इति 

वक्तव्य वैनाक्िकेन , तदभावस्यापि ज्ञेयस्वाञ्ज्ञानाभवे तद 

लुपपत्ते । ज्ञानस्य ज्ञेयाञ्यतिरिक्तत्वाञ्ज्ञेयाभवे ज्ञानाभाव 

इति चेत् , न , अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्युपगमान्--अमात्रोऽपि 

्ञेयोऽभयुपगम्यते वैनारिकैनियश्च । तदग्यतिरिक्त चेञ्ज्ञान 

निलय कर्पित स्यात् । तदभावस्य च ज्ञानात्मकत्वाद भावत्व 

च वाञ्ान्नमेव , न परमार्थतोऽभावप्वमनिलप्व च ज्ञानस्य । 

न च निलयस्य ज्ञानस्याभावनाममाक्राध्यारोप रकिचिन्नश्छि- 

न्नम् | अथाभावो ज्ञेधोऽपि सन् ज्ञानन्यतिरिक्त इति चेत्, न 

तर्हि ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव । ज्ञेय ज्ञानव्यत्तिरिक्तम्, न तु 

ज्ञान ज्ञेयन्यतिरिक्तमिति चेत , न , शब्दमात्तप्वाद्विश्ेषानुष 

पत्ते । ज्ञेयज्ञानयोरेकप्व चेदभ्युपगम्यते, ज्ञेय ज्ञानज्यतिरि- 

क्तम् , न ज्ञयञ्यतिरिक्त ज्ञानम् इति तु शब्दमात्रमेव तत्-- 

वहिरभ्निव्यतिरिक्त , अभनिने बह्धिव्यत्िरिक्तं इति यद्त्- 

अभ्युपगम्यम् । ज्ञेयव्यतिरेके तु ज्ञानस्य ज्ञेयाभावे ज्ञानाभा- 
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वाजुपपत्ति सिद्धा । ज्ेयामावऽद्रौनादभावो ज्ञानस्येति 

चेत्, न; सुषम कञप्यभ्युपगमात्-- वैनारिकैरभयुपगस्यते 

हि सुशुप्रेऽपि विज्ञानास्तिस्वम । तत्रापि ज्ञेयप्वमभ्युपग- 
म्यत्ते ज्ञानस्य स्वमैवेत्ि चत् , न , भेदस्य सिद्धव्वात्- 
सिद्ध यभाव विज्ञेय विषयस्य ॒ज्ञानस्याभावज्ञयव्यतिरेकाञ्ज्ञ- 

यज्ञानयोरन्यत्वम् । न हि तस्सिद्ध गृतभिवोज्ीवयितु पुन- 

रन्यथा कर्तु शक्यते वैनाक्िकशतैरपि । ज्ञानस्य स्वाज्ञे- 

यत्वे तद्प्यन्येन तदप्यन्येनति प्वप्पक्षेऽतिभ्रसङ्ग इति चेत् , 

न, तद्विभागोपपत्ते सवैस्य--- यदा हि सर्व ज्ञेय कस्य- 
^ [१ 

चित्; तदा तन्यतिरिक्त ज्ञान ज्ञानमेवति द्वितीयो चि 

भाग॒एवाभ्युपगम्यतेऽैनाशिकै । न तृतीयस्तद्धिषय 

इयनवस्थालुपपत्ति । ज्ञानस्य स्वेनैवाविज्ञेयध्वे सर्वज्ञत्व 

हानिरिति चेत्, सोऽपि दाषसतस्थैवास्तु , किं तन्निबषहणेना- 

स्माकम्  अनवस्थादोषश्च ज्ञानस्य ज्ञयव्वाभ्युपगमात्-- 
अवदय च वैनाशिकानां ज्ञान ज्ञेयम् । स्वाप्मना चाविज्ञे- 
यस्वेनानवस्था अनिवायौ । समान एवाय दोष इति चेत्, न , 

ज्ञानस्यैकप्वोपपत्ते --सर्वदेशकारपुरुषा्यवस्थास्वेकमेव ज्ञान 

नामरूपायनेकोपाधिभेदात् सचिग्रादिजलादिप्रतिचिम्बवदनेक- 

धावभापततत इति । नासौ दोष । तथा चेदेद्सुन्यते । ननु 
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शुतेरिदैवान्त शारीरे परिच्छिन्न कुण्डवद्रवतयुरुष इति, न, 

प्राणादिकङाकारणत्वात्- ने दहि शरीरमान्नरपरिच्छिन्न 

प्राणश्रद्धादीना काना कारणत्व प्रतिपत्तु दाक्ञुयात् । 

कखाकायेत्वाच्च शरीरस्य--~ न हि पुरुषका्याणा कठाना 

कार्य सन्छरीर कारणकारण स्वस्य पुरुष ण्डबद्रभिवा 

भ्यन्तरीकुयोत् । बीजघ्रक्षादिवस्स्यादिति चेत्-- यथा बीज- 

कार्यं वृ्षस्तत्कार्य च फर स्वकारणकारण बीजमभ्यन्तरी- 

करोलयाम्रादि, तदत्पुरुषमभ्यन्तरीङुर्याच्छरीर स्वकारणका- 

रणमपीति चेत्, न , अन्यत्वात्सावयवतप्वाश्च--दृष्टान्ते कार- 

णाद्रीजादुक्षफरसबृत्तान्यन्यान्येवे बीजानि, दान्ते 

तु स्वकारणकारणमूत स एव पुरुष ॒श्रीरेऽभ्यन्तरीकृत 
श्रूयते । बीजनब्क्षादीना सावयवत्वाश्च स्यादाघाराधेयप्वम् , 

निरवयवश्च पुरुष , सावयवाश्च कटा शरीर च । पतेना- 

काशस्यापि शरीराधारत्वमनुपपन्नम्, किञुताकाक्चषकारणस्य 

पुरुषस्य 2 तस्मादसमानो दृष्टान्त । किं दृष्टान्तेन ? बचना- 

प्स्यादित्ति चेतत्, म, बचनस्याकारकत्वात्-- न हि कचन 

वस्तुनो ऽन्यथाकरणे व्याप्रियते, किं तर्हि, यथाभूताथौव 

ग्रोतने । तस्मादन्त शरीर इयेतद्वचनम् ‹ अण्डस्यान्त्व्योमि 

इतिवद्ष्टव्यम् । उपरन्धिनिमित्तत्वा्च-- दश्शंनभ्रवणमनन- 
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विज्ञानादिलिन्गैरन्त शरीर परिन्छि्न श्व ह्युपरूभ्यते पुरुष 

उपलभ्यते चात्र । अत उन्यते-- अन्त प्रीरे सोम्य स 

पुरुष इति । न पुनराकाशाकारणभूत सन्छरुण्डबद्रवच्छरीर- 

परिन्छिन्न इति मनसापीच्छति वक्तु मूढोऽपि , किमुत 

प्रमाणभूता श्रुति ॥ 

स ईश्चाचक्र कस्मित्तटसुत्कान्त उत्का- 
न्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 

प्रतिष्टास्यामीति ॥ ३॥ 

यस्मिन्नेता षोड कटा प्रभवनतीयुक्त पुरुषविरोषणा 

थे काना प्रभव, स चान्यार्थोऽपि श्रुत केन क्रमेण 
स्यादित इदमुन्यते । चेतनपूर्विका च खष्टिरिप्येवमर्थं च । 
स पुरुष षाडश्षकङ प्रषटो यो भारद्वाजेन स ईक्षाचक्ते ईश्न- 

ण दरशन चक्रे--ङृतवानिय्थं -- सृष्टिफलक्रमादिविषयम् । 

कथमिति, उच्यते- कस्मिन् कठंविशेषे दृ्ादु्कान्ते उत्क्रान्तो 

भविष्यामि अहमव , कस्मिन्वा हारीरे प्रतिष्ठित अह् प्रतिष्ठा- 

स्यामि प्रतिष्ठित स्याभिदय्थं । नन्वात्मा अकतौ प्रधान कर्त , 

अत पुरुषार्थ प्रयोजनसुररीढरय प्रधान प्रवतैते महदाद्या 

कारेण, तत्रेदमलुपपन्न पुरुषस्य स्वातन्प्येणेक्षापूवेक कतस्वव 
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चनम् , सनत्त्वादिशुणसाम्ये प्रधाने प्रमाणोपपन्ने सष्टिकतैरि 

सति ईश्वरेन्ठानुबतिषरु वा परमाणुषु सत्सु आ्मनोऽप्येकसवेन 

कतेप्वे साधनामावादात्मन आप्मन्यनथेकतृत्वानुपपनत्ते्च । 
न हि चेतनावान्बुद्धिपूवकारी आत्मन अनर्थं कुयात् । 

तस्मासपुरुषार्येन प्रयोजनेनेक्षापूवैकभिवे नियतक्रमेण प्रते- 

मानेऽचेतनेऽपि प्रधने चेतनवदुपचारोऽय स इंक्षाचक्रे दइ 

व्यादि ›, यथा राज्ञ॒ सवौथैकारिणि श्रये राजेति, तदत् । 

न , आस्मनो भोक्दृत्ववत्कवैत्वोपपत्त --यथा साख्यस्य चि- 

न्मात्रस्यापरिणामिनाऽप्यात्मनो भोक्तृत्वम् , तददवेदबादिना- 

सीक्षापूरवैक जगप्कदैत्वमुपपन्न श्रुतिप्रामाण्यात् । तत््वान्तरप- 

रिणामादासनोऽनिद्यत्वाश्चुदधत्वानेकप्वनिमित्त चि मात्रसरू- 

पविक्रियात पुरुषस्य स्वाप्मन्येव भोक्तृत्वे चिन्माल्नस्वरूप- 

विक्रिया न दोषाय । भवता पुर्वेदवादिना सृष्टिकदैत्वे 

तत्तवान्तरपरिणाम फवेयाप्मनोऽनिलयत्वादिस्वेदोषप्रसङ्ग इति 

चेत्, न, एकस्याप्याप्मनोऽविद्याविषयनामरूपोपाध्यनुपा 

धिछतविक्षेषाभयुपगमात् । अविद्याकृतनामरूपोपाथिनिमित्तो 

हि विक्षेषोऽभ्युपगम्यते आत्मनो अन्धमोक्षादिदाखकृतसन्य- 

बहाराय । परमा्थेतोऽलुपाधिकरृत च तत्त्वमेकमेवाद्वितीयसु 

पादेय सर्वतार्किकबुद्धयनवगम्य हयजमभय शिवमिष्यते । न 
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तत्र कतल भोक्तृत्व वा क्रियाकारकफल वास्ति, अद्वैत्वा- 

त्स्वैभावानाम् । सारयास्त्वविद्याभ्यारोपितमेव पुरुषे क- 

वरैत्व क्रियाकारक फट चेति कस्पयित्वा आगमबाद्यत्वाप्पु 

नस्तत्ञस्यन्त परमार्थत एव भोक्तृत्व पुरुषस्येन्छा त । 

तत्त्वान्तर च प्रधान पुरषद्राह्य परमार्थवस्तुभूतमेव कलर्पय- 

न्तोऽन्यतारकिंककृतबुद्धिविषया सन्तो विहन्यन्ते । तथेतरे 

ताक्िका साख्यै , इयेव परस्परचिरुद्धाथकल्पनात आभिषा- 

यिन इव प्राणिनोऽन्योन्यविरुध्यमानाथेद द्िप्वाप्परमा्थ॑त- 

स्वाहूरमेवापकृष्यन्ते । अतस्तन्मतम नादय बेदान्ताथेतततवमे- 

कप्वदुदरीन भ्रयादस्वन्तो भुसुक्षव स्युरिति तारफिकमतदोष- 

प्रदह्येन किंचिदुन्यतऽस्माभि ; न तु ताकिकवत्ताप्पर्येण । 

तथेतदन्नोक्तम-- बिवदत्स्वेव निक्षिप्य विराधोद्धवकारणम् । 

ते सरक्षितसदहष्धि सख निवौत्ति वेदवित ॥ किचः 
मोक्तृत्वकवैत्वयोर्विक्रिययोर्विनेषानुपपन्ति । का नामासौ 

कदैत्वाल्ञायन्तरमूता भोकटृत्वविशिष्टा विक्रिया; यतो 
भोक्तैव पुरुष कल्प्यते न कती , प्रधान तु कैव न 

भोक्त इति। ननु उक्तं पुरुषध्ि मान्न एव , स च स्वात्मस्थो 

विरकरियते ुलान , न तत्त्वा तरपरिणामेन । प्रधान तु त- 

स्वान्तरपरिणामेन विक्रियत , अता मैकमश्युदधमवचेतन चेलया- 
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दिधभबत् । तद्विपरीत पुरुष । नासौ विशेष , वा्ात्रत्वात्। 
भागमागोप्पत्त केवचिन्मात्रस्य पुरुषस भोक्तृ नाम 

विशेषो भोगोप्पत्तिकाङठे चेत् जायते, निषत्ते च भोगे पुनस्त- 

दविशेषादपेतश्चि"मात्र एव भवतीति चेत्, महदाधाकारिण च 
परिणम्य प्रधान ततोऽपेष्य पुन प्रधानस्वरूपेण ज्यवतिष्ठत 

इति अस्या कल्पनाया न कञ्चिद्धिरोष इति वाड्ात्रेण प्रधान- 

पुरुषयोर्विशचिष्ठचिक्रिया कलयते । अथ भोगकाङेऽपि चिन्मात्र 

एव प्राग्वप्पुरुष इति चेत्, न तहि परमाथेतो भोग पुरुषस्य । 
अथ भोगकारे चिन्मात्रख विक्िया परमार्थैव, तेन भोग 

पुरुषस्येति चेत्, न, परधानखापि भोगकाले विक्रियावन्त्वाद्धो- 

कतृप्वप्रसङ्ग । चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्ृत्वमिति चेत्, ओ- 
ष्ण्याद्चसाधारणधमेवतामग्न्यादीनामभोक्ततवे हेस्वनुपपत्ति } 

प्रधानपुरूषयोदैयोधगपद्धोक्दप्वभिति चत् , न , प्रधानस्य पा- 

रागयुपपन्त -न हि मोकोद्ैयोरितरेतरगुणप्रधानभाव उप- 

पद्यते प्रका्घायोखितरतरप्रकाशने । भोगधर्म॑वति सत्त्वाङ्गिनि 

चेतसि पुरुषस्य चेतन्यप्रतिबिम्बोदयादविक्रियस्य पुरुषस्य मो- 

कतृप्वमिति चेत् , न, पुरुषस्य विशेषामावे भोक्तृस्वकर्पनान- 

थैक्यात् । भोगरूपन्चेदनथं पुरुषस्य नास्ति सद्ा निर्विरोष- 

त्वाप्पुरुषस्य, कस्यापनयनाथं मोक्षसाधन शास्र प्रणीयत्ते " अ- 
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विथाध्यारोवितान्थापनयनाय शाखप्रणयनमिति चेत् , पर- 

मार्भेत पुरूषो भोक्तेव, न कतौ , प्रधान कर्लेव न भोक्त पर 

माथैसद्वसत्वन्तर पुरुषाश्च इतीय कल्पना आगमवाश्चा ज्यां 

निर्हेतुका च इति नादर्तव्या सुमुश्चुभि । एकत्वेऽपि क्ञालप्र- 

णयनाद्यानर्थक्यमिति चेत्, न, अभावान्--सप्डु दि शाख- 

प्रणेवादिषु तत्फलाथिष्चु च शाखस्य प्रणयनमथवदनथंक वति 

विकल्पना स्यात् । न श्यात्मैकतवे शाल्ञप्रणेनादयस्ततो भिन्ना 

सन्ति, तदभावे एव विकल्पनैवानुपपन्ना । अभ्युपगते आल 

कत्वे प्रमाणा्थेश्चाम्युपगतो भवता यदासमैकत्वमभ्युपगन्ऊ 
ता। तदभ्युपगमे च विकस्पानुपपत्तिमाह शालम् ° यत्न स्वस्य 

मवमात्मैवाभूत्त्केन क पद्रयेत् ' इत्यादि ›, शाद्लप्रणयनाद्युप 
पत्ति चाह अन्यत्र परमाथवस्तुस्वरूपादबिद्याविषये ‹ यत्र हि 

द्वैतमिव भवति ' इत्यादि विस्तरतो वाजसनेयके । अन्न च 
बिभक्त विद्याविग्रे परापरे इत्यादावेव शाखस्य | अतो 

न ताफिकवादभट्रवेशो वेदा तराजप्रमाणबाहुरापे इदात्मै- 

कल्वविषये इति । पतेनाविद्याकृतनामरूपाघयुपाधिकरृतानेक- 

शाक्तिसाधनकृतभेदवन्तवाद्रह्यण सष्टयादिकतैैतवे साधनाथ्- 

भावो दोष प्रत्युक्तो वेदितव्य , परैरक्त आस्मानर्थकर्ुस्वा- 

दिदोषश्च । यस्तु दृष्टान्तो राज्ञ॒ सवौथेकारिणि कतैरि शूले 
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उपचारो राजा कर्तेति, सोऽततानुपपन्न , ‹ स हक्षाचक्रे ' इति 
ुतेञेख्याथेवाधनास्रमाणभूताया । तत्न हि गौणी कल्पना 
शब्दस्य, यच्र मुरथार्थो न समवति । इह त्वचेतनस्य सुक्त- 

बद्धपुरुषभिोषापेश्वया करुकमेदशकाछनिमिन्तापक्षया च 

बन्धमोक्षादिफलाथौ नियता पुरुष प्रति प्वृत्तिर्नोपपद्यते , 

यथोक्तसरवेज्ञेश्चरकतृत्वपक्षे तु उपपन्ना । दशवरेणैव सवौधि 

कारी प्राण पुरषेण सछञ्यते ॥ 

स प्राणमद्जत पाणाच्ङ्द्धा ख वायु 
ऊर्योतिराप परथिवीन्द्रिय मन, । अन्नम- 

न्नाद्वी्थ तपो मन्ता कमैलोका लोकेषु 
च नाच ॥४॥ 

कथम् 2 स पुरुष उक्तभरकारेणेक्षिस्वा सर्वप्राण हिरण्य 
गभाख्य सवप्राणिकरणाधारमन्तरात्मानम् अस्जत सृष्टवान । 

£ तितु तत प्राणात् श्रद्धा सर्वप्राणिना श्युभकमपरवृत्तिहेतुभूताम , तत 

कमफलोपमोगसाधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतानि 

अशरजत-ख शाब्द्गुणकम् , वायु स्वेन स्पश्शुणन शब्द्रुणेन 
[ कक व + भ ष शै च विशिष्टो द्विगुण , तथा ज्योति स्वेन रूपेण पूेगुणाभ्या 

च विशिष्ट शब्दस्परशभ्या व्रिगुणस् › तथा आपो रसगुणेना 
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साधारणेन पूरवैगुणानुप्रवेशोेन च चतुर्गुणा , तथा गन्धरुणेन 

पू्वैगुणानुप्रवेशषेन च पश्वगुणा प्रथिवी, तथा तैरेव भूतेरार- 
न्धम् इन्द्रिय दिअकार बुद्धध्थं कमश च दश्चसरयाकम् , तस्य 

चेश्वरमन्त स्थ सक्षयविकस्पादिखक्षण मन । एवे प्राणिना 

कार्य करण च सष्ठ तस्सिथिद््थं त्रीहियवादिलक्षणम् अन्नम् , 

ततश्च अन्नात् अद्रमानात् वीर्यं साम्यं बर सवैकर्मपरवृत्तिसा 
धनम् , तद्वीयैवता च प्राणिना तप चिद्ुद्धिसाधन सकीवैमा- 

णानाम् › मन्त्रा तपोविद्ुद्धान्तबहि करणेभ्य कमेसाधनभूता 
ऋग्यजु सामाथवाङ्गिरस , तत कम अमिहोत्रादिलक्षणम् , 

ततो छोका कर्मणा फठ्म , तेषु च लोकेषु खष्टाना प्राणि- 

ना नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त इ्यादि । एवमेता कठा 

प्राणिनामविद्यादिदोषबीजापेक्षया मष्टास्तभिरिकष्टिसष्टा 
इव द्विचन्द्रमशकमक्षिकाथा खप्रहक्सष्टा इव च सवैपदा- 

यो पुनस्तस्मिन्नव पुरुष प्रीयते हित्वा नामरूपादिवि- 
भागम् ॥ 

स यथेमा नयः स्यन्दमाना समुद्राय 
णा समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भियेते 

तासा नामरूपे ससुद्र इवेव पोच्यते । 

एवमेवास्य परिद्रष्टुर्मिा षोडदहा कला 
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पुरुषायणा. पुरुष ॒पाप्यास्त गच्छन्ति 

भिद्येते चासा नामरूपे पुरुष इव्यव धो 

ययते स एषोऽकलोऽश्धतो मवति तदेष 

ऋछोक, ॥ ५ ॥ 

क्थमु? स दृष्टान्त, यथा छोके इमा नद्य स्यन्दमाना 

खवन्य समुद्रायणा , समुद्र एवे अयन गतिराप्मभावो यासा 

ता समुद्रायणा , समुद्र प्राप्य उपगम्य अस्तम् अद््ीन नामरू 

पत्तिरस्कार गच्छन्ति, तासा चास्तं गताना भिग्रेतते विनश्य 

ने नामरूपे गङ्गा यमुनेवयादिखुश्चणे , तदभेदेन समुद्र॒ श्येव 

मरोन्यत तद्स्तूदकरक्षणम् › एव यथाय दृष्टान्त उक्तङक्षण- 
स्य प्ररतस्य अस्य पुरुष परिद्र्टु परि समन्ताद्वुदेशेनस्य 

कलु म्बरूपभूतस्य । यथा अकै स्वात्मप्रकाक्षस्य कतौ सवेत , 

तद्त् हमा षोडश प्राणाद्या उक्ता कला पुरुषायणा नदी- 

नाभिव समुद्र पुरुषोऽयनमात्मभावगमन यासा कठाना ता 

पुरुषायणा पुरुष प्राण्य पुरषात्ममवमुपगस्य तथैवास्त ग 

न्छन्ति । भिद्येते च आसा नामख्ये काना प्राणाद्याख्या रूप 

च यथास्वम् । मेदे च नाम॑रूपयोयैदन्र वत्तत्तव पुरुष इये 

व प्रान्यते ब्रह्मविद्धि । य एव विद्वान्शुरुणा प्रद्ितकलाम्र 
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कयमार्म , स॒ एष विश्वया प्रविरापितास्वविद्याकामकमेज- 

नितास प्राणादिकडासु अकर अविद्याशतकलानिमित्तो हि 

म्रस्यु , तद्पगमेऽकलत्वादेव अम्र्त भवति । तदतस्मन्नर्े 

एष शाक ॥ 

अरा हव रथनाभौ 

कला यस्मिन्प्रतिष्ठिता, । 

त वेश्य पुरुष वेद् 

यथामावो सत्यु परिव्यथा इति॥ 

अरा इव रथचक्रपरिवारा इव रथनाभौ रथचक्रस्य नाभौ 

यथाप्रवेदिता तदाश्रय भर्वात यथा, तथेयथै । करा 

प्राणाद्या यस्मिन पुरुषे प्रतिष्ठिता उर्पत्तिस्थितिखयकार्षु 

त पुरुष कशानामास्ममूत वद्य वेदनीय पूण्वाप्पुरूष पुरि 

दायनाद्वा वेद जानाति, यथा हे रिष्या, माब युष्मान् 
मृप्यु परिव्यथा मा परिन्यथयतु । न चेद्धिज्ञायेत पुरुषो 

खप्युनिमित्ता व्यथामापन्ना दु खिन एव यूय स्थ । अतस्त 

न्मामूह्युष्माकमियभिप्राय ॥ 

तान्दोवाचैतावदेवाहमेतल्पर ब्रह्म वेद 
नात, परमस्तीति ॥ ७ ॥ 



षष्ठ पभ | ३ ०५ 

तान् एवमचुिष्य रिष्यान् तान् होवाच पिप्पाद् किठ 

एतावदेव वेद्य पर अष्टा वेद॒ विजानाम्यहमेतत् । न अतं 

अस्मात् परम् अस्ति प्रकृषटतर वेदितव्यम् इयेवभुक्तवान् 

शिष्याणामचिदितक्षेषास्तित्वाशङ्कानिवृत्तये छतारथबुद्धिजन- 
नार्थ च ॥ 

ते तमन्ययन्तस्त्वं हि नः पिता यो- 
ऽस्भाकमविद्यायाः चर पार लारयसीति। 

नम, वरमक्षिभ्यो नम" परमन्छषिभ्यः ॥ 

इति षष्ठः प्रश्न समाप्त ॥ 

ततत त हिष्या गुरुणासुरिष्टा त गुरू ृताथौ सन्तो वि- 

द्मानिष्कयमन्यद्पश्यन्त किं छतवन्त इप्युच्यते--अचयन्त 

पूजयन्त पादयो पुष्पा्िप्रकिरणेन प्रणिपातेन च 

क्चिरसा । किमूचुरियाह-- घ्व हि न अस्माक पिता ब्रह्मश 

रीरस्य विद्यया जनयित्ृत्वान्निलयस्याजरामरणस्याभयस्य । य 

त्वमेव अस्माकम् अविद्याया विपरीतज्ञानाज्ञन्मजरामरणरो- 

गदु खादिप्ाहयदपारादविद्यामहोदधेर्विद्याएवेन परम् अपुनरा 

बत्तिखक्षण मोक्षाय मक्छोदधेरिन पार तारयसि अस्मानिलययत 

8 7 20 



३०६ प्रभरोपनिषद्धाष्ये 

पिकृत्व तवास्मान्प्रस्युपपन्नमितरस्मात् । इतरोऽपि हि पिता 

शारीरमात्र जनयति, तथापि स पूज्यतमो रोके , किमु वक्त 
म्यमायन्तिकाभयदातुरिलयभिप्राय । नम परमक्रधिभ्य 

बरह्मविद्यासप्रदायकठैभ्य । नम॒ परमक्रषिभ्य इति दिव 

चनमादराथेम ॥ 

इति श्रीमप्परमहसपरिाजकाचार्यस्य श्रीगोधि दभगव 

प्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कतौ 

प्भोपनिषद्धाष्य सपूणम् ॥ 



देवा । भद्र परयेमाक्चभिर्य- च 
जत्रा । स्थिरेरदस्वुष्ुवा <. ु 
सस्तनूभि । उयशेम देव- 

हित यदायु ॥ स्वस्तिन 

इन्द्रो बृद्धश्रवा । स्वस्तिन 
पूषा विश्ववेदा । स्वस्ति न- 
स्ताक्ष्योऽरिष्टनेमि । स्वस्ति 
नो ब्रहस्पतिद॑धातु ॥ 

= 
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देवा । भद्र पर्येमाक्षभि्य- 
जत्रा । स्थिरेरदगस्तुष्टवा« 
सस्तनूभि । व्यशेम देव 
हित यदायु ॥ स्वस्तिन 
इन्द्रो बद्धश्रवा । स्वस्ति न 
पूषा विश्चवेवा । स्वस्ति न- 
स्तार्ष्योऽरिष्टनेमि । स्वस्ति 
नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 

0 (| 

ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति ॥ 







(~~~ क 11/11/1171 

॥ सण्डकोपनिपत ॥ 
<ॐ ९ 

श्रीमच्छकरभगवत्पादविरयचितेन 

माष्येण सहिता ॥ 

------# 

&। हया देवानाम् ' इत्या्याथवैणोपनिषत् । 
॥: अस्याश्च विद्यासप्रदायक्रैपारम्पयैल- 

क्षण सबन्धमादवेवाह स्वयमेव स्तु- 

ल्थेम्-- एव हि महद्धि परमपुरु- 

षार्थसाधनत्वेन गुरणायासेन ङग्धा 

विद्येति। श्रोदृ्ुद्धिरोचनाय विद्या 

महीकरोति, स्तुलया प्ररोचिताया हि विद्याया साद्रा 



८ मुण्डकोपनिषद्धाष्ये 

प्रवर्तेरक्निति । प्रयोजनेन तु विश्चाया साध्यसाधनङ- 

क्षेण सबन्धयुत्तरघ्र वक्ष्यति ‹ भिद्यते हदयथ्न्थि ` इलया- 

दिना । अत्र चापरशब्दबान्याया ऋग्बेदादिङक्षणाया बिधि 

प्रतिषेधमात्रपराया विश्ाया ससारकारणाविद्यादिदोषनि 

वतैकःव नास्तीति स्वयमेवोक्स्वा परापरेति विद्याभेदकरणपू- 
वैकम् ‹ अविद्यायामन्तरे वतमाना ` इलयादिना, तथा 
परपाप्रिसाधन सर्वसाधनसाभ्यतिषयतैराग्यपू्वंक रुरुभर 

सादछरूभ्या ब्रह्मविद्यामाह " परीक््य ठोक्रान्' इयादिना । 

प्रयोजन चासच्द्रबीति ‹ ब्रह्य वेद ब्रहैव भवति" इति 

‹ पररामृता परिय्ुच्यन्ति सर्वे ̀  इति च । ज्ञानमात्रे यद्यपि 

सवौश्रमिणामधिक्ार , तथापि सन्यासनिष्ठैव ब्रह्मविद्या 

मोक्षसाधन न कभमेसदहितेति ‹ भैक्षचर्या चरन्तं ` (सन्या 

सयोगात्” इति च श्युबन्दशेयति । विद्याकमेविरोधान्च । न 
हि त्रह्माप्मैकस्वदरीनेन सह क्म स्गनेऽपि सपादयितु 

शक्यम्, विद्याया कारविक्षेषाभावाद्नियतनिमिनत्तत्वाश्च 

कारसकोचायुपपत्ते । यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्मनिद्यासभ्रदायकलृ 

त्वादि खङ्ग न तस्स्थित न्याय बाधितुयुत्स्ते, न हि 

विधिशतेनापि तम प्रकाञ्चयोरेकत्र सद्भावे शक्यते कठुम् , 

किमुत शिङ्खे केवङेरिति । एवमुक्तसबन्धप्रयोजनाया उप- 
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निषदोऽल्पभ्रन्थ विवरणमारभ्यते । य॒ इमा ्हमवि्याञुप- 

यन्यासभावेन श्रद्धाभक्तिपुर सरा सन्त , तेषा गभेजन्म- 

जरारोगाद्यन्थेपूग निक्षातयति पर बा ब्रह्म गमयवयविधा 

दिससारकारण बा अलन्तमवसाद्यति विनाक्चयतीत्युप- 

निषत्, उपनिपूवैस्य सदैरेबमर्थस्मरणात् ॥ 

रह्मा देवाना प्रथमस' संबभूव 

विन्वस्य कती श्रुवनस्य गोता । 
स ब्रह्मविद्या सबैविव्याप्रतिष्ठा- 

मथर्वाय स्ये पुत्राय पाह ॥ १॥ 

न्ह्मा परिष्ढो महान् धरमक्ञानवैराग्यैश्ध्यै सवानन्यान- 

तिशेत इति , देवाना दयोतनवतामि द्रादीना प्रथम गुणे 

प्रधान सन्; प्रथम अग्रे वा सवबभूव अभिव्यक्त सम्यक् 

स्वासन्त्येणेयभिप्राय । न तथा यथा धमोध्मैवकात्ससारि- 

णोऽन्ये जायन्ते, ‹ योऽसाबतीन्द्रियोऽपराह्य ` इत्यादिस्ख्ते । 

विश्वस्य स्वस्य जगत कतौ उत्पादयिता, भुवनस्य उत्पन्नस्य 

गोप्रा पायितेति बिोषण ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । स॒ एव 

प्रख्यातमहन्त्वो ब्रह्मा ब्रह्मविद्या ब्रह्मण परमात्मना विद्या 

नह्यविदाम् , ‹ येनाक्षर पुरुष वदं सलयम् * इति विशषणात् । 
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न 

परमात्मविषया हि सा । ब्रह्मणा बाभ्रजेनोक्तेति ब्रह्मविश्ा । 

ता ब्रह्मविद्याम्, सर्वैविदयाप्रतिष्ठा सर्वविद्याभिव्यक्तिहेवुत्वा- 
त्सवैविदयाश्रयाभियथं , सव॑तरिधावेद्य घा वस्त्वनयैव ज्ञायत 

इति, 'येनाश्रुत श्रुत भवति अमत मतमविज्ञात विज्ञातम् ' 
इति श्युते । सविद्याप्रतिष्ठामिति च स्तौति विद्याम् । 

अथर्वोथ ज्येष्ठपुत्राय ज्येष्ठश्चासौ पुत्रश्च, अनेकेषु न्रह्मण 
खष्टिभ्रकारेष्वन्यतमस्य सष्टिपभरकारस्य प्रयुखे पूरम् अथव 

खष्ठ इति ग्येष्ठ , तस्मे ज्येष्ठपुत्राय प्राह प्रोक्तवान् ॥ 

अथर्वणे यां प्रवदेत ्ह्या- 

थवौ ता पुरोवाचाद्धिरे ब्रह्मवियाम् । 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह 

'नारदाजोऽदिरसे परावराम् ।॥ २॥ 

याम् एताम् अथवंणे प्रवदेत प्राबदद्भह्यविद्या ब्रह्मा 

तामेव ब्रह्मण प्राप्ताम् अथौ पुरा पूर्व॑म्, उवाच उक्तवान् 

अङ्गिरे अङ्गीनान्ने ब्रह्मविद्याम् । स चाङ्गी मारदजाय 

भरद्राजगोत्राय सलयवेहाय सययवहनाम्ने प्राह प्रोक्तवान् । 

आरद्राज अङ्गिरसे खशिष्याय पुत्राय वा परावरा पर- 

'स्मास्परस्मावबरेणावरेण प्रापेति परावरा परावरसवेविद्या- 
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विषयव्यात्तेवौ, ,ता परावराम्जिरसे प्रहेललुषङ्ग ॥ 

शौनको ह वै महाच्चालोऽङ्गिरस ि- 

धिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्चु भगवो धि- 

ज्ञाते सवैमिद विज्ञात भवतीति ॥ 

शौनक ज्युनकस्यापत्य महाश्चाक महागृहस्थ अङ्गिरस 

भारद्वाजकशिष्यमाचार्य विधिवत् यथाक्चाख्रमित्येतत् , उपसन्न 

उपगत सन् पप्रच्छ पृष्ठवान् । शौनकाङ्किरसो सबन्धाद्वा- 

ग्विधिवद्िशेषणाभावादुपसदनविधे पूर्वेषामनियम इति गभ्य- 

ते । मर्यादाकरणार्थं विदोषणम् । मध्यदीपिकान्यायार्थं वा वि- 

शोषणम् , अस्मदादिष्वप्युपसदनविधेरिषटत्वात् । किमिदयाह- 

कस्मिञ भगवो विज्ञाते, जु इति वितर्के, भगव हे भगवन् , 

सर्वं यदिद चिज्ञेय विज्ञात विशेषेण ज्ञाततमवगत भवतीति 

: एकस्मिन्विज्ञाते सवैविश्धवति ' इति रिष्टभवाद् श्ुतवाज्दौ- 
नक तद्विशेष चिन्ञातुकाम सन्कस्मिननिति वितक$यन्पभ्रच्छ । 
अथवा, रोकसामान्यदृष्टचा ज्ञाजैव पग्रन्छं । सन्ति हि छोके 

सुबणादिकाकरभेदा सुवणंत्वाद्येकप्वविज्ञानेन विज्ञायमाना 

लौकिक , तथा किं न्वसि सर्व॑स्य जगद्धेदस्थैक कारणम् , 

यत्रैकस्मिन्विज्ञते सर्व विक्षात भवतीति । नन्वविदिते हि 
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कस्मिन्निति प्रश्रोऽसुपपन्न , किमस्ति तदिति तदा प्रञ्नो 

युक्त , सिद्धे ह्यस्तिप्वे कस्मिन्निति स्यात्, यथा कस्मिन्निधेय 

भिति । न, अक्षरबाहुल्यादायासभीरुत्वासखभ्न सभवयेव-- 

किं न्वस्ति तद्यस्मिन्नेकस्मिन्विज्ञात सवैवित्स्यादिति ॥ 

तस्मै स होवाच । रे विय वेदितव्ये 
इति ह स्म यद्रह्यविदो वदन्ति षरा चै- 

वापरा च ॥४॥ 

तस्मै श्ौनक्राय स अ्खिरा ह किह उवाच उक्तवान् । 

किमिति, उच्यते--द्े विद्ये वेदितव्ये ज्ञातव्ये इति ! एव ह 

स्म किल यत् ब्रह्मविद् बेदार्थाभिक्ञा परमाथदर्दिन बद् 

स्ति । के त इव्याह-- परा च परमात्मविद्या, अपरा च 

धमौधमेसाधनतत्फकचिषया । नयु कस्मिन्विदिते सवेविद्धव- 
तीति हौनकेन प्ृष्टम , तस्मिन्वक्तव्येऽपृष्टमाहाङ्गिरा -- दे 

विये इत्यादि । तैष दोष , क्रमापेक्षत्वात्मत्तिवचनस्य । अपरा 

हि विधा अविद्या, सा निराकैव्या तद्विषये हि अविदिते 
न किंचित्तत्त्वतो विदित स्यादिति, * निराकृ हि पूवैपक्ष 

पश्चाल्तिद्धान्तो वक्तव्यो भवति ` इति न्यायात् ॥ 

तलापरा, ऋण्वेदो यजुर्वेद" सामवेदवो- 
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ऽथ्ैषेदः दिश्चा कल्पो व्याकरण निरुक्तः 

न्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया 

तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ 

तत्र का अपरेस्युन्यते-- ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथ- 

ववेद इलेते चप्वारो वेदा । दिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त 

छन्दो ज्योतिषम् इयङ्गानि षट् , एषा अपरा विद्योक्ता । अथ 
इदानीम् इय परा बिद्ोन्यते यया तत् वक्ष्यमाणविशेषणम् 

अश्चरम् अधिगम्यते प्राप्यते, अधिपूरैस्य गमे प्रायश्च 

प्रात्यथैलात् , न च परप्रा्नेरवगभाथस्य च भेदोऽस्ति, 

अविद्याया अपाय एव हि परप्राप्निनाथा"तरम् । नङ कग्वे- 

दादिबाह्या तदि सा कथ परा विद्या स्यात् मोक्षसाधन च। 

भ्या वेदबाह्या स्मृतयो याश्च कश्च कुदृष्टय ` इति हि 

स्मरन्ति । कटृष्टित्वान्निष्फटप्वादनादेया स्यात् , उपनिषदा 

च अट्ग्वेदा दिबाह्यत्व स्यात् । ऋग्वेदादितवे तु प्रथक्षरणम- 

न्थंकम् अथ परेति । न, वेदविषयविज्ञानस्य विवक्षित 

त्वात् । उपनिषहेदयाक्षरविषय हि विज्ञानमिह परा विद्येति 

प्राधान्येन विवध्ितम् नोपनिषन्छब्दराि । बेदशब्दन 

तु सर्वत शब्दरारि्िवक्षित । शन्दराहयधिगमेऽपि यनत्रा- 
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न्तरमन्तरेण गुवैभिगमनादिरुक्षण वैराग्य च नाक्षराधि- 

गम समवतीति प्रक्षरण ज्रह्मपिद्याया अथ परा चिष्येति ॥ 

यत्तदद्रेद्यमय्राद्यमगोच्रमवणै- 
मवचक्षुःओरोन्न तदपाणिपादम् । 

निलय विसु सवगत सुक्ष्म 
तदव्यय यद्भतयोनिं परिपदयन्ति धीरा ॥ 

यथा विधिविषये कन्नीद्यनेककारकोपसहारद्रारेण वाक्या- 

थ॑क्षानकालादन्यत्रातुष्ठेयोऽर्थोऽस्त्यभिहोत्रादिखुक्षण , न त 
येह परविद्याविषये वाक्या्थेज्ञानसमकाढ एव तु पथैवसितो 

भवति, केवलशब्दप्रकाशितार्थज्ञानमात्रनिष्ठाव्यत्तिरिक्ताभा- 

चात् । तस्मादिह परा विद्या सविकशषेषणेनाक्षरेण विशि- 

नष्टि-- यत्तदद्रेश्यमिलयादिना । वक््यमाण बुद्धौ सहय 
सिद्धवसरामृशति-- यत्तदिति । अद्रेश्यम् अदृश्य सर्वेषा 

बुद्धीन्द्रियाणामगम्थमिलेतत् । दृ दोबैहि प्रवृत्तस्य पच्चै- 

न्द्रियद्रारकत्वात् । अग्राह्य कर्मन्द्रियाविषयमिलेतत् । अगो- 

त्रम्, गोत्रमन्वयो मृरुमियनयौन्तरम् । अगोत्रम् अन*वय 

भित्यथे । न हि तस्य भूखमस्ति येनान्वित स्यात् । वर्ण्यन्त 
इति वणौ द्रेव्यधमौ स्थूरत्वादथ शुषत्वादयो वा । अवि 
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धमाना वणौ यस्य तत् अवर्णम् अक्षरम् । अचष्षु श्रोत्र 

चश्छुश्च श्रोत्र च नामरूपबिषये करणे स्वैजन्तूनाम् , ते 
अविद्यमाने यस्य॒ तदचक्षु श्रोत्रम् । "य सर्वज्ञ सर्ववित् 
इति चेतनावत््वविशेषणात्रा्त ससारिणामिव वषु श्रो्ता- 

दिभि करणैरथंसाधकल्वम् , तदिह अचष्ु शरोत्तमिति वार्य 
ते? ‹ पश्यत्यचश्चु स इणोत्यकणं ' इत्यादिदहनात् । किच, 
तत् अपाणिपाद कर्मेन्द्रियरहितमिस्येतत् । यत एवम् अ- 
मह्यमप्राहक च अतो नित्यमचिनाशि । विभु विविध 
बह्मादिस्थावरान्तप्राणिभेदैमैवतीति विभुम् । सर्वगत व्या 
पकमाकारावस्सुसुक्ष्मम । शब्दादिस्थूकत्वकारणरहितत्वात् । 

शब्दादयो द्याकाशवाय्वादीनास॒ुन्तरोत्तरस्थूखत्वकारणानि , 

तद्भावात्सुसूक्ष्मम् , किंच, तत् अव्ययम् उक्तधमैत्वादेवे न 
व्येतीत्यव्ययम् । न ह्यनङ्गस्य स्वाङ्गमपचयलक्षणो च्यय सभ- 

चति शरीरस्येव । नापि केश्चाप्चयरुक्षणो व्यय संभवति 

राज्ञ इवे । नापि गुणह्मारको व्यय सभवत्ति, अशुणत्वात्सर्वी- 

सकत्वाश्च । यत् एवरुक्षण भूतयोनि भूताना कारण प्रथि- 

वीव स्थावरजङ्गमाना परिपश्यन्ति सवंत आस्मभूत सवस्य 

अक्षर पद्यन्ति धीरा धीमन्तो विवेकिन । इंददामक्षर यया 

विद्यया अधिगम्यते सा परा विद्येति समुदायार्थ ॥ 
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यथोणेनाभि, खजते गृह्णते च 
यथा प्रथिच्यामोषधयः सभमवन्ति। 

यथा सत. युरुषात्केदाखोमानि 

तथाक्षरात्समवलीह चिभ्वम् ॥ ७ ॥ 

भूतयोनिरक्षरमिस्यक्तम् । तत्कथ भूतयोनिस्वमित्युन्यते 

दृष्टन्तै -- यथा कोके प्रसिद्ध उणैनाभि दताकीट 
किचित्कारणान्तरमनपेक्ष्य स्वयमेव सृजते स्वरारीराग्यति- 

रिक्तानेव तन्तृून्बहि प्रसारयति पुनस्तानेव गृहते च गृह- 

ति स्वात्मभावमेवापाद्यति , यथा च प्रथिन्याम् ओषधय , 

वरीष्यादिस्थावराणीयर्थं , स्वास्माव्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति 

सभवन्ति, यथा च सत॒ बिद्यमानाल्लीवत पुरुषात् केश- 

खोमानि केशाश्च छोमानि च सभवन्ति विरुक्षणानि । यथै- 
ते दृष्टान्ता , तथा विलक्षण सखक्षण च निभित्तान्तरानपे 

क्षा्यथोक्तरक्षणात् अक्षरात् सभवति सयुत्पययते इहं ससा- 

रमण्डठ विश्व समस्त जगत् । अनेकदृष्टान्तोपादान बु सु- 
खावबोधना्थम् ॥ 

तपसा चीयते ब्रह्म 

ततोऽन्नमभिजायते । 
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अन्नात्प्राणो मनः सदय 

लोका कमसु चाष्लम् ॥ ८ ॥ 

यद्भक्षण उत्पद्यमान विग्र तदनेन कमेणोसदयते, न युग 

पद्रदरसुष्टिभरक्षेपवदिति कमनियमविवश्षार्थोऽय मन्त्र आ। 

रभ्यते-- तपसा ज्ञानेन उप्पत्तिविधिज्ञतया ूतयोन्यक्नर 
ब्रह्म चीयते उपचीयते उत्पाद्यिष्यदिद जगत् अङ्करमिव 

बीजयुन्ट्रुनता गन्छति पुरमिव पिता हरेण । एव सवेज्ञ- 
तया सृष्टिसितिसहारराक्तिविङ्षानवन्तयोपचितात् तत ब्ह्म- 

ण अन्नम् अद्यते भुज्यत इल्यन्नमद्याङ्रत साधारण कारण 

ससारिणा व्याचिकी्षितावस्थार्येण अभिजायते उत्पद्यते । 
ललश्च अव्याकृतान्थाचिकीर्षितावस्थान् अन्नात प्राण हिरण्य 

गर्भो ब्रह्मणो ज्ञानक्रिया्क्त्यधिष्ठितो जगत्साधारणोऽविधा- 

कामकमैभूतसमुदायवीजाङ्करो जगदात्मा अभिजायत इ्यनु- 
षङ्गः । तस्माच्च प्राणात् मन मनञख्य सकल्पतिकस्प्रसकशथ- 

निणयाद्यात्मकमभिजायते । ततोऽपि सकर्पाधात्मकान्ममस 
सय सव्यार्यमाकाशादिमूतपच्चकमभिजायते । तस्माप्स- 
ल्याख्याद्धूतपश्वकादण्डक्रमेण सप्त खछोका भूरादय । तेषु म 
बुष्यादिश्राणिवणौश्रमक्रमेण कमणि । कर्मसु च निमित्तभू- 
तेषु अशत कर्मज फठम् । यावत्कर्माणि कस्पकोटिातैरपि 

५ ॥ ॥ ~ 
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न विनदयन्ति, तावर्फङ न विनश्यतीलयभतम ॥ 

य" सर्वज्ञ सवैवि- 

ग्रस्य ज्ञानमय नप । 

तस्मादेतट्दय नाम 

रूषमन्न च जायते ॥ ९ ॥ 

इति परथमप्रण्डके भरथम, खण्ड ॥ 

उन्तमेनाथमुपसजिहीषुमनत्रा वक््यभाणाथमाह ~य उ- 

्तरक्षणोऽक्षरास्य सर्वज्ञ सामान्येन स्वं जानातीति स- 

वज्ञ 1 विरोषेण सव॑ बेन्तीति स्वैचित् । यस्य ज्ञानमय ज्ञान- 

विकार्मेव सार्व॑स्यखक्षण तप अनायासलक्षणम् , तस्मात य 

थाक्तात्सवैज्ञात् एतत् उक्तं कार्य॑रक्षण ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्य 
जायते । किच, नाम असौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादिरक्षणम् ; 

रूपम् इद श॒ नीरुमिलयादि; अन्न च ब्रीहियवादिरुक्ष 

जायते पूवैमन्त्रोक्तक्रमेणेलयतियोधो द्रष्टम्य ॥ 

इति प्रथममुण्डके भ्रथमखण्डभाष्यम् ॥ 

विके 



दितीय खण्डः ॥ 
--------- 

५०३ भीरि + 
तदेतत्ससय मच्रेषु कमोणि कवयो यान्यपडय 

स्तानि नताया बहुधा सततानि। 

लान्याचरथ नियत सव्यकामा 

एष व पन्था, सुक्रतस्य लोके ॥ १ ॥ 

साङ्गा वेदा अपरा वि्योक्ता ‹ ऋग्वेदो यसुर्वेव् ` इत्या- 
दिना ! ° यत्तदद्रेश्यम् ' इटयादिना ' नामरूपमन्न च जायते" 

इत्यन्तेन अन्थेनोक्तङक्षणमक्षर यया विद्ययाधिगम्यत इति 

सा परा विद्या सतिेषणोक्ता । अत परमनयो्िद्ययोर्विषयौ 

बिवक्तव्यौ ससारमोक्षाचित्युत्तो भ्रन्थ आरभ्यते । तत्राप- 
रविद्याविषय कब्लादिसाधनक्रियाफङमेदरूप ससारोऽना- 
दिरनन्तो दु खस्वरूपत्वाद्धातन्य प्रयेक श्षरीरिभि साम 
स्येन नदीसखरोतोबदविच्छेदरूपसबन्ध तदुपश्चमलक्षणो मोक्ष 

परबिद्याविषयोऽना्नन्तोऽजसोऽमरोऽगृतोऽभय इद्ध प्र 

सन्न स्वात्म्रतिष्ठालश्षण परमानन्दोऽद्वय इति । पूर्वं ताव- 
दपरविद्याया विषयप्रदरेनार्थमारम्भ । तदहौने हि तननिर्वे- 
दोपपनत्ति । तथा च वक्ष्यति--‹ परीक्ष्य छोकान्कर्मचिवान् › 
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इत्यादिना । न ह्यप्रद्िते परीक्षोपपद्यत इति त्प्मदरौय- 

आह-- तदेतत सयम अवितथम् । किं तत् 2 मन्त्रेषु 

ऋरग्वेदाद्याख्येषु कर्माणि अन्निहोच्रादीनि मन्तरैरेव प्रकाशि- 
तानि कवय मेधाविनो वसिष्ठादय यानि अपश्यन दृष्ट्व 

न्त । यत्तदेतत्सलयमेकान्तपुरुषार्थसाधनत्वात् , तानि च वेद् 

विहितानि ऋषिदृष्टानि कर्माणि त्रताया चरयीसयोगलष्णाया 

हौत्ाध्वयेवौदात्रभरकारायामधिकरणभूताया बहुधा बहुप्रकार 

सततानि सम्रबृत्तानि कमिभि क्रियमाणानि तचेताया वा युगे 

परायङ श्रबृततानि , अतो यूय तानि आचरथ निवैतेयत निय- 

त निय सयकामा यथाभूतकमैफरुकामा सन्त । एष व 
युष्माक पन्था मार्भै सुकृतस्य स्वय निषैतितस्य कमेण लोके 
फलछनिमिन्त लोकयते श्यते भुज्यत इति कमफ सोक उच्य 
ते । तदर्थं त्मरप्रये एष माग इयं । यान्येतान्यभिहोत्रादीनि 

त्रय्या विदितानि कमौणि, तान्येष पन्था अचह्यफलप्रात्नि- 

साघनमिलरथं ॥ 

यदा छेखायले छि, 

समिद्धे हव्यवाहने । 

लदाज्यमागावन्तरे- 

णहूली. प्रतिपादयेत् ॥ २॥ 
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तत्राभिहोत्रमेव तावल्मथम भरदशेनार्थसुच्यते, स्क- 

मैणा प्राथम्यात् । तत्कथम् 2 यदैव इन्धनैरभ्याहितै सम्य- 

गिद्धे समिद्धे दीप्र हव्यवाहने ङेकायते चलति अचि , 

तदा तस्मिन्काले ठेटायमाने चखूय्िषि आज्यभागौ 

आञ्यभागयो अन्तरेण मध्ये आवापस्थाने आहुती प्रति- 

पादयेत् प्रक्षिपेत् देवतामुद्दिश्य । अनेका प्रयोगपिश्षया आ- 

हृतीरिति बहुवचनम् । एष समस्यगाहुतिग्रकषेपादिरुक्षण कम- 

मर्गो लोक््राप्ये पन्था । तस्य च सम्यक्षरण दुष्करम् › 

विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति ॥ 

यस्याचरिहोत्रमदहोभमपौणेमास- 
मचातुमीस्यमनाग्रयणमतिभिवर्सित च । 

अष्टुतमवेभ्वदेवमविधिना हुत- 
मासक्षमास्तस्य लोकान्हिनस्ति ॥ ३ ॥ 

कथम्? यस्य अम्निहोत्रिण अभ्मिहोत्रम् अदक्षी दश्चौ- 
ख्येन कर्मणा वर्जितम् । अभ्नि्ोत्निभिरवश्यकतैव्यत्वाद्- 

हस्य । अन्निहोत्निसवब.ध्यभ्िहोन्नरविशेषणमिव भवति । तद 

क्रियमाणमियेतत् । तथा अपौणेमासम् इयादिष्वप्यन्नि- 

होत्रविशेषणस्न द्रष्टव्यम् । अभ्मिहोत्राङ्गत्वस्याविशिष्टत्वात् । 

अपोणैमास पौणेमासक्मवजितम् । अचातुमौस्य चमी 
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स्यकमैवलितम् । अनाग्रयणम् आग्रयण क्षरदादिषु कतैव्यम , 

तञ्च न क्रियते यस्य तत्तथा । अतिथिवजित च अतिथिपूजन 

्ाहन्यहन्यक्रियमाण यस्य । स्वय सम्यगञ्चिहोत्रकाङे अहुतम् । 

अदेश्शादिवत् अवैन्धदेव वैश्वदेवकमवर्जितम् । हूयमानमप्यवि- 
धिना हृतम् अयथाहुतमियेतत्। एव दु सपादिवमसपादितम 

भ्रिहोलादयुपलश्षित कमं किं करोतीर्युच्यते-- आसप्तमान् 
सप्रमसहितान् तस्य कतुर्छोकान् हिनस्ति हिनस्तीव आयास- 

मात्रफरुत्वात् । सम्यक् क्रियमाणेषु हि कमैसु कमेपरिणा- 
माञुहूप्येण भूरादय सान्ता सप्र खोका फल प्राप्तव्यम् । 

ते लोका एवभूतेनाभिोत्रादिकर्भणा स्वप्राप्यर्वाद्धस्यन्त इव, 

आयासमात्र स्वव्यभिचारीत्यतो दहिनस्तीप्युन्यते। पिण्डदाना- 

द्सुप्रहेण वा सबध्यमाना पिक्पितामहप्रपितामहा पुतरपौ 

च्रप्रपौत्रा स्वाप्मोपकारा समर छोका उक्तप्रकारेणाम्निहोला- 

दिना न भवन्तीति स्यन्त इत्युर्यते ॥ 

काली कराली च मनोजवा च 
सलोहिता या च सधूत्रचणो । 

स्फुलिद्धिनी विश्वरुची च देवी 
ठछेलायसमाना इति सप्त जिहा* ॥ ४॥ 

कारी कराली च मनोजवा च सुरोदिता या च सुधू- 
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श्रवणौ । स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च दे्ी लेलायमाना दह 
नस्य जिहा । काल्याद्या विन्सन्यन्ता छेछायमाना अभ्र 

हेविराहुतिप्रसना्थी एता किङ सप्त जिहा ॥ 

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु 
यथाकार चाहुतयो छाद् दायन् । 

त नयन्त्येता सूयैख रचमथो 
यन्न देवाना पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥ 

"तेषु अभ्निजिह्वाभेदेषु य॒ अग्निहोत्री चरते कमौचर 

व्यभ्नि्टोत्नादिक भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु । यथाकाछ च 

यस्य कर्मणो य काठम्त काठममतिक्रम्य यथाकारू यज 

मानम आददायन आददाना आहुतय त नयन्ति प्रापयन्ति । 

णता आहुतयो या इमा अनेन नि्वैतिता सू्ेस्य रदमय 

भूत्वा, रदिमद्वारैरि्यथे । यत्र यस्मिन्खर्गे देवाना पत्ति 

इन्द्र॒ णके सबौुपरि अधि वसतीति अधिवास ॥ 

ण्दयेहीति तमादूतयः सुवचंसः 
सू्ेख रिमिभिर्यजमान वहन्ति । 

पिया वाचमभिवदन्त्योऽचैयन्त्य 
ण्व व पुण्य, सुक्रतो चह्मलोकः ॥ 
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कथ सूय रदिमिभिर्यजमन बहन्तीप्युन्यत--णडि एहि 

इति आहृयन्त्य त यजमानम आहुतय सघुबच॑स दीप्रिमत्य , 

किंच, प्रियाम् इष्टा वाच स्तुत्यादिरक्षणम् अभिनदन्त्य 

उश्चारयन्त्य अचंयन्त्य पूजय.त्यश्च एष व युष्माक पुण्य 

सुते ब्रहमडोक फरङूप , इष्य प्रिया वाचम अभिवद्- 

न्त्यो वह् तीत्यथं । जह्मलाक स्वगौ प्रकरणात् ॥ 

श्वा देते अदृढा यज्ञरूपा 
अष्टादश्ो्तमवर येषु कम । 

णतच्द्रेयो येऽभिनन्दन्ति सूढा 
जराश्त्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥ 

एल ज्ञानरष्टित कर्मेताचस्फरम विद्याकामकमकायम अ- 

तोऽसार दु लमूखमिति निन्द्ते-ढवा विनाशिन इयथे । 
हि यस्मत् एते अददा अश्थिरा यज्ञरूपा यज्ञस्य रूपा- 

णि यज्ञरूपा यज्ञनिर्षेतंका अष्टादशा अष्टादरसस्याका 

षोडश्सिविज पल्ली यजमानश्वेखश्टादहा । एतदाश्रय कर्म उक्त 

कथित श्षाख्चेण येषु अष्टादशा अवर केवर ज्ञानबज्ञित कर्म । 
अतस्तेषामवरकर्माश्रयाणामष्टादशानामटढचया पुवस्वारङुबते 

सह कटेन तत्साभ्य कमे , कुण्डविनाशादिव शक्षीरदध्यादी- 

ना तस्स्थाना नाक , यत ण्वम् एतत् करम श्रेय श्रेय साधन- 
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मिति ये अभिनन्दन्ति अभिहृष्यन्ति अविवेकिन मूढा , अस 

ते जरा च सत्यु च जरामृत्यु कचित्कार स्वर्गे स्थिर्वा पुन. 

रेव अपि यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ॥ 

अविद्यायामन्तरे वतमाना 
खय धीराः पण्डिर्तमन्यमाना । 

जहन्यमाना परियन्ति मुढा 

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ॥ ८ ॥ 
किच, अविद्यायाम् अन्तरे मध्ये वतमाना अविवेकम्रा- 

या स्वय बयसेव धीरा धीमन्त पण्डिता विदितवेदिवनव्या- 

श्चेति मन्यमाना आत्मान सभावयन्त , ते च जङ्खन्यमाना 

जरारोगा्नेकान्थत्रातैहैन्यमाना शश्च पीड्यमाना परियन्ति 

विभ्रमन्ति मूढा । दशेनवजितप्वात् अन्धेनैव अचक्ुष्केणेव 
नीयमाना प्रद्श्यमानमागी , यथा लोके अन्धा चक्षूरद्िता 

गर्तकण्टकादौ पत॑न्ति, तद्वत् ॥ 

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना 
वय करता इत्यभिमन्यन्ति बाला । 

यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा 
तेनातुरा, क्षीणलोकादच्यवन्ते ॥ ९ ॥ 

किच, अनि्ाया बहुधा बहुप्रकार बर्तमाना वयमेव 
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कृतार्था कृतप्रयोजना इति एवम अभिमन्यन्ति अभिम- 

न्यन्ते अभिमान कुर्वन्ति बाला अज्ञानिन । यत यस्मादेव 

कर्मिण न प्रवेदयन्ति तचत न जानन्ति गगात् कर्मफटरा 

गाभिमवनिभिन्तम , तेन कारणेन आतुरा दु खातौ सन्त 
[4 क ॐ गो त 

श्षीणङोका क्षीणकर्मफला स्वगंरोकात च्यवन्ते ॥ 

इष्ापूतै मन्यमाना वरिष्ठ 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते पमूढा' । 

नाकस्य प्रष्ठ ते सुकरतेऽनुभरत्वे- 
म लोक हीनतर वा विद्रान्ति ॥ १०॥ 

इष्टापूतेम इष्ट यागादि श्रौत कमे पूर्तं ्मातं वापीक्रूप 
तडागादिकमे मन्यमाना एतदवातिरयेन पुरुषार्थ॑साधने 
वरिष्ठ प्रधानमिति चिन्तयन्त , अन्यत आलन्ञानास्य भ्रे- 

य साधन न वेदयन्ते न जानन्ति प्रमूढा पुत्रप्युवान्धवा 
दिषु प्रमत्ततथा मूढा , ते च नाकस्य स्वगस्य प्रष्ठ उपरिस्थाने 
सुते भोगायतने अनुभूर्वा अनुभूय क्मैफङ पुन इम 

खोक मानुषम् अस्मात् हीनतर वा तियैङनरकादिरक्षण 
यथाकमेशेष विशन्ति ॥ 

तप^श्रद्धे ये द्युपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्भासो मैश्षचयां "चरन्त । 
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सूयदारेण ते विरजा प्रयान्ति 
यत्रागतः स पुरुषो दव्थथात्मा ॥ ११ ॥ 

ये पुनस्तद्धिपरीतक्ञानयुक्ता वानप्रस्था सन्यासिनश्च, 

तप श्रद्धे हि तप स्वाश्रमविष्ित कर्म, श्रद्धा हिरण्यगमीदि- 

विषया विद्या, ते तप श्रद्धे उपवसन्ति सेवन्तेऽरण्ये वतमाना 

सन्त । शान्ता उपरतकरणम्रामा । बिद्धास्र गृहस्थाख् 

ज्ञानप्रधाना इखयथे । मैक्षचर्या चरन्त परि्रहाभावादुष 

वसन्यरण्ये इति सबन्ध । सूथैद्धारेण सूर्योपङक्षितेनोत्तरे 
ण पथा ते विरजा बिरजस, क्षीणपुण्यपापकमौण सन्त 

इसयथे । प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्ति यत्र यस्मिन्सयलोकादौ 
असरत स पुरुष प्रथमजो हिरण्यगमे हि अव्ययात्मा 

अव्ययस्वभावो यावत्सस्रारस्थायी । एतदन्तास्तु ससार 

गतयोऽपरविद्यागम्या । नन्वेत मोक्षमिन्छन्ति केचित् । 

न, ‹ इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा: (ते सवग स- 

वैत प्राप्य धीरा युक्तात्मान स्वैमेवाविशशन्ति ` इयादि 
श्रुतिभ्य › अघ्रकरणाश्च । अपर विद्याप्रकरणे हि प्रवृत्ते न 
ह्यकस्मान्मोक्षप्रसङ्को ऽस्ति । विरजस्त्व त्वपेक्षिकम् । समस्त 

मपरविद्याकायं साभ्यसाधनलक्षण क्रियाकारकफष्रभेवभिन्न 

दैवम् एतावदेव यद्धिरण्यगर्भ्राप्यवसानम् । तथा च म 
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नुनोक्तं स्थावराथ्ा ससारगतिमनुक्रामता--- ब्रह्मा विख- 
सृजो प्रमो सष्टानय्वक्तमेव च । उत्तमा समाविकीमेता ग- 

तिमाहुमैनीषिण ' इति ॥ 

परीक्ष्य लोकान्कमेचितान्त्राह्मणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यक्रुलः क्रतेन । 

तद्धिज्ञाना्थं स ुरुमेवाभिगन्करे- 
त्सभित्पाणिः ओओिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥ 

अथेदानीमस्मात्साभ्यसाधनरूपात्सवस्मास्ससारद्धिरक्तस्य 

परस्या विद्यायामधिकारमदरीनाथंमिदयुन्यते- परीक्ष्य 

यदेतदग्बेदा्परविद्याधिषय स्वाभाविकानिद्याकामकमेदोष- 

बत्पुरुषालुष्ठेयमविद्यादि दोषवबन्तमेने पुरुषं प्रति बिहितस्वा- 

तदनुष्ठानकयैमूताश्च खोका ये दश्षिणोत्तरमागैरक्षणा 
फरूभूता ; ये च विदिताकरणप्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नर 
कतियेक्प्रेतरुक्षणा , तानेतान्परीक्ष्य प्रयक्षानुमानोपमाना- 

गमै सवैतो याथास्म्येनावधा्य रोका् ससारगतिभूतान- 
व्यक्तादिस्थावरन्वा"व्याछृताव्याछृतङक्षणान्बीजाङ्भ रवदित 

रेतरोत्पत्तिनिमित्ताननेकान्थंशतसहखसछुरा"-कदखी गर्भवद् - 

सारान्मायामरीचयुदरकगन्धवंनगराकारस्वप्रजलबुद्ुदफेनस - 

मान्प्रतिक्षणप्रध्वसान्प्रष्ठत कृत्वा निद्याकामदोषध्रवर्तितकमं 
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चितान्धमाधमनिवंर्तितानिव्येतव् । ब्राह्मण , ब्राह्मणस्यैव 
विश्षेषतोऽधिकार सवैप्यागेन ब्रह्मविध्यायामिति ब्रह्मण 

ग्रहणम । परीक्ष्य छोकान्कि कुयौदित्युच्यते-- निर्वेदम , 

निष्पूर्वा विदिरत्र वरैराग्यार्थे , वैराग्यम् आयात् छुयौदित्येतत् । 

स तरैराग्यप्रकार प्रदद्थते-- इह ससारे नास्ति कथिदपि 

अक्त पदां । सर्वं एव हि लोका कर्मचिता कम 

कतत्वाच्चानिदया । न निलय किंचिदस्तीलयभिध्राय । सर्व 

तु कमौनिलस्यैव साधनम् । यस्माचतुर्विधमेव हि सर्वं कमं 

का्यैम्--उत्पाश्यमाप्य विकार्य सस्कार्य वा। नात पर कमणो 

विषयोऽस्ति । अह् च नित्येनाखृतेनाभयेन कूटसेनाचलेन 

धुवेणार्थेनार्थी, न तद्धिपरीतेन । अत किं छृतेन कमणा 

आयासवहुरेनान्थसाधनेन इत्येव निर्विण्णो ऽभय शिवम 

क्रत नित्य पद् यत् , तद्धि्ञानार्थं विशेषेणाधिगमा्थं स निर्वि- 

ण्णो ब्राह्मण गुरुमेव आचार्य कशमदमादिसपन्नम् अभग 

क्छेत् । शास्ज्ञोऽपि स्वातन्न्येण जक्ज्ञानावेषण न 

कयाविलयेतद्ररमेवेदयवधारणफलम् । समित्पाणि समिद्भार 

गृहीतषस्त श्रोत्रियम् अध्ययनश्रुताथेसपन्न ब्रह्मनि्च हित्वा 

सर्वकमोणि केषङेऽदढये ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सोऽय तक्ष 

निष्ठ , जपनिष्ठस्तपोनिष्ठ इति यद्वत् । न हि कर्मिणो तरह्म- 
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निष्ठता सभवति, कमौत्मज्ञानयोर्बिरोधात । स त गुर 

विधिवदुपसन्न प्रसाद्य प्रन्छेदक्षर पुरुष सयम ॥ 

तस्मै स विक्रालुपसन्नाय सम्य- 
कप्ररान्तचित्ताय हामान्विताय । 

येनाश्चर पुरुष वेद सद्य 
प्रोवाच ला तत्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ 

तस्मै स' विद्धान् गुर्रद्यषित्, उपसन्नाय उपगताय । 

सम्यक् यथाक्ाख्चमियेत्तत् । प्रशान्तचित्ताय उपरतद्पौ 

दिदोषाय । इमान्वि्ताय बाह्यन्द्रियोपरमेण च युक्ताय, 
स्वती विरक्तायेत्येतत् । येन विज्ञानेन यया विद्यया च 

परया अक्षरम् अद्रेदयादिविशेषण तदेवाक्षर पुरुषशब्द- 

वाच्य पूणेत्वात्पुरि शयनाश्न, सतय तदेव परमाथस्वाभा- 

न्यादन्ययम् , अक्षर चाक्षरणादक्षतत्वादक्चयत्वाश्च, वेद विजा- 

नाति ता जह्मविद्या तत्त्वत यथावस प्रोवाच प्रनूयादिलयथ । 
आ्वार्यस्थाप्ययमेव नियमो यन्ष्यायप्राप्तसन्च्छिष्यनिस्तार- 

णमनिद्यामहोदधे ॥ 

इति श्रीमप्परमदसपरित्राजका चार्यस्य श्रीगोविन्द्- 

भगवस्पूर्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कतौ 
युण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथम युण्डकं समाप्तम् ॥ 
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दितीय सुण्डकम् ॥ 
--------- 

परविद्याया सर्व॑ कार्यमु- 
क्तम् । स च ससारो यत्सारो यस्मा 
नमूखदक्षराप्सभवति यरसिश्च प्ररीय- 
ते, तदक्षर पुरूषाख्य सवयम् । यस्ि- 
ग्विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात भवति, त- 
त्परस्या ब्रह्मविश्याया विषय । स 

न्तव्य इप्युत्तरो म्रन्थ आरभ्यते-- 

तदेतत्सतय यथा खदीसात्पावकादिस्फुखिड़ा 
सहस्रदाः प्रभवन्ते सरूपा । 

तथाक्षरादिविधा" सोम्य मावा 
परजायन्ते तत चैवापियन्ति ॥ १२ ॥ 

यदपरविद्ाविषय कमेफङ्कक्षणम् , ससय तद्पेश्चिकम् । 
इद तु परविद्याविषयम् , परमाथ॑सहक्षणत्वात् । तदेतत् सल 
यथाभूत विद्याविषयम् , अविद्याविषयत्वाश्च अदरतमितरत् । 

५ 7 9 



२३४ सुण्डकोपनिषद्भाष्ये 

अदन्तपराक्षत्वास्कथ नाम प्रयक्षवत्सलयमक्षर प्रत्तिपद्येर- 
न्निति दृष्टान्तमाह--~~ यथा सुदीप्तात सुष्टु दीपादिद्धात 

पावकात् अग्रे विस्फुङिङ्ञा अर यवयवा सहस्रश अने 

कश्च॒ प्रभवन्ते निर्गन्छन्ति सरूपा अभ्भिसलक्षणा एव, 
तथा उक्तलक्षणात् अक्षरात् बवितिधा नानादेदहोपाधिभे- 

दमनुविधीयमानव्वाद्विविधा है सोम्य, भावा जीवा 

आकाश्चादिवद्धटादिपरिन्छिन्ना सुषिरभेदा षटादयुपाधि 

प्रभेदमयु भवन्ति, एव॒ नानानामरूपकृतदेहोपाधिप्रभव 

मनु प्रजायन्ते तत्न चैव तस्मिन्नेव चाक्षरे अपियन्ति देहो 
पाधिविरुयमनु विङीयन्ते घटादिनिरयमन्विव सुषिरभेदा । 

यथाकाश्चस्य सुषिरभेदोसत्तिप्रख्यनिमित्तत्व ॒घ्रटाघयुपाधि- 

छतमेव, तद्वदक्षरस्यापि नामरूपञृतदेहोपाधिनिमित्तमेव जी- 
वोद्पत्निप्रङख्यनिमिन्तप्वम् ॥ 

दिच्यो छमूतेः पुरुषः 

सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज । 

अप्राणो ह्यमनाः श्युभ्रो 

चक्षरात्परत' परं ॥ २॥ 

लामरूपवीजभूतादन्याङृताख्यात्स्वविकारापेक्षया पराद् 
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क्षराप्पर यत्सर्बोपाधिभेदबितमक्षरस्थैव स्वरूपमाकाशस्येव 

सवेमूतिवजित नेति नेतीत्यादिविशेषण विवध्षन्नाह--दिव्य 

द्योतनवान् , स्वयञ्योतिद्वात् । दिति वा स्वात्मनि भव 

अौकिका वा । हि यस्मात् अमूतै सरवैभूतिवजित , पुरुष 

पूणे पुरिश्चयो वा, सबाह्याभ्यन्तर सह् बाह्माभ्यन्तरेण बसैत 

इत्ति। अज न जायते कुतश्थित् , स्वतोऽजस्य जन्मनिमिन्तस्य 

चाभावात्, यथा जठबुहुदादेवौय्वावि , यथा नम सुषि- 

रभेदाना षटादि । सवेभावचिकाराणा जनिमूकत्वात् तत्रति- 

षेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति । सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज अतो 

ऽजरोऽख्ृतोऽक्षरो घुवोऽभय इत्यथे । यद्यपि देहाशुपा- 

धिभेददष्टिभेदेषु सप्राण समना सेन्द्रिय सविषय 

इव प्रयवभासते तकूमखादिमिदिवाकाकशषम्, तथापि तु 

खत परमा्थखरूपष्टीनाम अप्राण अविद्यमान 

क्रियाशषक्तिमेदवान् चलनात्मको वायुयैस्मिन्नसौ अप्राण । 

तथा अमना अनेकन्ञानशक्तिमेदवप्सकतर्पाद्यात्ममक मनो- 

ऽप्यविद्यमान यस्मिन्सोऽयममना । अप्राणो हयमनब्धिति 

प्राणादिवायुमेदा कर्मेन्द्रियाणि तद्विषयाश्च तथा बुद्धिम- 

नसी बुद्धीन्द्रियाणि तद्धिषयन्ध प्रतिषिद्धा वेदितव्या , 

यथा श्रुखन्तरे ध्यायतीव डेखायतीवेति । यस्माैव प्रति- 
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िद्धोपाधिद्धयस्तस्मात् शुभ्र शुद्ध । अतोऽक्षरान्नामरूपवी 

जोपाधिरक्षितस्वरूपात् सवकायकरणबीज्बेनोपलक्ष्यमाण- 

त्वाप्पर तन्त तदुपाधिखक्षणमन्याकृताख्यमक्षर स्ैविकारे- 
भ्यस्तस्मात्परतो ऽक्षरात्पर निरुपाधिक पुरूष इलय्थं । 
यर्समस्तदाकार्ारयमक्षर सन्यवहारविषरयमोत च प्रोत च । 

कथ पुनरप्राणादिमत्तव त्स्येप्युन्यते । यदि हि प्राणाद्य 

्रारुरपन्ते पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति, तदा पुरुषस्य प्रा- 

भादिना विद्यमानेन प्राणादिमनत्व स्यात्, न तु ते प्राणाद्य 

प्रागुत्पत्ते सन्ति ' अत प्राणादिमान्पर पुरुष , यथानुप्पन्न 

पुत्रे अपुत्रो दवदत्त ॥ 

णतस्माल्लायते प्राणो 

मनः सर्वेन्दियाणि च| 

स्व वायुर्ज्योतिरापः 

परथिवी विम्बस्य धारिणी ॥३॥ 

कथ ते न सन्ति प्राणाय इति, उन्यते-- यस्मात 

एतस्मादेने पुरुषान्नाल्मरूपबीजोपाधिलक्षितात् जायते उत्प- 

अतेऽविद्याविषयो विकारभूतो नामधेयोऽनृतात्मक प्रा- 
ण , "चाचारम्भण विकारो नामधेयम् ` / अनृतम् इति 
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श्रुयन्तरात्त् । न हि तेनाविध्याविषयेणाचतेन प्राणेन स- 
प्राणत्वं परस्य स्यादपुलस्य स्वप्रृ्टेनेव पुक्नेण सपुत्रत्वम् । 

एष मन स्वौणि चेन्द्रियाणि विषयाश्रैतस्मदेन जायन्ते । 
तस्मास्षिद्धमस्य निरुपचरितमप्राणादिमन्त्वमिलय्थं । यथा 

च प्रागुत्पत्ते परमाथतोऽसन्तस्तथा प्ररीनाश्चेति द्रष्ट्या । 
यथा करणानि मनश्रेन्द्रियाणि च, तथा इदारीरविषषयकारणा 

नि भूतानि खम् आकाक्षम् ›, वायु बाह्य आवष्टादिमेद , 

ज्योति अभि, आप उदकम्, प्रथिवी धरित्री विश्वस्य 

सवेस्य धारिणी , एतानि च राब्दस्पश्ैरूपरसगन्धोत्तरोत्त- 

रगुणानि पूरवैपूषरेगुणसहितान्येतस्मादेव जाय ते ॥ 

अभिमूधी चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ 
दिह ओन्रे वाग्विध्रताश्च वेदाः। 

यायु प्राणो हृद्य विश्वमस्य 
पद्धथा एथिषी द्येष स्वभूतान्तरात्मा ॥ 

सक्षेपत परविध्चाविषयमक्षर निर्विष पुरुष सलम् 

"दिव्यो ह्यमूते ` इयादिना मन्त्रेणोक्त्वा, पुनस्तदेव 
सविरेष विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रववृते, सक्षेपविस्तरोक्तो 

हि पदाथ सुखाधिगम्यो भवति सूत्रभाष्योक्तिबदिति । 
यो दहि प्रथमजास्राणाद्धिरण्यगभोस्नायतेऽण्डस्यान्तर्विराद् ; 
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स ॒तन्त्वान्तरितत्त्वेन छक्ष्यमाणोऽप्येततस्मादेव पुरुषाजाय- 

त एतन्मयश्चेयेतदथेमाह, ते च विकिनष्टि-- अभ्रि चुरोा- 
क › ‹असौ बाव छोको गौतमाभ्नि ` इति श्रुते । मूर्धा 
यस्योत्तमाङ्ग शिर , चश्चुषी चन्द्रश्च सूयेश्वेति चन्द्रसूर्यौ, य- 

स्थेति सवेत्राुषङ्ग कतेज्य अस्येयस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य 
यस्येति विपरिणाम कृत्वा । दिक्च श्रोत्रे यस्य । वाक् चिब 
ताश्च उद्धाटिता प्रसिद्धा वेदा यस्य । वायु प्राणो यस्व । 
हृदयम् अन्त करण विन्ध समस्त जगत् अस्य यस्येखेतत्् । 

सर्वं ह्यत करणनिकारमेव जगत् , मनस्येव सुधुमे प्ररयदरौ 
मात् , जागरितेऽपि ततत णवाभिनिस्फुखिङ्गवदधिप्रतिष्ठानात् । 

यस्य च पद्धथा जाता प्रथिवी, एष देवो चिष्णुरनन्त प्रथ- 

मशरीरी त्रेरोक्यदेहोपाधि सर्वेषा भूतानामन्तरा्मा । स 
हि सर्वभूतेषु द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता स्वैकरणात्मा ॥ 

पथ्चाभ्मिह्वरेण च या ससरन्ति प्रजा , ता अपि तस्मादेव 

पुरुषासजायन्त इप्युन्यते-- 

तस्मादश्नि; समिधो यस्य सुय 
सोमात्पजैन्य ओषधयः पराथिष्याम् । 

पुमान्रेतः सिथ्चति योषितायां 
चहली" प्रजाः पुरषात्संप्रसताः ॥ ५ ॥ 
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तस्मात् परस्मात्पुूषात् प्रजावस्थानचिकशेषरूप अन्नि । 

ख विशष्यते-- समिधो यस्य सूर्यं , समिध इव समिध ; 

सूर्थेण हि द्युलोक समिध्यते । ततो हि श्युखोकाभ्रनिष्पन्ना- 

त् सोमात् पर्जन्य द्वितीयोऽभि सभवति । तस्माच्च पर्ज- 

म्यात् ओषधय प्रथिव्या सभवन्ति । ओषधिभ्य पुरुषाप्नो 
इताभ्य उपादानभूताभ्य पुमानश्ि रेत सिश्वति योषिता- 

या योषिति योषाप्नौ सियामिति । एव क्रमेण बही बह 
प्रजा ब्राह्मणाद्या पुरुषात् परस्मात् सभ्रसूता सयुत्पन्ना ॥ 

तस्मादच साम यजः.षि दीक्षा 

यज्ञा सर्वे करतवो दक्षिणाय) 

सवत्सरश्च यजमानश्च खोका 

सोमो त्न पथते यत्र खयै ॥६॥ 

किच, कर्मसाधनानि फलानि च तस्मादेवेवयाह--कथम् ? 

तस्मात् पुरुषात् ऋष्व नियताक्षरपादावसाना गायच्यादि- 

च्छन्दोधिशिष्टा मन्त्रा , साम पाच्चभक्तिक साप्रमक्तिक च 

स्तोभादिगीतिनिशिष्टम् , यजूषि अनियताक्षरपादावसानानि 

वाक्यरूपाणि , एव निविधा मन्त्रा । दीक्षा मौञ्ब्यादि- 

लक्षणा कवैनियमविरोषा । यज्ञाश्च सर्वे अन्निहोत्रादय । 
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क्रतव सयूपा । दक्षिणाश्च णकगवादया अपरिमितसर्ैस्वा- 
न्ता । सवत्सरश्च काठक कमाङ्गभूत । यजमानश्च कता । 
लोका तस्य कर्मफकभूता › ते विरोष्यन्ते--सोम यत्र येषु 

ऋ. भ ष भ 

कोके पवते पुनाति ठोकान् यत्र च येषु सुरयस्तपति ! ते च 
दक्षिणायनात्तरायणमागेद्वयगस्या विद्धदविद्रस्कदेफलभूता ॥ 

तस्माच देवा बहधा सप्रसता 

साध्या मलुष्या, पावो बथासि । 

प्राणापानौ ब्रीदहिथवौ तपश्च 

श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्थं विधिश्च ॥ ७॥ 

तस्माश्च पुरुषात्कमोज्ञ भूता देवा बहुधा वस्वाल्गिणभे- 
देन सप्रसूता सम्यक् प्रसूता -- साध्या देवविशेषा , मनु- 
ष्या क्ममाधिकरता , पश्चव प्रास्यारण्या , वयासि पक्षिण 

जीवन च ममुष्यादीना प्राणापानौ, व्रीहियवौ हविरर्थो, 
तपश्च कर्माङ्ग पुरुषसस्कारलश्षण खवतन्व च फरसाधनम् 
श्रद्धा यसपूर्ैक सर्वपुरुषा्थसाधनप्रयोगधित्तप्रसाद आस्ि- 
क्यनुद्धि ›, तथा सखम् अचृतवजेन यथामूताथैवचन चापी- 
डाकरम्, ब्रह्मचर्य भेथुनासमाचार , विधिश्च इतिक 
व्यता ॥ 
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सप प्राणाः प्रभवन्ति तस्मा- 
त्सक्ताचिष समिध, सस दामा, । 

सेमे लोका येषु चरन्ति पाणा 
गुहाकाया निहिता सप्त सष ॥ ८ ॥ 

किंच, सप्त चीषेण्या प्राणा तस्मादेव पुरुषात् प्रभ- 

बन्ति । तेषा सप्र अविष दीप्रय स्वसख्विषयावद्योत- 

नानि । तथा सप्त समिध सप्त विषया , विषयैर्दिं समि- 

ध्यन्ते प्राणा । सप्त होमा तद्विषयविज्ञानानि, ‹ यदस्य 

विज्ञान तज्जुहोति ` इति श्रूयन्तरात् । किंच; सप्र इमे 

रोका इन्द्रियस्थानानि, येषु चरन्ति सचरन्ति प्राणा 

इति विशेषणात् । प्राणा यष चरन्तीति प्राणाना विदोष- 

णमिद प्राणापानादिनिदृ्यथेम । गुहाया करीरे हृदये वा 

स्वापकारे शेरत इति गुहाशया । निहिता स्थापिता 

धात्रा सप्र सप्र प्रतिप्राणिभेदम् । यानि च आत्मया- 

जिना विहुषा कर्माणि कमैफलानि चाविदुषा च कमौणि 

तत्साधनानि कर्मफलानि च सर्व चैतत्परस्मदेव पुरुषास्स- 

वैजञात्मसूतमिति प्रकरणाथे ॥ 

अत, समुद्रा गिरय सर्वै- 

ऽस्मास्स्यन्दन्ते सिन्धव, स्वरूपा" । 
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अतश्च सवो ओषधयो रसश 
येनैष भूतैस्तिष्ठते छन्तरात्मा ॥ ० ॥ 

अत पुरुषात् समुद्रा सर्वे क्षाराद्या । गिरयश्च हिम- 
वदाद्य अस्मादेव पुरुषात् सर्वे । स्यन्दन्ते स्वन्ति 

गङ्काद्या सिन्धव नद्य स्वरूपा बहुरूपा । अस्मादेव 

पुरुषात सवौ ओषधय त्रीहियवाद्या । रसश्च मधुरादि 

षद्धिध › येन रसेन भूतै पच्चमि स्थुरे परिवेष्टित तिष्ठते 
तिष्ठति हि अन्तरात्मा छिङ्ग सूक्ष्म शरीरम । तद्धयन्तराले 

सरीरस्यासमनश्चाप्मवद्रतेत इलयन्तरात्मा ॥ 

पुरुष णचेद् विग्व कमे 
तपो ब्रह्य पराश्रतम् । 

ण्तश्यो वेद् निहित गुहाया 

सोऽविष्याग्रन्थि विकिरतीह सोभ्य ॥ 

हृति द्वितीययुण्डके प्रथम खण्ड ॥ 

एव पुरुषास्सवेमिद सप्रसूत्तम् । अतो वाष्वारम्भण वि- 

कारो नामधेयसनृत पुरुष इले सयम् , अत पुदष णव 

इद विश्च सर्वम् । न विश्व नाम पुरुषादन्यक्किचिदस्ति । अ- 
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तो यदुक्त तदेवेदमभिहितम् ‹ कर्मन्नु भगवो विज्ञाते स्वै- 
भिद् विज्ञात भवति ' इति , एतस्मिन्ि परस्मिन्नात्मनि सर्व 

कारणे पुरुषे विज्ञाते, पुरुष एवेद विश्च नान्यदस्तीति विज्ञात 

भवतीति । किं पुनरिद विश्वमिप्युन्यते-- कमे अभभिहोत्रा 

दिरक्षणम् › तप ज्ञान तच्छरत फलकमन्यदेव तावद्धीद सर्वम्, 

तश्च एतद्रह्मण कार्यम् , तस्मास्सवं ह्म पराभूत परमस्रतमहं 

मेवेति यो वेद् निहित स्थित गुहाया हृदि सर्वप्राणिनाम् , स 

एव विन्ञानात् अविदाग्रन्थि प्रन्थिभिव दृदीभूतामविद्यावा- 

सना बिकिरति विक्षिपति विनाङयति इह जीवन्नेव, न 

मृत सन् हे सोम्य प्रियदशैन ॥ 

इति द्वितीयमुण्डके पथमसखण्डभाष्यम् ॥ 

४८१ 



हितीय खण्ड, ॥ 
----शः----- 

आवि सभिरशित गुह्ाचर नाम 

महत्पदमच्रैतत्समर्षितम् । 

पजस्पणनिमिषच यदेतज्नानथ सदसद्वरेण्य 

पर विज्ञानाद्यद्ररि्ठं प्रजानाम् ॥ १ ॥ 

अरूप सदक्षर केन प्रकारेण विज्ञेयमिप्युन्यते-- आबि 

प्रकाश सनिहितम् , वाग्युपाधिभि --्वरूति श्राजतीति श्चु- 

लन्तरात्-शब्दादीतुपरूममानचदध मासत , दशेनश्रवणमनन- 

विज्ञानायुपाधिध्मैरविभूत सक्क्ष्यते हृदि सतभाणिनाम् । 

यदेतदाविभूत ब्रह्म सनिदित सम्यक् स्थित हृदि, तत् गुदाचर 
नाम गुहाया चरतीति ददोनश्रवणादिभ्रकरैशुहाचरमिति 

प्रख्यातम् । महत् सवेमहन्त्वात् पदं प्यते सर्वेणति, सवेपदा- 

थांस्पदस्वात् । कथ तन्महप्पदभिप्युच्यते ८ यत्त अत्र अस्मि- 
नत्रह्मणि एतत्सर्वं समर्पित सम्रवेदित रथनाभाविकरा - 

एजत् चलरदपक््यादि, प्राणत प्राणितीति प्राणापानादिमन्म- 

लुष्यपश्चादि , निमिषश्च यन्निमेषादिक्रियावत् यश्चानिभिषत्, 
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च-राब्दात समस्तमेतदच्रैव ब्रह्मणि समितम् । एतत यदा 

स्पद सर्वं जानथ हे रिष्या , अवगन्छत तदाप्मभूत भव- 

ताम ›, सद्सन् सदसस्स्वरूप सदसतोभूतौमूतैयो स्थूलसुक्ष्म- 
यो › तब्यतिरेकेणाभावान । वरण्य वरणीयम् › तदेव हि सर्वस्य 

निदयत्वाप्माथेनीयम् , पर व्यतिरिक्तं विज्ञानासजानामिति 

व्यवदितेन सवन्ध , यष्लौकिकविज्ञानागोचरमिलय्थं । यत् 
वरिष्ठ वरतम सर्वपदा वरेषु, तद्धेकं ब्रह्म अतिशयेन 

चर सवंदोषरषटितत्वात् ॥ 

यद्चिमव्यदणुभ्योऽणु च 

यस्मिद्धोका निहिता लोकिनख | 

तदेतदक्षर वद्य 
स प्राणस्तदु बाद्न | 

तदेतत्सल तदमतं 

तद्धेद्धव्य सोस्य विद्धि ।॥ २॥ 

किंच, यत् अर्चिमत् दीप्निमत् , तदीप्या ह्यादिलयादि दीप्यत 

इति दीप्िमद्रहय । किंच, यत् अणुभ्य इयामाकादिभ्योऽपि 

अणु च सुष्मम् । च शब्दातस्थुङेभ्योऽप्यततिशयेन सथू 
प्रथिन्यादिभ्य । यस्मिन रोका भूराद्य निहिता खिता, 
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ये च छोकिमन छोकनिवासिने मनुष्यादय , चैतन्याश्रया 

हि सर्वे प्रसिद्धा , तदतत् सर्वश्रयम् अक्षर ब्रह्म स प्राण 

तदु वाङ्न वाक्च मनश्च सवौणि च करणानि तदु 
अन्तश्चैतन्यम , चैतन्याश्रयो हि प्राणिन्द्रियादिसर्वसधात , 
श्राणस्य प्राणम् › इति श्ुयन्तरात् । यस्माणादीनामन्तश्चैतन्य- 

मक्षर तदेतत् सदयम् अवित्तथम , अत अमृतम् अविनाशि 

तत् वेद्धन्य मनसा ताडयितव्यम् 1 तस्मिन्मनस सभाधान 

कर्वव्यमिय्थं । यस्मादेव है सोम्थ, विद्धि अक्षरे चेत 

समाधत्ख ॥ 

धनुहीत्वौपनिषद् मटाख 
दार छयपासानिरित सदधीत । 

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 

लक्ष्य तदेवाक्षर सोस्य चिद्धि ॥ ३ ॥ 
कथ वेद्धन्यमिति, उच्यतते-- धु इष्वासन गृ्टीत्वा 

आदाय ओपनिषदम् उपनिषत भव प्रसिद्ध महाख महश्च 

तदल्ल च मषाख् धनु , तस्मिन् शरम्, किविषिष्टमिया्-- 

उपासानिशित सतताभिध्यानेन तनूकृतम् , सस्कृतमिलेतत् , 

सदधीत सधान इछ्र्यात् । सधाय च आयम्य आकृष्य सेन्द्रि 

यमन्त करण स्वविषयादिनिवयं लक्ष्य एवावजित छष्वे- 
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यथं । न हि हस्तेनेव धनुष आयमनमिह समवति। 

तद्भावगतेन तस्मिन्न्रह्मण्यक्षरे क्ष्ये भावना भाव तद्गतेन 

चेतसा, रक्ष्य तदेव यथोक्तछक्षणम अक्षर सोम्य, विद्धि ॥ 

प्रणवो धनु" शारो द्यात्मा 

रह्म तद्युश्यसुच्यते । 

अपमन्तेन वेद्धव्य 

रारवन्तनम्मयो भवेत् ॥ ४ ॥ 

यदुक्तं घनुरादि, तदुन्यते--प्रणव ओंकार धनु । यथा 

इष्वा सन छक्ये शरस्य प्रवेशक्रारणम् , तथा आत्मश्षरखाक्षरे 

रक्ष्ये प्रवेशकारणमोकार । प्रणवेन द्यभ्यस्यमानेन सकि 

यमाणस्तदारम्बनोऽप्रतिबन्धेनाक्षरेऽवतिष्ठते । यथा धनुषा अ- 

स्त इधुरकशत्ये । अत प्रणवो धनुरिव धनु । शरो ह्यात्मा उपा- 

धिङक्षण पर एव जके सुयौदिवदिष प्रविष्टो देहे सर्व॑बौद्ध- 

म्रयथसाक्षितया , स श्र इव स्वात्मन्येवार्षितोऽक्षरे ब्रह्मणि, 

अत न्नह्य तत् कक््यसुच्यते छक््य इव मन समापित्सुभि- 

रात्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात् । तत्रैव सति अप्रमत्तेन बाह्यवि- 

षयोपरुन्धितृष्ण(प्रमादबर्जितेन सवतो विरक्तेन जितेन्दि- 

येगेकाभच्ित्तेन वेद्धव्य ब्रह्म शक्यम् । ततस्तदवेषनाुरथ्व 
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शरवत् तन्मय भवेत्त, यथा शरस्य कक्षयैकाप्मत्व फर 
भवति, तथा देहाद्यात्मताप्रप्ययतिरस्करणेनाश्नरेकाप्मत्व ए- 

खमापाद्येदित्यथे ॥ 

यस्मिन्यौ परथिवी चान्तरिश्त- 

मोत मन, सह पाणैख सर्वैः । 
लमेषैक जानथ आत्मान- 

मन्या वाचो विखुश्वथाख्तस्यैष सेतु ॥ 

अक्षरस्यैव दुरष्यत्वास्पुन पुनवचन सुरुक्षणाथम् । 
यस्मिन् अक्षरे पुरुषे द्यौ प्रथिवी ष्व अन्तरिक्ष च ओत 

समर्पित मनश्च सह प्राणै करणै अन्यै सर्वै , तमेव सवी- 
श्रयमेकमद्धितीय जानथ जानीत हे शिष्या । आत्मान 

परयक्स्वरूप युष्माक सर्व॑भराणिना च ज्ञत्वा च अन्या 

वाच अपरविश्ारूपा तिञुश्वथ विद्ुच्चत परियजत । 

तखकाशय च सर्वके ससाधनम् । यत॒ अश्रतस्य एष 

सेतु एतदाप्मज्ञानममृतस्याखतत्वस्य मोक्ष प्राप्रथे सेतुरिव 
सेतु › ससारमदोदधेरत्तरणदेतुत्वात् , तथा च श्रुयन्तरम्-- 

“तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय › 

इति ॥ 
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अरा इव रथनामौ सरता यत्र नाड्य, 

स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमान, । 
आओभित्येव ध्यायथ आत्मान 

स्वस्ति व" पाराय तमस परस्तात् ॥ ६॥ 

किच, अरा इव यथा रथनाभौ समपिता अरा; 

एव सहता सप्रविष्टा यत्र यस्मिन्हृदये सवैतो देहव्यापि- 

न्थ नाङ्य , तस्मिन्हृदये बुद्धि्रययसाक्षिभूत स एष प्रकृत 

आत्मा अन्त मध्ये चरते चरति वतैते । पश्यन् श्रण्वन्म- 

न्नानो विजानन् बहुधा अनेकधा कोधहषौदिपरलययेजौयमान 
इव जायमान अन्त करणोपाभ्यनुविधायित्वात्, वदन्ति हि 

ठौकिका हृष्टो जात क्रुद्धो जात इति । तमात्मानम् ओमिलेवम् 

ओंकाराङम्बना सन्त यथोक्तकस्पनया ध्यायथ चिन्तयत । 

उक्त च वक्तव्य शिष्येभ्य आचार्येण जानता । रिष्याश्च 

ब्रह्मविद्याविविदिषुप्वान्निव्त्तक्माणो मोक्षपथे भ्रषृत्ता । 

तेषा नि्विघ्रतया ब्रह्मप्राप्निमाश्चास्याष्वाये -- स्वस्ति निरवि- 

न्नमस्तु व युष्माक पाराय परकरुखाय , कस्य ? अविद्यातमस 

परस्तात् , अविद्यारहितत्रह्यात्मखरूपगमनायेलथे ॥ 

य॒ सर्भज्ञः स्थैवि- 
द्यस्मैष महिमा श्रुवि। 

8 ए 7. 4 
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दिव्ये ब्रह्मपुरे शेष 

व्योमन्यात्मा प्रविषित ॥ ७१५ 

योऽसौ तमस ॒षरस्तात्ससारमहोद्धि तीत्बौ गन्तव्य 

परबिद्याविषय , स कस्मिन्वतेत इव्याह-- य सर्वज्ञ सर्ब- 

वित्त व्यारयात । त पुनविंश्िनष्टि-- यस्यैष प्रसिद्धो महिमा 

विभूति । कोऽसौ महिमा ‡ यस्येमे द्यावाप्रथिव्यौ शा- 
सने विधृते सिष्ठत , सूर्याचन्द्रमसौ यस्य शासनेऽकात- 
चक्रबदजस भ्रमत , यस्य शासने सरिति सागराश्च 

स्वगोचर नातिक्रामन्ति, तथा स्थावर जङ्गम च यस्य 

शासने भियतम्, तथा क्रतवोऽयने अद्दाश्च यस्य 

श्षासन नातिक्रामन्ति, तथा कतौर कमीणि फर व्व 

यन्छासनात्स्व सव कार नातिववैन्ते, स एष महिमा , भुवि 
छोके यस्य स एष सर्व्ष एवमहिमा देव । दिव्ये श्नोत 

नवति सर्वबौद्धभलययक्रतद्योतने ब्रह्मपुरे । ह्मणो ह्यत्र चैतन्य- 

स्वरूपेण निलयाभिनग्यक्तस्वात् , ब्रह्मण पुर॒ हृदयपुण्डरीक 

तस्मिन्यग्धोम, तस्मिन्व्योमनि आकाशे हृप्पुण्डरीकमभ्यस्थे 

प्रतिष्ठित इवोपरुभ्यते, न ह्याकाद्ावत्स्वेगत्तस्य गतिरागति 

प्रतिष्ठा वान्यथा सभवति ॥ 
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मनोमय प्राणदहारीरनेता 

प्रतिष्ठितोऽन्ने हदय सनिधाथ । 

तदज्ञानेन परिपद्यन्ति धीरा 

आनन्दरूपमश्त यदि भाति ॥ < ॥ 

स ह्यात्मा तत्रस्थो मनोबरृत्तिभिरेव विभाव्यत इति मनो- 

मय , मनडपाधित्वात् । प्राणज्चरीरनेता भ्राणश्च तच्छरीर च 

तपप्राणशरीर तस्याय नेता । अस्मास््यूलाच्छरीराच्छरीरा- 
न्तर सुक्ष्म प्रति प्रतिष्ठित अवस्थित अशने सुञ्यमानान्नवि- 

परिणामे प्रतिदिनमुपचीयमाने अपच्चीयमाने च पिण्डरूपेऽनन 

हदय बुद्धि पुण्डरीकच्छिदरे सनिधाय समवस्थाप्य , हृदयाव- 

स्थानमेव ह्याप्मन स्थिति , न ह्यात्मन सिथितिरज्ने , तत् आ- 

त्मतन्त्व विज्ञानेन विशिरे राख्राचार्योपदेशजनितेन ज्ञानेन 

कमदमध्यानसर्वव्यागतरैराग्योद्धूतेन परिपश्यन्ति सवैत पूर्ण 
पश्यन्ति उपरमन्ते धीरा विवेकिन । आनन्दरूप सबौ- 

न्थंदु खायासम्रहीण सुखरूपम् असूत यद्विभाति विरेषेण 

स्वात्मन्येव भाति सर्वदा ॥ 

भिद्यते हदयग्मन्थि- 

रिरूयन्ते सर्वसक्ाथाः ¦ 
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क्षीयन्ते चास्य कमणि 

तस्भिन्द्टे परावरे ।॥ ९ ॥ 

अस्य परमास्मज्ञानस्य फरमिद्मभिधीयते-- हदय- 

मन्थि अविद्याासनामयो बुद्धथाश्रय काम, "कामा 

येऽस्य हृदि श्रिता › इति श्ुयन्तरात् । हृदयाश्रयोऽसौ, ना- 

त्माश्रय । भिद्यते भेद विनाशमुपयाति । छिद्यन्ते सर्वे ज्ञेय- 

विषया स्या लौकिकानाम् आ मरणात् गङ्गास्लोतोवलम 

न्ता विच्छेदमायान्ति । अस्य॒ विन्छिन्नसक्चयस्य निघृत्तावि- 

द्यस्य यानि विज्ञानोपपत्ते प्राक्कृतानि जन्मान्तरे चाप्रबत्तफ- 

खानि ज्ञानोप्पत्तिसहभावीनि चे क्षीयन्ते कर्माणि, न चेत 

जन्मारस्भकाणि, भ्रवृत्तफङत्वात् | तस्मिन् सव्ञेऽससारिणि 

पराचरे पर च कारणात्मना अवर च कायौत्मना तस्मिन्प 

रावरे साक्षादहमस्मीति दष्टे, ससारकारणोच्छेदान्भुन्यत 

इथं ॥ 

हिरण्मये परे कोको 
विरज अद्य निष्कलम् । 

तच्छुभ्र ज्योतिषा ज्योति- 
। स्तव्यदात्मबिदौ विदुः ॥ १० ॥ 
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उक्तस्यैवार्थस्य सक्षेपाभिधायका उत्तरे मन्त्राल्लयोऽपि- 
हिरण्मये ज्योतिर्मय बुद्धिविज्ञानभकाशे परे कोके कोश 
इवासे । आत्मसखरूपोपरुब्धिस्थानत्वात्पर तत्सव भयन्तर 

त्वात् , तस्मिन् विरजम् अविद्याद्यक्ञेषदोषरजोमखवजित ब्रह्म 
सरवैमहत्त्ताप्सनौत्मप्वान्च निष्क निगैता कठा यस्मात्तन्नि 
ष्कल निरवयवभित्यथं । यस्माद्धिरज निष्क च अत तच्च 
श्र छयुद्ध ज्योतिषा सर्व॑परकाश्ात्मनामग्न्यादीनामपि त्तञ्ज्योति 

अवभासकम् । अग्न्याद्ीनामपि अयोतिद्ठमन्त्भतनद्यात्मचै 

तन्यञ्योतिनिमित्तमभियर्थं । तद्धि पर ज्योतियैद यानवभाख- 

मात्मञ्योति , तत् यत् आत्मविद् आत्मान स्व शब्दादिविष- 

यबुद्धिभरययसाक्षिण ये निवेकिनो विदु विजानन्ति, ते आ- 
प्मविद तद्धिदु , आस्मप्रययानुसारिण । यस्मात्पर उयोतति- 

स्तस्मात्त एव तद्धिदु , नेतरे बह्माथेभरययानुसारिण ॥ 

न तत स्यो भाति न चन्द्रतारकं 

नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमभिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं 

तख भासा सवैमिद् बिभाति ॥ ११॥ 

कथ तत् ज्योतिषा उयोति ` इति, उच्यते- न तश्र तस्मि 
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न्खास्मभूते ब्रह्मणि सवांवभासकोऽपि सूर्या भाति, तद्रह्य न 
भकारायतीदयर्थं । स हि तस्यैव भासा सर्वमन्यदनात्मजाव 

भरकाक्चयति, न तु तस्य स्वत प्रकाशनसामभ्यम् । तथा 

न चन्द्रतारकम् , न इमा विद्युत मान्ति, कतोऽयमम्नि 
अस्मद्रोचर । किं बहुना । यदिदे जगद्भाति, तत्तमेव परमे 

खर स्वतो भारूपत्वात् भान्त दीप्यमानम् अनुभाति अनुदी- 

प्यते । यथा जलमुल्मुकादि वा अभिसयोगाद्नि दहन्तम- 

जुदषटति, न खत , तद्वत्तस्यैव भासा दीप्या समिद सूयौदि 

जगद्धिभाति । यत एव तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च 

कार्यगतेन विविधेन भासा, अतस्तस्य ब्रह्मणो भारूयत्न सख- 

तोऽवगम्यते । न हि स्वतोऽबिष्यमान भासनमन्यख कर्तु शच 

करोति | घटादीनामन्यावभासकलत्वादद्चनात् भारूपाणा चा- 

दिलयादीना तदशनात् ॥ 

ब्रह्मैवेदमसत पुरस्ता- 
द्र्य पश्चाद्रह्म दृक्षिणतश्चोस्ररेण । 

अधथोष्वं च प्रखतं 

ब्रद्येवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ १२॥ 

इति द्वितीयभरुष्डके द्वितीयः सेण्ड ॥ 
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यत्तर्ञ्योतिषा उ्योतिब्रह्य, तदैव सलयम् , सर्वं तद्विकार 
वाचारम्भण विकारो नामधेयमात्रमदवमितरदिवयेतमर्थ बि 

स्तरेण हेतुत प्रतिपादित निगमनस्थानीयेन मन्लेण पुनशूप 

सहरति-~- ब्रह्मैव उक्तढक्षणम् , इद् यत्त पुरस्तात् थमेऽत्र- 

दयेवाविद्ादृष्ठीना भलयवभासमान तथा पश्चाद्भक्य तथा दक्षि 
णतश्च तथा उत्तरेण तथैवाधस्तात् ऊर्ध्वं च सर्वतोऽन्यदिि 
कार्याकारेण प्रद्धत प्रगत नामरूपवदवभासमानम् । कि 
बहुना, ब्रह्मवेद ॒विश्वच समस्तमिदं जगत् वरिष्ठ वरतमम् । 
अन्रहमप्रयय सर्वोऽविद्यासात्रो र्ञ्वामिव सरपप्रयय । नद्यै 
वैक परमाथैसल्यमिति बेदातुश्षासनम् 1 

इति भीमस्परमदहसपरिवाजकाचार्यस्य श्चीगोषिन्द 

भगवद्पूज्यपादिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ 

सुण्डकोपनिषद्भाष्ये द्वितीय युण्डक समाप्तम ॥ 

मड 









ततीयं मुण्डकम् ॥ 

| रा विद्योक्ता यया तदक्षर पुरु- 
£ | षाख्य सलययमधिगम्यते । यद्धिगमे हृद- 

॥ य्न्थ्यादिससारकारणस्यालयन्तिको चि 

2 ८ नाश स्यात्, तदश्षैनोपायश्च योगो 

> धनुराद्युपादानकत्पनयोक्त । अथेदानीं 

तत्सहकारीणि सलयािसाधनानि वक्तन्यानीति तदथं उन्तर 

अन्थारम्भ । प्राधान्येन तत्त्वनिर्धौरण च प्रकारान्तरेण 

क्रियते । अलयन्तदुरवगाहत्वात्छृतमपि तत्र सूत्रभूतो मन्त्र 

परमार्थवस्सववधारणा्थमुपन्यस्यते-- 

दवा सुपण सयुजा सखाया 
समान चर्त परिषसखजाते । 

तथोरन्य पिप्प खादति 

अनश्नन्नन्योऽभिवाकशीति ॥ १॥ 

द्वा द्धौ, सुपण सुपर्णौ श्ोभनपतनौ सुपर्णौ, पि 



&० सुण्डकोपनिषद्धष्ये 

सामान्याद्भा सुपर्णौ, सयुजा सयुजौ सदैव सवेदा युक्तौ, 
सखाया सखायौ समानारयानौ समानाभिन्यक्तिकारणौ, 
एवभूतो सन्तौ समानम् अविशेषशचुपरुन्ध्यधिष्ठानतया, एक 
बुक्ष ब्रक्षमिवोच्छेद सामान्याच्छरीर वबरक्ष परिषस्वजाते परि- 

ष्वक्तवन्तौ । सुपणोविवैक ब्रक्ष फठोपभोगार्थम् । मय दि वृक्ष 

ऊ्वैमूलो ऽवाक्शाखोऽशवस्थोऽन्यक्तमूरप्रभव क्ेत्रसज्ञक सवे 
प्राणिकर्मफलाश्रय › त परिष्वक्तवन्तौ सुपर्णानिव अविद्याका- 

मकर्मवासनाश्रयशिङ्गोपाध्याप्मेश्वरौ । तयो परिष्वक्तयो अ- 

न्य एक क्षेत्रक्षो िङ्गोपाधिचृ्षमाभित पिप्पक कमैनिष्पन्न 

खुखदु खङक्षण फल स्वादु अनेकविचि्लवेदनंस्वादरूप स्वादु 

अत्ति भक्षयद्युपञुङ्के अधिवेकत । अनश्नन् अन्य इत्तर 
ईश्वरो नियद्युद्धबुद्धमुक्तस्मभाव सर्वज्ञ सतत्वोपाधिरी- 

धरो नाभाति । परथिता ह्यसादुमयोरमोज्यभोक्रोनियसाक्षि- 

त्वस्त्तामात्रेण । स तु अनश्नन् अन्य अभिचाकक्षीति पद्य 

लेव केवरुम् । दर्शनमात्र हि तस्य प्रेरयिदरप्व राजवत् ॥ 

समाने धृष्षे पुरुषो निमभरो- 
ऽनीक्ाया दोचति सुद्यमानः। 

जुष्टं यदा पदयत्यन्यमीरा- 

मस्य महिमानमिति बीततचोक ॥ २॥ 
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तत्रैष सति समाने वक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुष भोक्ता 

जीवोऽविद्याकामकर्मफठरागादिगुरुभाराक्रान्तोऽलालयुरिन सा 

भद्रे जङे निमग्न निश्चयेन देहाप्मभावमापन्नोऽयमेवादमसुष्व 

पु्ोऽस्य नघ्रा कृच स्थूल गुणवान्निगण सुखी दु सीप्येव 

प्रययो नास्यन्योऽस्मादिति जायते भ्रियते सयुज्यते वियुज्य 

ते च सबन्धिबान्धतरै , अतत अनीशया, न कस्यचित्समर्थो 

ऽह पुत्रो मम विनष्टो खतामे भाय किं मे जीवितेनेटयेव 

दीनभावोऽनीक्चा, तया शोचति सतप्यते मुह्यमान अनेके 

रनथभ्रकररराविगेकितया अन्तश्िन्तामापद्यमान स एव 

्रेततिथैड्य्लुष्यादियोनिष्वाजवजवीभावमापन्न कदाचिदने 

कजन्मसु शुद्धधमैसचितनिमित्तत॒ केनचिप्परमकारुणिकेन 

दितयोगमाम अदहिसासयन्रह्मचयेख्बैदयागश्चमदमादिसपन्न 

समादितास्मा सन् जुष्ट सेवितमनेकैर्योगमार्गै कर्मभिश्च यदा 

यस्मिन्काङे पयति ध्यायमान अन्य वृक्षोपाथिलक्षणाद्ि 

रक्षणम् ईरम् अससारिणमक्ञनायापिपासाशोकमोहजणमु 

ल्यवतीतमीश्च सवैस्य जगतोऽयमहमरम्यात्मा सवेस्य सम 

सर्भूतस्थो नेतरोऽविध्ाजनितोपाधिपरिन्छिन्नो मायात्मेति 

मिमान विभूतिं च जगदूपमस्यैव मम परमेश्वरस्य इति 
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यदैव द्रष्टा, तदा बीतदोकं भवति सर्वस्माच्छोकस्ागराहि- 

्रञुख्यते, कृतको भवतीयं ॥ 

यदा पद्यः पदयते रुक्मव्णी 

कतौरमीा पुरुष जद्मयोनिम् । 
तदा विद्धान्पुण्यपापे विधूय 

निरश्चन परम साम्यङ्पैति ॥ ३॥ 

अन्योऽपि मन्त्र इममेवाथेमाह सविस्तरम्---यद्ा यस्मि- 

नकारे पद्य पश्यतीति विद्धान् साधक इलय्थं । पदयते 

प्यति पूर्ववत् , रक्मवणं खयज्योति स्वभाव रक्मस्येव 

वा उ्योतिरस्याविनाशि , कतार सवैस्य जगत इश पुरुष 

ब्रह्मयोनिं नह्य च तद्ौनिश्वासौ ब्र्ययोनिस्त नह्मयोि 

नर्मणो वा अपरस्य योनिं स यदा चैव पद्यति, तदास 

विद्रान्पश्य पुण्यपाप बन्धनभूते कमेणी समू विधूय 
निरस्य द्ण्ध्वा निर्जन निर्डपो बिगत्ड्ेश परम प्रहृष्ट 

निरतिशय साम्य समतामद्रयलक्षणाम् , दैतविषयाणि सा- 

म्यान्यत अर्वाञ्च्येव, अतोऽद्यलक्षणमेतत् षररम साम्य- 

सुपेति प्रतिपद्यते ॥ 
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प्राणो छेष यः स्व्रुतैर्वि भाति 
विजानन्विद्धान्मवते नातिवादी । 

आत्मक्रीड आत्मरलि' क्रियावा- 

नेष ब्रह्मविदा वरि, ॥ ४॥ 

किंच, योऽय प्राणस्य प्राण पर इश्वर हि एष प्ररत 
सर्वैभूतै सर्वभूते ब्रक्षादिसतम्बपयैन्तै , इत्थभूतलक्षणा 
रृतीया । स्वैभूतस् सवांस्मा सन्निल्यथे । विभाति वितिध 
दीप्यते । एव स्वैभूतस्थ य॒ साक्षादाप्मभावेनायमहमस्मीति 

विजानन् निद्धान् वाक्ष्याथज्ञानमात्रेण न भवते न भव- 

तीदयेतत् । किम् ? अतिवादी अती सवानन्यान्वदितु श्चीर 

मस्येयतिवादी । यस्त्वेव साक्षादात्मान प्राणस्य प्राण 

विद्धान् , सोऽतिवादी न भवतीलयथे । सर्वं यदा आस्मै 

नान्यदस्तीति दृष्टम , तदा किं हासाबतीय बदेत्। यस्य स्वप- 

रमन्यदृष्टमस्ति, स तदतीट वदति । अय तु विद्धान्नात्मनो 

ऽन्यत्पश्यति › नान्यच्छृणोति › नान्यद्विजानाति । अता 

नातिवदति । किंच, आत्मक्रीड आत्मन्येव क्रीडा क्रीडन 

यस्थ नान्यत्र पुत्रदारादिषु, स आत्मकीड । तथा भात्म- 

रति आत्मन्येव रती रमण प्रीत्तियैख, स आत्मरति । 

कीडा बाद्यसाधनसपेक्षा, रतिस्तु साधननिरपेश्षा बाह्य 
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विषयप्रीतिमान्रमिति विशेष । तथा क्रियावान् ज्ञानेध्यान- 

वैराग्यादिक्रिया यस्य सोऽय क्रियवान् । समासपाडे आत्म 

रतिरेव क्रियास्य बिद्यत इति बहुन्रीहिमतुबर्थयोरन्यतरो- 
ऽतिरिन्यते । केचित्त्वन्निहोन्नादिकमेनहयविद्ययो सयु्रयाथ- 

मिनछन्ति । तच्चेष ब्रह्मविदा वरिष्ठ॒ इत्यनेन मुरयाथैवच- 

नेन विरुध्यते । न हि वाह्यक्रियावानाप्मक्रीड आत्मरतिश्च 

भवितु शक्त । कशथिप्कचिद्राह्यक्रियाविनिवरन्तो ह्यात्मक्रीडो 

भत्ति बाह्यक्रियात्मक्रीडयोर्विरोधात् । न हि तम प्रकाश- 

योयुगपदेकत्र सिति समवि । तम्मादस्सङूपितमे- 
वैतदनेन ज्ञानकमेसमुच्चयप्रतिपादनम । “अन्या वाचो 
तिमुश्वथ ' ‹ सन्वासयोगात्  इप्यादिश्रुतिभ्यशञ्च । तस्माद- 

यमेवेह॒ क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादिक्रियावानसभिन्नाय॑म- 

यौद सन्यासी । य एवलक्षणो नातिवाथात्मक्रीड 

आत्मरति क्रियावान्ब्मनिष्ठ , स ब्रह्मविदा सर्वेषा वरिष्ठ 

भ्रधान ॥ 

सयेन रभ्यस्तपसा देष आत्मा 

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । 

अन्त चारीरे ज्योतिमेयो हि शुभ्रो 
य पदयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ।॥ ५ ॥ 



वतीय सुण्डकम् । ६५ 

अधुना सलयादीनि भिश्च सम्यग््ञानसहकारीणि साध- 

नानि विधीयन्ते निवृत्तिप्रधानानि--सलेन अनृतद्यागेन 

मरषावदनयागेन रभ्य प्राप्रव्य । किंच, तपसा हीन्द्रियम- 

नएकाभ्रतया । ‹ मनसश्चेन्द्रियाणा च द्यकाभ्रय परम तप › 
इति स्मरणात् । तद्धधनुकखमाप्मद्रौनाभिसुखी मावाप्परम 
साधन तयो नेतरश्वान्द्रायणादि । एष आत्मा छभ्य इत्यनु- 

षङ्ग॒सर्वत्र । सम्यग्ज्ञानेन यथाभूतासदक्षेनेन ब्रह्मचर्येण 
मैथुनासमाष्रेण । निय सर्वदा, निद स्येन निय तपसा 
निलय सम्यग्ज्ञानेनेति सर्वत्र निलयशब्दो.ऽन्तर्दीपिकान्यायेनादु- 
षक्तव्य । वक्ष्यति च भन येषु जिद्यमनृतत न माया 

चच ' इति । कासात्ासमा य एतै साधनैरभ्य इत्युच्यते- 
अन्त शरीरेऽन्तमैभ्ये शरीरख पुण्डरीकाकाशे च्योतिमै- 

यो हि रुक्मवणे श्ुश्र शुद्धो यमात्मान परयन्ति उपल- 

भन्ते यतय यतनक्षीरा सन्यालिन क्षीणदोषा क्षीणक्रो- 

धादिचित्तमला , स आस्मा निय सलादिसाधनै सन्यासि- 
भिछंभ्यत इत्यथ । न कावाचित्कै सदयादिभिङभ्यते । घ- 
लयादिक्षाधनस्तुयर्थोऽयम्थंवाद ॥ 

सत्यमेव जयते नानत 

सव्येन पन्था विततो देवयानः । 
५ ए ण 
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येनाक्रमन्त्युषथो द्याप्तकामा 
यच्र तत्सदयस्य परम निधानम् ॥ ६॥ 

सलयमेव सलयवानेव जयते जयति, नात नाचरतवादीलथं । 

न हि सलारृतयो केवङयो पुरुषानाश्चि्तयो जय पराजयो 

वा सभवति । प्रसिद्ध रोके सयवादिनागरतवाथभिभूयते 
न विपयैय , अत सिद्ध सस्य बरूवत्साधनत्वम । किच, 

शाद्लतोऽप्यवगम्यते सलयख साधनातिश्चयत्वम् । कथम् 

सेन यथाभूतवाद्ग्यवस्थया पन्था देवयानारय विततो 
विस्तीणे सातेन प्रवृत्त । येन पथा हि अक्रमन्ति आक्रमन्ते 

ऋषय द्शंनवन्त॒कुहकमायाश्ाण्याहकारदम्भावत्तवजिता 

ह्याप्रकामा चिगतवृष्णा सवतो यत्न यस्मिन् , तद्परमार्थतत्व 

सलयस्य उनत्तमसाधनस्य सबन्धि साध्य परम प्रहृष्ट निधान 

पुरुषाथेरूपेण निधीयत इति निधान वतैते । तत्र च येन 

पथा आक्रमन्ति, स सयेन वितत इतति पूर्वेण सबन्ध ॥ 

बृहच तदिव्यमचिन्त्यरूप 

सुश्वमाच तत्सुक््मतर विभाति । 

दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 

परयस्स्विदैव निहित य॒दहायाम् ॥ ७ ॥ 



तृतीय सुण्डकम् । ६७ 

किं तक्किधमैक च तदित्युन्यते-- बृहत् महश 
तत् प्रकेत ब्रह्म सत्यादिसाधनेन सवैतो व्याप्तत्वात् । 

दिव्य स्वयप्रभमनिन्द्रियगोचरम् अत एव न चिन्तायितु 

शक्यतेऽस्य रूपमिति अचिन्प्यरूपम् । सृष््मादाकाश्चदे 

रपि तत्सुष्ष्मतरम् , निरतिशय हि सौक्ष्म्यमस्य सवेकारण- 

त्वात् , विभाति विविधमादिप्यचन्द्राद्याकारिण भाति दीप्यते । 

किच; दूरात् विप्रकृष्टादेशाप्सुदूरे िभ्रकृष्टतरे देशे बतेतऽचि- 
दुषामत्यन्तागस्यत्वात्तद्रह्य । इह देहे अन्तिके समीप च, 

बिदुषामाप्मत्वात् । सवीन्तरत्वाश्ाकाश्चस्याप्यन्तरश्चुते । इह 
परयस्सु चेतनावरिस्वलेतत् , निहित स्थित ददौनादिक्रियाव 

त्तेन योगिभिरेक्ष्यमाणम् । क ? गुहाया बुद्धिरुक्षणायाम् । 

तत्र हि निगूढ छष््यते विद्वद्भि । तथाप्यविद्यया सन्त स 

छक्ष्यते तत्नस्थमेवाविद्रद्धि ॥ 

न चक्षुषा गद्यते नापि वाचा 

नान्यैदेवैस्तपसा कमेणा वा । 
ज्ञानप्रसादेन चिश्युद्धसत्तव- 

स्ततस्तु त पदयते निष्करू ध्यायमानः ॥ 

पुनरप्यसाधारण तदुपरन्धिसाधनसुच्यते--यस्मात् न 
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चश्चुषा गृह्यते केनचिदप्यरूपस्वात् नापि गृह्यते वाचा अन- 

भिधेयत्वात् न चान्द इतरेन्द्रिथे । तपस सर्वैभापि- 

साधनत्वेऽपि न तपसा गृह्यते | तथा वैदिकेनाभ्निदोघ्रादि- 
कर्मणा परसिद्धमहस््वेनापि न गद्यते । किं पुनस्तस्य अहणे 

साधनभित्याह-ज्ञानप्रसादे आत्मावबोधनसमथमपि सखभा- 

वेन सखर्वप्राणिना ज्ञान बाद्यविषयरागादिदोषकल्युषितेमप्रस- 

सन्नमञ्युद्ध सन्नावबोधयति निदयसनिदहितमप्यात्मतनत्व म- 

छावनद्धमिवादे्षम्, विद्ुङितभिव सख्लम् । तद्यदेन्द्रि- 

यविषयससगैजनितरागादिमलकाल्ुध्यापनयनादादशेसलिला 

दिवल्सादित स्वन्छ शान्तमवतिष्ठते, तदा ज्ञानख प्रसाद् 

स्यात् । तेन ज्ञानप्रसादेन विश्ुद्धसन्त्व॒चिश्ुद्धान्त करण 

योग्यो ब्रह्म द्रष्टु यस्मात् › तत॒ तस्मात्तु तमात्मान पश्यते 

पश्यति उपरुभते निष्करू सवोवयघमेदवसित ध्यायमान 

सयादिसाधनवानुपसहतकरण एकामेण मनसा ध्यायमान 

चिन्तयन् ॥ 

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्प्राणः पञ्चधा सविवेश्ा | 

प्ाणीदिचन्तं सबैमोत प्रजानां 
यस्मिन्विद्युद्धे विभवयेष आत्मा ॥ ९॥ 
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यमात्मानमेव पदति, एव्र अणु सुष््म आत्मा चेतसा 

वि्द्धक्ञानेन केवछेन वेदितव्य । कासौ £ यस्मिन् हारीरे 
भ्राण वायु पञच्चधा प्राणापानादिभेदेन सविव सम्यक् 
प्रविष्ट , तस्मिन्नेव शरीरे हृदये तसा ज्ञेय इलं । कीरशेन 
चेतसा वेदितव्य इ्याह-- प्राणे सहेन्द्रियै चिन्त सवेमन्त - 

करण प्रजानाम् आत व्याघ्र येन क्षीरमिव सेहेन, काष्ठमिव 

चाभ्रिना । सर्व हि प्रजानामन्त करण चतनावसरसिद्ध रोके । 

यर्सिमश्च चित्ते छेशादिमखूवियुक्ते युद्धे विभवति, एष उक्त 

आसा विरोषेण स्वेनात्मना विभवति आत्मान प्रकाशयती 

त्यथे ॥ 

य य लोक मनसा स्िभाति 
विदश्युद्धसत्व' कामयते याश्च कामान् । 

त त रोक जयते ताद्व कामां- 

स्तस्मादात्मज्ञ छचैयेदूतिकाम ॥१०॥ 

इति तृतीयश्चुण्डके प्रथम खण्ड ॥ 

य एवभुक्तरुक्षण सबोत्मानमारमत्वेन प्रत्तिपन्नस्तस्य स- 

वात्मत्वाद्व सवीवाप्निरुक्षण फठमाह---य य दोक पित्रा 

दिरक्षण मनसा सविभात्ति सकसत्पयति मह्यमन्यस्तै वा म- 



७० मुण्डकोपनिषद्धाष्ये 

वेलिति, वि्युद्धस्व क्षीणङ्केश आस्मचिन्नि्मेान्त करण 

कामयते याश्च कामान् प्राथेयते भोगान, त त रोक जयते 

प्राप्रोति ताश्च कामान्सकर्पितान्भोगान् । तस्मा्िदुष स- 

लयसकर्पत्वादाप्मन्ञमात्मज्ञानेन विदयुद्धान्त करण शह्यचैयेत्पू- 

जयेत्पवेप्रक्षाखनञ्चशरुषानमस्कारादिभि भूतिकाम विभूति- 
भिन्छ्ु । तत पूजा एवासौ ॥ 

इति ठृतीयसुण्डके प्रथमखण्डभाभ्यम् ॥ 



द्वितीय खण्ड ॥ 

स वेदैतत्परम ब्रह्म धाम 
यच्र विभ्वं निहित माति छुश्रम् । 

उपासते पुरुष ये हय कामा- 

स्ते छ्यकरमेतदतिवतन्ति धीराः ॥ १॥ 

यस्मात् स वेद् जानाति एतत् यथोक्तठक्षेण ब्रह्म परम 

मर्ष्ट धाम सवेकामाणामाश्रयमास्पदम् , यत्न यस्मिन््र- 

हयणि धानि विश्व समस्त जगत् निष्ितम् अ्षितम् , यथ 

स्तेन ज्योतिषा भाति शुच छयुदधम्, तमप्येवविधमात्मज्ञ पुरुष 

ये दि अकामा विभूतिकृष्णावर्जिता सुञुक्षव सन्त उपा- 

सते परमिव देवम् , ते शुक्र गबीज यदेतत्पसिद्ध शरीरोपा- 

दानकारणम् अतिवतेन्ति अतिगच्छति धीरा बुद्धिमन्त , 

न पुनर्योनिं प्रसर्पन्ति । ‹न पुन क रतिं करोतिः इति 
रुते । अतस्त पूजयेदितयभिप्राय ॥ 

कामान्यः कामयते मन्यमान, 

स कामभिजीयते तत्र लत । 
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पयीस्कामस्य कृतात्मनस्तु 

इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा ॥ 

मुञुक्षो कामदयाग एव प्रधान साधनमियेतदशयति-- 

कामान् य दृष्टाृषठे्टविषयाम् कामयते मन्यमान तद्कुणा- 

श्चिन्तयान प्राभैयते, स तै कामभि का्ैैमौधर्मप्र 

बृत्तिहेतुभिर्विषयेन्छारूयै सह जायते; तत्र तमे, यत्ते यत्र 

निषयप्राभिनिमिन्त कामा कमसु पुरुष नियोजयन्ति, तत्र 

तत्र तषु तेषु विषयषु तैरेव काभर्वेष्टितो जायते । यस्तु 

'परमार्थतन््वविज्ञानात्पर्याप्तकाम आत्मक्रामत्वेन परि स्षम- 

न्तत आप्ता कामा यस्य; तस्य पयाप्तकामस्य कृतात्मन 

भविद्यारक्षणादपरखूपादपनीथ स्वेन परेण रूपेण कृत 

आत्मा विद्यया यस्थ, तस्य कृतात्मनस्तु इहैव तिष्ठल्येव 

शरीरे सर्वे धमौधर्ममरवृत्तिहेतव प्रविटीयन्ति प्रविदधीयन्ते 

विरयमुपयान्ति, नद्यन्तीय्थं । कामा तजन्महेतुवि- 

नासन्न जायन्त इलयभिप्राय ॥ 

नायमात्मा प्रवचनेन कभ्यो 

न मेधया न षडूना श्युलेन । 
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यमेवैष शृणुते तेन रभ्य- 

स्तस्यैष आत्मा विच्णुते तनू. खाम् ॥ 

, यद्येव सर्वैङाभास्परम आत्मछाभ , तद्काभाय प्रवचना 

वय उपाया बाहुल्येन कर्तव्या इति प्रत्ने, इदसुन्यते-- 

य अयमात्मा व्याख्यात , यस्य लाभ पर पुरुषार्थ, 

नासौ बेदहाखाभ्ययनबाहुस्येन प्रवचनेन ङभ्य । तथा 
न मेधया भ्र थाथेधारणक्ञक्या, न बहुना श्रुतेन नापि 

भूयसा श्रवणेनेयथे । केन तर्हिं छभ्य इति, उच्यते-- 

यमेव परमात्मानमेव एष विद्वान् ब्ृणुते प्रापुमिच्छति; 

तेन वरणेन एष पर आत्मा छभ्य , नान्येन साधनान्तरेण, 

नियङब्धस्वभावस्वात् । कीदृशोऽसौ विदुष आत्मराम 

इति, उच्यते-- तस्य एष आत्मा अविद्यासछन्ना स्वा परा 

तनू स्वात्मतन्त्व स्वरूप विवृणुते प्रकाशयति, प्रकाश इव 

घटादिरविद्याया सलयामाविभवतीलयथे । तस्मादन्यलयागेना- 

त्मघ्ा्थनैव आत्मराभसाधनमिलय्थ ॥ 

नायमात्मा बलहीनेन कभ्यो 

न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् । 
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फतैरुपायैयतते यस्तु विद्रा- 
स्तस्यैष आत्मा चि्राते बरह्म धाम ॥ 

आस्मम्राथेनासहायभूतान्येतानि च साधनानि बराप्रमा- 
दतपासि लिङ्गयुक्तानि सन्याससदहितानि । यस्मात् न अयमा- 
त्मा बलहीनेन बलठग्रहीणेनास्मनिष्ठाजनितवीर्यहीमेन छ 
भ्य › नापि ठोकिकपुत्रपशवादिविषयासङ्गनिमित्तासरमादात् , 
तथा तपसा वापि अलि्गात् लिङ्गरदितात् । तपोऽत्र ज्ञा 
नम्, लिङ्ग सन्यास , सन्यासरदिताञ्ज्ञानान्न छभ्यत इल्थं । 
एतै उपायै बलाप्रमादसन्यासन्ञानै यतते तत्पर सन्भयतते 
यस्तु विद्धान्विवेकी आत्मवित् , तस्य विदुष एष आत्मा 
विशते सम्रविक्षति ब्रह्म धाम ॥ 

सपाप्यैनश्षयो ज्ञानतश्ाः 
क्रतात्मानो वीतरागाः प्रदान्ताः । 

ते सवंग सयेतः पराप्य धीरा 
युक्तात्मान, सवेमेवाविशान्ति ॥ ५ ॥ 

कर्थं ब्रह्म विशत इति, उच्यते--सभाप्य समवगम्य एनम् 
भाप्मानम् ऋषय दश्नवन्त तेनैव ज्ञानेन प्रा , न, वा- 
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हयेन वृप्निसाधनेन शरीरोपचयकारणेन । कृतात्मान परमा- 

प्मसखसख्पेणैव निष्पन्नात्मान सन्त । वीतरागा बिगतरा- 

गादिदोषा । प्रशान्ता उपरतेन्द्रिया । ते एवभूता सवग 
स्वैब्यापिनम् आकाशवत् सवेत सर्वत्र प्राप्य, नोपाधिषरि- 

च्छिनननैकदेशेन, किं तदि, तद्वद्चैवाद्रयमात्मत्वेन प्रतिपद्य 
धीरा अल्यन्तविषेकिन युक्तात्मानो निदयसमादहितस्वभावा 

खवेमेव समस्त शरीरपातकाङेऽपि आविहन्ति भिन्नघटा- 

काश्चवद्बिदाङृतोपाधिपरिच्छेद् जहति । एव ब्रह्यविदो त्र्य 

धाम प्रनिश्चन्ति ॥ 

वेदान्तविक्ञानसुनिथिताथीः 
सन्यासथयोगाद्तय छुद्धसतत्वा' । 

ते जह्यलोकेषु परान्तकाले 
पराग्रता परिसच्यन्ति स्वै ॥ ३ ॥ 

किंच, वेदान-्तजनितं विज्ञान वेदन्तचिज्ञान तस्याथ पर 

आत्मा विज्ञेय , सोऽथ सुनिशितो येषा ते वेदान्तविज्ञानञ- 

निथ्िताथौ । ते च सन्यासयोगात सवेकर्मपरिलागलक्षणयो- 

गात्केवलनह्यनिष्ठास्लरूपाश्योगात् यतय यत्तनशीखा शुद्धस- 

श्वा शुद्ध सत्त्व येषा सन्यासयोगातं , ते शुद्धसत्त्वा । ते न- 
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लोकेषु , ससारिणा ये मरणकाङास्ते अपरान्तकाखा , तान 

पेक्ष्य सुसुक्रूणा ससारावसराने देहपरिलयागकार परान्तकार 

तस्मिन् परान्तकाङे साधकाना बहुत्वाद्भश्चैव रोको बक्मरोक 

णको ऽप्यनेकवदुह्यते प्राप्यते च । अतो बहुवचन नञ्चसमेके 
ष्विति, बरह्मणीत्यथे । परागता परम् अगतम् अमरणधमेक 

ज्रह्म आत्मभूत येषा ते परास्ता जीवन्त एव ब्रह्मभूता , परा- 
मता सन्त परिमुच्यन्ति परि समन्तास्रदीपनिवौणवद्धि्न- 

घटाकाङ्वश्च निवत्तियुपयान्ति परिमुच्यन्ति परि सम 

न्तान्मुन्यन्ते सर्वे, न देशान्तर गन्तव्यमपेक्षन्ते । ‹ शकु 

जीनामिवाकाक्षे जले वारिचरस्य वा । पद् यथा न हृश्येत 

तथा ज्ञानवता गति ` ‹ अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णव 

इति श्रुतिस्मरतिभ्याम, देश्षपरिन्छि्ना षि गति ससारविषयैव, 
परिन्छन्नसाधनसाभ्यत्वात् । ब्रह्म तु समस्तत्वान्न देशपरि- 

नछेदेन गन्तव्यम् | यदि हि देशपरिन्छिन्न बह्म स्यात, मू 
सैद्रन्यवदाद्न्तवदन्यभ्नित सावयवमनिप्य कृतक च स्यात् । 

न स्वेवविध न्ह्म भवितुमंति । अतस्तप्आप्निश्च नैव देश्षप- 

रिच््छिन्ना भवितु युक्ता ॥ 

गताः कला, पश्चदद्ा प्रतिछा 

देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । 
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कमाणि विज्ञानमयश्च आत्मा 

परेऽव्यये सै एकीभवन्ति ॥ ७॥ 

अपि च, अविद्यादिख्चसारबन्धापनयनमेव मोक्षमिच्छन्ति 

बरह्मनिद , न तु कायभूतम् । किंच, मोक्ष्कि या देहार 

भ्भिका कटा प्राणाद्या, ता स्वा प्रतिष्ठा गता 

स्व स्व कारण गता भवन्तीखयथे । प्रतिष्ठा इति द्विती 

याब्रहुवचनम् । पच्चददा पच्चदशसख्याका या अन्यप्रभ- 

परिपठिता प्रसिद्धा , देवाश्च देदाश्रयाश्वक्चुरादिकरणस्था 

सर्वे प्रतिदेवतास्वादिलयादिषु गता भवन्तीलयथं । यानि च 

सुश्चुणा कृतानि कमोण्यप्रवृत्तफछानि, प्रडृष्तफटानशुपभो- 

गेनैवं क्षीणत्वात् । चिज्ञानमयश्चाप्मा अचिच्याकृतबुद्धथा 

य्ुपाधिमात्मत्वेन गत्वा जलादिषु सूयौदिभ्रतिनिम्बवदिह् 
प्रविष्टो देहमेदेषु कर्म॑णा तत्फटा्थत्वाप्सह तेनैव विज्ञान- 

मयेनात्मना, अतो विन्षानमयो विज्ञानप्राय । त एते 

कमणि विज्ञानमयश्च भत्मा उपाध्यपनये सति परे अव्यये 

अनन्तेऽश्चये ब्रह्मणि आकाश्कस्पेऽजेऽजरेऽख्तेऽमये ऽपूर्वेऽन- 

परेऽनन्तरेऽवाद्येऽद्वये रिषे शान्ते सर्वे एकीभवन्ति अबि- 

शेषता गच्छन्ति एकत्वमापदयन्ते जलाद्याधारापनय इव सू- 



७८ मुण्डकापनिषद्भाध्ये 

यादिप्रतिभिम्बा सूर्ये, षटाद्यपनय इवाकाशे षटाद्या- 

काश्चा ॥ 

यथा नश खन्दमाना" ससुद्रे- 
ऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 

लथा विद्भान्नामरूपादिुक् 

परात्पर पुरुषस्येति दिव्यम् ॥ ८ ॥ 

किंच, यथा नद्य गङ्गाद्या स्यन्दमाना गन्छन्य समुद्र 
समुद्र प्राप्य अस्तम अदर्शेनमविकेषाप्ममाव गन्छन्ति प्राघ्र- 

वन्ति नाम च रूप च नामरूपे विहाय हिसा, तथा अति- 

याकृतनामरूपत्त् विञक्त सन् विद्धान् परात् अश्राप्पू्वो 

क्तात पर दिव्य पुरुष यथोक्तकक्षणमं उपैति उपगन्छति ॥ 

सयोह वै तत्परम ब्रह्य वेद् 

ब्रहैव मवति नास्याब्रह्मवित्कुखे भवति । 
लरति रोक तरति पाप्मान 

गुहाग्रन्थिभ्यो चिखुक्तोऽमृलो भवति ॥ ९ ॥ 

नलु भ्रेयस्यनेके विघ्ना प्रसिद्धा , अत डानमन्यतम- 

नान्येन चा देवादिना च विधितो बह्यविदप्यन्था गतिं मृतो 
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गच्छति न ब्रह्मैव , न, विद्ययैव सर्वप्रतिब-धस्थापनीतत्वात् । 

अविद्याभतिषन्धमात्रो हि मोक्षो नान्यप्रतिभन्ध , नियत्वा- 

दात्मभूतत्वाञ्च । तस्मात्स य कथित् ह् वै लोके तत् पर- 

म ब्रह्म वेद साक्षादहमेवास्मीति जानाति, स नान्या गति 

गन्छति । देवैरपि तस्य ब्रह्मप्र्चि प्रति धिघ्नो न शक्यते 

कतुम्, आत्मा ह्येषा स भवति } तस्माद्रह्य विद्वान् ब्रह्मैव 

भवति । किच, न अस्य विदुष अब्रह्मवित् टे भवति, किष, 

तरति शोकम् अनेकेष्टैवैकल्यनिमित्तं भानस सताष जीव 

ननेवातिक्रान्तो भवति । तरति पाप्मान धमोधमीरय गुहाम 

न्थिभ्य हृदयाविद्याभ्रन्थिभ्य वियुक्त सन स्त॒ भवती- 

त्युक्तमेव * भिद्यते हवयग्रन्थि ` इयादि ॥ 

तदेतद चाभ्युक्तम्- 

क्रियावन्त. श्रोन्रिया ब्रह्यनिष्ठा 

खथ जुहत एकधि अद्धयन्त । 

तेषामेवेता ब्रह्मविदा वदेत 

शिरोरत विधिवय्ेस्तु चीणेम् ॥ १० ॥ 

अथेदानीं ब्रह्मविद्यासप्रदानविष्वुपम्रदशैनेनोपसहार कि- 

यते--तदेतत् विद्यासप्रदानविधानम् क्रचा मन्त्रेण अभ्यु- 
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क्तम अभिप्रकाशितम् । क्रियावन्त यथोक्तकमीरुष्ठानयुक्ता । 

श्रो्निया ब्रह्मनिष्ठा अपरस्मिन््रह्मण्यभियुक्ता पर ब्रह्म 

बुभुस्सव स्वयम् एक्षिम् एकषिनामानमभ्रि जुह्वते जुह्वति 

श्रद्धयन्त श्रहधाना सन्त ये, तेषामेव सस्छृताप्मना पाच्च 

भूतानाम् एता ब्रह्मवध्या वदेत ब्रूयात् शिरोत्रत क्षिरखभि 

धारणलक्षणम् । यथा आथर्वणाना बेद्रत प्रसिद्धम् । यैस्तु 

यैश्च तत् ची निधिवत् यथानिधान तेषामेव वदेत ॥ 

तदेतत्सव्यमृषिरद्िराः पुरोवाच नैत- 

दष्वीणेव्रतोऽधीते । नम परमक्षिभ्यो 

नमः परमच्षिभ्यः ॥ ११॥ 

तदेतत् अक्षर पुरुष सयम् अषि अद्धि नाम पुर 

पूर्वं क्षोनकाय विधिवदुपसन्नाय प्ष्ठनते उवान्न । तद्वदन्यो- 
ऽपि तथैव श्रेयोथिने सकष मोक्षा विधिवद्ुपसन्नाय नरू- 

यादिलर्थं । न एतत् भ्रन्थरूपम् अच्ीणेत्रत अन्वरितव्रतो- 

ऽपि अधीते न पठति , चीणत्रतस्य हि विद्या फलाय सस्छ- 

ता भवतीति । समाप्ता ब्रह्मविदा; सा येभ्यो ज्यादिभ्य 

पारम्पयैक्रमेण सप्राप्ता, तेभ्यो नम परसक्रहषिभ्य । परम 
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जहम साश्षादृष्टवन्तो ये ब्रह्मादयोऽवगतवन्तश्च, ते परमषेय 

तेभ्यो भूयोऽपि नम । द्विर्बेचनमलयादरा्थं युण्डकषमा- 
घ्वर्थ च ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरखिाजकाचार्यस्य भीगोषिन्द- 

भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य भीमच्छकरभगवत कतौ 
सण्डकोपनिषद्भाष्य सपूणेम् ॥ 

8 ए 7 6 
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देवा । भद्र पदयेमाक्षभिये- 
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भद्र कर्णेभि श्णुयाम रर 
, देवा । भद्र पदयेमाक्षभिये- 
| जच्रा । स्थिरेरङगस्तुष्टुवा < । 

सस्तनूभि । व्यशेम देव- 
। हित यदायु ॥ स्वस्तिन 
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स्ताकष्योऽरिष्ठनेमि । स्वस्ति 
नो ब्रहस्पतिदंधातु ॥ 
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॥ माण्डूक्योपनिषत् ॥ 
भरीमच्छकरभगवत्पादविरचितेन 

'माष्येण सहिता ॥ 

-----8 

परजतानाशुभ्रताने स्थिरचरनिकरण्यापिभिव्याप्य छोका 
खुक्तवा भोगान्स्थविष्ठान्पुनरपि धिषणोद्धासितान्कामज-यान् 

पीत्वा सतौन्विोषान्स्रपिति मधुरसुख्ायया भोजयश्नो 

मायासख्यातुरीय परमश्तमज बह्य यत्तक्नतोऽस्मि ॥ १ ॥ 

यो विश्वाष्मा विधिजतिषयान्भाद्य भोगान्स्थविष्ठा 

स्पश्चाच्चान्यान्स्रमतिविभवाम्ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् । 
सवौनेतान्पुनरपि शतै खारमनि स्थापयित्वा 

हित्वा सर्वा वशेषान्विगतगुणगण पात्वसौ नस्तुरीय ॥ २ 



आगमप्रकरणम् ॥ 

| मियेतदक्षरमिद सर्व त- 
| द्ध ॥ स्योपव्यारूयानम् । वेदान्ताथैसार- 

+ 0८ ( समरहभूतमिद भरकरणचवुष्टयम् ओ- 

1. (4. ̂. 

+“ ६.४ नानि वक्तव्यानि । यान्येव तु वे 

दान्ते सबन्धाभिधेयप्रयोजनानि, तान्येवेहापि मवितुमहैन्ति 

तथापि प्रकरणब्याचिरयासुना सक्षेपतो वक्तन्यानीति मन्य- 

न्ते व्याख्यातार । तत्र प्रयोजनवत्साधनाभिग्य कत्वेन 

भिधेयसबद्ध साख पारम्पर्येण विशशिष्टसनन्धाभिधेयप्रयो- 

जनवद्धवति । फं पुनस्तसअ्रयोजनमिति, उन्यते--रोगाते 

स्येव ॒रोगनिद््तौ खस्थता, तथा दु लात्मकस्याप्मनो 

दवैतभपश्वोपहामे स्वस्थता, अद्रैतभाव प्रयोजनम् । द्वैतप्रप- 
"स्य॒ चाविदाछरृतत्वाद्धिथया तदुपद्ाम स्यादिति न- 

इातिदाप्रकादानाय अस्यारम्भ क्रियते । (यन्न हि 

दतभिव भवतिः “यत्र॒ वान्यदिव स्यात्त्रान्योऽन्य- 
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त्पद्येदन्योऽन्यद्विजनीयात्' "यत्र त्वस्य सर्वमाल्मै- 

वाभूत्तत्केन क पश्येत्तत्केन क ॒विजामीयात् ' इयादिश्र- 
तिभ्योऽस्या्थस्य सिद्धि । तत्र तावदोंकारनिणेयाय भथम 
भकरणमागमभ्रधानमास्मतत्तवप्रतिपत्युपायभूतम् । यस्य दैत- 
प्रपश्चस्योपरामे अद्धैतमतिपत्ति रञ्ञ्वामिव सपौदिविकस्पो- 
पशमे रज्जुतत््वप्रतिपत्ति , तस्य द्वैतस्य हेतुतो वैतथ्यप्रति- 
पाद्नाय दिती प्रकरणम् । तथा अद्वैतस्यापि वैतथ्यभरस- 

्ञ्राप्री, युक्तितस्तथात्वभ्रतिपाद्नाय तीय भ्रकरणम् । अद्व- 

चस्य तथासप्रतिपत्तिविपश्चभूतानि यानि वादान्तराण्यवैवि- 

कामि सन्ति, तेषामन्योन्यविरोधित्वादतथार्थत्वेन तदुपष- 

त्तिभिरेव निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम् । 

ओभित्येतदक्षरमिद ८ सर्वं तस्योप- 
व्याख्यान भूत भवद्भविष्यदिति सवैमो- 
कार एव । यचान्यश्चिकालातीत तद्यो 

कार एवं ॥ २॥ 

कथ पुनरोकारनिर्णेय आत्मतत्तवप्रतिपन्युपायत्व प्रतिप 

त इति, उच्यते--“ ओभिस्येतत्" ‹ एतदाढम्बनम् * * एवे 

सलयकाम पर चापर च ब्रह्म यर्दोकार । तस्माद्िद्रानेतेनै 
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वायतनेनैकतरमन्वेति' ‹ ओमिदयाप्मान यु खीत ' ‹ ओभित्ति 

नद्य ` ‹ ओकार एवेद सरवैम् ̀  इव्यादिश्रुतिभ्य । रज्व्वादि- 

रिव सर्पीदिविकट्पस्यारपदमद्वय आप्मा परमा्थैत सन्प्रा- 
णादिविकल्पस्यास्पद् यथा, तथा सर्वोऽपि वाक्प्रपश्च प्रा 

णाद्यात्मविकस्पविषय ओकार एव । स चात्मस्वरूप- 

मेव, तदभिधायकत्वात् । ओकारविकारछब्दाभिधेयश्च सर्वं 
भ्राणादिरातमविकस्प अभिधानव्यतिरेकेण मास्ति, ‹वा- 

चारम्भण विकारो नामधेयम् ‹ तद्स्येद बाचा तन्या 

नामभिदौममि स्वं सितम › स्वं हीद नामनि ` इत्यादिश्ु- 
तिभ्य । अत आह-ओभिलेतदक्षरभिद सवैभिति । य- 

दिदम अर्थजातमभिषेयभूतम् , तस्य अभिधानाञ्यतिरेकात्, 
अभिधानभेद्स्य च ओकाराव्यत्तिरेकात् ओंकार एवेद सवम् । 

पर च ब्रह्म अभिधानाभिषधेयोपायपू्रैकमवगम्यत ह्र्योकार 
एब । तस्य एतस्य परापरब्रह्मरूपस्याक्षरस्य ओभित्येतस्य 

उपन्याख्यानप् , ब्रहमप्रतिपत्युपायत्वाद्रक्यसमीपतया विस्पष्ट 

प्रकथनसुपन्यारयानम् , प्रस्तुत वेदितव्यमिति वाक्यशेष । 

भूत भवत् भविष्यत् इति काछत्रयपरिच्छे्य यत् , तद्पि 

ओकार एव, उर्तन्यायत । यश्च अन्यत् त्रिकालछातीत काया 

भिगस्य कारापरिच्छेद्यमम्याकृतादि, तदपि ओंकार एव ॥ 
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सेः. शेतद्रह्यायभात्मा ब्य सोऽय 

मात्मा चतुष्पात् ॥ २॥ 

अभिधानाभिधेययोरेकस्तरेऽपि अभिवानप्राधान्येन नि- 

देच कृत ' ओमियेतदक्षरमिद सबैम् ̀ हद्यादि । अभि- 

धानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनरभिधेयभ्राधान्येन निर्दक्च 
अभिधानाभिधेययोरेकल्वप्रतिपत्त्यथै । इतरथा दहि अभि- 

धानतन्त्राभिधेयपरतिपत्तिरिति अभिधेयस्याभिधानव्व गौण- 

मियाश्ङ्का स्यात् । एकप्वप्रतिपन्तेश्च भ्रयोजनमभिधाना- 

भिधेययो -- एकेनैव प्रयन्नेन युगपत्मविापयसतद्धिलक्षण 
ब्रह्म प्रतिपेतेति । तथा च वक्ष्यति-- पादा मात्रा 

मात्राश्च पादा ' इति । तदाह-- सर्व शछयेतद्भद्येति । सर्व 

यदुक्तर्मोकारमात्रमिति, तदेतत् ब्रह्म । तच्च ब्रह्म परोक्षा- 

भिष्ित प्र्श्चतो विक्षेषेण निदिशति--अयमात्मा द्यति । 

अयम् इति चतुष्पास््वेन प्रविभञ्यमान प्रयगात्मतयाभिनयेन 

निर्दिशति अयमाप्मेति । सोऽयमात्मा ओंकाराभिधेय परा- 

परत्वेन व्यवस्थित चतुष्पात् कार्षापणवत्, न गौरिव । 

त्रयाणा किश्वादीना पूर्ैपूरवप्रविापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति- 

रिति करणसाधन पाद्शब्द् › तुरीयस्य तु पद्यत इति कमै- 

साधन पादहाब्द ॥ 
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जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग पए- 
कोनविातिखुखः स्थुल सग्वेभ्वानर पथ- 
भः पादः ॥ ३॥ 

कथ चतुष्पास्वमिलयाद--जागरितस्थान इति । जागरित 

स्थानमस्येति जागरितस्थान , बहि प्रज्ञ स्वार्मनव्यतिरिक्ते वि- 

षये भज्ञा यख, स बहि प्रज्ञ , बहिर्विषयेव प्रज्ञा यस्याविधाङ्ग- 

तावभासत इलयथे । तथा सप्त अङ्गान्यस्य, ‹ तस्य ह बा एत- 

स्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेज्धष्चुषिश्वरूप प्राण प 
धर्वत्मातमा सदेहो बहुलो बस्तिरेव रयि परथिव्येव पादौः 
इयभ्मिह्त्राहतिकल्पनाश्ेषत्वेनाभ्भिमुंखत्वेनाहवनीय उक्त इये 

व सप्ताङ्गानि यस्य, स ॒सप्राङ्ग । तथा एकोनविदातिञखान्य- 

स्थ , बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च दश्च, वायवश्च प्राणादय 

पश्च; मनो बुद्धिरहकारश्चित्तमिति, मुखानीव मुखानि 

तानि, उपङन्धिद्वाराणीयथे । स ण्वविशिष्टौ वैश्धानर 
यथोक्तद्रीरे श्ब्दादीन्स्थूलान्विषयान्भुङ्क इति स्थूलभुक् । 
विन्धेषा नराणामनेकधा सुखादिनयनाद्धि्चानर , यद्वा वि 

अच्वासौ नरेति विश्वानर , विश्वानर एव वैानर , स्ै- 
पिण्डास्मानन्यत्वात् , स प्रथम पाद ! एतदपू्वकत्वादु- 
सरपादाधिगसमस्य प्राथस्यमस्य । कथम् ( अयमात्मा ब्रह्मः 
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इति प्रयगात्मनोऽस्य चदुष्पास््वे प्रकृते दुलोकादीना मूधा- 
गङ्गत्वमिति नैष दोष , सर्वस्य प्रपश्वस्य साधिदैवि- 
कस्य अनेनात्मना चतुभ्पास्वस्य विवश्चितस्वात् । एव च 
सति सर्वप्रपच्चोपक्षमे अद्वैतसिद्धि । सर्वभूतस्थश्च आत्मा 
एको दृ्ट॒स्यात्, स्वैभूतानि चात्मनि । ‹ यस्तु सवौणि 

भूतानि" इलयादिशरुयर्थशवैवञुपसहत स्यात्, अन्यथा हि 
श्वदेहपरिच्छिन्न एव प्रयगात्मा साख्यादिभिरिव दुष्ट स्थात् , 

तथा च सति अद्वैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात्, सा- 
रथादिदक्षेनेनाविशेषात् । इष्यते च सर्वोपनिषदा स्वीलै- 
कयप्रतिपाद्कत्वम्, ततो युक्तमेवास्य आध्यात्मिकस्य पि- 
ण्डात्मनो युखोकाङ्गप्वेन बिराडास्मनाधिदैविकेनैकत्वमिय- 
भिप्रेय सप्ताङ्गप्ववचनम् । ‹ मूर्धा ते व्यपतिष्यत् › इ्यादि- 
शिङ्गदकशैनाच्च । विराजैकत्वमुपरक्षणार्थं हिरण्यगमोन्याकृ- 
तात्मनो । उक्त चैतन्मधुत्राह्यणे-- ‹ यश्चायमस्या प्रथिव्या 
तेजोमयोऽग्रतमय पुरुषो यश्चायमध्यास्मम्' इयादि । 

सुषुप्राध्याकृतयोस्त्वेकत्व िद्धमेव; निर्विशेषत्वात् । एव च 

सयेतत्सिद्ध भविष्यति-- सबैद्वैतोपक्षमे चाद्वैतमिति ॥ 

खम्स्थानोऽन्तःप्रज्ञ ससाङ्ग एकोन- 

विंहातिसुसख, प्रथिवि्कथुकतेजसो दिती- 
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य, पाद् ॥४॥ 

खघ्र स्थानमस्य तैजसस्येति स्वप्रखान । जाभ्रसज्ञा अने- 

कसाधना बहिर्विषयेवायभासमाना मन स्पन्दनमात्रा सती 

तथाभूत सस्कार मनस्थाधत्ते, तन्मन तथा सस्कृत 

चित्रित इव पटो बाह्यसाधनानपेश्चमविधाकामकमेमि प्रेयै- 

माण जा्नद्रदवभासते । तथा चोक्तम् -- (अस्य लोकम्य 

सवौवतो मा्रासपादाय ` इलयादि । तथा ‹ परे देवे मनस्येकी- 

भवतिः इति प्रस्तुय “अत्रैष देव स्वप्रे सहिमानमनु- 

मवति ' इलाथवैणे । इन्द्रियापेश्चया अन्त खप्वान्मनस 

तद्यासनाखूपा च सप्रे प्रज्ञा यस्येति अत प्रज्ञ, विषय 

राल्याया गज्ञाया केवलग्रकाशचस्वरूपाया विषयिप्मेन भवती 

ति तेजस । विश्रङ्ध सविषयष्वेन प्रज्ञाया म्धूल्ाया भोज्य 
प्वम् , दह पुन केवला वासनामाता प्रज्ञा भोञ्येति प्रवि- 

विक्त भोग इति । समानमन्यत् । द्ितीय पाद 

तेजस ॥ 

यत्न सुस्ो न कचन काम कामयते न 
कचन स्वम परयति तत्सुषुसम् । सश्चत 
स्थान एकीभूत प्रज्ञानघन ण्वानन्द्मः 



आगमप्रकरणम् । ९५4 

यो द्यानन्दशचुरचेतोखुखः प्राज्ञस्ततीय 

पाद् ॥ ५॥ 

दशैनादश्नवृ्यो सखापस्य तुल्यत्वास्सुषुप्रम्रहणार्थं यत्र 
सुप्र इयादिविशोषणम् । अथवा, चिष्वपि स्थानेषु तत्त्वप्र- 

तिबोधरक्षण स्वापोऽचिशिष्ट इति पूवाभ्या सुषुप्र विभजते 
---यत्र यस्मिन्स्थाने काङे वा सुप्तो न कचन काम कामयते 

न कचन स्वप्र पश्यति । न हि सुषुप्रे प्वेयोरिवान्यथाग्रहु- 
णछक्षण खगप्रदशेन कामो वा कश्चन विद्यते । तदेतत्सुषुप्र 

स्थानमस्येति सुषुप्तस्थान । स्थानद्धयप्रविभक्त मन सपन्दित 

दैतजात तथा रूपापरिलयागेनाचिवेकापन्न नैशतमोभरसमिवाह 
समप्रपज्चमेकीभूतमिप्युन्यते । अत एव स्वप्रजाम्रन्मन स्पन्द्- 
नानि प्रज्ञानानि घनीभूतानीव › सेथमवस्था अविवेकरूपत्वा 
पयज्ञानघन उल्यते । यथा रातौ नैदोन तमसा अविभमञ्यमान 

सवै धनभिच, तद्रजज्ञानघन एव । एवश्ब्दान्न जालयन्तर 

परज्ञानन्यतिरेकणास्तीयथं । मनसो विषयनिषय्याकारस्पन्द् 

मायासदु खाभावात् आन दमय आनन्दपराय ; नानन्द् 

एव, अनालयम्तिकप्वात् । यथा रोके निरायासर स्थित 

सुख्यानन्द थुरुच्यते । अलयन्तानायासरूपा हीय स्थितिरने- 

नास्मनानुभूयत इयान दुभुक् › ‹ एषोऽस्य पसम आनन्द › 
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इति श्रते । स्वभ्रादिप्रतिबोध चेत प्रति इारीभूतत्वात् 

चेतोमुख , बोधलक्षण वा चेतो द्वार युखमस्य स्वप्राद्याग- 

मन प्रतीति चेतोयुख । भूतभविष्यज्जातृत्व स्वैविषय- 

जञारेत्वमस्यैवेति प्राज्ञ । सुषुप्नोऽपि हि भूतपूर्ैगला प्राज्ञ 
उच्यते । अथवा, प्रह्पतिमात्रमस्यैव असाधारण रूपमिति 

भराज्ञ , इतरयो्विशिष्टमपि विज्ञानमस्तीति । सोऽय प्राङ्घ 

स्ततीय पाद् ॥ 

एष सर्वैभ्वर एष सवैज्ञ खषोऽन्तयी- 
म्येष योनिः स्वैस्य प्रभवाप्ययौ हि 
भूतानाम् ॥ ६॥ 

एष॒ हि स्वरूपानस्थ सर्वर साधिदैविकस्य मेदजा 
तस्य सर्वस्य इश्वर दशिता , नैतस्माजालन्तरभूतोऽन्येषामि- 
व, ^ प्राणबन्धन हि सोम्य मन ' इति श्रुते । अयमेव हि 
सवस्य स्ेभेदावस्थो ज्ञातेति एष सर्वज्ञ । अत एव एष 
अन्तयामी, अन्तरनुपरवि्य सर्वेषा भूताना यसाथिता नि 
यन्ताप्येष एव । अत एव यथोक्त सभेद जगत््सूयत इति 
एष योनि स्वस्य । यत एवम् , प्रभवश्चाप्ययश्च प्रभवा 
प्ययौ हि भूतानामेष एव ॥ 
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अचैते श्छोका मवन्ति- 

बहि प्रज्ञो षिशुधिश्वो हन्त भङ्गस्तु तैजसः । 

धनपरज्ञस्तथा प्राज्न एक एव त्रिधा स्थित ॥ १॥ 

अत्र एतस्मिन्यथोक्तेऽर्थे एते -छोका भवम्ति--वबहि प्रज्ञ 

इति । पययेण चरिस्थानच्वात् सोऽहमिति स्मया प्रतिसधा- 

नाच्च स्थानत्रयन्यतिरिक्तप्वमेकप्व डुद्धत्वमसङ्गत्व च सि- 

द्मिखभिप्राय , महामल्सयादिदृ्टान्तश्रुते ॥ 

दक्षिणाक्िप्ुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैनस । 

आकाशे च हृदि प्रात्नञ्चिधा देहे व्यवस्थितः ॥ २॥ 

जागरितावस्थायामेव चिन्ाद्मना प्रयाणामनुभवप्रदशै- 

नार्थोऽय कोक ---दक्षिणाक्षीति । दक्षिणमक्ष्येव मुखम्, 

तस्मिन्प्राधान्येन द्रष्टा स्थूखाना विश अजुभुयते, ! इन्धो 

ह वै नभिष योऽय दक्षिणेऽश्षन्पुरुष ` इति श्युते । इन्धो 

दी्रिरुणो वैश्वानर आदिलान्तमेतो वैराज आत्मा चक्षुषि 
व द्रषैक । नन्वन्यो हिरण्यगम , ध्ज्ञो दश्िणेऽक्षिण्य 
क्ष्णोर्भियन्वा द्रष्टा चान्यो देहख्ामी , न; खतो भेदानभ्यु- 

पगमात् , ‹ एको देव सर्वैभूतेषु गूढ ` इति श्रुते , ‹ श्े्र- 

ज्ञ चापि मा विद्धि सवेक्षे्ञेषु भारतः ‹ अविभक्त च भू- 
५ ॥ ॥1 7 
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तेषु विभक्तमिव च स्थितम् ̀  इति स्मृतेश्च , सवेषु करणेष्व 

विशषेष्वपि दक्षिणाश्िण्युपङधपाटवदह्यंनात्तत्र ॒विश्षेषेण 

निरदेशोऽस्य विश्वस्य । दष्िणाक्षिगतो दृष्टा रूप निमीङिताक्ष- 

स्तदेव स्मरन्मनस्यन्त खप्न इव तदेव वासनारूपाभिन्यक्त 

पश्यति । यथा तत्र तथा स्वपने , अत मनसि अन्तस्तु तेज 

सोऽपि विश्च एव । आकाश्च च हृदि स्मरणाखूयव्यापारोप 

रमे प्राज्ञ एकीभूतो घनप्रज्ञ॒ एव भवति, मनोव्यापाराभा 

च।त् | द्ीनस्मरणे ण्व हि मन स्पन्दितम् , तद्भावे हध्ेवा- 

विर्ेषेण प्राणाप्मनावस्थानम् , ' प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्सवरङ्के' 

इति श्रत । तैजस दिरण्यगभं › मन स्थत्वात् , ' छिन्न 

मन › ° मनोमयोऽय पुरूष › इयादिश्रुतिभ्य । ननु, व्या 

करत आण सुघुपरे, तदास्मकानि करणानि भवन्ति, कथम 

व्याक्रतता ? नैष दोष , अव्याकृतस्य देशकारूमिशेषाभावा- 

तर । यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृततैव प्राणस्य , तथा 

पि पिण्डपरिन्छिन्नविरोषाभिमाननिरोध प्राणे भवतीयव्या 

करत एव प्राण सुषुपरे परिच्छिन्नाभिमानवताम् । यथा भ्राण 

ख्ये परिच्छिन्नाभिमानिना प्राणोऽन्याछ्त ; त्था प्राणामि 

मानिनोऽप्यविरेषापनत्तावन्याकृततता समाना, प्रसवबीजाप्म 

कत्व च । तदध्यक्षश्रैकोऽव्याङकृतावस्थ । परिच्छिन्नाभिमा 
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निनामध्यक्षाणा च तनैकत्वमिति पूर्वोक्त विङेषणमेकी भूत 
प्रज्ञानघन इयाद्युपपक्नम् । तस्िन्नेतास्मशरुक्तहेतुसतत्वा्च । कथ 

प्राणश्चनब्दप्वमव्याकरतस्य £ ' प्राणबन्धनं हि सोम्य मनं ' 

इति श्रुते । नयु, तत्र “ सदेव सोस्य ° इति प्रहत सद्भह्य 

प्राणश्ब्दवाच्यम् , नैष दोष › बीजास्मकत्वभ्युपगमात्सत । 

यद्यपि सद्द प्राणकषब्दवान्य तत्र, तथापि जीवभ्रसवबीजा 

त्मकत्वमपरिलज्यैव प्राणशब्दत्व सत सच्छम्दवाच्यता च। 

यदि हि निर्बीजरूप विवक्षित द्या भविष्यत् , ! नेति नेतिः 

यतो बाचौ निवतेन्तं' अन्यदेव तद्विदितादथो अवि 

दितादधिः इलयवक्ष्यत्, " न सत्तन्नासदुच्यते इति स्मृते । 

निर्बीजतयेव चेत् , सति प्रीनाना सखपन्नाना युषुपिप्रख्ययो 

पुनरप्थानालुपपत्ति स्यात्, युक्ताना च पुनरप्पत्तिप्रसङ्ग , 

बीजाभावाविशेषात् ; ज्ञानदाद्यबीजाभाव च ज्ञानान्थक्य- 

प्रसज्ग , तस्मात्सबीजत्वाभ्युपगमेनैव सत॒ प्राणल्वन्यप- 

देश › सर्ैश्रुतिशु च कारणत्वन्यपदेश्च । अत एव “अक्ष 

सखस्त॒ पर ` ‹ सबाद्याभ्यन्तरा इयज ` (यतौ वाचो 

निव्ैन्ते ' ° नेति नेति ' इया दिना बीजत्वापनयनेन व्यप 

देश । तामबीजावस्था तस्यैव ्राज्ञशब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन 

देहादिसबन्धजा्रदादिरहिता पारमार्थिकीं प्रथग्वक्ष्यति । 
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बीजावस्थापि ‹ न फिंचिदवेदिषम ' दप्युत्थितस्य प्रययद 

संनादेदेऽलुभूयत एवेति त्रिधा देष व्यवस्थित इत्युन्यते ॥ 

विश्वो हि स्थूर्द् नि तेजस भ्रविविक्तथुक । 
आनन्दशुक्तथा प्राज्ञच्िधा भोग निबोधत ॥ ३ ॥ 

स्थुल तर्पयते विश्व भविविक्त तु तैजसम् । 
आनन्दश्च तथा प्राज्न जिधा तृश्चिं निषोधत ॥ ४॥ 

उक्तार्थौ हि श्लोकौ ॥ 

तिषु धामसु यद्धोञ्य भोक्ता यश्च प्रकीर्तित, । 
बेदेतदुभय यस्तु स शञ्ञानो न रिप्यते ॥ ५॥ 

त्रिषु धामसु जात्रदादिषु स्थूरुप्रविविक्तानन्दारय यद्धो- 

यमेक त्रिधाभूतम , यश्च विच्धतैजसप्राज्ञारयो भोक्तैक 
‹ सोऽहम् ` इयेकत्वेन प्रतिसधानात द्रृत्वानिश्षेषाच्च प्रकी- 

सित , या वेद् एतदुभय भोज्यभोक्ठृतया अनेकधा भिन्न 
म्,स भुखन न छिप्यते, भोञ्यस्य सवैस्थैकभोक्त् 
भोञ्यत्वात् । न हि यस्थ यो निषय, स तेन हीयते 

वधते वा । न दह्यभि खविषय दग्ध्वा काष्ठादि, तद्त् ॥ 

थभवः सवैभावाना सतामिति विनिश्चयः । 
सर्वं जनयति प्राण्चेतोशुरपुरुष पृथक ॥ ६ ॥ 
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संता विद्यमानाना स्वेन अविद्याष्तनामरूपमायास्वरू- 

पेण सर्वभावाना बिश्वतेजसप्राज्ञमेदाना पभव उत्पत्ति । 
बक््यति च--- ‹ बन्ध्यापुत्रो न तस्वेन मायया वापि 

जायते ' इति । यदि ह्यसतामेन जन्म स्यात्, न्षणोऽव्य 
वार्यस्य प्रहणद्वाराभावादस्वप्रसङ्ग । दृष च रल्लुसपौ- 

दीनामविद्याङकृतमायाबीजोच्पन्नाना रऽञ्वाद्यात्मना खत्त्वम् | 
न हि निरास्पदा रज्लुस्॑सगद्ष्णिकाद्य कचिदुपङभ्यन्ते 

कनचित् । यथा रज्ञा प्राकसर्पोसपत्ते रऽज्धात्मना सरपं 

सन्नेवासीत्, एवे सर्वभावानासु्पत्ते प्राक्प्राणबीजात- 

रैव स्वमिति । श्रुतिरपि वक्ति "बरहवेदम् ' ̂ आलमैवेदुमपर 
आसीत्" इति । अत सर्वं जनयति प्राण चेतोश्यन् अश्चव 

इव रषेशिदाप्मकस्य पुरुषस्य चेतोरूपा जकाकैसमा प्राज्ञ- 

तैजसविन्मेदेन देवमयुष्यतियंगादिदेदभेदेषु विभाग्यमाना- 

अतोश्षवो ये, तान् पुरुष प्रथक् सजति विषयभावविरक्ष- 

णानभिविस्पुलिद्गवप्सरक्षणान् जलाकैवश्च जीबलक्षणास्वि- 
तरान्सर्वमावान् प्राणो बीजात्मा जनयति, ' यथोणैनाभि ' 

ध्यथान्ने क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा ' इलयादिश्रते ॥ 

विभूतिं पसव उन्ये मन्यन्ते छषटिचिन्तका । 
स्वममायासरूपेति छषटिरन्यषिकरिपता ॥ ̂ ॥ 
त 1 परि र 

प्रस्थः , उ प्त शि स्न 

॥ रम थ् -'<णसी 
१ (^ 
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विभूतिविस्तार दंश्वरस्य सष्टिरिति मृष्टिचिन्तकरा मन्य- 

न्ते, न तु परमार्थचिन्तकाना दष्टावादर इलयथं , ‹ इन्द्रो 

मायाभि पुरुरूप ईयते” इति श्रुते । न हि मायाविन 

सूत्रमाकाश्े नि क्िप्य तेन सायुधमारहय च्ुर्गोचरतामतीय 

युद्धेन खण्डशरिछन्न पतित पुनरुर्थित च पद्यता तच्छृत 

मायादिसतत्त्वचिन्तायासादरो भवति । तथैवाय मायाविन 

सूजरभ्रसारणसम सुधुप्रसख्भ्रादिविकास , तदारूढमायाविस 

मश्च ॒तत्खप्राज्ञतैजसादि , सूत्रतदारूढाभ्यासन्य परमा- 

थैमायावी । स एव भूमिष्ठो मायान्छन्न अदह्यमान एव 

स्थितो यथा, तथा तुरीयाख्य परमाथैतत््वम । अतस्ति- 

न्तायामेवादसो सुयुक्षूणामायांणाम ; न निष्भरयोजनाया रू- 

छावादर इयत सष्टिचिन्तकानाभेवैते विकल्पा इलयाह-- 

स्वप्रमायासरूपेति । खप्रसरूपा मायासरूपा चेति ॥ 

इच्छामात्रं पभो छष्टिरिति खृष्टो विनिश्चिता । 
काङछालह्ूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तका ॥८॥ 

इच्छामात्र प्रभो सटयसकत्पत्वात् सृष्टि घटादीना 

खकत्पनामात्रम् , न सकस्पनातिरिक्तम । काठादेन स्ष्टि- 

रिति केचित् ॥ 
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भोगार्थं ङष्टिरिलयन्ये क्रीडाथेमिति चापरे । 
देवस्येष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ ९॥ 

इति । 

भोगार्थम्, क्रीडार्थमिति च अन्ये सरष्टि मन्यन्ते । 

अनयो पक्षयो दूषण देवस्यैष स्वभावोऽयमिति देवस्य स्व 
भावपक्षमाभ्रिय, सर्वेषा वा पक्षाणाम-- आप्तकामस्य का 

सपरहेति । न हि रजञ्ञ्वादीनामविश्चास्वमावव्यतिगेकेण सपौ- 

द्याभासत्वे कारण शक्य वक्तुम ॥ 

नान्त प्रज्ञ नवहि"पज्ञ नोभयतःप्रज्ञ 

नप्रज्ञानचन नप्रज्ञ नाप्रज्ञम् । अदद्र्यमः- 

उ्यवहार्थमग्राखमलक्षणमचिन्लयमन्यपदे- 
इयमेकात्मप्रययसार परपश्चोपशम शा- 

न्त दिवमदैत चतुथं मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ञेयः ॥ ७॥ 

चतुथ पाद् क्रमपराप्रो वक्तव्य इयाद~--नान्त प्रज्ञमिलया- 

दिना । सवशाब्दभ्बृत्तिनिमित्तद्यूल्यप्वात्तस्य राब्दानभिधेय- 

त्वमिति विशेषप्रतिषेभेनैव तुरीय निर्दिदिक्षति । शल्यमेव 
तर्हि, तन्न, मिथ्याविकस्पस्य नि्निभित्तस्वानुषपत्ते , न 



१०४ माण्डूक्योपनिषत्कारिकाभाष्ये 

दि रजतसपेपुरुषमगच्ष्णिकादिविकस्पा शयुक्तिकारज्जुस्था 

शूषरादिञ्यतिरेकेण अवस्म्वासदा शक्या कस्पयिवुम् । 
एव तर्हिं प्राणादिसबविकस्पास्पदत्वाततुरीयस्य श्ञब्द्बाच्य- 

त्वमिति न प्रतिषेधे प्रयाय्यस्वञ्चुद्काधारादेरिब घटदि , 

नः प्राणादितिकस्पस्याबस्तुत्वानछुक्तिक)।दिष्बिव रजतादे , 

न हि सदसतो सन्ध ॒रशब्द्पचत्तिनिमित्तभाक् , अवस्तु- 

त्वात्, नापि प्रमाणान्तरविषयत्व स्वरूपेण गवादिवत्, 

आत्मनो निरपाधिकस्वात् , गवादिवन्नापि जातिमन्त्वम्, 

अद्धितीयत्वेन सामान्यविदोषाभावात्, नापि करिंयावन्त्व 

पाचकादिवत्, अविक्रियत्वात् , नापि गुणवन्त नीलादिवत्, 

निगणत्वात्, अतो नाभिधानेन निरदेषमहति । शश्चनिषा 

णादिसमस्वाज्ञिरथेकत्व तहि, न, आत्मत्बावगमे तुरीयस्या 

नात्मव्रष्णान्यावृत्तिहेतु्वात् शुक्तिकावगम इव रजतव्रष्णाया , 

न हि तुरीयस्यात्मप्वावेगमे सति अविदयातृष्णादिदोषएणा 

संभवोऽस्ति, न च तुरीयस्यात्मत्वानवगमे कारणमस्ति, सर्वो- 

पनिषदा तादर्येनोपक्षयात्- ' तत्त्वमसि ` ‹ अयमात्मा बह्म 

८ तत्सत स आत्मा ' '्यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्य ' "सबाह्याभ्यन्तरो 

ह्यज › ‹ आस्मैवेद सर्वम् ' इयादीनाम् । सोऽयमास्मा पर 

माथौपरमाथेरूपश्चतुष्पादिस्युक्त । तस्यापस्मार्थरूपमनिद्या 
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कृत रलुसपोदिसमञुक्त पादत्लयक्षण बीजाडुरस्थानी- 

यम् । अथेदानीमवीजाप्मक परमाथैस्वरूप रलुस्थानीथ 

सर्पादिस्थानीयोक्तस्थाननत्रयनिराकरणेनाह-- ना त प्रज्ञमि- 

त्यादिना । नन्वाप्मन्चतुष्पास्व प्रतिज्ञाय पादत्रयकथने- 

नैव चतुथेस्यान्त प्ज्ञादिभ्योऽन्यस्वे सिद्धे ‹ नान्त प्रज्ञम् 

इत्यादिप्रतिषेधोऽनथक › न , सपौदिविकरपप्रतिषेषेनैव रल्- 
स्वरूपप्रतिपत्तिवस्त्यवस्थस्यैवाप्मनस्तुरीयत्वेन प्रतिपिपाद्- 
यिषितत्वात्, तत्त्वमसि ' इतिवत् । यदि हि उयवस्थाप्म- 

विलक्षण तुरीयमन्यत्, ततपरतिपत्तिदवाराभावात्त् शाख्नोपदे 
शानयेक्य शुन्यतापत्तिवौ । रल्नुरिव सपौदिभिर्विकर्प्य- 

माना स्थानत्रयेऽप्यापमैक एव अन्त प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते 

यदा, तदा अन्त पज्ञादित्वप्रतिषेधनिज्ञानप्रमाणसमकारमेव 

आप्मन्यनथैप्रपन्वनिवृत्तिलक्षण फर परिसमाप्रमिति तुसी- 

याथिगमे प्रभाणान्तर साधनान्तरं वा न मग्यम्, रललुस- 

पविवेकसमक।क इव रञ्ञ्वा सर्पनिवृत्तिफटे सति रज्जव 

धिगमस्य । येषा पुनस्तमोपनयनव्यतिरेकेण धटाधथिगमे 

प्रमाण व्याप्रियते, तेषा छेधावयवसबन्धवियोगव्यतिरेकेण 

अन्यतरावयवे.ऽपि च्छिदिर्व्याप्रियतत इष्युक्त स्यात् । यदा 

पुनधैटतमसोर्विवेककरणे प्रवृत्त प्रमाणमनुपादिस्सिततमो 
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निवृत्तिफएङावसान छिदिरिव नछेयावयवसबन्धविवेककरण 

वृत्ता तद्बयवद्वैधीभावफलावसाना, तदा नान्तरीयक घट- 

विज्ञान न प्रमाणफलम् । न च तद्भद्ग्यालमन्यभ्यारोपि- 

तान्त प्रज्ञत्वादिधिवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रसिषेधविज्ञानघ्रमा- 

णस्य अनुपादिस्सितान्त प्रज्ञप्वादिनिदृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये 

व्यापारोपपत्ति , अन्त प्रज्ञत्वादिनिवृत्तिसमकाठमेव प्रमात्- 

प्वादिभेदनिधृत्ते । तथा च वक्ष्यत्ति-~- ज्ञाते दवेत न 

विध्यते ` इति । ज्ञानस्य द्रैतनिवबुत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्रणा- 

न्तरानवस्थानात्त्, अवस्थाने वा अनवस्थाप्रसङ्गाहैतानि- 

वृत्ति , तस्माप्मतिषेधविज्ञानप्रमाणन्यापारसमकालेव आ 

स्मन्यध्यारोपितान्त प्रज्ञत्वाद्यनथेनिवरत्तिरिति सिद्धम् । ना- 

न्त प्रज्ञभिति तैजसप्रतिषेध , नबि प्रज्ञमभिति धिश्वप्रति- 

षेध , नोभयत प्रज्ञमिति जागरितस्वप्नयोरन्तराङावस्थाप्रति- 

षेध , नप्रज्ञानयनभिति सुषुप्रावस्थाप्रतिषेध , बीजभा- 

चाविवेकस्वरूपत्वात्, नपरक्ञमितति युगपत्सचैधिषयज्ञाचष्व- 

प्रतिषेध › नाप्रज्ञामियचैतन्यभ्रतिषेध । कथ पुनरन्त प्र- 
ज्ञत्वादीनामात्मनि गम्यभानाना रऽ्ञ्वादौ सपौदिवसपरति 

षेधादसस्व गम्यत इति, उन्यते , ज्ञस्वरूपाविरेषेऽपि इतरे- 

तरन्यभिवारादसलयस्व रऽञ्वादाविव सप॑धारादिविकरूपमेद 
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चन् , सरव॑त्राव्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य सलयत्वम् । सुषुम्ने व्यभि- 

चरतीति चेत्; नः सुषुप्रखानुभूयमानत्वात् ; * न हि विज्ञा 

तुर्विज्ञातेरवपरिरोपो विधते" इति शृते , अत एव अ्टश्यम । 
यस्मादृहदयम , तस्मादव्यवहार्यम् । अग्राह्य कर्मेन्द्रियै । 

अ्टक्षणम् अिङ्गमिप्येतत् , अननुमेयभिलथे । अत एव 

अचिन्यम् । अत एव अव्यपदेद्य शब्दै । एकाप्मप्रयय- 
सार जाग्रदादिश्थनेषु एक एवायमाप्मा इल्यजञ्यभिचारी य 

प्रयय , तेनाचुसरणीयम्, अथवा, एक आत्मभ्रयय सरार 

प्रमाण यस्य वुरीयस्याधिगमे, वत्तुरीयमेकात्मप्रययसारम् 
: आस्मेयेबोपासीत ' इति श्रुते । अन्त प्रज्ञत्वादिस्थानिधमे- 
प्रतिषेध कृत॒ । प्रपच्चोपराममिति जाप्रदादिस्थानधमौ- 

भाव उच्यते । अतं एव शान्तम् अविक्रियम् , शिव यत 

अद्वैत मेद्विकल्परदित चतुथं तुरीय मन्यन्ते, प्रतीयमान- 

पादत्रयरूपतरैकक्षण्यात् । स आत्मा स विज्ञेय इति । प्रती- 

यमानसयेदण्डमून्छिद्रादिन्यतिरिक्ता यथा रज्जु , तथा (त 

न्वमसि ' इयादिवाक्याथं आत्मा (अदष्टो द्रष्टा (न दहि 

््ुद्ैविपरिोपो विदयते” इत्यादिभिरुष्तो थ , स विज्ञेय 

इति भूतपूरवैगल्या । ज्ञति द्रैताभाव ॥ 

अनेते श्छोका भवन्ति- 
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निषत्ते स्ेदु लानामीश्चान भथ्ुरव्यय । 

अदैत सरभावाना देवस्ुर्यो षिः स्मृत ॥ १०॥ 

अत्रैते शोका भवन्ति । प्ाज्ञतैजसविश्वरुक्षणाना सवै- 

दु खाना निबृत्ते ईशान तुरीय आत्मा । इक्ञान इत्यस्य 

पदस्य व्यारथान प्रसुरिति , दु लनिच्रत्ति प्रति प्रमुभवती- 

वयथ , तद्विज्ञाननिमित्तत्वाह खनिध्रत्ते । अव्यय न व्येति, 
स्वरूपान्न व्यभिचरति न त्यनत इयेतत् । कत ? यस्मात् 
अदैत , सर्व॑भावानाम--सपौदीना रज्जुरदयया सया च) 
एव तुरीय , न हि द्ष्टुैष्ट्िपरिखोपो विद्यते ' इति श्रुते - 
अतो रञ्जुसपंवन्दरषात्वात् । स॒ एष देव द्योतनात् तुय 

चतुथं विभु व्यापी स्मृत ॥ 

कार्थकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसो । 
धाङ्गः कारणबद्धस्तुद्रौ तौ तुर्ये न सिभ्यत ॥ 

विश्वादीनः सामान्यविशेषभावो निरूप्यते तुययाथास्म्या 

वधारणार्थम्-कार्यं क्रियत इति फठभाव , कारण करो 
तीति बीजभाव । तत्त्वाग्रहणान्यथप्रहणाभ्या बीजफङभा- 
वाभ्या तौ यथोक्तौ विश्वतेजसौ बद्धौ सगृहीतौ इष्येते । 
प्राज्ञस्तु बीजभविमैव बद्ध । तच्त्वाप्रतिषोधमात्रमेव हि बीज 



आगमप्रकरणम् । १०९ 

भाज्ञत्वे निमित्तम् । तत द्रौ तौ बीजफरुभावौ तत्त्वाप्रहणा- 

न्यथाग्रहणे तुरीये न सिध्यत न विधेते, न सभवत इत्यथै ॥ 

नात्मान न पर चैव न सत्य नापि चाटतम् । 

मराज्ञः फिंचन सवेत्ति तुं तत्सवैदक्सदा ॥ १२॥ 
कथ पुन कारणब्रद्धत्व प्राज्ञस्य तुरीये चा तक्त्वाप्रह- 

णान्यथाग्रहणलक्षणौ बन्धौ न सिध्यत इति" यस्मात्- आ- 

त्मानम् , विलक्षणम् , अविद्याबीजप्रसूत वेद्य बाह्य द्रैतम्-- 

प्राज्ञो न किचन सतेत्ति, यथा वि्पैजसौ ›, ततश्चासौ तत्ता- 
ग्रहणेन तमसा अन्यथाघ्रहणबीजभूतेन बद्धो भवति । यस्मा 
त् तुर्यं तत्स्बदक्सदा वुरीयाद्न्यस्यामावात् सवदा सदैव 
भवति, सर्वं च तद्ुक्चेति सरव्क्› तस्मान्न तत्त्वप्रहणलक्षण 
बीजम् । तत्र तस्सूततस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत एवाभाव । न 

हि सतितरि सदाप्रकाङात्मके तद्िरद्धमप्रकारनमन्यथाप्रका- 

शन वा समवति, ‹न हि द्रषुैष्टेविपरिरोपो विद्यते ' इति 
श्रते । अथवा, जाप्रत्सवप्रयो स्वैभूतावस्थ सवेवस्तुद् 
गाभासस्तुरीय एवेति सर्वदक्सदा, ‹ नान्यदतोऽस्ति द्रषु ' 
इत्यादिश्चुते ॥ 

दवैतस्याग्रहण तुस्यष्ुभयो भाहतुयैयोः । 
बीजनिद्रायुत" राज्ञः सा च तु न विशते ॥ १३॥ 
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नि्ित्तान्तरभाप्ताशङ्कानिवरच्यर्थोऽय शोक ---कथ श्रै 
ताग्रहणस्य तुस्य्व कारणवद्धत्व प्राज्ञस्यैव, न तुरीयस्येति 
प्रप्रा आशङ्का निवत्ते, यस्मात बीजनिद्रायुत , ततत्वाप्र- 
तिबोधो निद्रा, सैव च विेषप्रतिबोधप्रसवस्य बीजम, 

सा बीजनिद्रा, तया युत प्राज्ञ । सदासरवैनक्सवभावत्वान्त 

न्वभ्रतिबोधलक्षणा बीजनिद्रा दुर्ये न वियते, अतो न 

कारणबन्धस्तस्मि्निलयभिप्राय ॥ 

स्वमनिद्रायुतावाद्यौ माज्गस्तयस्वमनिद्रमा । 

न निद्रा नेव च स्वस्र तुर्ये पश्यन्ति निथिता ॥ 

स्वप्र अन्यथाम्रहण सरपं इव रञ्ज्वाम् , निद्रोक्ता तत्वा 

भरत्तिबाधलक्षण तम इति , ताभ्या खप्रनिद्राभ्या युतौ चिन्- 

तेजसौ , अतस्तौ का्यकारणबद्धाविप्युक्तौ । प्राज्ञस्तु सप्र 

वर्जितया केवङ्यैव निद्रया युत इति कारणबद्ध इत्युक्तम् । 
नोभय परयन्ति तुरीय निधिता ब्रह्मविद इयय , बविरु- 

दधत्वात्सवितसीव तम । अतो जन कायैकारणबद्ध इत्युक्त 
स्तुरीय ॥ 

अन्यथा गहत. स्वो निद्रा तखमजानत, । 

विपयौसे तयो, क्षीणे तुरीय पदमग्युते ॥ १५ ॥ 



आगमप्रकरणम् । १११ 

कदा तुरीये निश्चितो भवतीप्युन्यते-- स्व्रजागरि- 
तयो अन्यथा रज्ज्वा सर्पवत् गृहत तत्त्व खप्नो भवति, 
निद्रा तत्त्तमजानत तिखष्ववस्थाञ्चु तुस्या । स्वप्रनिद्रयो- 
सवुल्यत््राहिधतेजसयोरेकराशिष्वम् । अ यथाबरहणपराधान्याश्च 
गुणभूता निद्रेति तस्मिन्विपयास स्वप्न | तृतीये तु 
स्थाने तत्त्वाम्रहणलक्षणा निद्रैव केवला विपर्यास । अत 
तयो कायकारणस्थानयो अन्यथाम्रहणतत््वाग्रहणलक्षणवि 
पयौसे कायेकारणबन्धरूप परमार्थतत्तवप्रतिबोधत क्षीणे 
वरीय पदमर्चुते , तदा उभयरक्षण बन्धन तत्रापरयस्तु 
रीये निश्चितो भवतीयथं ॥ 

अनादिमायया सुनो यदा जीव भबुध्यते । 

अजमनिद्रमस्वप्नम्दरैन बु*यते तदा ॥ १६ ॥ 

योऽय ससारी जीव , स॒ उभयलक्षणेन तत्त्वाप्रतिबो 

धरूपेण बीजात्मना, अन्यथात्रहणरक्षणेन चानादिकाखपरघर 

तेन मायालक्षणेन खापेन, ममाय पिता पुत्रो नप्ता क्षेत्र 

गह पशव , अहमेषां स्वामी सुखी दु खी क्षयितोऽद्मनेन 
बधितश्चानेन इयेवप्रकारान्स्वन्रान् स्थानटहयेऽपि पद्य 

न्युप्त , यदा बेदान्ताथैतत्वाभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरणा 
४ नास्येव त्व हेतुफलात्मक , किंतु तत्त्वमसि ' इति प्रति- 
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बोध्यमान › तदैव प्रतिबुध्यते । कथम् नास्मिन्बाह्यमाभ्य- 

न्तर चा जन्मादिभावनिकारोऽस्ति, अत अजम् ‹ सबाह्या- 

भयन्तरे ह्यज ' इति श्रते , सवैभावतिकारवर्जितमिलय्थं । 

यस्माजञन्मादिकारणभूतम , नास्मिन्नविद्यातमोबीज निद्रा 

विद्यत इति अनिद्रम, अनिद्र हि तत्तुरीयम्, अत एव 
असप्नम् , तन्निमित्तत्वाद्न्यथाग्रहणख । यस्मान्न अनि- 

द्रमस्बप्नम् , तस्मादजम् अद्भत तुरीयमात्मान बुध्यते तदा ॥ 

प्रपश्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, । 

मरायामात्रमिद द्वैतमदैत परमाथत ॥ १५ ॥ 

भरपच्चनिवृत्स्या चेप्रतिबुध्यते, अनिवृत्ते भ्रपच्वे कथ 

मदितमिति, उन्यते । सलयमेव स्मरासपनच्चो यदि चिद्ये, 

रऽऽवा सपे हव कद्पितत्वान्न तु स विद्यते! बिद्यमान- 

श्चेत् निवर्तेत, न सदाय | न हि रज्वा भ्रान्तिबुद्धथा क- 

सिपित सर्पोज्गनिद्यमान सन्निवकतो निधत्त , न च माया 

मायाविना प्रयुक्ता तदर्िना वचश्ुबेन्धापगमे विद्यमाना 

सती निडृत्ता, तथेद प्रपच्चाख्य मायामात्र हैतम् , रललु- 

वन्मायाविवश्च अद्भत परमार्थत , तस्मान्न कथिसखपश्च 

भरबृष्तौ निवृत्तो वास्तीदयभिभ्राय ॥ 



आगमपरकरणस् । ११३ 

विकर्षो धिनिवरतेत करिपतो यदि केनचित् ! 

उपदेश्नादय वादो ज्ञाते दैव न विद्यते ॥ १८ ॥ 

ननु शास्ता जख निष्य इयय विकल्प कथ निवृत्त 

इति, उच्यते-- विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित्कस्पित 

स्यान् । यथा अय प्रपच्छ मायारल्नुसपंवत्, तथा अय 
शिष्यादिभेदविकल्पोऽपि प्राक्प्रतिबाधदिवोपदेश्चनिमित्त , 

अत उपदेणादय वाद् -रिष्य श्षास्ता राख्मिति । उपदश्च 

कर्य तु ज्ञाने निवत्ते ज्ञाते परमाथतस्त्वे, दैत न विद्यते ॥ 

सोऽयभात्माध्यक्षरमोकारोऽधिमानच 

पादा माला माच्राश्च पादा अकार उका- 

रो मकार इति ॥ ८ ॥ 

अभिधेयप्राधान्येन ओकारश्वतुष्पादात्मति व्याख्यातो 

य , सोऽयम् आस्मा अध्यक्षरम अक्षरमधिकरटय अभिधान- 

म्राधान्येन बरण्यमानोऽभ्यक्षरम् । कि पुनस्तदक्करमिलयाह-- 

भकार । सोऽयर्मोकार पादश्च प्रविभञ्यमान , अधिमात्र 

माच्रामधिङ्कलय वर्तत॒ इलयथिमात्रम् । कथम् आत्मनो ये 

पादा, ते ओकारस्य मात्रा । कास्ता ४ अकार उकारो 

मकार इति ॥ 
५ ए [ ५ 
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जागरितस्थानो भैभ्वानसेऽकार, प्रथ- 

मा मा्सिरादिमनत्वाद्वाभोति ह वे सवौ- 
न्कामानादिश्च मवति य ण्व वेद् ॥९॥ 

तन्र विषशोषनियम क्रियते--जागरितस्थान ैश्वानर 

य; स ओकारद्य अकार प्रथमा मन्ना । केन सामान्येन 

व्याह---भप्ति , आरिव्याप्नि , अकारेण स्वा वार्व्याप्ना 

८ अकारो वै सनौ वाक् ' इति श्रते । तथा वैश्वानरेण ज 
गत् › ' तस्य ह वा णएतस्याप्मना वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतजा 
इयादिश्रुत । आभधानाभिधययोरकमप्व चावा-गरम । आनि- 

रम्य विद्यत इत्यादिमत्त, यथैव आददिमदकारारयमक्षरम् , 

तथा वरश्रानर , तस्माद्वा सामान्यादकारत्व वैश्रानरस्य । 
तदेकलत्वविद फरमाह---आप्रोति ह वै सवौ कामान् , आदि 

प्रथमश्च भवति महताम , य ण्व वेद्, यथोक्तमेकत्व बेदे- 

सथ ॥ 

स्वभ्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया 
माल्लोत्कषीौदुमयत्वाद्रोत्कषेति ह वै ज्ञा- 
नसतति समानश्च मवति नास्यान्रह्मवि- 
त्कुठे भवति य ण्व वेद् ॥ १०॥ 
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सवप्रखान तैजस य, स ओकारस्य उकार द्वितीया 
मात्रा । केन मामान्येनेवयाह-- उत्कषीत , अकारादुल्छृष्ट 
इव हयुकार तथा तैजसो पिश्ान् । उभयस्वाद्वा, अकार- 
मकारयोमेभ्यस्थ उकार तथा विशवपराज्ञयोमध्ये तैजस , 
जत उभयमक्त्वसामान्यात् । वचिद्रत्फङमुन्यते-- उत्क 
षति ह वै ज्ञानसततिं विज्ञानसततिं वर्ध॑यतीत्य्थ ; समान 
तुल्यश्च, भित्तपक्नस्येव शातरुपक्चाणामप्यप्दधेष्यो भवति, अ 
नद्यवि्न अस्य छले न भवति, य णव वेद | 

सुषुक्तश्यान' थाज्ञो मकारस्तृतीया मा- 
त्रा भितेरपीतैवा मिनोति हवा इद् 
सवेमपीनिख मवति य ण्व वेद् ॥ ११॥ 
सुषुप्तस्थान प्राज्ञ य), स भकारस्य मकार वृतीया 

मान्ता । केन सामान्येनेयाह-- सामान्यमिद्मत्र--मिते , 
मितिमौनम , मीयेते इव दि विश्तैजसौ प्राज्ञेन प्रख्योस- 
त्यो प्रवेनिगौमाभ्या श्रस्ेनेव यवा , तथा ओकारसमा 
प्रौ पुन प्रयागे च प्रिह निगन्छत इव अकारोकारौ म- 
कार । अपीतेवां, अपीतिरायय एकीभाव , ओकारो 
श्ारणे हि अन्ययेऽक्षरे णकीभूताविव अकारोकासौ , तथा वि 
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तैजसौ सुषुप्रकाे भाज्ञे । अतो वा सामान्यादेकत्व प्रा्ञम 
कारयो । विदठत्फरमाह--मिनोति ह वै इद सर्वम, जगृ 

द्ाथालम्य जानातीलय्थं , अपीतिश्च जगत्कारणाप्मा च भव 
तीस्यथ । अरावान्तरफल्यचन प्रधानसाधनस्तुखर्थम् ॥ 

अश्रेते छछोका भवन्ति-- 

विण्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्य्चुत्कयम् । 

मात्रासपरतिपत्तौ स्यादाप्निसामान्यमेव च ॥ १९ ॥ 

अत णते शका भवन्ति । विश्वस्य अत्वम अकारमा 

चरस्व यदा विवक्ष्यते तता आदित्वस्तामान्यम् उक्तन्यायेन 

उत्कटम् उद्धूत दृदयत इथं । अस्वतिवक्षायामिलयस्य 
व्यारयानम--मात्रासप्रतिपत्तौ इति । विश्वस्य अकारमाय 

त्व यदा सम्रतिपद्यते इदयथै । आप्रिसमान्यमेव च, उत्क 

रमियनुचर्व॑ते, च-शब्दात् ॥ 

तेजसस्योत्वचिज्ञान उत्कर्षो इक्यते स्फुटम् । 
मात्रासभतिपत्तौ स्यादुभयस्र तथाविधम् ॥ २० ॥ 
तेजसस्य इत्वचिज्ञाने उकारत्वविवक्षायामु उत्कर्षो ट. 

श्यते स्फुट स्पष्टमिलथै । उभयत्व च स्फुटमेवेति । पूर्वै. 
तत्वम् ॥ 
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यकार मामे पाज्ञस्य पानसामान्यञुत्कटभ् । 
मात्रासमतिपत्तौ तु ल्यसामान्यमेव च ॥ २१ ॥ 

मकारप्वे प्राज्ञस्य भितिकयाबु्कृष्टे सामान्ये इयथ ॥ 

तरिषु धामसु यस्तुख्य सामान्य वेत्ति निथित । 

स पूज्य स्वैभूतानां बन्व्रभैव महाञुनि ॥ २२॥ 

यथोक्तस्थानत्रये य॒ तुस्यञ्ुक्त सामान्य वेत्ति, एवमेवैत- 

दिति निश्चित मन स पूज्य बन्धश्च जह्मवित् रोके 
भवति ॥ 

अकारो नयते विश्वञचुकारशापि तैजसम् । 

मकारश पुन प्राज्ञ नामात्रे विध्यते गति ॥२३॥ 
इति । 

यथोक्ते सामान्यै आस्मपादाना मान्नाभि सह् एक- 

प्व कत्वा यथोकक्तोकार प्रतिपद्यते यो ध्यायी, तम॒ अकार 

नयते विश्व प्रापयति | अकाराङम्बनमोकार विद्धान्वै- 

श्वानो मयतीत्यथं । तथा उकार तैजसम्, मकारञ्चापि 

पुन प्राज्ञम् , च शब्दान्नयत इ्यनुवतैते । क्षीणे तु मकारे 

नीजभावक्षयात् अमात्र ओंकारे गति न विद्यते कचिदि- 

त्वथ ॥ 
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अमाच्र्तुर्थोऽच्यवहा् परपश्चापरा- 
म दहिवोऽ्रेत ण्वमोकार आत्मैव सवि- 

नलयात्भनात्मान य ण्ववेद् ॥ १२॥ 

इति माण्डूक्योपनिषत्समाप्ना ॥ 

अमात्र मात्रा यस्य न सन्ति, स अमात्र ओकार चतु- 

थ तुरीय आस्तैव केवर अभिधानाभिधेयरूपयो्वाखखन- 
सयो क्षीणत्वात् अग्यवहा्यं , प्रपन्चोपराम शिव अहैत 

सदन्त एव यथोक्तविज्ञानवता प्रयुक्त ओकारस्िमात्रक्िपाद 

आप्मैव , सबिशति आसना स्वेचैव ख पारमाथिकमात्मा 

नम , य ण्व वेद, परमाथैदक्षेनात ब्रह्मवित दृतीय बीज- 

भाव द्रध्वा आत्मानं प्रविष्ट इति न पुनजायते, तुरी- 

यस्याबीजत्वात् । न हि रञ्जुसपेयोर्विवेके रज्ज्वा प्रविष्ट 

सर्प॑बुद्धिसस्काराप्पुन पूरवैवत्तद्विषेकिनामुप्थास्यति । म 
न्दमध्यमधिया तु परतिपञनसैीधकभावाना सन्मार्गगाभिना 

सन्यासिना माच्राणा पादाना च क्नप्रसामान्यविदा यथाव- 

दुषास्यमान ओंकारो ब्रह्मप्रतिपत्तये आङम्बनीमवति । तथा 

न्च वक्ष्यति--- : आश्रमाश्चिविधा ` इदयादि ॥ 

अचरैते च्छोका मबत- 



आगमपरकरणम् । ११९ 

ओकार पादज्ञो विध्ात्पादा भात्रा न सकय । 
ओकारं पादशो ज्ञात्वा न फिंबिदपि चिन्तयेत् ॥२४॥ 
पूरवेववत्रेते शोका भवन्ति । यथोकैः सामान्ये पादा 

एव मन्ना, मल्नाश्च पदा , तस्मात् ओंकार पादृक् 

विद्यात् इयर्थं । एवमोकारे ज्ञाते टष्टा्थमदृष्टा्थं बा न 

किचिदपि प्रयोजन चिन्तयेत् , कृतार्थस्वादिय्थं ॥ 

युञ्जीत प्रणवे चेत पणयो ब्रह्म निर्भयम् । 
भरणवे नित्ययुक्तस्य न भय विधते कचित् ॥ २५॥ 

युखीत समादध्यात् यथाव्याख्याते परमार्थरूपे प्रणवे 

चेत मन , यस्मासखणव ब्रह्म निभंयम्, न हि तत्र सदा- 

युक्तस्य भय विद्यते कचित्, ` विद्वान्न बिभेति कुतश्चन ` 

इति श्रते ॥ 

पणवो ह्यपरं ब्रह्म भणवश्च पर स्मरत । 

अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्मोऽनपरः प्रणवोऽव्यय ॥ २६॥ 

परापरे ब्रह्मणी प्रणव , परमाथत क्षीणेषु मात्रापादषु 
पर एवात्मा ब्रह्म इति , न पूर्वं कारणमस्य विद्यत्त इत्यपूवै , 

नास्य अन्तर भिन्नजातीय किंचिद्धियत इति अनन्तर , तथा 
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बाह्यमन्यत न विद्यत इदयबाह्य , अपर कार्यमस्य न चिदत 

इत्यनपर , सबाद्याभयन्तरो हज सैन्धवघनवस्ज्ञानधन 
इय्थं ॥ 

सवस्य पणो श्यादिेभ्यमन्तस्तयैव च ! 
एव हि पणव ज्ञात्वा व्यश्ुते तदनन्तरम् ॥ २७ ॥ 

आदिमध्यान्ता उप्पत्तिशितिप्रख्या स्वस्य प्रणव एव । 
मायाहस्तिरजुस्ेमृगवृष्णिकाखप्रादिवटुस्पद्यमानस्य वियद्ा- 
विप्रपश्चस्य यथा मायान्याद्य , एव हि प्रणवमात्मान माया- 

व्यादिस्थानीय ज्ञात्वा तभरणादेव तदाप्मभाव व्यदरनुत 

इयथ ॥ 

प्रणव हीदवर विद्यात्सवैस्य हृदये स्थितम् । 
सवेव्यापिनमोकारं मत्वा धीरो न रोचति ॥ २८ ॥ 

सवस्य प्राणिजातस्य स्परतिप्रययास्यदे हृदये सिसमीन्वर 
्रणव विद्यात सवैन्यापिन व्योमवत्त ओकारमात्मानमससा- 
रिण धीर धीमान्बुद्धिमान् आसततत्व मत्वा ज्ञाऽ्वा न शोचति, 
दोकनिमित्ताजुपपत्ते , तरति शोकमात्मवित् ` इत्यादिश 
तिभ्र्य ॥ 



आगमभकरणम् । १२९१ 

अमाोऽनन्तमान्रशच दवैतस्योपकश्षम शिवि । 
ओंकारो विदितो येन स युनिर्नेतरो जनः ॥ २९॥ 

अमात्र तुरीय ओकार , मीयते अनयेति मात्रा परि 

च्छित्ति , सा अनन्ता यस्य स॒ अनन्तमात्र तैतावत््व- 

मस्य परिच्छेत्तु शक्यत इत्यथे । सवदैतोपशमत्वादेव दिव । 
ओकारो यथान्यारयातो विदितो येन, स एव परमाथैतत्तनस्य 

मननान्युनि , नेतरो जन शास्रविदपीयथं ॥ 

दति प्रथममागमप्रकरण सपूणेम् ॥ 



वैतथ्यभ्रकरणम् ॥ 

बैतथ्य स्ैभावाना स्वस आहुमनीषिण । 
अन्त स्थानात्त भावाना सदतस्वेन हेतुना ॥ १ ॥ 

ज्ञाते द्वैत न विद्यते" इत्युक्तम् " एकमेवाष्धितीयम 

इ्यादिशरतिभ्य । आगममात्र ततत । तन्न उपपनत्यापि द्वैतस्य 
्रैतभ्य शक्यतेऽबधारयितुमिति दितीय प्रकरणमारभ्यते-- 

्ैतश्यभिदयादिना } वितथद्य भावा त्रैतश्यम , असयत्व 

मिय्थं । कस्य ? सर्वंषा बाह्याध्यारिमिकाना भावाना पदा 

थाना खतरे उपरुभ्यमानानाम् , आहु कथयन्ति मनीषिण 

प्रमाणङ्ककखा । बरैतभ्ये हेतुमाह-- अन्त स्थानातं › अन्त 

शरीरस्य मध्ये स्थान मेषाम, तत्र हि भावा उपकभ्यन्ते 

प्वतहस्यादय , न बहि शरीरात्; तस्माते ते नितथा 

भवितुमहैन्ति । नज अपवरकाश्यन्तरुपरभ्यमानैषेदादिभि- 

रमैकाम्तिको हैतुरिव्याशङ्कथाह-- सवृतत्वेन हतुनेति । अ- 

न्त सदृतस्थानादिलर्थं । न छन्त ॒सवृते देषान्तनीडीषु 

प्ैतदस्यादीना समवोऽस्ति, न हि देहे पकतोऽस्ि ॥ 



वैत" यभकरणम् । १२३ 

अदीषवाच्च कारस्य गत्वा देहान्न पश्यति । 

प्रतिबुद्ध वै सवैस्तस्मिन्देश्चे न विते ॥ २ ॥ 

खप्नरृ याना भावानामन्त सबृत्तस्थानभियेतदसिद्धम् , 

यस्मात्ान्येषु सुप्र उदश्चु खग्ना-पदयश्निव दृश्यत इयेत- 
दाशङ्खय।ह-- न देदाद्रदिदेश्चान्तर गत्वा खप्नान्पशयति , 
यस्मात्सुप्तमात्र णव देहदेशाद्योजनक्षतान्तरिते मासमा 

चभ्राप्ये वेदो स्वप्नान्पद्यन्निव दश्यते, न च तदेशपरापन 

रागमनस च दीं कालोऽसि, अत अदीथैत्वाच्च कालस्य 

न खपरदग्देशचान्तर गच्छति । किंच, प्रतिबुद्धश्च वै सर्व 
स्वप्नक् स्वप्नदक्षंनदेशे न विद्यते । यदि च खप्न देशा-तर 
गन्छेत् , यरिम देशे स्वप्ना-पर्येन्, तत्रैव प्रतिबुध्येत । 
न चैतदस्ति । रातौ सुप्त अहनीव भावान्पर्यति, 
बहुभि सगतो भवति , यैश्च सगत स तैगृष्ेत, न च गृह्यत , 
गृहीतश्चतत्वामथ तलोपलब्धवन्तो वयमिति बय , न चैत- 

दस्ति ! तस्मान्न देशान्तर गच्छति खतरे ॥ 
1 

अभावश्च रथादीना श्रूयते न्यायपू्कम् । 
। ॥ 

बैतथ्य तेन वै भरा स्वप्र आहु भकाशितम् ॥ ३ ॥ 

इतश्च स्वप्नदह्या भावा बित्तथा , यत॒ अभावश्च 
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रथादीना स्वम्रटश्याना श्रूयते, न्यायपूवेक युक्तित श्रुतौ 
धन तत्र रथा ` इलयत्र । तेन अन्त स्थानसबरतप्वादि 
हेतुना प्राप्न वैत+य तदजुवादिन्या श्रूला स्वप्रे स्वयज्योति- 
्रप्रतिपादनपरया प्रकाशितमाहु ब्रह्मविद ॥ 

अन्त स्थानातु भेदाना तस्माल्लागरिने स्मृतम्, । 
यथा तन्न तथा खमे सत्वेन भिद्यते ॥ ४ ॥ 

जादरहुश्याना भावाना वैत*यमिति प्रतिज्ञा । ददयत्वा- 

दित्ति हेसु । खप्रहद्यभाववदिति दृष्टान्त । यथा तत्र 

स्वपने नदयाना भावाना वैतभ्यम् , तश्रा जागरितेऽपि टर्य- 
त्वमविश्िष्टमिति हेतूपनय । त्स्माज्ञागरितेऽपि वैतभ्य 

स्मृतमिति निगमनम् । अत स्थानास्सब्रतत्वेन च स्व्र- 
हशयना भावाना जाग्रहुश्येभ्यो भेद् । दश्यत्वमसलयत्व 

चाविशिष्टमुभयत्र ॥ 

स्वमनागरिते स्थाने दैकमाहुमेनीषिण । 
भेदानां हि समत्वेन भसिद्धेनेव हेतुना ॥ ५ ॥ 

प्रसिद्धेनैव भैदाना आहयत्वेन हेतुना समत्वेन खभ्र- 
जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुविवेकिन इति पू्ैपरमाणसिद्ध- 

स्यैव फठम् ॥ 



चैतथ्यप्रकैरणम् । १२५ 

आदावन्ते च यज्नारस्ति वंषमानेऽपि तत्तथा । 

वितथ सहश सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६ ॥ 

इतश्च वैतभ्य जाम्रदुश्याना भेदानाम् आ्न्तयोरभावात् , 

यदादावन्ते च नासि वस्तु मृगद्ष्णिकादि, तन्मध्येऽपि ना- 

स्तीति्ननिधित रोके, तथेमे जभदहुर्या भेदा आययन्त- 

योरमावात् वितथैरेव मृगवृष्णिकादिभि सद्षत्वाद्ितथा 

एव ; तथापि अवितथा इव ख्षिता मूढैरनाप्मचिद्धि ॥ 

सप्रयोजनता तेषां स्वम्ने विप्रतिपद्यते । 

तस्मदाद्यन्तवखेन मिभ्यैव खद ते स्मृता ॥ ७॥ 

स्वप्रदृश्यवस्नागरितरश्यानामप्यसन्त्वमिति यदुक्तम्, त 
दथुक्तम् , यस्माल्नाभ्रहुहया अन्नपानवाहनादय श्ुसिपासा 
दिनिब्रृत्ति कुर्वन्तो गमनागमनादि कायं च सप्रयोजना 

दृष्टा । नतु सखप्नदृश्याना तदस्ति । तस्मात्सप्नदृ्यच 

ज्ना्रहुशयानामसत्व मनोरथमान्नमिति । तन्न । कस्मात् 
यस्मा्ा सप्रयोजनता दृष्टा अन्नपानादीनाम् , सा स्वन 
विभ्रत्तिपद्यते । जागरिते हि युक्त्वा पीत्वा च दृप्रो तिनि 

वर्तितदद् सुप्तमात्र एव श्ुरिपिपासाद्यातेमहोरान्नोपोषितमथ 
्तवन्तमाल्लान मन्यते, यथा स्परे युक्त्वा पीता चअ 
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कप्तोस्थितत तथा । तस्माज्नापरहुश्याना स्वपने विप्रतिपत्ति 

दृष्टा । अतो मन्यामहे तेपामग्यमन्त्वं॒स्वप्रहश््यवदनाश 

कूनीयमिति । तस्माद्ाद्यन्तवक्त्वस्युभयत समानमिति भि- 

भ्यैव खलु ते स्मृता ॥ 

अपूर्व स्थानिधरमों हि यथा स्वगेनिवासिनाम् | 
तानय पेक्षते गत्वा यथेवेह सुशिक्षित" ॥ < ॥ 

खप्रजाप्रदधेदे्ो समत्वाज्ञाम्रदधेदानामसत्त्वमिति यदु 

क्तम , तदसन । कम्मान 2 रष्टान्तस्यासिद्धत्वात्त । कथम 

नहि जाग्रहद्याये, ते भना म्बप्न दयन्त । किंतर्हि? 

अपृर्वं स्वप्ने पश्यति चतुलन्म गजम।रूढाऽमुजमाप्मानम । 

अन्यद्प्येवप्रकारमपूर्व पश्यति स्वप्ने । तन्नान्येनामता 
सममिति सदेव । अता नष्टान्तोऽनिद्ध । तस्मात्स्वान 

वज्ागरितस्यासन्त्वमित्ययुक्तम । तन्न । स्वपने हृष्ठमपूर्व 

यन्मन्यसे, न तस्स्वत सिद्धम । किं तहि असूत 

स्थािधर्मो हि, स्थानिनो द्रष्टुरेव हि स्वप्नस्थानवतो धम , 
यथा स्वकीनिवासिनामिन्द्रारीना सष्स्नाक्षत्वादि, तथा म्ब- 

प्रन्योऽपूर्बोऽय धमे , न स्वत सिद्धो द्रष्टु स्वरूपवत् । तान् 

ण्वप्रकारानपूवौन्सचित्तनिकल्पान अय स्थानी य॒ व्वप्रद- 
कश्वप्रस्थान गत्वा प्रेत । यथैव इह रोके सुरिष्ठिवदेशगन्त- 



वेतथ्यप्रकरणम् । १२७ 

रमार्मस्तन मार्गेण देशान्तर गत्वा पदाधौन्पश्यति, 

तदत । तस्माद्यथा स्थानिधमौणा रल्नुसपैमगरृष्णिकादी 
नामसत्त्वम् , वथा स्वप्नदृ्यानामप्यपू्ीणा स्थानिधमैत्वमे- 

वेल्यसन्त्वम् , अतो न स्वप्नदृष्टान्तस्यासिद्धत्वम ॥ 

स्वमहत्तावपि तन्तश्चेतसा कदिपत त्वसत् । 
बहिशेतो गृहीत सृष्ट वैतथ्यमेतयो ॥ ९ ॥ 

अपूवैस्वाश्चङ्का निराक्रलय स्वप्नहृष्टान्तस्य पुन स्वप्न 

वुस्यवा ज्द्धेदाना प्रपच्चयन्नाह-- स्वप्लघ्र्चावपि स्व 
प्नस्थानेऽपि अन्तश्चत्तसा मनोरथसकस्पितमसत्, मक- 

ल्पानन्तरसमकारूमेवादर्ध॑नात् । तत्रैव स्वप्न बहिश्चतमा 

गृष्टीत चक्चुरदिद्धारणोपर्च्ध घटादि सदिलेवमसत्यमित्ति 

निश्ितेऽपि सदसद्धिभागो दृष्ट । उभयोरप्यन्तवदिश्चेत 

कल्पितयेर्वितथ्यमेव दृष्टम ॥ 

जागर्ृतताषपि त्वन्तश्रेतसा करिपत त्वसत् । 

बहिश्ेतोगृहीतं सयुक्त वैतभ्यमेतयो ॥ १० ॥ 

सदसतोकवैतथ्य युक्तम , अन्तवैहिश्चेत कल्पितत्वविषे 

षादिति । व्यार्यातमन्यत् ॥ 
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उभयोरपि वैतथ्य मेदाना स्थानयोयेदि । 

क एतान्युभ्यते भेदान्को वै तेषा विकरपक ।॥११॥ 

चोदक आह--स्वभ्नजाम्रसस्थानयोर्भेदाना यदि वैतभ्यम् , 

क एतानन्तवदिश्चेत कल्पितान्बुध्यते । को तै तेषा विक 

स्पक › स्मृतिज्ञानयो क आलस्बनमिलभिपराय › न चेन्नि 

रात्मवाद् इष्ट ॥ 

करपयल्यात्मनात्मानमात्मा देव स्वमायया । 

स एव बुभयते भेदानिति वेदान्तनिश्चय, ॥ १२ ॥ 

स्य॒ स्वमायया स्वमात्मानमापपा देव आत्मन्येव 

ब््यमाण मेदाकार कल्पयति रज्ज्वादाविव सपोदीन, 

स्वयमेव च तान्वुध्यते भेदान , तददेवेयेव बेदान्तनिश्चय । 

नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृदयाश्रय । न च निरास्पदे ण्व ज्ञान, 
स्मृती वैनाशिकानामिवेदभिप्राय ॥ 

विकरोत्यपरान्भावानन्तधित्ते व्यवस्थितान् । 

नियताश्च बहिध्थित्त एव कल्पयते पुः ।॥ १३ ॥ 

सकस्पयन्केन प्रकारेण कस्पयतीत्युच्यते-- विकरोति 
नाना कसेति अपरान् छोकिकान भावान् पदा्थीड्शब्दा 
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दीनन्याश्च अन्तथित्ते वासनारूपेण व्यवस्थितानन्याक- 

तान् नियतारच परथिव्यादीननियताश्च कल्पनाकारान् बहि 

रदिचत्त सन् , तथा अन्तर्रिचन्तो मनोरथादिरक्षणानियेव 

कट्पयति, परभु ईशर , आस्मेयर्थं ॥ 

चित्तकाखा हि येऽन्तस्तु द्रयकाखाश्च य बहि । 

करिपता एव ते सरवे विशेषो नान्यहेतुक ॥ १४ ॥ 
स्वप्नवचित्तपरिकलस्पित सर्वैभियेतदाशङ्कथते---यस्माञ्चि 

तपरिकरिपतैमनोरथादिलक्षणेदिचत्तपरिच्छेयैर्वखक्षण्य वा 
ह्यानामन्योन्यपरिन्छे्यत्वमिति, सा न युक्ताश्चङ्का । चित्त- 

काला हि येऽन्तस्तु चित्तपरिच्छेद्या ;, नान्यरिवत्तकाङन्य- 

विरेकेण परिच्छेदक कारो येषामु; ते चित्तक्राखा ; 

कस्पनाकार एबोपरूभ्यन्त इय्थं । द्वयकारार्च भेद 

काटा अन्योन्यपरिनछेद्या , यथा आगोदोष्टनमास्ते याव 

दास्ते तावद्भा दोग्धि, यावद्रा दोग्धि ताबदास्ते, तावानयमे 

तावान्सख इति परस्परपरिच्छे्यपरिच्छेदकत्न बाह्याना मेदा- 

नाम् , ते यकार । अन्तद्धिवत्तकाङा बाह्याश्च हय- 

काढा कर्पिता ण्व ते सर्वे। न बाह्यो इयकालत्वविरोष 

कर्पित.वन्यतिरेकेणन्यहेतुक । अत्रापि दहि सप्नदृष्टान्तो 

भकनयेव ॥ 
8 ए ए १ 
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अभ्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये वहि । 

करटिपता एष ते सरे विश्षेषस्त्विन्दियान्तरे ॥ १५॥ 

यदपि अन्तरव्यक्तस्व भावाना मनोबासनामावराभिव्य 

क्ताना स्फुटत्व वा बहिश्वक्षुरादीन्द्रियान्तरे विक्ेष , नासौ 

भेदामामस्तिप्वषत , स्वप्नेऽपि तथा दशनात् । किं तर्हि 

इन्द्रियान्तरकृत एव । अत ॒क्रर्पिता एव जाग्रद्धावा अपि 

स्वप्नभाववदिति सिद्धम ॥ 

जीव फर्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग्विधान् । 
बाद्यानाभयात्पिकाश्चैव यथाविच्स्तथास्परति ॥ १६॥ 

बाद्याध्यास्मिकाना भावानामित्तरेतरनिमिन्तमैमित्तिकतया 

कल्पनाया कं मूकमित्युन्यते-- जीव हेतुफलासकम ! अह 

करोमि, मम सुखदु खे" इत्येवलक्षणम । अनेवङ्न्नण एव 
द्ध आलनि रज्ज्वामिव सर्पं करपयते पैम । ततस्तादर्ध्येन 
क्रियाक्रारकपफरुमेदेन प्राणादीन्नानाविघान्मावान्याह्चानाध्या 

लिकाश्वैव कर्पयते । तत्र कर्पनाया को देतुरिप्युच्यत्त-- 
योऽसौ खय करिपतो जीव सबैकल्पनायामधिकृत , स 

यथाविद्य यारश्ी विद्या विज्ञानमस्येति यथाविद्य , वथा- 

विधैव स्द्रतिस्तस्येति तथास्मृत्तिभैवति स इति । अतो हेतु- 
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कर्पनाविज्ञानात्फङविज्ञानम् , ततो हतुफलस्मृति , ततसदि- 

ज्ञानम् , तत तद्थेक्रियाकारकतत्फरमेदविज्ञानानि, तेभ्यस्त- 

स्मृति , तत्समृतेदच पुनसतद्धिज्ञानानि इल्येव ब्यानाध्यात्मि- 
कादच इतरेतरनिमित्तनैमित्तिकभावेनानेकधा करूपयते ॥ 

अनिशधिता यथा रजुरन्धकरे विकरिषपता । 

सष॑धारादिभि्मावस्तद्रदात्मा विकसित ॥ १७॥ 

तत्र जीवकस्पना सवकस्पनामूरमिप्युक्तम , सैव जीव 
कस्पना किंनिभित्तेत्ि दष्टान्तन प्रतिपादयतति-- यथा छोके 

स्वेन रूपेण अनिदधिविता अनवधारिता एवमेवेति रल 
मन्दान्धकारे किं सपै उद्कधारा दण्ड इति वा अनेकधा 

विकस्पित्ता भवतति पूर्व॑ खरूपानिद्वयनिभित्तम । यदि 

हि पूर्वमेव रल्नु स्वरूपेण निदिता स्यात्, न सपौदि- 

चिकस्पोऽभविष्यत् , यथा स्वहस्ताङ्कुस्यादिषु , एष दृष्टा 

न्त । तद्वद्धेतुषूकादिससारधमौनथेविखक्षणतया स्वेन चिष्यु 

डविज्ञप्तिमाल्तसत्ताद्यरूपेणानिसिचितत्वाल्नीवप्राणाद्यनन्तभा- 

चभेदैरासा विकरिपित इयेप सर्वोपनिषदा सिद्धान्त ॥ 

निधिताया यथा रज्ज्वा विकल्पो विनिवतेते । 
र्लरेवेति चारैत तद्रदात्मविनिश्वय ॥ १८ ॥ 
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रस्ुरेवति निश्चये सपौदिविकल्पनिष्टृत्तौ रल्नुरेवति चाद्वैत 
यथा, तथा नेति नेत्तीति स्वैससारधर्मदयून्यप्रतिपादकशाख 

जनितविज्ञानसूयाखोककृतात्मविनिश्चय ‹ आस्मैवेद सर्वैमपू- 
्बाऽनपरोऽनन्तराऽबाह्य सबाह्याभ्यन्तरो हयजोऽजरोऽमलो 

ऽभय एक एवाद्य ` इति ॥ 

प्ाणादिभिरनन्तेस्तु भावेरेतैविकरिपत । 
मायेषा तस्य देवस्य ययाय मोहित स्वयम् ॥ 

यदि आस्ैक एवेति निश्चय , कथ प्राणादिभिरनन्ते 

भरेते ससारलक्षणैर्विकस्पित इति  उन्यते शणु-- मायैषा 
तस्यास्मनो दृबस्य । यथा मायाविना विहिता माया गगन- 

मततिविमर सुमिते सपलखारोस्तरभिराकीणेमिव करोति, 
तथा इयमपि दवस्य माया, यया अय स्वयमपि माहित 

इव महितो भवति । ‹ मम माया दुर्या ` इप्युक्तम् ॥ 

प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विद । 

गुणा इति शणविदस्तच्वानीति च तद्विद' ॥ २० ॥ 

पादा इति पादविदौ विषया इति तद्विद । 

का इति छोकविदो देवा इति च तद्विद ॥ २१॥ 
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बेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विद । 

भोक्तेति च मोक्तृविदो भोञ्यमिति च तदिद ॥ 

भृषम इति भूषेमविद" स्थर इति च तद्विद । 

मूते इति भूतैविदोऽमूते इति च तद्विद ॥ २३॥ 

काक इति कालविदो दिक्च इति च तद्विद, । 

वाडा इति बादविदौ शुवनानीति तद्विद ॥ २४॥ 

मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विद । 

चित्तमिति चित्तविदो धमोधर्मो च तद्विद ॥ २५ ॥ 

पश्च विंशक इत्येके षडश इति चापरे । 

एकत्रिक्षक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥ २६ ॥ 

लोकोलोकविद प्राहुराश्रमा इति तद्विद, । 

लीपुनपुसक ठेङ्गा' परापरमथापरे ॥ २७ ॥ 

खष्टिरिति खष्टिविदो छय इति च तद्विद । 

स्थितिरिति स्थितिषिद सर्वे चेह तु स्वेदा ॥२८॥ 

प्राण प्राज्ञो बीजात्मा, तस्कायैमेदा हीतरे स्थियन्ता । 
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अन्य च सव शौकिका सवैप्राणिपरिकल्पिता मेदा 
रज्ञ्वाभिव सपौद्य । तन्द्न्ये आस्मन्यार्मस्वरूपानिश्चय 
हतोरविद्यया कस्पिता इति पण्डितोऽथ । प्राणादि- 

ऋछाकाना प्रलेक पद् थैब्यार्याने फल्गुप्रग्रोजनस्वास्लिद्धपदा 
यत्वाज्च यज्ञो न कृत ॥ 

य भाव दश्ये्रस्य त भाव सतु प्यति) 
त चायति स भूत्वासौ तदह समुपैति तम् ॥ २९ ॥ 

किं बहुना ? प्राणादीनामन्यतमसुक्तमलुक्त बा अन्य य 

भाव पदार्थ दरये्ा चार्योऽन्यो वा आप्त इदमेव तन्तव 

भिति, सते भावमातमभूत पदयलययमहमिति वा ममेति 
वा, त च द्रष्टार स भावोऽवत्ति, यो दितो भाव, असौ सं 

भूत्वा रक्षति , स्वेनात्मना सत्तो निरुणद्धि । तस्मिन्प्रह् 
स्तद्भहस्तदभिनिनेश इदमेव तत्वमिति स त प्रहीतारम 
चैति, तस्यात्मभाव निगच्छतीलखै ॥ 

एतेरेषोऽपृथग्भावे परथगेषेति लक्षित । 
एव यो वेद तच्वेन कट्पयेत्सोऽविशद्धित ॥ ३० ॥ 

एतै भराणादिभि आप्मनोऽश्रथगमूतैरप्रथगमावै एष 
४ श १०१ आत्मा रल्मुरिव सपोदिविकस्पनारूयै प्रथगेवेति रक्षित 
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अभिलक्षित निश्चित मूडैरिलयथै । विवेकिना तु रच्राभिव 
कर्षिता सपौदयो नात्मव्यतिरेकेण प्राणादय सन्तीदय- 

भिभ्राय , ° इद् सर्वं यदयमाप्मा ' इति श्रते । एवमात्मव्य- 

तिरेकेणासनत्व रल्ुसप॑वबदात्मनि कलस्पितानामात्मान च 
केवर निर्विकल्प यो वेव तत्वेन श्रुतितो युक्तितश्च, स 
अबिश्कितो वेदार्थ विभागत कर्पयेत् कल्पयतीयथं -- 
इदमेवपर वाक्यम् अदोऽन्यपरम् इति । न हयनध्यास्मचिद्धे- 

दान्ज्ञातु शक्रोति वत्त्वत ; ' न इहयनध्याप्मवित्कश्चिक्कियाफ- 

छयुपाद्रयुते ` इति हि मानव वचनम् ॥ 

सखममाये यथा इषे गन्धवेनगर यथा । 
तथा विश्वमिद ट वेदान्तेषु विचक्षणे ॥ ३१ ॥ 
यदेतदेतस्यासत्त्वमुक्त युक्तित , पदेतद्ेदान्तप्रमाणावगत 

मिलयाह-- स्वप्र माया च खप्रमाये असद्रस्त्वार्मिके 

सलयौ सद्रस्स्वास्भिके इव रक्ष्येते अविवेकिभि । यथा 

च प्रसारितपण्यापणगृ्प्ासादस्ीपुजनपदव्यवहाराकीणैभिव 

गन्धर्वनगर ददयमानमेव सत् अकस्मादभावता गत दृष्टम्; 

यथा च खप्रमये दष्टे असद्रपे, तथा विश्वमिद दैत सम 

स्तमस दुष्टम् । कदयाह-- वेदान्तेषु, ‹ नेह नानास्ति किंचन 

८ इन्द्रो मायाभि ` ‹आत्मैवेदमम्र आसीत् › 'ब्रहयवेदमय 
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आसीत् ' ! द्वितीयाद्वै भय भवति ` (न तु तहितीयमस्ति' 
“यत्न त्वस्य स्वैमापैवाभूत ` इत्यादिषु, विचक्षण निपुण- 

तरवस्तुद्चिभि पण्डितैरियथं , ‹ तम शरशभ्रनिभ दृष्ट वर्षे 

बुहुदसनिभम् । नाशप्राय सुखाद्धीन नाशोत्तरमभावगम् " 

इति स्यासस्प्रते ॥ 

न निरोधो न चोपत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न सुन तरै युक्त इयेष परमार्थता ॥ ३२॥ 

प्रकरणार्थोपसहारार्थोऽय शोक -- यदा वितथ दैतम 
आत्मैवैक परमार्थत सन्, तदा इद् निष्पन्न भवति---स- 

वोऽय कौकिको वैदिकश्च व्यवहारो ऽविद्याविषय एवेति । 
तदा न निरोध , निरोधन निरोध प्रय , उत्पत्ति जन- 

नम्, बद्ध ससारी जीव , साधक साधनवान्मोक्षस्य, खु 

सुश्च मोचनार्थी, मुक्त ॒वियुक्तबन्ध । उत्पत्तिप्ररख्ययोरभा 

वाद्रद्धादयो न सन्दीयषा परमाथेता । कथसुत्पत्तिप्रङथयो- 

रभाव इति, उन्यते-- दवैतस्यासत्त्वात । ° यत्र हि द्वैतमिव 
अवति ' ‹ य इह नानेव परयति ` ‹ आस्मैवेव सर्वम् ' ‹ जहौ 
वेद खवेम् ' ‹ एकमेवाद्धितीयम् * ‹ इद् सर्वं यदयमात्मा ` 
इत्यादिनानाश्रुतिभ्यो दवैतस्यासत्त्व सिद्धम् । सतो हुत्पत्ति 
भ्रख्यो वा स्यात्, नासत शाश्चवरिषाणादे । नाप्यद्ेतमुत्प- 
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दयते प्रीयते वा । अद्वैत च, उप्पत्तिप्रखयवश्चेति विप्रतिषि 

द्धम् । यस्तु पुनद्वैतसन्यवहार , स रज्जुसरपवदात्मनि प्रा- 
णादिलक्षण करस्पित इत्युक्तम्, न हि मनोविकर्पनाया र- 

जज्ुसपौविरुक्षणाया रउ्वा प्रय इत्यत्तिवा , न च मनसि 

रञ्जुखयेस्योत्पत्ति प्रख्यो वा, न चोभयतो वा । तथा 
मानसत्वाविशेषादटैतस्य । न हि नियते मनसि सुधुपे वा 

दैत गृह्यते , अतो मनोविकस्पनामात्रद्वैवमिति सिद्धम् । त 

स्मात्सूक्तम्--- हतस्यासतत्वान्निसोधाद्यभाव परमार्थेति । 

यश्चेव द्ैताभावे शाखरव्यापार , नाद्धैते, विरोधात्, तथा 

च सयदधितस्य वस्तुत प्रमाणाभावाच्छरन्यवादप्रसङ्ग , द्वैत- 
स्य॒ चाभावात्, न, रज्जुवत्सपौदिकल्पनाया निरास्पदप्वे- 

ऽचुपपत्तिरिति प्रप्युक्तमेतत्कथसुञ्जीवयसीति, आह--रञ्जुर 

पि सपैविकस्प्यास्पवभूता करिपतैवेत्ति नषटान्तादुपपत्ति , 

न, विकल्पनाक्षये अधिकस्पि्तस्याविकार्पतः्वादेव सखत्त्वो 

पपत्ते , रञ्जुसपेवदसत्वमिति चेत्, न एकान्तेनाविकरस्पि- 

तत्वात् अविकर्पितरण्ज्वदावत्पराकसपौ भावविज्ञानात्, वि 

कत्पयितुश्च प्राग्विकस्पनोत्पत्ते सिद्धत्वाभ्युपगमादेवास 

त्वालुपपत्ति । कथ पुन सरूपे उयापाराभवे शाखस्य 

दवेतविज्ञाननिवतेकत्वम £ नैष दोष, रज्ञ्वा सपौदि 
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वद्ात्मनि दतम्यानिन्याध्यस्तत्वात कथ सुप्यह दुखी 

मूढो जातो गतो जीर्णो देहवान पश्यामि व्यक्ता 

व्यक्त कता फटी सयुक्त वियुक्त क्षीणो ब्ृद्धोऽह् ममैत 

इयेवमादय सर्वे आप्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मा पतेष्वनु- 
गत , सवे्ाव्यभिचारात्, यथा सर्प॑धारादिभेदेषु रज्जु । 
यदा चैव विरेष्यस्लरूपप्रययदख सिद्धत्वान्न कर्तव्यत्व 
शाखेण । अकृतकवै च शाख कृतानुकारित्वे अप्रमाणम् । 

यत॒ अविद्याध्यारोपितसुखित्वादिविशेषप्रतिबन्धादेवास्मन 

स्वरूपेणानवस्थानम , स्वरूपावस्थान च श्रेय इति सुखि- 

त्वादिनिवतैक शाख्ममात्मन्यञ्ुखित्वादिप्रययकरणेन नेति 
नेयस्थूखादिवाक्यै , आरमस््रूपवदसुखिप्वादिरपि सुखित्वा- 
दिभेदेषु नाजुष्त्ताऽस्ति धम । यथनुवरत्त स्यात् , नाध्यासे 

प्येत सुखित्वादिरक्षणो चिश्षेष , यथोष्णप्वगुणविशेषबयग्नौ 

शीतता , तस्मान्नितिशेष णवाप्मनि सुखित्वादयो विषा 
करिपिता । यत्त्वसुखित्वादिक्चाख्रमात्मन , तर्सुखित्नादि- 

विशेषनिषृत्त्यथमेवेति सिद्धम । / सिद्ध वु निवकतेकत्वात् ' 

इयागमविदा सूत्रम ॥ 

भावैरसद्धिरेवायमद्रयेन च करिपत । 

भावा अष्यदरयेनेव तस्माददयता शिवा ॥ ३३ ॥ 
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पू्व्छोकार्थस्य हेतुमाह --यथा रजञ्स्वामसद्धि सपंवा- 
रादिभि अद्येन च रञ्जुद्रन्येण सता अय सपं इति धा 
रेय दण्डोऽयमिति वा रज्युद्र्यमेव कर्ष्यते, एव प्राणादि- 

भिरनन्तै असद्िरेव अविद्यमान , न परमार्थत । न हप्र 

ङिति मनसि कशिद्धाव उपङक्चयितु शक्यते केनचित्, न 

चात्मन प्रचरनमस्ति । प्रचङितस्थैवोपरभ्यसमाना भावा न 
परमार्थत सन्त कल्पयितु शक्या । अत॒ असद्धिरेव भ्रा 
णादिभिभौवैरदयेन च परमार्थसता आप्मना रज्जुवत्सवैवि- 
कल्पास्पद् भूतेन अय स्वयमेवात्मा कल्पित सदैकस्वभावोऽपि 

सन् । ते चापि प्राणादिभावा अद्भयेनैव सता आत्मना 

विकरटिपता , न हि निरास्पदा काचित्कर्पना उपपद्यते , अते 

सर्वकर्पनास्पदत्वास्स्वेनात्मना अद्भयस्य अव्यभिचारात् क 

स्पनाबस्थायामपि अद्वयता श्षिवा , कस्पना एव त्वहिना , 

रञ्जुसर्पादिवस्त्रासादिकारिण्यो हि ता । अद्वयता अभया, 

अतं सैव शिवा ॥ 

नात्पमावेन नानेद न स्वेनापि कथचन । 

न पृथड. नापृथककिचिदिति तत्त्वविदो विदु ॥ ३४॥ 

कतश्चाद्वयतवा शिवा ? नानाभूत प्रथक्त्वम् अन्यस्य अ- 

नयस्मात् यत्र दृष्टम् , तघारिन भवेत् । न छत्रादये परमा- 
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श॑मलयाप्मनि भ्राणादिमसारजातभिह जगत् आत्मभावेन प 

गमार्थस्वरूपेण निदून्यमाण नाना वस्तवन्तरभूत भवति; 
यथा रज्जुस्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणो न नानाभूत् 

कस्पित सर्पोऽस्ति, तदत् । नापि स्तेन प्राणाद्यात्मना इद 

विद्यते कदाचिदपि, रज्जुसपेवस्कर्पितत्वादेव । तथा अन्यो- 

न्य न प्रथक् प्राणादि वस्तु यथा अश्वामह्िष परथग्विद्यते, 

ण्वम् । अत असत्त्वात् नापि अप्रथक् विद्यतेऽन्योन्य परेण 

वा किंचिदिति । एव ॒परमार्थतक्वबिदो ब्राह्मणा बिदु । 

अत॒ अंशियहैतुत्वाभावादद्रयतैव गिवेयभिप्राय ॥ 

वौीतरागभयक्रोधैयनिभिरवेदपारगै । 

निर्विकद्पो छ्य इए प्रपश्चोपश्मोऽद्रय ॥ ३५ ॥ 

तदेतप्सम्यग्दक्षंन स्तूयते-- विगतरागभयक्राधादिसवं 

दोषै सवेदा मुनिभि मननकीङेर्विवेकिभि वेदपारमै 

अवगतवेदान्ताथैतत्त्यैज्ञोनिभि निर्विकल्प सवैविकर्पशल्य 
अयम् आत्मा दृष्ट उपल्ग्धो वेदान्तार्थतप्परै , प्पश्चोपशम , 

प्रपच्वो द्वैतमेदविस्तार , तस्योपश्षमोऽभावो यभ्मिन्, स 

आत्मा प्रपच्ोपक्ाम , अत ण्व अद्वय विगतदोवैरेव 

पण्डितरवेदान्ता्थतप्पैरे सन्यामिभि अयमात्मा द्रष्टु शक्य ; 
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न ५ 

नान्यै रागादिकल्ुषितचेतोभि स्वपक्षपातिदरनैस्ताकिका 

दिभिरिलयभिप्राय ॥ 

तस्मादेव विदित्वेनमद्रेते योजयेस्स्पृतिम् । 
अद्वैत समलुपभराप्य जडवछ्धोकमाचरेत् ॥ ३६ ॥ 

यस्मास्सर्वानर्थोपरामरूपत्वादद्वय शिवमभयम् , अतत एव 

विदित्वैनम् अद्वैते स्मृति योजयेत् , अद्धैतावगमायैव स्मृति 

कुर्यादिलयर्थ । तश्च अदैतम् अवगम्य ‹ अहमस्मि पर् ब्रह्म 

इति निदित्वा अश्छनायाद्यतीत साक्षादपरोक्षादजमार्मान 

सवरोकन्यवहारातीत जडवत् रोकमाष्वरेत्, अप्रख्याप- 

यन्नात्मानमहमेवचिध इयभिप्राय ॥ 

नि.स्तुतिर्निनिमस्कारो नि.स्वधाकार एव च । 
चखाचलनिकेतश्च यति्यादच्छिको मवेत् ॥ २७ ॥ 

कया चर्यैया खोकमाचरेदिति, आह-- स्तुतिनमस्कारा- 

दिसबैकसैविवजित यक्तसबैबाद्यैषण परतिपन्नपरमष्टसपारि- 

राज्य इलयमिभ्राय , “एत वै तमात्मान विदित्वा" इयादिश्चुते ; 

^ तद्ुद्धयस्तदाप्मानस्तननष्ठास्तप्परायणा ' इद्यादिस्यतेश्च । 

चर शरीरम् , प्रतिक्षणमन्यथाभावात्; अवल्म् आत्म- 
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तत्वम् । यदा कदाचिद्धोजनादिसव्यचहारनिमिनत्तमाकाशवद् 

चर म्वङूपमात्मतन्वम् आत्मनो निकेतमाश्रयमात्मस्थिति 

विस्मय अहमिति मन्यते यदा, तदा चर देहो निकेतो यस्य 

सोऽयमेव चरचलमिकेतो विद्ान्न पुन्वाह्यविषयाश्रय । 

सख च यादन्छिको भवेत् , यनन्छाप्राप्रकौपीनान्छादनभ्रास 

सा्रदेहस्थितिरियथ ॥ 

तच्वमा+यात्मिक दृष्टा त्व दष्टा तु बाद्यत । 

तत्चीभूतस्तदारामस्तत्वाद्भन्युतो भवेत् ॥ ३८ ॥ 

बाह्म प्रथिव्यादि ततत्वमाध्यास्मिक च देहादिरुक्षण 

रब्नसपौनिवस्स्वप्रमायादिवश्च असत्; ‹ बाचारम्भण विकारो 

नामधेयम् ` इयादिश्रेते । आस्मा च सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजोऽपूर्वोऽनपरोऽनन्तरोऽबाह्य करसन तथा आकरारावत्सर्व 
गतत सृ््मोऽचरो निशुंणो निष्कटो निष्क्रिय ' तत्सल्य 
स आत्मा तत्त्वमसि ' इति श्रुते , इत्येव तत्तत दष्टा तत्वी- 
भूतस्तदारामो न बाह्यरमण , यथा अतत्त्व कथ्चित्तमा- 
त्मत्वेन प्रतिपन्नधिन्तचरनमनु चङितमात्मान मन्यमान 

तर्त्वाश्चछित देहादिभूतमास्मान कदाचिन्मन्यते प्रन्युतोऽदह- 
माप्मतत्त्वादिद्ानीभिति, समाष्टिते तु मनसि कदाचि 

सत्त्व भूत ् रसन्नम।पमान मन्यते इदानीमस्मि तत्वीभूत इति, 
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न तथा आत्मविद्धवेन् , आत्मन एकरूपत्वात् , स्वरूपग्रत्य 

वनासमवाश्च । सदेव ब्रह्मस्मीयप्रच्युतो भवेत्तन्त्वात् , सदा 

अप्र्युताप्मतत्त्वदक्ैनो भवेदिलयभिप्राय , ‹द्युनि चैव श 
पाके च ' ‹ सम सर्वेषु भूतेषु' इत्यादिस्पते ॥ 

इनि द्वितीय वैनथ्यप्रकरण स पूणम् ॥ 



अदैतपकरणम् ॥ 

उपासनाधरितो रमो जाते ब्रह्मणि वेते 

भागुत्पततेरन सर्वं तेनासौ कृपण स्मृत ॥ १॥ 

ओंकारनिणय उक्तं ॒॑प्रपश्चोपश्षम शिषोऽद्रैत आमिति 
प्रतिज्ञामात्रेण, ‹ ज्ञाते द्रैत न विद्यते ' इति च । त्र द्वैता- 
भवस्तु वैतभ्यप्रकरणेन स्वप्रमायागन्धर्वनगरादिदृ्टान्तेर- 

इयस्ाद्न्तवत््वादिहेतुभिस्तकेण च प्रतिपादित । अद्वैत 

किसागममान्नण प्रतिपत्तव्यम् , आहोसिित्तर्केणापीलयत आह् 

-- शक्यते तकेणापि ज्ञातुम , तत्कथमियद्वैतप्रकरणमा- 
रभ्यते । उपास्योपासनादिमेदजात सम॑वितथम , केवर 

श्चाप्मा अद्रय परमाथ इति स्थितमतीते प्रकरणे, यत 

उपासनाभित उपासनामात्मनो मोक्षसाधनत्वेन गत उपा- 

सकोऽह ममोपास्य ब्रह्म । तदुपासन कृत्वा जाते ब्रह्मणी 

दानीं बतेमान अज ब्रह्म शरीरपातादर््वं प्रतिपत्स्ये प्रागु- 

त्पत्तेश्चाजमिद् सर्वमह च । यदा्मकोऽह प्रागुतपत्तेरिदानी 

जातो जाते ब्रह्मणि च ब्तेमान उपासनया पुनस्तदेव प्रति- 
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पत्म्ये इयेवञुपासनाभितो ध्म साधक येनैव श्ुद्रनक्ष- 
वित्, तेनासौ कारणेन कृपणो दीनोऽस्पक स्पृतो निदया- 
जब्रह्मदरिभिमेहाप्मभिरि्यभिप्राय , ‹ यद्वाचानमभ्युदित येन 
वागभ्युद्यते । तदब बह्म प्व विद्धि नेद् यदिदमुपासते 

इलयादिश्चुतेस्तख्बकाराणाम् ॥ 

अतो वह्ष्याम्यकार्षण्यमजाति समता गतम् । 

यथा न जायने किंचिल्नायमान समन्तत ॥ २॥ 

सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मान प्रतिपतत॒मशशक्तुवन् अचि- 

दया दीनमात्मन मन्यमान जातोऽदहः जाते ब्रह्मणि वर्ते 

तदुपास्लनाभित सन्न्रह्म प्रतिपर्स्ये इयेव प्रतिपन्न कृपणो 

भवति यस्मात् , अतो ब्ष्यामि अकापैण्यम् अकृपणभाव 

मज ब्रह्म । तद्धि कार्पैण्यास्पदम् , ‹यत्रान्योऽन्यत्पशयलन्य- 

च्छरृणोलयन्यद्विजानाति तदर्पम् ' ‹ मदय तत् ° वाचारम्भण 
विकारो नामधेयम् * इयादिश्रेतिभ्य । तद्धिपरीत सबा 

इएुभ्यन्तरमजमकापेण्य भूमाख्य ब्रह्म , यस्माप्याविदयाछृत- 
सर्व॑कार्षण्यनिधृत्ति , तद्कार्षण्य वक््यामीयथे । तत् अ 

ज्ञाति अविद्यमाना जातिरस्य । समता गत सवैसाम्य 

गतम् , कस्मात् 2 अवयवतैषम्याभावात् । यद्धि सावयव 

+ { [| 10 
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वस्तु, तदवयववैषम्य गन्छल्नायत इत्युच्यते , इद् तु निरव- 

यत्त्वात्समता गतमिति न कैश्चिदवयवै स्फुटति, अत 
अजाति अकाषैण्य समन्तत ॒ समन्तात , यथा न जायते 

किंचित् अल्पमपि न स्फुटति रस्नुसपैवदविदाछ्ृतदृष्टथा 

जायमान येन प्रकारेण न जायते सवेत अजमेव ब्रह्म भवति, 

तथा त प्रकार श्रण्वियथे ॥ 

आत्मा द्याकाश्वल्नीवैेगकाशैरिवोदित । 

रादिव सघतिजाताबितन्निदशैनम् ॥ २ ॥ 

अजाति ब्रह्माकार्पेण्य वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातम्, तत्सि- 

उधर्थ हेतु दृष्टान्त च वन्यामीयाहू-- आत्मा पर दहि य 

स्मात् आकाशवत् सूक्ष्मो निरवयव सवेगत आकाश्चवदुक्त 

जीतरै क्षेत्र्षे प्रटाकारौरिन वटाकासतुस्यै उदित उक्त , 

ख एव आकारसम पर आत्मा । अथवा घटाकारैयथा 
आकाश उदित उत्पन्न, तथा परो जीवाप्मभिरप्पन्न , 

जीवात्मना परस्मादाप्मन उप्पत्तियौ श्रूयते वेदान्तेषु, स्पा 

महयकाशाद्भटाकाश्लोलत्ति्मा, न परमार्थत इदयभिप्राय । 

तस्मादेबाकाशाद्धटादय सघाता यथा उत्पद्यन्ते, एवमाका- 

शस्थानीयाप्परमाप्मन प्रथिव्यादिभूतसघाता आध्यात्मि- 
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काञ्च कायेकरणङक्षणा रल्ुस्पैवद्विकस्पिता जायन्ते , अत 
उच्यते-- घटादिवच्च सघातैरुदित इति । यदा मन्ददुद्धि- 
प्रतिपिपादयिषया श्रुत्या आसनो जातिरुच्यते जीवादीनाम् , 
तदा जातादुपगस्यमानायाम् एतत् निदशेन दृष्टान्त यथो- 
दिताकाश्चवदिलयादि ॥ 

घटादिषु पर्छनेषु घटाकाशादयो यथा । 
आकाशे सप्रखीयन्ते तद्रलनीवा इषटात्मनि ॥ ४ ॥ 

यथा घटाद्युपपतत्या घटाकाश्ाद्युप्पत्ति , यथा च घटादि- 

म्रख्येन घटाकाज्ञादिप्रख्य , तद्हेहादिसधातोत्पत्त्या जीवो 

त्पत्ति तसख्येन च जीयानाम् इह आत्मनि प्रख्य , न स्वत 

इय्थं ॥ 

यथैकस्मिन्धटाकारे रजोधूमादिमि्यते । 
न सर्वे समरयुज्यन्ते तद्रीवा' सुखादिभि, ॥ ५॥ 

सभदेदेष्वात्मेकपवे एकस्मिन् जननमरणञुखदु खादिमलया 
मनि सबत्मना तस्सबन्ध क्रियाफटङसाकयै च स्यादिति ये 

प्वाहरदैतिन › सान्ध्रतीदमुल्यते-- यथा एकस्मिन् घटाकाश 

रजोधूमादिभि युते सयुक्त न सवे घटाकाश्चादय तेद्रजो- 

धूमादिभि सयुज्यन्त, तद्त् जीवा सुखादिभि । नयु, 
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एक ष्वाप्मा) बाढम, नतु न श्रुत प्वया आकाश्चवस्सर्व 

सधातेष्वक एवात्मेति " यदेक एवाप्मा, तर्हि सवत्र सुखी 
दुखी च स्यात्; न चेद सारयस्य चोद्य समवति, नहि 

साख्य आत्मन सुखदु खानिमत्वमिन्छपि, बुद्धिसमव्राया- 
भयुपगमास्छुखदु खाढीनाम , न चोपरुष्िस्वरूपस्याप्मनों 

भेद फस्पनाया भरमाणमस्ति । भेदाभावे प्रधानस्य पाराग्यौ 

नुपपत्तिरिति चेन् ; न, प्रघानच्तस्याथस्यात्मन्यससवा- 
यान्, यदि हि प्रधानछरृतो बन्धो मोक्षो वा अथे पुरुषेषु 

भेदन समवैति, तत प्रधानम्य पारा यैमास्मैकदे नोपप- 
द्रत इति युक्ता पुरूषभेल्कल्पना, न च मास्मैबैन्धो मोक्षो 

वाथ पुरुषसमवेतोऽभ्युपगम्यत, निधिशेषाश्च चेतनमाना 
आप्मानोऽभ्युपगम्यन्ते , अत पुरुषसत्तामातप्रयुक्तमव प्र 
धानस्य पाराग्यं सिद्धम, न तु पुरुषमद्प्रयुक्तमिति, 
अत पुरुषभेवकर्पनाया 7 प्रधानस्य पारा्यं हेतु, न 
चान्यप्पुरुषभेदकस्पनाया प्रमाणमग्ति माख्यानाम् । परस 
त्ामात्रमेव चैतन्निमिन्तीकृय सय वध्यते मुन्यते च प्रधा- 
नम , परग्चोपरबन्धिमात्रसन्तास्वरूपेण प्रधानप्रवृत्तौ हेतु , न 
केनचिद्धिरेषेणेति, केवङमूढतयैव पुरुषभेदकस्पना वेदार्थप- 
रिखयागश्च । ये ष्वाहूर्वशेषिकादय इन्छादय आस्मसमवायिन 
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इति , तदम्थसत् , स्पृतिहेतूना सस्काराणाभप्रदेश्षवलात्मन्य- 

समवायान् › आत्ममन सयोगाश्च स्मृत्युत्पत्ते स्मृतिनियमालु- 

पपत्ति , युगपद्वा सवेस्मु्यु्पत्तिप्रसङ्ग । न च भिन्नजातीया- 

ना स्परौदिष्टीनानामाप्मना मनञआदिभि सबन्धो युक्त । न च 

द्रव्यादूषान्या गुणा कमेसामान्यविज्ञेषसमवाया वा भिन्ना 

सन्ति । परेषा यदि ह्यलन्तभिन्ञा एव प्रन्यास्स्यु इन्छाद् 

यश्चास्मन , तथा सति द्रव्येण तेषा सबन्धालुपपत्ति । अ- 

युतसिद्धाना समब्ायलक्षण सबन्धो न विरुध्यत इति चेत्, 

न; इच्छादिभ्याऽनियेभ्य आप्मनो निलयस्य पूबैधिद्धत्वान्ना- 
युतसिद्धत्वोपपत्ति । आप्मना अयुतसिद्धत्वे च इन्छादीना- 
माप्मगतमहत्ववननिदयत्वप्रसङ्ग । स चानिष्टं , आस्मनोऽनि- 

मक्षप्रसङ्गान । समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे सति द्रव्येण स 

बन्धान्तर बाल्यम् , यथा द्रव्यरुणयो । समवायो निस्यस- 

बन्ध एवेति न वान्यमिति चेत्, तथा सति समवायसबन्ध 

चता निदयसबन्धम्रसङ्गाप्परथक्प्वानुपपत्ति । अलयन्तप्रथक्त्वे 

च्च द्रव्यादीना स्पशोवदस्परीद्रव्ययोरिव षष्ठ वथोलुपपत्ति । 

इच्छाश्युपजनापायचटुणचत्त्े च आत्मनोऽनियत्वग्रसङ्ग । 

देहफरादिवत्सावयवत्व विक्रियावन्व च देहादिवदेवेति दो 

खावपरिहार्थौ । यथा त्वाकाशस्य अविद्याश्यारोपितघटाद्यु 
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काङच धनरजोधूमादिभठे मिनि मख्वत , न गगन 
विषेकवताः 

भ 

याथातम्यविवेकेवताम् , तथा मवि अत्मा परोऽपि-- यो 

विज्ञाता प्रयक्-- डेशकरमफरमकङैमेखिन अबुद्धाना प्रय- 

गात्मविवेकरदितानाम् , नाप्मविवेकवताम् । न दयूषरदेश 

वृडुत््राण्यध्यारोपितोदकफेनतरङ्गादिमान › तथा नास्मा अ 

धारोपितहेश्ादिमलै मछिनो भवतीयथं ॥ 

मरणे सभवे चैव गल्यागमनयोरपि । 
स्थितौ सवशरीरेषु चाकारेनाविलक्षण ॥ ९॥ 

पुनरप्युक्तमेवार्थं प्रपश्चयत्ति---घटाकाञ्चजन्मनारगसना- 

गमनस्थितिवस्सर्यहारीरेष्ात्मनो जन्ममरणादिराकाशेनाचि- 

क्षण प्रयेतव्य इयर्थं ॥ 

सधाता खञ्रवत्सवै आत्ममायाविसर्निता । 

आधिक्ये स्साम्ये वा नोपपत्तिहिं विद्यते ॥ १०॥ 

घटादिश्थानीयास्तु देहादिसघाता खप्रदश्यदेहादिवन्मा- 

याविकरृतदेहादिवश्च आत्ममायाविसजिता ; आत्मनो माया 

अविद्या, तथा प्रस्युपख्थापित्ता , न परमाथेत्त सन्तीलयथे । 

यदि आधिक्यमधिकभाव तियैग्देहाचपेक्षया देवादिकायै- 
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करणसघातानाम्) यदि वा सर्वेषा समतैव, तेषा न हुपष- 

त्तिस्तभव , समवम्रतिपादको हेतु न बिश्यते नास्ति, हिय 

स्मात्त, तस्माद्विश्चाकृता ण्व, न परमार्थत सन्तीत्यथं ॥ 

रसादयो हि ये कोज्ञा व्याख्यातास्तेसिरीयके । 

तेषामात्मा परो जीव ख यथा सप्रकाशित ॥११॥ 

उत्पत्त्यादिबजितस्याद्रयस्यास्यात्मतन्त्वस्य श्ुतिश्रमाणक- 

त्वपरदशंना्थं वाक्षयान्युप यस्यन्ते-- रसादय अन्नरसमय 
प्राणमय इलयेवमादय कोशा इव कोशा अस्यादे , उन्तरोत्तरा- 

पेक्षया बहिभौवःपूर्वपूरवस्य व्याख्याता विसष्टमाख्याता तै- 

त्तिरीयके तैत्तिरीयकशाखोपनिषद्लथाम , तेषा कोकानामा 
त्मा येनाप्मना पच्चापि कोरा आत्मबन्तोऽन्तरतमेन । स हि 

सर्वेषा जीवननिमित्तप्वाञ्बीव । कोऽसाविलयाह-- पर एवा 

प्माय पूर्रेम सय ज्ञानमनन्त ह्म ` इति प्रकृत , यस्मा- 
दात्मन स्वप्रमायादिवदाकाश्चादिक्रमेण रसादय कोश 

क्षणा सघाता आत्ममायाविस्जिता इत्युक्तम । स॒ आत्मा 
अस्माभि यथा ख तथेति सप्रकारचित्त, *आप्मा द्याका 

दावत् ' इत्यादिकोकै । न तारकिंकपरिकरिपताप्मवत्पुषलु 
द्विप्रमाणगम्य इयभिप्राय ॥ 
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दयोदयोभेधुङ्ञाने पर बरह्म भकारितम् । 
पृथिन्याञुदरे चैव यथाकाञ्च भकारित ॥ १२॥ 

किंच, अधिदैवतमध्यात्म च तेजोमयोऽमूतमय पुरुष 

परथिव्याद्यन्तर्म॑तो थो विज्ञाता पर एवात्मा ब्रह्म स्वमिति 

द्रयोैयो आ द्ैतक्षयात् पर जहम प्रकारिततम् , कैलयाद-- 
ब्रह्मति्ाख्य मधरु अमृतम्; अगरृतत्व मोदनहेतुत्वात् , तद्ि- 

ज्ञायते यस्मिन्निति मधुज्ञान मधुनाह्मणम् , तस्मिन्नियथं । 
किमिवेयादह-- पृथिव्याम् उद्रे चैव यथा एक आका 
अनुमानेन प्रकाशित छोके, तद्रदिय्थं ॥ 

जीवातमनोरनन्यत्वममेदेन परशस्यते । 

नानात्व निन्यते यच्च तदेव हि समञ्जसम् ॥ १३ ॥ 

यज्युक्तित श्रुतितश्च निधौरित जीवद्य परस्य चात्मनो- 
ऽनन्यत्वम॒ अभेदेन प्रहास्यते स्तूयते हाखेण व्यासादि- 

भिश्च, यश्च सवेप्राणिसाधारण खाभानिक शाखि 

खै कुतारकिंकैविरचित नानात्वदशन निन्दते, (न तु तदि 

तीयमस्ति ! हितीयाद्वै भय भवति '  उद्रमन्तर कुरुते, 

अथ तस्य भय भवतति ` “ इद् सर्वं यद्यमाप्मा * ‹मृत्यो 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पयति ' इत्येवमादिवाक्यैरन्यै- 
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च ब्रह्मविद्धि यच्चैतत्, तदेव दहि समलस्षम् ऋरञ्ववबोध 

न्याय्यमिलय्थं । यस्तु ताकिंकपरिकर्पिता द्ष्टय , 

ता अनचृख्व्यो निरूप्यमाणा न घटना प्राश्चन्तीयभिध्राय ॥ 

जीवात्मनो पृथक्त्व यत्पागुत्यत्ते भ्रकीतितम् । 

भविष्यदरत्या गौण तन्युरख्यत्व हि न युज्यते ॥१४॥ 

नयु श्रुलयापि जीवपरमास्मनो प्रथक्त्व यत् प्रागुत्पत्ते 

उत्पत्त्यर्थोपनिषद्वाकयेभ्य पूं प्रकीर्तित कमंकाण्डे अनेकश 

काममेदत इद्काम अद् काम इति, परश्च (स दाधार 

प्रथिवी दाम् ` इल्यादिमन्त्रवर्णे , तत्न कथ कर्मज्ञानका 

ण्डवाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थस्यैवैकप्वस्य सामलस्य 

मवधायेत इति । अत्रोन्यते-- ‹ यलो बा इमानि भूतानि 

जायन्ते ' ‹ यथाग्रे क्षुद्रा विस्छुखिङ्गा ` ‹ तस्माद्रा एतस्मा- 

दात्मन आकाश्च॒सभूत्त ` ‹ तदैश्चत॒ तत्तेजोऽदजत' इ 
लयाचयुस्पत्त्यथापनिषद्ाक्येभ्य भाकप्रथकत्व कमेकाण्डे प्रकी 
तित यत्, तन्न परमार्थत । किं तरि? गौणम्, महाका 

शाघटाकाक्षादिभेदवत् , यथा ओदन पचतीति भविष्यद्रत््या, 

तद्वत् । न हि मेदवाक्याना कदाचिदपि युख्यमेदार्थंकत्वसु 

पपद्यते, स्वाभाविकाविद्यावस्राणिभेददृष्टयनुनादित्वादात्मभे- 
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द्वाक्यानाम् । इह च॒ उपनिषरस्ु उत्पत्तिप्रख्यादिवाक्यै- 
जीवपराप्मनोरेकत्वमेव प्रतिपिपाद्यिषित्तम् `" तत्त्वमसि ` 

° अन्योऽसाबन्योऽहमस्मीति न स वेद्" इयादिभि › अत 

उपनिषलस्वेकत्व श्रलया भतिपिपादयिषित भविष्यतीति भावि 

नीमिव वृत्तिमाभित्य कोके मेददृषटथयुवादो गौण एवेयभि- 

श्राय । अथवा, ! तदैक्षत ` ‹ तत्तेजोऽखजत' इत्याश्युतपत्त 

प्राक् ‹ एकमेवाद्वितीयम् › इत्येकत्व प्रकीर्तितम् , तदेव च 

‹ तत्सल सं आत्मा, तत्त्वमसि ` इल्येकप्व भविष्यतीति ता 

भविष्यदहुन्तिमपेक्ष्य यत्नीवात्मनो पृथकत्व यत्र कचिद्धाक्ये 

गम्यमानम् , तद्रौणम , यथा ओदन पचतीति, तद्त् ॥ 

मृष्ोहविस्फुलिङ्गाचे शष्टिया चोदितान्यथा । 

उपाय सोऽवताराय नास्ति भेदः कथचन ॥ १५॥ 

ननु यद्यप्पत्ते प्रागज सवंमेकमेवाद्वितीयम › तथापि ख- 
प्पत्तरूध्वं जातमिद सर्वं जीवश्च भिन्ना इति । मेवम्, अ- 

न्याथेत्वादुत्पत्तिशचुतीनाम् । पू्वेमपि परिहृत एवाय दोष -- 
स्वप्रवदाप्ममायाविसनजिता साता , धटाकागोत्पत्तिमेदा 

दिवल्नीवानाुतपत्तिमेदादिरिति । इत एव उत्पत्तिभेदादिश्रू- 

तिभ्य आचरष्य इहु पुनरत्यन्तिश्रुतीनामैदपयपरतिपिपादयिष- 
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याप-यास मृदोहविस्फुलिङ्गादिदृष्टा तोपन्यासै सषि याच 

उदिता प्रकाक्षिता कल्पिता अन्यथान्यथा च, स सवै सृष्टि- 
प्रकारा जीवपरमात्मैकल्वबुद्धयवतारायोपायोऽस्माकम् , यथा 

भराणसबादे वागाद्यासुरपाप्मवेधाद्य।रयायिका कलिता प्राणवै- 

लिष्टथबो धाबताराय , तदप्यसिद्धमिति चेत् ; न, शाखामेदेष्व- 

न्यथान्यथा च प्राणादिसवादृश्रवणान् । यदि हि वाद् परमाथ 
एवबाभूत् , एकरूप ण्व सवाद सवश्षाखाखश्रोष्यत › विसं 

दानेकप्रकारेण नाग्रोष्यत › श्रूयते तु, तस्मान्न तादभ्यै स- 

वादश्रुतीनाम् । तथोसत्तिवाक्यानि प्रयेतव्यानि । कल्पस 

गौभेदाप्सबादश्रुतीनासुत्पत्तिशरुतीना च प्रतिसगंमन्यथास- 

मिति चेन, न, निऽप्रयोजनत्वाद्यथोक्तबुद्धयवतारप्रयोज- 

नञ्यतिरेकेण । न हन्यप्रयोजनवतत्व मवादोत्पत्तिश्वुतीना 
शक्य कल्पयितुम् । तथास्वप्र्तिपत्तये ध्यानाथेमिति चैत; 

न, कर्होप्पत्तिभरखयाना प्रतिपत्तेरनिष्टप्वात् । तस्मादुत्पत््या- 

दिश्रुतय आप्मैकस्वबुद्धथवतारायैव, नान्याथौ कल्पयितु 

युक्ता । अतो नास्सयुप्पत्यादिषछतो भेद कथचन ॥ 

आश्रमाञ्िविधा ह्यीनम+यमोत्कृष्टदष्टय । 

उपासनोपदिष्टेय तदथेमनुकस्पया ॥ १६ ॥ 
यदि हि पर एवात्मा निलयञ्युद्धबुद्धसुक्तस्वभाव एक पर- 
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माथेत सन् ‹ एकमेवाद्ितीयम् ' इव्यादिश्ुतिभ्य , असदृन्यत् , 
किमर्थयञुपासनोपदिष्टा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य ' य 

आप्मापहतपाप्मा ` ‹ स क्रतु छुर्बीत ' ‹ आपमेत्येवोपासीत › 

इत्यादिशरुतिभ्य , कर्माणि चाभ्निहोत्रादीनि? श्णु तन्न 

कारणम्-- आश्रमा आश्नरमिणोऽधिररता , वणिनश् मा- 

गगा , आश्रमशब्दस्य प्रदश्चैनार्थत्वात् , भिविधा । कथन् 

हीनमध्यमोत्छृष्टदष्टय हीना निष्टा मध्यमा उत्कृष्टा च 

दृष्टि दैनसामथ्यै येषा ते, मन्दमभ्यमोत्तमवुद्धिसाम 
भ्योपिता इलय्थं । उपासना उपदिष्टा इय तदर्थ मन्दमध्य- 

मन्ष्टथाश्रमादर्थं कर्माणि च । न चापमैक एवाद्वितीय इति 

निशिवेोत्तमटष्टथथम् । दयालुना बेदेनातुकम्पया सन्मा- 

गगा सत कथमिमासुत्तमामेकप्वदृष्ट प्राप्नुयुरिति, ‹ यन्म- 

नरा न मते येनाहूमेनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेदं 

यदिदमुपासते * । तच्तवमसि ` ‹ आत्मैवेद सर्वम् ` इत्यादि 

श्रतिभ्य ॥ 

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निथिता इदम् । 
परस्पर विरभ्यन्ते तैरय न विरुध्यते ॥ १७ ॥ 

शास्मोपपत्तिभ्यामवधारितत्वादद्वयात्मददन सम्यग्ददौ 

नम्, तद्ाह्यस्वान्मिथ्यादश्ंनमन्यत् । इतश्च भिथ्यादृशेन 
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हैतिना रागद्धेषादिदोषास्पदप्वात् । कथम् £ खसिद्धान्तव्यव- 

स्थासु खसिद्धान्तरचनानियमेषु कपिरुकणाद्वुद्धादेतादिदष्टव- 

नुसारिणो दैतिनो निधिता , एवमेवैष परमार्थो नान्यथेति, 

तत्र तत्राचुरक्ता प्रतिपक्ष चात्मन पश्यन्तस्तं दिषन्त 

इलेवन रागद्वेषोपेता स्वसिद्धान्तददौननिमित्तमेव परस्परम् 

अन्योन्य विरुध्यन्ते । तैरन्योन्यविरोधिभिरस्मदीयोऽय वै 

दिक सचौनन्यत्वावालैकत्वदशंनपक्षो न चिरुभ्यते, यथा 

सखदस्तपादादिभि । एव रागद्रेषादिदोषानास्पदपादात्मेक- 

त्ववृद्धिरेव सम्यग्ददौनमिलयभिप्राय । 

अद्रैत परमार्थो हि दैत तद्वेद उच्यते । 
तेषाघुभयथा द्वैत तेनाय न विरुध्यते ॥ १८ ॥ 

केन हेतुना तैन विरुध्यत इप्युच्यते--अद्धैत परमार्थं , 
हि यस्मात् द्वैत नानात्व तस्याद्वैतस्य मेद तद्भेद , तस्य का 
योभियथे , ‹ एकमेवाद्वितीयम् ' ` तत्तेजोऽख्धजत ` इति श्रुते , 
उपपत्तेश्च, स्वचित्तस्पन्दनामाने समाधौ मूर्छया सुबुपरौ बा 
अभावात् । अत तद्धेद् उन्त्यते द्वैतम् । द्वैतिनां तु तेषा 
परमाथैतोऽपरमार्थतश् उभयथापि द्वैतमेव, यदि च तेषा 

श्रान्ताना द्वैतदृष्टि अस्माकमदेतदृष्टिरभ्रान्तानाम्; तेनाय 
हेतुना अस्मसक्षो न विरुध्यते तै , "इन्द्रो मायाभि › (न 
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तु वदितीयमस्ति' इति श्रुते । यथा मत्तगजारूढ उन्मत्त 
भूभिष्ठम् ' प्रतिगजारूढो ऽह गज वाहय मा प्रति ' इति ब्रुवाण 
मपि त प्रति न वाहयलयविरोधबुद्धया, तद्त् । तत॒ परमा 

तो ब्रह्मविदात्मैव द्रैतिनाम् । तेनाय हेतुना अस्मप्पक्षो न 

विरभ्यते तै ॥ 

मायया भिद्यते द्येतन्नान्यथाज कथचन । 

तच्वतो भिद्यमाने हि मल्यैतामगृत व्रजेत् ।॥ १९ ॥ 

दवैतमद्ैतमेद् हइस्युक्ते द्वैतमप्यद्वैतवत्परमाथसदिति खा 
प्कस्यचिदाशङ्केयत आह-- यत्परमार्थसद्द्रैतम् , मायया 

भिद्यत ह्येतत् तैमिरिकानेकचन्द्रवत् रजु स्पधारादिभिर्भे 
दैरिब, न परमार्थत, निरबयवप्वादासन । सावयव 

ह्यवयवान्यथाप्वेन भिद्यते, यथा सत् घटादिभेदै । तस्मान्न 

रबयबमज नान्यथा कथचन, केनचिदपि प्रकारेण न भिद्यत 

इत्यभिप्राय । तत्त्वतो भिद्यमान हि अमृतमजमद्रय खभावत 

सत् मलैता ब्रजेत्, यथा अश्रि शीतताम् तच्वानिष्ट खभा 

ववैपरीयगमनम् , सर्वप्रमाणविरोधात्त । अजमद्वयमात्म- 
तस्तव माययैव भिद्यते, न परमार्थत । तस्मान्न परमाथ- 
सदैतम् ॥ 
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अजातस्येव भावस्य जातिमिच्छन्ति बादिन 

अजातो ह्यमृतो भागो मत्यैता कथमेष्यति ॥ २० ॥ 

यतु पुन कचिदुपनिषश्यारयातारो ब्रह्मवादिनो बावदू 

का अजातस्यैव आत्मतत्त्वस्यासतस्य स्वभावतो जातिम् उ 
[क £ [५ त् ह 

त्पत्तिम इच्छन्ति परमाथेत एव, तेषा जात चेत् , तदेव म्यं 

तामेष्य्यवर्यम । स च अजातो ह्यमृता भाव स्वभावत 

सन्नात्मा कथ मर््तामेष्यति ? न कथचन मल्यैत्व सभाव 

्ैपरीलयमेष्यतीदयथ ॥ 

न भवल्यमृत मर्त्य न मत्यैममृत तथा । 

परकृतेरन्यथाभावा न कथ चिद्धविष्यति ॥ २१ ॥ 

यस्मान्न प्रवति अभृत म्यं छोके नापि म्यममृत तथा, 
तत प्रकते स्वभावद्य अ यथाभाव स्वत प्रच्युति न 

कथचिद्धविष्यति, अघ्नेरिबौष्ण्यस्य ॥ 

स्वेभावेनागूतो यस्य भावो गच्छति मल्यताम् । 
कृतकेमागृतस्तस्य कथ स्थास्यति निल ॥ २२ ॥ 

यस्य पुन्वादिन खभावेन अमृतो भाव मर्ता गन्छ- 
ति परमाथतो जायते, तस्य भ्रागुखत्ते स भाव स्वभावतो- 

[ [ 1] 
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ऽमृत इति प्रतिज्ञा मृषैव । कथ तर्हि कृतकेनामृत॒तस्य 

स्वभाव । कृतकेनामृत स कथ स्थास्यति निश्च ‡ अग्रत 

स्वभावतया न कथचिस्खास्यति । आत्मजातिवादिन सेधा 

अज नाम नस्येव । सवमेतन्मर्यम् , अत॒ अनिर्मोभप्रसङ्ग 

इत्यभिप्राय ॥ 

भूततोऽभूततो वापि खञ्यमाने समा श्रुति । 

निश्चित युक्तियुक्त च यत्तद्धवति नेतरत् ॥ २३ ॥ 

नन्वजातिवादिन दखष्टप्रतिपादिका श्रुतिने सगन्छ 
ते। बाढम; बिद्यते सरष्टिपरतिपादिका श्रुति ; सा स्व- 

न्यपरा, (उपाय सोऽवतारय ` इलयवोचाम । इदानीमु- 

क्तेऽपि परिहारे पुनश्चोद्यपरिहारौ विवक्षितार्थं प्रति घछष्टि- 

्रुयक्षराणासानुखोम्यविरोधशङ्कामात्रपरिहारार्थौो । भूतत 

परमाथेत सृज्यमाने वस्तुनि, अभूतत मायया बा माया- 
विनेव छुभ्यमाने वस्तुनि समा तुस्या सष्टश्रुति । ननु गौ 

णञुख्ययेदधेख्ये शब्दाथप्रतिपत्तियुक्ता , न, अन्यथासृषटेरप् 

सिद्धत्वाक्निष्प्रयोजनत्वाच्च इत्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयैव 
सवौ गोणी ञुख्या च सृष्टि , न परमाथैत , ‹ सबाह्याभ्य 
न्तरो ह्यज * इति शरुते । तस्मात् श्रखा निश्चित यत् एक 
मेवाद्धितीयमजमगृतभिति, युक्तियुक्त च युक्या च सपन्नम् , 
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तदेषेलवोचाम पू्ैरमन्यै , तदेव श्रुयर्थो भवति, नेतरत्क 
दाचिद्पि कवचिदपि ॥ 

नेह नानेति चान्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि । 

अजायमानो बहुषा जायते मायया तुस ॥२४॥ 

कथ श्रुतिनिश्वय इयाह--यदि हि भूतत एव सृष्ट 

स्यात्, तत॒ सदयमेव नानावस्त्विति तदभावप्रद्ैना्थं आ- 

श्राया न स्यात्, अस्ति च नेह नानास्ति चन इया- 

भ्नायो द्वतभावप्रतिषेधा्थं , तस्मादात्मेैकत्वभ्रतिपत्त्यथौ क~ 

स्पिता सष्ठिरभूतैव प्राणसवादवन् । ‹ इन्द्रो मायाभि ' इ 
सयभूताथप्रतिपाद्केन मायाशब्देन स्यपदेशात् । ननु प्रज्ञाव 
चनो मायाश्चब्द् , सयम , इन्द्रियप्रज्ञाया अविद्याभयत्वेन 

मायात्वाभ्युपगमाददोष । माय्रामि इन्द्रियप्रज्ञाभिरविदारू- 

पाभिरित्यथं । अजायमानो बहुधा विजायते ' इति श्रुते । 

तस्मात् जायते मायया तु स , तु श्ब्दोऽबधारणार्थं माय- 

ञवेति । न ह्यजायमानत्व बहुधाजन्म च एकत्र सभवति, 

अस्माविव रौतयमौष्ण्य च । फलवत््वाश्चात्मैकल्त्रदृश्ेनमेब श्रुति 

निश्चितोऽथै , ‹तत्र को मोष्ठ क कोक एकरत्वमलुपश्यत ' 

इतययादिमन्त्रवणीत् ‹ मूलो स दृप्युमाभ्नोति ' इति निन्दित 
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त्वाच्च सृष्ट्यादिमेदद्ष्े ॥ 

सभूतेरपवाद्ाच्च समव प्रतिषिध्यते । 

को न्वेन जनयेहिति कारण प्रतिषिध्यते ॥ २५ ॥ 

अन्ध तम॒ प्रविक्षन्ति ये सभूतिखुपासते' इति 

सभूतेरुपास्यत्वापवादात्समव प्रतिषिभ्यते, न हि परमा 
थेसद्भूताया समूतौ तदपवाद उपपद्यत । नु विना- 
रेन सभूते सयुश्चयविधानाथं सभूयपवाद् › यथा * अन्ध 
तम ॒प्रचिञ्चन्ति येऽचिष्राञ्रुपासते ` इति । सलयमव, देवताद 

शंनस्य सभूतिविषयस्य विना्चकन्द॑वान्यस्य च कमण ससु- 
जयविधाना्थे सभूलयपवाद , तथापि चिनाश्ञाख्यस्य कर्मण 

स्वाभाविकाज्ञानभ्रत्तिरूपस्य मृलयोरतितरणाथेत्ववत् देवताद्- 

सानकमसमुश्चयस्य पुरुषसस्काराथस्य कमफलकरागप्वत्निरूपस्य 

साध्यसाधनैषणाद्रयंलक्षणम्य मृल्यारतितरणा्थंत्वम । एव द्येष- 

णाद्रयरूपान्मरयोरशुद्धेवियुक्त पुरुष सस्छृत स्यान । अतो 

म्स्यारतितरणाथा देवताददौनकमसमुश्चयरक्षणा द्यतविद्या ! ण- 

वमव रषणाद्रयकक्षणाविश्राया मृत्योरतितीणंस्य विर क्तम्योपः 
निषच्छाखार्थाछोचनपरस्य नान्तरीयिका परमात्मैकप्वविदशो- 
त्पत्तिरिति पूरवेभानिनीमतिधामपेक्ष्य पश्चाद्भाविनी बक्षवि- 
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च्या अमूतत्वसाधना एकेन पुरुषेण सवध्य॑माना मविद्यया 

समुश्चीयत इत्युनथत । अत॒ अन्याथैत्वादमृतत्वमाघन बरह्म 
विद्मपेक्ष्य, निन्दा एव भवति समूलपवाद् यदयप्यञ्चु 
द्विषियोगेतु अतन्निष्ठत्वात्न । अतत एव समूतेरपकादात्सभू 

तेरापेश्निकमेब मन्त्वभिति परमाथ॑सद्ारैकसमपेक्ष्य अमू- 

तारय सभव प्रतिषिध्यते । एव मायानिर्भितस्यैव जीवस्य 

अविद्यया प्र्युपस्थापितस्य अविद्यानाशे स्नभावरूपत्वात्पर 

साथेत को न्वेन जनयेत्? न हि रञ्ञ्वामविधाध्यारोपित 

सर्पं पुनर्विवेकतो नष्ट जनयेत्कथित्, तथा न कश्चिदेन जन- 

येदिति । को न्विल्याकनेपार्थत्वात्कारण प्रतिषिध्यते । अचिद्यो- 

दूतस्य नष्टस्य जनयद् कारण न किचितस्तव्यिभिध्राय \ 

८ नाय छतश्िन्न वभूव कश्चित् ' इति श्रुते ॥ 

स एष नेति नेतीति व्याख्यात निहते यत्त । 

स्वमग्राह्भाषेन हेतुनाज भकाशते ॥ २६ ॥ 

सवैविशोषभ्रतिषेधेन ° अथात आदेश्चा नेति नेति इति 

प्रतिपादितस्यात्मनो दुर्बोधस्व मन्यमाना श्रुति , पुन पुन- 

रुपायान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपादयिषया ग्यद्याख्यात 
तत्सवं निहते । पाह्य जनिमद्द्धित्रिषयमपर्पस्यथात् ‹ स ए 
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नेति नेति ' इल्यात्मनोऽद्टश्यता दक्ेयन्ती श्ुति । उपायस्यो- 
पेयनिष्ठतामजानत उपायत्वेन व्यारयातस्म उपेयवद्भाद्यता 

मा भूदिति अग्राह्यमाबेन हेुना कारणेन निह्कुत इ्यथं । 
ततश्चैवभुपायस्योपेयनिष्ठतामेव जानत उपेयख च निदै- 
करूपत्वमिति तस्य सबाह्याभ्यन्तरमजमाप्मतनत्व प्रकाशते 

स्वयमेव ॥ 

सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु त्वत । 

तच्छतो जायते यस्य जात तस्य हि जायते ॥ २७॥ 

एव हि श्रुतिवाक्यक्चतै सबाह्याभ्यन्तरमजमास्मतत्ततम- 
दय न ततोऽन्यदस्तीति निश्चितमेवत् । युक्तया चाधुनैत- 

देव पुनरनिर्धायैत इत्याह--तत्रैतप्स्यात् सदा अग्राह्यमेव चे- 

दसदेवात्मवन्वमिति, तन्न, कार्यभहणात् । यथा सतो 

मायाविन मायया जन्म कायम , एवं जगतो जन्म कार्यं 

गृह्यमाण मायाविनमिव परमार्थसन्तमात्मान जगन्म मा- 
यास्पदमेव गमयति । यस्मात् सतो हि विद्यमानात्कारणात् 

मायानिभितस्य हस्त्यादिकायेस्येव जगजन्म युज्यते, ना- 

सत कारणात् । न तु तक्त्त एव अप्मनो जन्म युज्यते । 

अथवा, सतं॑बिद्यमानस्य वस्तुनो रञ्ञ्वादे सर्पादिवत् मा- 

यया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतो यथा, तथा अभ्राह्यस्यापि 
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सत एवात्मनो रज्जुसपैवस्नगदूपेण मायया जन्म॒ युज्यते । 
न तु त्वत एवाजस्यात्मनो जन्म ¦ यस्य पुन परमाथै- 

सद्जमाप्मतत्व जगद्रूपेण जायते वादिनि न हि तस्य अज 

जायत्त इति शक्य वक्तुम्, विरोधात् । तत॒ तस्या- 

्थाजात जायत इलयापन्नमे । ततश्चानवस्थापातालायमानत्व 

न । तस्मादजमेकमेवात्मततत्वमिति सिद्धम ॥ 

असतो मायया जन्म ततो नैव युज्यते । 
वन्ध्यापुत्रो न तस्वेन मायया वापि जायते ॥ २८ ॥ 

असद्वादिनाम अस्तो भावस्य मायया तन्छतो वा न 

कथचन जन्म युञ्यते, अदृष्टप्वात् । न हि वन्ध्यापुत्रो 

मायया तक्त्वतो वा जायते । तस्मादत्रासद्वादो दूरत एवा- 

नुपपन्न इलं ॥ 

यथा खमन द्रयामास स्पन्दते मायया मन । 

तथा जाग्रदूयाभास स्पन्दते मायया मन, ॥ २९ ॥ 

कथ पुम सतो माययैव जन्मेत्युन्यते-- यथा रञ्जना 

विकस्पित सर्पो रऽजुरूपेणवेक््यमाण सन् , ए मन पर् 

मात्मविन्ञप्यात्मरूपणवेक््यमाण सत् प्राद्यप्राहुकल्पेण दया- 

भास स्पन्दते स्वप्न मायया रज्ज्वामिव सपे , तथा तद 
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देव जाप्रत् जामरिते स्पन्द॑ते मायया मन , स्पन्दत इवेयथे ॥ 

अद्रय च द्रयाभास' मन खमे न सशय । 

` अट्रयै च दयाभास तथा जाग्रन्न संशय "1 ३० ॥ 

रकतुरूपेण सर्पं इव परमा्थैत आलरूपेण अद्वय सत् ह 
याभास मन स्वप्ने, न सश्चय । नहि स्वप्रे हस्त्यादि ब्रह्य 

तदुग्राहक वा चक्षुरादि, वय विज्ञानव्यतिरेकेणास्ति › जाप्रद्पि 

तथैवेयं , परमाथेसद्धिज्ञानमात्राचिशेषात् ॥ 

मनोदृश्यमिद द्वैत यत्किचित्सचराचरम् । 

पनसो ्वमनीभावे द्वैत नैवोपलभ्यते ॥ ३१ ॥ 
रलनुस्ैवद्विकस्पनारूप द्वैतरूपेण मन ष्वेतयुक्तम् । तत्र 

किं प्रमाणमिति, अन्वयव्यतिरेकलक्षणमनुमानमाह् । कथम् 

तेन हि मनसा विकरप्यमानेन ह्य मनोदश्चम इद् दैत सर्व 
मन इति प्रतिज्ञा, तद्भावे भावात् तदभावे चोभावात । 
मनसो हि अमनीमवि निरुद्धे विकेकदशेनाभ्यासवैरारयाभ्या 

रज्छतरामिव सपे छ्य गते वा सुपुपन दवेत नैवोपरभ्यत इति 
अभावात्सिद्ध दैतस्यासन्वमिखयथे ॥ 

आत्मसत्याद्चबोधेन न सकल्पयते यदा । 

अमनस्तां तदा याति ्राह्माभामे तदग्रहम् ॥ ३२ ॥ 
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क्रथ पुनदन्रममनीभाव इरयुन्यते-- आरमैव सलयमा- 

त्मसलयम् , पृ्तिकावत्, वाचारम्भण विकारा नामधय 

सत्तिकेयेव सद्यम् इति श्रुते । तस्य शाखाचार्योपदेन- 

मन्ववबोध आत्मसदयानुबोध । तेन सकस्प्याभावात्तन्न 

सकठ्पयते दाह्याभावे उवङनमिवाप्रे यदा यस्मिन्कारे, 

तदा तस्मिन्काठे अमनस्ताभ अमनीभाव याति, प्राद्या- 

भवे षत् मन अग्रह प्रहणविकर्पनावजितमिदखयथं ॥ 

अकटपकमज ज्ञान त्रेयाभिन्न परचक्षते । 

ब्रह्म हेयमज निल्यमजेनाज विद्ुःयते ।॥ २३ ॥ 
यद्यसदिद् द्ैतम्, केन समलसमात्मतत्तव विबुध्यत 

इति, उन्यते--अकल्पक सर्वकल्पनावर्जितम् , अत एव अज 

ङ्न ज्ञप्निमात्र ज्ञेयेन परमार्थसता बरह्मणा अभिन्न भनक्षते 

कथयन्ति ब्रह्मविद । "न दहि चिज्ञातु्विज्ञातेविपरिरोपो 

विद्यते ' अग्न्युष्णवत् , ‹ विक्ञनमानन्द ब्रह्म ' ‹ सदय ज्ञान- 

मनन्त ब्रह्म ` इलयादिश्ुतिभ्य । तस्यैव विहोषणम्-- ब्रह्म 
ज्ञेय यस्य, स्वस्थ तदिद ब्रह्म ज्ञेयम् ओषण्यस्येवाश्निनद्भिन्नम् ; 

तेन आत्मस्वरूपेण अजेन ज्ञामेन अज ज्ञेयमात्मततत्न खय- 

मेव ॒चिबुध्यते अवगच्छति । निलयप्रकाशखरूप इव सविता 

नियविज्ञानैकरसघनत्वान्न ज्ञानान्तरमपेक्षवं इयं ॥ , 



१७० माण्डूक्योपनिषर्कारिकामाष्ये 

निग्रहीतस्य मनसो निर्विंकद्यस्य धीमत । 

प्रचार, सतु विज्ञेय सुषुप्रेऽन्यो न तत्सम ॥२४॥ 

आत्मसलानुबोधेन सकत्पमङवैत् बाह्यविषयामावे नि- 

रिन्धनाभ्रिवस्परकचान्त सत् निगृहीत निरुद्ध मनो भवती्युक्तम् । 

एव च मनसो ह्यमनीभावे हैताभावश्चोक्त । तस्यैव निगू- 

हीतस्यं निरुद्धस्य मनस नितिकस्पस्य सरवैकस्पनावजितस्य 

धीमत विवेकवतं प्रचरण प्रचारो य, सतु प्रचार विषेषेण 

्ञेयो विज्ञेयो योगिभि । नलु सर्व॑भ्रययाभवे यादृश सुषुपि- 
स्थस्य मनस प्रचार , ताद एवं निरुद्धस्यापि; प्रययाभा- 

वाविशेषात्, कि तत्र विज्ञेयमिति । अत्रान्यते-- नैवम , 
यस्माप्सुषुप्रे अन्य प्रचारोऽविद्यामोहतमेोभ्रस्तस्य अ^त 

छनिनिकानरथप्रघन्तिबीजवासनावतो मनस आसमसलयानु 

बोधहूताश्चविष्टषटाविद्याध्नथेपवृत्तिबीजस्य निरुद्धस्य अन्य 
एव ॒प्र्ान्तसरवठेदारजस स्वतन्त्र प्रचार । अतो न 

तत्सम । तस्मादयुक्तं स विज्ञातुमिखयभिप्राय ॥ 

लीयते हि सुषुप्तौ तन्िशृहीत न लीयते । 

तदेव निर्भय ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्तत ॥ ३५ ॥ 

प्रचारमेदे हेतुमाह--छीयते सुषुप्रौ हि यस्मात्सवौभिर- 
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विश्यादिभ्रययनीजवासनाभि सह॒ तमोरूपम् अविषहोषरूप 

बीजभावमापद्यते तद्धिवेकविज्ञानपूर्वक निगृहीत निरुद्ध सत 

न लीयते तमोबीजभाव नापद्यते । तस्मादुक्त प्रचारभेद् 
सुषुप्तस्य समाहितस्य मनस । यदा प्राह्यप्राहकाविदयाङछतम- 

छद्वयवर्जितम् , तदा परमद्वय ब्रह्मैव तत्सबृ्तमिलयत तदेव 
निमयम् , द्ैतग्रहणस्य भयनिमिन्तस्याभावात् । शान्तमभय 
ब्रह्म यद्धिद्धान्न बिभेति कुतश्चन । तवेव ॒विकेष्यते-- 

ज्ञपिज्ञोनम आत्मस्वभावचैतन्यमु , तदेव ज्ञानमालोक 

प्रकाशो यस्य, तद्रद्य ज्ञानाखोक विज्ञाचैकरसघनभमिदयथे । 
समन्तत॒ समन्तात्, सर्वतो व्योमवन्नैरन्तर्येण व्यापक 

मिलयथे ॥ 

अजमनिद्रमस्वग्ममनामकमरूपकम् । 

सदृद्धिभात सबैज्ञ नोपचार कथचन ॥ ३६ ॥ 

ज-मनिमित्ताभावार्सबाद्याभ्यन्तरम् अजम् , अविद्यानि- 

भिन्त हि जम रल्नुसपैवदित्यवोचाम । सा चाव्रिद्या आलस 
व्याुबोधेन निरद्धा यत , अत अजम्, अतं एव अनिद्रम 

अविद्ाङक्षणानादिमीयानिद्रास्वापासमबुद्धम अद्वयस्वरूपे- 

णात्मना, अत॒ अस्वभ्रम् । अप्रबोधक्ते ह्यस्य नामरूपे , 

प्रनोधाश्च ते रस्नुसपरवद्धिनष्टे । न नाज्नाभिधीयते ब्रह्म, रूप्य 
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ते वान केनचित्प्रकारेण इति अनाफ्रकम अरूपक च तत् , 

° यतो वान्वो मिवतेन्ते ` इ्यादिश्ुते । किंच; सञ्द्धिभात 

सदैव बिभात सदा भारूपम् , अग्रहणान्यथान्हणाविभौवति- 
रोभाववजजितत्वात् । प्रहणाग्रहण हि राश्रयहनी , तमश्वावि- 

द्यालक्षण सदा अप्रभातत्वे कारणम्, तद मावरा्निलयतरेतन्य 

मारूपत्वाश्च युक्तं सङृद्धिभातभिति । अत एष. सर्व च तत 

जञप्रिखरूप चेति सर्वज्ञम् । नेट ब्रह्यण्येविधे उपचरणसुप- 
चार कतव्य यथा अन्येषामात्मस्वरूपव्यतिरेकेण समाधा- 

नाद्युपचार । निलयशयुद्धनुद्धसुक्तस्वभावस्वाद्भद्यण कथचन न 
कथचिदपि करैव्यसभव अविध्यानाे इयथं ॥ 

सवाभिरापविगत सरवैचिन्तास्युत्थित । 
सुमहान्तं सद्ृञ्ज्योति समाधिरचलोऽभय ॥ 

अनासंकत्वायुक्ताथैसिद्धये हेतुमाह---भमिरप्यते अनेने 
ति अभिदाप वाक्धरण सवप्रकारस्याभिधानस्य, तस्माद्विग 

त , वागत्रोपरक्षणाथो, सवेबाह्यकरणवर्जित इयेतत । तथा, 

स्वैचिन्तासमुत्थित , चिन्तयते अनयेति चिन्ता बुद्धि ; तस्या 

सयुत्थित , अन्तं करणविवजजित इद्यथै , (अप्राणो मना 

छयभ्र ' ^अक्षरात्परत पर › इव्यादिश्ृते । यस्मास्सदेविषयव 
सित , अत सुप्रशान्त । सञ्व्योति सदैव ज्योति आ- 
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(~ भ्या ४) ५ | भि + 
त्मचेतन्यस्वरूपेण । समाधि समाधिनिमिन्तपरज्ञावगस्यला- 

न्, समाधीयते अस्मिश्िति वा समाधि । अचर अवि~ 

क्रिय । अत एव अभय विक्रियाभावात् ॥ 

ग्रहो न तत्र नोत्सगंधिन्ता यत्र न विद्यते । 
आ्मसस्थ तदा ज्ञानमजाति समता गतम् ॥ ३८ ॥ 

यस्म द्भद्यैव ‹ समाधिस्चलोऽभय ` इ्युक्तम् , अत न 

तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि प्रह प्रहणसुपादानमु ; न उल्सगे उत्स 

जैन हान बा बिद्यते । यत्र हि विक्रिया तद्विषयत्वं बा, 

तत्र हानोपादाने स्याताम , न वह यमिह ब्रह्मणि सभवतिः 

बिकारहेतारन्यस्यामावाशन्निरवयवत्वाञ्च , अतो न तत्न हानो 

पादाने सभवत । चिन्ता यन्न न विद्यते, सवैप्रकारिव चिन्ता 
न सभवति यत्र अमनस््वात् , कुतस्तव हानोपादाने इत्यथ ॥ 

यदैव आत्मसव्यायुबोधो जात , तदैव आत्मसस्थ विषया 

भावाद्गन्युष्णवढाप्मन्येव स्थित ज्ञानम् , अजाति जातिब- 

जितम, समता गतम् प॑र माम्यमापन्न भवति । यदादौ 

प्रतिज्ञात्म ! अतो वक््याम्यकाषैण्यमजाति समता गतम ! 

इति, इद सदुपपत्तित शाखतश्चोक्तसुपसदहियते-- अजाति 

ससता गतमिति । एतस्मादात्मसलानुबोधात्कापैण्याविषय- 

मन्यन्, यो वा एतदश्षर गाग्यबिदित्वास्माह्लाकासैति 
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स कपण › इति श्रुते । प्राष्येतसवै कृतकृलयो ब्राह्यणो 

भवतीलयभिप्राय ॥ 

अस्पक्षयोगो वै नाम दुद॑शे सवैयोगिणाम् । 
योगिनो बिभ्यति द्समादमये भयदरिन ॥ ३९ ॥ 

यद्यपीदसित्थ परमार्थेतत्वम , अस्पशेयोगो नाम अय 

स्वैसबन्धारयस्परीर्वाजितस्वात् अस्परैयोगो नाम वै स्मयैते 

प्रसिद्ध उपनिषत्सु । दु खेन दृश्यत इति दुदैशे सवेयोगि 
णाम् वेदान्तविज्ञानरदितानाम , आलसदयालुबोधायासङभ्य 

एवेद । योगिन बिभ्यति हि अस्मात्स्वैभयवर्जिताद्पि 

आत्मनाश्चरूपभिम योग मन्यमाना भय दछुवर्ति, अभये 

अस्मिन भयदर्दिन भयनिमित्तात्मनाशदरोनशीलखा अनि- 

वेकिन इवयथे ॥ 

मनसो निग्रहायत्तमभयं स्वैयोगिणाम् । 
ठ खक्षय प्रवोधश्वाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४० ॥ 

येषा पुनभष्यस्वरूपव्यतिरेकेण रलुसपैवप्कल्पितमेव मन 
इन्द्रियादि च न परमार्थतो विद्यत, तेषा ब्रह्मस्वरूपाणाम 

भय मोक्षाख्या च अक्षया शान्ति सखभावत एव सिद्धा, 

नान्यायत्ता, ‹ नोपचार कथचन ` इत्युक्ते , ये त्वतोऽ"ये 
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योगिनो मागा हीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्मन्यतविरिक्त- 

मास्मसबन्षि पडयन्ति, तेषामाद्मसयानुबोधरदहिताना म 
नसो निप्रहमायत्तमभय सर्वेषा योगिनाम् । किंच), दु खक्ष 
कप [०१ [ "१ भ 

योऽपि । न द्यत्मसबन्धिनि मनसि भचति दु खक्षयो- 

ऽस्त्यविवेकिनाम् । किंच, आत्मघ्रबोधोऽपि मनोनिग्रहायन्त 

एव । तथा, अक्षयापि मोक्षाख्या रान्तिस्तेषा मनोनि 

मरहायत्तैव ॥ 
¢ (- 

उत्सेक उदधेयद्रत्ुशाग्रेणकविन्दुना । 

मनसो निग्रहस्तद्र्षेदपरिखेदत ॥ ४१॥ 

मनोनिग्रहोऽपि तेषाम उदधे छुशाप्रण एकबिन्टुना 

उत्सेचनेन शोषणव्यवसायवत् ज्यवज्लायवतामनवसन्नान्त - 

करणानामनिर्वेदात् अपरिखेदत भवतीत्यथं ॥ 

उपायेन निग्रहीयाद्विक्िप्र कामभोगयो, । 

सुप्रसन्न ख्ये चैव यथा कामो छयस्तथा ॥ ४२ ॥ 

फिमपरिखिन्नव्यवसायमात्रमेव मनोनिघ्रहे उपाय ° ने- 

त्युच्यते, अपरिखिन्नव्यवसायवान्लन , वक्ष्यमणिनोपायन 
कामभोगविषयेषु विश्चिप्न मनो निगृह्णीयात् निरुन्ध्यादास 

न्येवेत्यथं । किंच, खीयतेऽस्मिन्निति सुषुप्रो छ्य ; तस्मिन् 
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ख्य त सुप्रसन्नम् आयासबजितमपीप्येतत्, निगृहीयादि 

त्यलुवत्तते । सुप्रसन्न चे्कस्मान्निगृह्यत इति, उन्यते , 

यस्म॑ति यथा काम अन्थहेतु , तथा छथोऽपि;, अते 

कामर्विंभरवस्य मनसो निप्रहबह्धयादपि निराद्धव्यरभिन्यथं ॥ 

दुखं संममचुस्पृल कामभोगाश्निवतंयेत् । 
अन सर्वंभनरस्ृल जात नैव ठु पयति ॥ ४३ ॥ , 

क स उपाच्च इति, उन्यते-- सर्व द्वैतमरविद्यानिज् 

म्मित्त दु खमन इ्यनुस्मृतय काम मागात् कामनिमित्ता भोग 

इच्छाविषय तस्मात् बिप्रसृत मनो निवतंयेत् वैराग्यभावन 

येतयथं । अज ब्रह्म सवेम इयेतन्छाख्ल चार्योपदेश्चत अनु- 
स्मृत्य तद्धिपरीत द्वैतजात नैव तु परयति अभावात् ॥ 

ख्ये सबोधयेचित्त विक्षिप्त शमयेत्पुन । 

सकषाय विनानीयात्समप्राप्न न चालयेत् ॥ ४४ ॥ 

एवमनेन क्चानाभ्यासत्रैराग्यद्वयोपायन छय सुधुप्र लीन 
सबोधयेस् मने अप्मविबेकदशंनेन योजयत् । चित्त मन 

इत्यचभोग्तरम । बिश्षिप्र च कामभागेषु हामयेल्पुन । एव 

पुन पुनरभ्यासता छयात्सन्नोधितं विषये भ्यश्च व्यावर्तितम् , 

नापि साभ्यापन्नमुःतरालाचस्थ सकषाय सराग बीजसयुक्ते 
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मन इति विजानीयात । ततोऽपि यत्नत साम्यमापादयेत । 

यदा तु समप्राघ्र मवति, समभ्राप्त्यभिञुखी भवतीत्यथे ; 

तत तन् न चाख्येल , विषयाभिमुल न क्यादित्यथ ॥ 

नास्वादयेतघुख तन्न नि सङ्ग भङ्गया भवेत् । 
निश निश्चरचित्तमेकीङकयीत्मयन्रत ॥ ४५ ॥ 

४१ 

समाधित्सतो योगिनो यप्ुख जायते, तत् नास्वादयेत 

तत्र न रज्येतेप्यथे । कथ तर्हि? निसज्ञ निस्पृहं प्रज्ञया 

वि्रेकबुद्धथा यदुपरभ्यते सुराम् , तदविच्यापरि कल्पित मृवै- 
चेति विभावयेत्, तताऽपि सुखरागान्निगृह्ीयादित्यथं । 

यदा पुन सुखरागान्निव्रृत्त निश्वङ्खभाव सत निश्वरत 

बहिर्विगन्छद्धवति चित्तम् , ततस्तता नियम्य उक्तोपायेन 

आप्मन्यव एकीड्यांत प्रयक्नत । चितम्वरूपसत्तामात्रमेवापा- 

दयेदिव्यथ ॥ 

यदा न लीयते चित्त न च विक्षिप्यते पुन । 

अनिङ्खनमनाभास निष्पन्न बह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥ 

यथोक्तेनोपायेन निग्रहीत चिन्त यदा सुषुपे न लीयते, 

न च पुनर्विषयेषु विक्निप्यते, अनिङ्गनम् अचर निवातप्रदी 
1 11 12 
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पकल्पम् , अनाभास न केनचित्कस्पितेन विषयभावेनावभा 

सते इति, यदा एवङक्षण चित्तम् , तदा निष्पन्न तद्य; 
० ¢ 

ब्रह्मस्वरूपेण निष्पन्न चित्त भवतीयथ ॥ 

स्वस्थ ज्ञान्त सनिवौणमकथ्य सुखदुत्तमम् । 
अजमजेन ज्ञेयेन सवैज्ञ परिचक्षते ॥ ४७ ॥ 

यथोक्त परमाथसुखमात्मसवयानुबोधलक्षण स्वद्ध स्वा 

त्मनि स्थितम, चान्त सवौनर्थोपिश्मरूपम, सनिर्वाणम , 
निदैविर्निवाण कैवल्यम् , सह निवाणेन वतेते, तच्च अक- 

भ्य न हाक्यते कथयितुम् , अलयन्नासाधारणविषयत्वात्; 

सुखयुत्तम निरतिशय हि तथोगिप्रयक्षमेव , न जातमिति 
अजम , यथा विषयविषयम , अजेन असुप्पन्नेन ज्ञेयेन अव्य- 

तिरिक्त सत म्बेन सबेज्ञरूपेण म्वंज्ञ ब्रहैव सुख परिचक्षते 
कथयन्ति ब्रह्मविदं | 

न कथिज्ञायते जीव॒ सभवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तम सत्य यत्र किंचिन्न जायते ॥ ४८ ॥ 

सर्वोऽप्यय मनोनिग्रहादि मुह्ोदादिवस्सृष्टिरुपासना च 
उक्ता परमास्वरूपध्रतिपच्युपायच्वेन, न परमा्थंसप्येतति । 

परमार्थसल तु न कथ्िस्नायत जीव कत भोक्ता च नोत्प- 
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श्त केनचिदपि प्रकारण । अत खभावत अजस्य अस्व 

एकस्याप्मन सभव कारण न विद्यते नास्ति । यस्मान्न वि- 

ग्रतेऽस्य कारणम् , तस्मान्न कश्चिञ्जायते जीव इयेतत । पू- 

वेषूपायत्वेनोक्ताना सद्यानाम एतत् उत्तम सल यस्मिन्स 

त्यस्वरूपे ब्रक्षणि अणुमाच्रमपि किंचिन्न जायते इति ॥ 

इति तृतीयमद्धेतप्रकरण सपूर्णम् ॥ 



अखातशान्तिपरकरणम् ॥ 

्ञानेनाकाक्षकट्पेन धरमान्यो गगनोपमान् । 
्ेयाभिन्नेन सबुद्धस्त बन्दे द्विपदा वरम् ॥ १॥ 

ओकारनिणेयद्वारेण आगमत प्रतिज्ञातस्याद्रैतस्य बाह्य 

विषयमदतरैतथ्याश्च सिद्धस्य पुनरद्रैते शास्त्रयुक्तिभ्या साक्षा 
क्निधौरितस्य एतदुत्तम सत्यमि्युपसदार छृतोऽन्ते । तस्थै- 

तस्यागमा्थंस्य अद्ैतददलैनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिना वैनाक्षि- 
काश्च । तेषा चा-योन्यनिरोघाद्रागद्वेषादिङ्धि्षाम्पद् दश्ष॑नभिति 

मिथ्यादशेनत्व सूचितम् , छनानास्पदत्वात्सम्यग्दरोनमित्य 
दैतदशेनस्तुतये । तदिह विस्तरेणान्योन्यविरुद्धतया असम्यग्द्- 

दोनत्व प्रद्दयै तस्परतिषेधेनाद्वैतदशेनसिद्धिरुपसहतैव्या आवी 

तन्यायेनेत्यकातश्चान्तिप्रकरणमारभ्यते । त्राद्धितद्ीनसप्रदा 
यकतुरदैतखरूपेणैव नमस्कारार्थोऽयमाक्लोक । आचायैपूजा 
हि अभिप्रेताथेसिद्ध्र्थेष्यते शाख्रारम्भे । आकाशेन ईषद्- 

समाप्रमाकारकस्पमाकाशतुल्यमिलेतत् । तेन आकाराकस्पेन 
ज्ञानेन । किम् ८ धमीनात्मन । किंविरिष्टान् 2 गगनोपमान् 
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गगनुपमा येषा ते गगनोपमा , तानात्मनो धमौन् । ज्ञानस्यैव 

पुनधिशेषणम्-- जञेयैधैमैरारमभिरभिश्नम अग्न्युष्णवत् सि- 

तृप्रकाशवश्च यत् ज्ञानम् , तेन ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेन आकाक्ष- 

कटपेन ज्ञेयाप्मस्वरूपाञ्यतिरिक्तेन, गगनोपमान्धर्मान्य स 

बुद्ध ॒सबुद्धबान्नित्यमेव इरा यो नारायणाख्य , त बन्दे 

अभिवादये । द्विपदा बर द्विपदोपलक्षिताना पुरषाणा वर 

प्रधानम , पुरुषोत्तममित्यभिप्राय । उपवेष्ूनमस्कारमुखेन 

ज्ञानज्ञेयज्ञातृमेदरदित परमार्थतनत्वददीनमिह प्रकरणे प्रति- 

पिषादयिषिव प्रतिपक्षप्रतिषधद्वारेण प्रतिज्ञात भवति ॥ 

अस्पशेयोगो वै नाम सवैसखसुखो हित । 
अविवादोऽविशुद्धश्च देहितस्त नमाम्यहम् ॥ २ ॥ 

अधुना अद्वैतदशेनयोगस्य नमस्कार तस्सतुतये--स्पशेन 

सपक्षं सबन्धो न विश्चते यस्य योगस्य केनचित्कदाचिदपि, 

स॒ अस्पशेयोग ब्रह्मस््लभावे एव वै नामेति, ब्रह्मविदा- 
मस्पशशयोग इत्येव प्रसिद्ध इत्यथ । स॒ च सर्वैसन्त्वसुरो 
भवति । कश्चिदत्यन्तसुखसाधनविशिष्टोऽपि दु खस्वरूप , 

यथातप ।अयतुन तथा। किं तर्हि सर्व॑सन्वाना 

सुख । तथा इह भवति कश्िद्विषयोपभोग सुखो न 
हित्त › अय तु सुखो हितश्च, नित्यमप्रचङ्तिस्बभावल्वात् । 
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कि च अविवादे, विरुद्ध नदन विवाद पश्चप्रतिषक्षपरिय 

हेण यस्मिन्न विद्यते स अचिवाद । कस्मात् यत अवि- 

रुद्धश्च , य इदृरो योग देरित उपदिष्ट श्ाख्ेण, त नमा- 

म्यह प्रणमामीत्यर्थं ॥ 

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिन केचिदेव हि । 

अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् ॥ ३ ॥ 

कथ द्वैतिन परस्पर विरुभ्यन्त इति, उच्यते-- भूतस्य 
विद्यमानस्य बस्तुन जात्म उत्पत्ति इन्छन्ति वादिन 

केचिदेव हि सारया , न स्वं एव दैतिन । यस्मात् अभू- 

तस्य अविद्यमानस्य अपरे वैरोषिका नैयायिकश्च धीरा 

धीमन्त , प्रा्ञाभिमानिन इत्यथ । चिवदन्त विद्ध वद 

न्तो हि अन्योन्यमिन्छन्ति जेतुभिस्यभिभ्राय ॥ 

भूत न जायते किंचिदभूत नैव जायते । 

विषदन्तोऽद्रया शैवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥ 

्ैरेव विरद्धषदनेन अन्योन्यपक्षप्रतिषेथ कुवेद्धि रकि 

ख्यापित भवतीति, उन्यते-- भूत विद्यमान वस्तु न 

जायते किंचिद्धिश्यमानत्वादेव आत्मवत् इयेव ववन असद्वादी 

साख्यपक्ष प्रतिषेधति सल्नन्म । तथा अभूतम् अविद्यमा 
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नम् अवि्मानत्वान्नैव जायते शश्चविषाणवन् इव्यव वद्न्सा- 

ख्योऽपि असद्रादिपक्नमसज्ञन्म प्रतिषेधति । विवदन्त चि 

शद्ध वदन्त अद्या अद्वैतिनो शते अन्थो-यस्य पक्षौ सद 

सतोजैन्मनी प्रतिषेधन्त अजातिम अनुत्त्तिमथौस्स्याप- 

यन्ति प्रकाशयन्ति ते ॥ 

ख्याप्यमानामनाति तेरनुमोदामहे वयम् । 
विवदामो न ते साथैमविवाद् निबोधत ॥ ५॥ 

तैरव र्यप्यमानामजातिम एवमस्तु इति अनुमोदामहे 

केवख्म , न ते सार्धं विवदाम पक्षप्रिपक्षपरिप्रहेण ›, यथा 
भ ते अन्योन्यमित्यभिभ्राय । अत तम् अविवाद् चिचाद्र 
[क 

हित परमाथैददौनमनुज्ञातमस्माभि निबोधत हे रिष्या | 

अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति बादिन । 

अजातो ह्यमृतो धर्मो मत्तां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 

सदसद्वादिन सर्वे । अय तु पुरस्ताच्कृतभाष्य ऋोक ॥ 

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मत्यैममृत तथा । 

परकृतेरन्यथाभावो न कथचिद्धविष्यति ॥ ७ ॥ 

स्वभावेनागृतो यस्य धमो गच्छति मस्यतात् । 
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करतकेनाषतस्तस्य कथ स्थास्यति निश्चल ॥ ८ ॥ 

उन्ताथौना ऋछोकानामिहोपन्यासर परवादिपक्षाणामन्यो- 

न्यविरोधरयापितानुत्प्यामोदनप्रदैनाथे ॥ 

सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या । 

कृति सेति विज्ञेया स्वभाव न जहाति या॥९॥ 

यस्माष्खौकिक्यपि प्रकृतिनै विपर्येति, कासाविल्याह-- 

सम्यकिसिद्धि ससिद्धि › तत्र भवा सासिद्धिरी) यथा योगिना 

सिद्धानामणिमा्यश्वयेप्रातनि प्रति › सा भूतभविष्यत्काख्यो 

रपि योगिना न विपर्येति । तथैव सा । स्वाभाविकी द्रव्य 
स्वभावत एव सिद्धा, यथा अन्न्यादीनासुष्णप्रकाश्षादिलक्षणा । 

सापि न कालान्तरे व्यभिचरति देश्चान्तरे वा, तथा सहजा 

आत्मना सहैव जाता, यथा पक्ष्यादीनामाकाञ्चगमनादिल- 
क्षणा । अन्यापि या काचित् अकृता केनचिन्न कता, यथा 
अपा निश्नदेश्शगमनादिखक्षणा । अन्यापि या काचित्स्रभाव 
न जहाति, सा सवां प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके । मिथ्या 
करिपितेषु लौकिकेष्वपि वस्तुषु प्रकृविनौन्यथा भवति, कि- 
मुत्त अजस्वभवेषु परमाथेषस्तुषु  अमृतत्वलक्षणा प्रकृतिनौ 

न्यथा मवेदिदयभिप्राय ॥ 
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जरामरणनिथक्ता सर्वै धमा स्वभावत । 
जरामरणमिन्छन्तरन्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० ॥ 

किंविषया पुन सा प्रकृति , यसा अन्यथाभावो वादिभि 

कल्प्यते ” कल्पनाया वा को दोष इत्याह-- जरयमरण- 

निक्त जरामरणादिसवेविक्रियावजिता इलयथं । कट 

सर्वे धमौ सर्वे आत्मान इत्येतत् । स्वभावत प्रकृतित एव । 

अत एवस्वभावा सन्तो धमौ जरामरणमिच्छन्त इवे- 

जछन्त रञ्ञ्वामिव सर्पमात्मनि कल्पयत च्यवन्त, स्वभा 

बतश्चलन्तीय्थं । तन्मनीषया जरामरणचिन्तया तद्धावभा- 

वितस्वदोषरेणेयथ ॥ 

कारण यस्य वै कार्यं कारण तस्य जायते । 

जायमान कथमन भिन्न नित्य कथ च तत् ॥ 

कथ सञ्नातिवादिभि साख्यैरलुपपन्नुन्यते इति, आह 

वैशेषिक ---कारण मृद्वदुषादानलक्चण यस्य वादिन वै का 

यम , कारणमेव कार्याकारेण परिणमते यस्य॒ वादिन इदय- 

थ । तस्म अजमेव सत् प्रधानादि कारण महदादिकायंर- 

पेण जायत्त इव्यथं । महदाद्याकारेण चेज्नायमान प्रधानम ; 

कथमजयुन्यते तै “ विप्रतिषिद्ध चेदम--जायते अज चेति । 
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निलय च तैरुन्यते । प्रधान भिन्न विदीणम् , स्फुटितमेकदशेन 

सत् कथ नित्य भवेदित्य्थं । न हि सावयव घटादि एक- 

देभेन भ्फुटनधरमि नित्य दष्ट खोक इयथै । निदीणी च स्यादे- 

कदेशेनाज नित्य चेयेतत् विग्रतिषिद्ध तैरभिधीयतं इत्य- 

भिभ्राय ॥ 

कारणाचद्यनन्यत्वमत कायैमन तष । 
जायमानाद्धि वै कायौक्तारण ते कथ धृवम् ॥ १२॥ 

उक्तस्यैवाथेस्य स्पष्ठीकरणार्थमाह--- कारणात् अजान् 

कार्यस्य यदि अनन्यत्वमिष्र पवया, तत कायैमप्यजमिंति भ्रा 

प्रम । इद चान्यद्धिभतिषिद्ध कार्यमज शेति तव । किंषान्य- 

त्, कायैकारणयोरनन्यप्वे जायमानाद्धि वै कार्यान् कारणम् 

अनन्यन्नित्य ध्रुव च ते कथ भवेत्? न हि इक्छुख्या एक- 

देश्य पन्यत, एकदेश प्रसवाय कर्प्यते ॥ 

अजाद्रै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति बै। 
जाताच्च जायमानस्य न ज्यवस्था परसज्यते । १२ ॥ 

किंचान्यत् , यतं अजान् असुत्पन्नादस्तुन जायते यस्य 

वादिन कायम् , दृष्टान्त तस्य नास्ति चै, दृष्ठान्ताभावे अ 

योदजा्न फिंचिल्नायतते इति सिद्ध भवतीत्य । यदा पुन 
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जातात् जायमानस्य वस्तुन अभ्युपगम , तदपि अन्यस्मा 
ज्ातात्तदप्यन्यस्मादिति न व्यवस्था प्रसज्यते । अंनदस्था 

स्यादि्य्थं ॥ 

हेतोरादि फल येषामादिर्हतु फलस्य च । 
हेतो फलस्य चानादि कथ तैरपवण्यैते ॥ १४ ॥ 

“ यत्र त्वस्य सवेमात्मैवाभूत् ' इति परमाथतो द्वैताभाव 
श्रुयोक्तं , तमाभिल्याह-- हेतो धमौदे आदि कारण 
देहादिसघात फर येषा वादिनाम् , तथा आदि कारण हे- 
वधेमोदि फरस्य च देहादिसघातस्य , एव हेतुफलयोरित- 
रेतरकायकारणत्वेन आदिमत्त्व ब्रुषद्धि एव हेतो फठस्य 
च अनादित्व कथ तैरुपवर्णयेते विप्रततिषिद्धमित्य्थं । न हि 
निस्य कूटस्थस्याप्मनो हेतुफलात्मकता सभवति ॥ 

हेतारादि, फर येषामादिर्हेतु फलस्य च । 

तथा जन्म भवेत्तेषा पुजाज्लन्म पितुर्यथा ॥ १५॥ 

कथ तर्विरुद्धमभ्युपगम्यत इति, उन्यत-- हेतुजन्यादेव 

फठात् हेतोज॑न्माभयुपगन्छता तेषामीदृशो निरोध उक्तो 

भवति, यथा पुत्राज्लन्म पितु ॥ 
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संभवे हेतुफएर्योरेषितव्य क्रमस्त्वया । 

युगपत्सभवे यस्मादसबन्धो विषाणवत् ॥ १६ ॥ 

यथोक्तो विरोधो न युक्तोऽभ्युपगन्तुभिति चेन्मन्यसे, 

सभवे उत्पत्तौ हेपुफडयो कम एषितन्य अन्वेष्टन्य त्वया- 

हेतु पूर्व पश्चार्फङ चेति । इतश्च युगपत्सभवे यस्माद्धेतुफङ 

यो कार्यकारणत्वेन असबन्ध , यथा युगपत्सभवतो सव्ये- 

वरगोविषाणयो ॥ 

फलादुत्प्यमान सन्न ते हेतु भसिभ्यति । 

अप्रसिद्ध कथ हेतुः फलययुत्पादयिष्यति ॥ १७ ॥ 

कथमसबनध इत्याह--जन्यास्स्रतोऽङन्धात्मकात् फखात् 

उत्पद्यमान सम् शशाविषाणादेरिबासतो न हेतु प्रसिध्यति 

जन्म न छभते । अङब्धात्मक अप्रसिद्ध सन शराविषा- 

णदिकर्प तव स कथ फलसुत्पादयिष्यति ध्न हि इतरेतरा 

पेक्षसिद्धथो शक्विषाणकस्पयो कार्यकारणभावेन सबन्ध 

कचिदुष्ट अन्यथा वेत्यभिप्राय ॥ 

यदि हेतो फलात्सिद्धिः फलसिद्धिथ हेतुत । 
कतरत्पूवनिष्यन्न यस्य सिद्धिरपेक्षया ॥ १८ ॥ 
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असबन्धलादोषेणापाछरतेऽपि हेतुफख्यो का्यैकारणभावे, 

यदि हेतुफङ्योरन्योन्यसिद्धिरभ्युपगम्यत एव त्वया, कत- 

रत्पूवैनिष्पश्न हेतुफछ्यो ? यख पश्चाद्भाविन सिद्धि स्वात्पू- 

व॑सिद्धपेश्नया, तद्हीलथे ॥ 

अहक्तिरपरिज्ञान कमकोपोऽथ वा पन । 

एव हि स्वैथा बुद्धैरजाति परिदीपिता ॥ १९ ॥ 

अथ एतन्न श्चक्यते वक्तुमिति मन्यसे, सेयमक्षक्ति 

अयरिज्ञान तत्त्वाविवेक , मूढतेव्यथे । अथ वा, योऽय 

त्वयाक्त क्रम हेतो फठस्य मिद्धि फलठाञच्च हेतो सिदधि- 

शिति इतरेतरानन्तयैरक्षण , तस्य कोप विपर्यासोऽन्यथा- 

माव स्यादिद्यभिप्राय । णव हतुफटयो का्यैकारणभावा 
५ > ६५ [+ [५4 

नुपपन्ते अजाति सवेखानुत्पत्ति परिकीपिता भरकाश्िता 
९.6८. अन्योन्यपक्चदोष बुवद्धिर्वादिभि बुद्ध पण्डितैरिव्यथे ॥ 

बीजाङ्राख्यो दृष्टान्त सदा सान्यसमो हि स । 

न हि साध्यसमो हेतु सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥ 

ननु हेतुफखयो कार्यकारणभाव इयस्माभिरुक्त राब्द- 

मात्रमाश्िदय न्छङमिद त्योक्तम-- ' पुत्राज्लनम पितुयथा 



१९० माण्डूक्योपनिषत्कारिकाभाष्ये 

£ विषाणवश्चासबन्ध ' इदयादि । न ह्यस्मामि असिद्धाद्धेतो 

फटसिद्धि , असिद्धाष्य फडाद्धेतुसिद्धिरभ्युपगता । किं तर्हि 

बीजाङ्रवस्कायैकारणभावोऽभ्युपगम्यत इति। अत्रोन्यते-- 
बीजाङ्करारयो दृष्टान्तो य , स साध्येन सम तुस्यो ममेखमि 

भराय । ननु प्रयक्ष॒ कायैकारणमभावो बीजाङ्करयोरनादि ; 

न, पूर्वस्य पूर्वस्य अपरमावादादिमन्तवाभ्युपगमात्। यथा इदा 
नीुतपन्नोऽपरोऽद्करे बीजादादिमान् बीज चापरमन्यस्माद् 

डुरादिति क्रमेणोप्पननप्वादादिमत् । एव पूवे पूर्वोऽ्रो 

बीज च पूं पू्ैमादिमदेवेति भ्रलयेक सर्वस्य बीजाङ्करजा 

तस्यादिमन्तवात्कस्यचिदप्यनादित्वाचुपपत्ति । एव हेतुफर 

यो । अथ बीजाद्करसततेरनादिमत्त्वमिति चेत्; न, एक- 

त्वाजुपपत्ते , न हि बीजाङ्करव्यतिरोकेण बीजाङ्कुरसततिनौमे- 

का अभ्युपगम्यते हतुफलसततिवौ तदनादित्ववादिभि । 

तस्मात्सृक्तम ‹हेतो फलस्य चानादि कथ तैरुपवण्यैते ! 

इति । तथा च अन्यदप्युपपनत्तेन न्छलमिल्यभिप्राय । न 

च सके साध्यसमो हतु साध्यस्य सिद्धौ सिद्धिनिमित्त 

युज्यत प्रयुज्यते प्रमाणङ्कदाङेरिलयथे । हेतुरिति दृष्टन्तोऽत्रा- 

भिप्रेत , गमकत्वात् , प्रकृतो हि च््टान्त , न हेतुरिति ॥ 

पूवौपरापरिन्नानमजाते परिदीपकम् । 
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जायमानाद्धि वै धमत्कथ पूर्व न ग्यते ॥ २१ ॥ 

कथ बुद्धैरजाति परिदीपितेति, आद-- यदेतत् देवु- 
फठ्यो पूर्वापरापरिज्ञानम , तश्चैतन् अजाते परिदीपकम् 

अवबोधकमिलयथ । जायमानो हि चेद्धर्मो गृह्यते, कथ 

तस्मापूर्व कारण न गृह्यते  अवकय हि जायमानस्य 
म्रहीत्रा तल्नक म्रहीतन्यम , जन्यजनकयो सबन्धस्यान- 

पेतत्वात् , तस्मादजात्िपरिदीपकं तदिद ॥ 

स्वतो बा परतो वापि न किचिद्रस्तु जायते। 

सदसत्सदसद्रापि न किचिद्रस्तु जायते ॥ २२ ॥ 

इतश्च न जायत किंचित्त् यञ्नायमान वस्तु स्वत परत 

उभयतो वा सत् असत् सदसदा न जायत, न तस्य कन- 

चिदपि प्रकारेण जन्म सभवति । न तावस्स्वयमेवापरि- 

निष्न्नासस्वत स्वरूपात्स्वयमेव जायत, यथा घटस्तस्मादेव 

टात् । नापि परत अन्यस्मादन्य, यथा घटात्पट । 

तथा मोभयत , विरोधात्, यथा घटषटाभ्या धट पटो 

वान जायते । ननु गृष्ठा षटो जायते पितुश्च पुत्र, 

सव्यम् , अस्ति जायते इति प्रयय शब्दश्च मूढानाम् । 

तावेव तु छब्दध्रलययौ विवेकिमि परीक्ष्येत-- किं सलमव 
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तौ, उत सूषा इति , यावत परीक््यमणि शब्दभरययविषय वस्तु 

चटपुत्रादिङक्षण शब्दमात्रमेत तत् , ‹ वाचारम्मणम्; इति 

श्रते । सचेत् न जायते, सत्त्वात् ; खतित्रादिवत् । यद्य 

सत्, तथापि न जायते, असत्त्वादेव, अशविषाणादिवत् । 

अथ सदसत् , तथापि न जायते विरुद्धस्यैकस्यासभवात् । 

अतो न किंचिद्रस्तु जायत इति सिद्धम । येषा पुनञजनिरेव 

जायत इति क्रियाकारकफङेकत्वमभ्युपगम्यते क्षणिकत्व च 

वस्तुन , ते दूरत एव न्यायापेता । इद्मित्थभिलयवधारणक्ष 

णान्तरानवस्थानात् , अननुभूतस्य स्मृलयनुपपत्तेश्च ॥ 

हेतुनं जायतेऽनादे फट चापि स्वभावत । 

आदिमे बिद्यते यस्य तस्य द्यादिने विद्यते ॥ २३॥ 

किच, हेतुफङयोरनादित्वमभयुपगन्छता त्वया बराद्ध 

तुफल्योरजन्मैवाभ्युपगत म्यान् । कथम्  अनादे आदि- 

रहित्तात्फछात् हेतु न जायते। न ह्यनुप्पन्नादनदे फङाद्धेतो 
ऋ ५५ [ $ >, जै, 

जन्मेष्यते त्वया, फल चापि आदिरहितादनादेर्हेतोरजात्स्यभा 

बत एव निनिमित्त जायत इति नाभ्युपगम्यते | तस्मादनादि 

त्वमभ्युपगच्छता त्वया हेतुफख्योरजन्मैवाभ्युपगम्यते । य- 
स्मान् आदि कारण न विनयते यस्य रोके, तस्य ह्यादि 
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पूर्वोक्ता जातिनै विद्यते । कार णवत एव ह्यादेरभ्युपगस्यते? 

न अकारणवत ॥ 

प्पे सनिमित्तत्वमन्यथा द्रयनाश्नत । 
सङ्ककस्योपलब्पेश्च परतन्तास्तिता मता ॥ २४ ॥ 

उक्तस्यैवाथैस्य ददीकरणचिकीषैया पुनराक्षिपति--~- प्र- 

ज्ञान प्रज्ञपि शब्दादिग्रतीति , तस्या सनिमित्तत्वम् , नि 

मित्त कारण विषय इयेतत्, सनिमित्तत्व सिषयत्व 

स्बास्मठ्यतिरिक्तविषयतेस्येतत् , प्रतिजानीमहे । न हि निर्विषया 

भज्ञप्रि जब्दादिप्रतीति खात्, तस्या मनिभित्तस्वात् । 

अन्यथा निर्विषयत्वे शब्द्रपश्चनीरूपीतरो हितादिप्रययनैचि 
त्यस्य द्वयस्य नाशत नाश्चोऽभाव प्रसज्येतेयथे । न च 

प्रययवैचिन्यस्य द्वयद्याभावोऽस्ति प्रलयश्षव्वात्त । अत 
प्रययवैचिश्यस्य हयस्य दद्येनात् , परेषा तन्त्र परत.रभिल 
न्यश्चाद्लम , तस्य परत~अस्य परतन्त्राश्रयस्य बाह्यस्य 
भ्ज्ञानग्यतिरिक्तस्य अस्तिता मता अभिप्रेता) नहि प्रक्प्र 

प्रकालसात्रस्वरूपाया नीरपीतादिबाह्यारम्बनतैचिश्यमन्तरेण 

स्वभावभेदेनेतदधैचि-य सभवति । स्फटिकस्येव नीाद्य- 
पाध्याश्रयैर्विना वैचित्र्य न घटत्त इत्यभिप्राय । इतश्च 

परतन्त्राश्रयस्य बाह्यायेस्य ज्ञानव्यत्तिरि क्तस्यास्तिता । सह्- 

1 1! 1 
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क्न सेर , दुः खमिलयथं । उपरभ्यते हि अभिदाहादि 

निमित्त दु खम्। यद्यगन्यादिबाह्य दाहादिनिमित्त विन्ञानन्य- 

तिरिक्त न स्यात् , ततो दाहादिदु ख नोपलभ्येत । इपलभ्य- 

ते तु। अत तेन मन्यामहे अस्ति बाह्मोऽथे इति । त हि 

विह्लानमात्रे सङ्धेदो युक्त › जन्यत्रादशेनादित्यभिप्राय ॥ 

मक्षे, सनिमित्तस्वमिष्यते युक्तिदशंनात् । 

निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदश्चनात् ॥ २५ ॥ 

अल्लोन्यते--बाढमेव ज्ञप सनिमित्तत्व दयसङ्छेशो- 

पल्न्धथयुक्तिदशंनादिष्यते त्वया । स्थिरीभव तावत्तव युक्ति 

दरोन वस्तुनस्तथासवाभ्युगमे कारणमिलयत्र । ब्रूहि किं तत इति । 
उच्यते-- निमित्तस्य प्रञप्तयाङम्बनाभिमतस्य तव घटा 

देरनिभित्तस्वमनालम्बनत्व वैचिश्याहेतुप्वमिष्यतेऽस्माभि । 

कथम्  भूतदङेनान् परमार्थदशनाविप्येतत । न हि घटो यथा- 
भूतमृद्रपददौने सति तदहधतिरेकेणास्ति, यथा अश्वान्महिष , 

पटो बा तन्तुव्यतिरेकेण तन्तनश्चाञ्युव्यतिरेकेण इत्येवसुत्तरोत्त 

रभूतदशंन आ शब्दप्रययनिरोधान्नैव निमिन्तसुपरभामषे इलय 

थे | अथ वा, अभूतदक्ेनाद्राह्यारथस्य अनिमिन्तत्वमिष्यते र 

ज्ज्वादाविब सपौदेरित्य्थं । भान्तिदक्षंनविषयत्वाज्च निभि- 
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त्स्यानिमिन्तत्व भवेत् , तद्मावे अभानात् । न॒हि सुषुप्र- 

नमादितसुक्ताना ्रान्तिदशंनाभावे आत्मव्यतिरिक्त बाह्मो- 

ऽथै उपलभ्यते । न ह्ुन्मत्तावगत वस्पवचुन्मत्तैरपि तथाभूत 

गम्यते । एतन दयदक्षेन सङ्केशोपरून्धिश्च प्प्युक्ता ॥ 

चित्त न सस्पृशलयर्थं नार्थाभास तथैव च । 

अभूतो हि यतश्रार्थो नाथांभासस्तत, पृथक् ॥ २६॥ 

यस्मान्नास्ति बाह्य निमित्तम , अत चित्त न स्प्शयर्थ 

बाह्यारम्ननविषयम् , नाप्यथांभासम , चित्त्वात् , सख्वभ्रचि 

तवत् । अभूतो हि जागरितेऽपि स्वभ्राथेबदेव बाह्म शाब्दा- 

र्था यत उक्तेतुत्वाच्च । नाप्यथांभासधिन्तात्परथक् । चित्त- 

मेव हि घटाधर्थवदवभासते यथा स्वप्रे ॥ 

निमित्त न सदा चित्त सस्पृश्षलय्वसु त्रिषु । 

अनिमित्तो विपर्यासः कथ तस्य भविष्यति ॥ २७॥ 

ननु विपयांसस्तद्िं असति घटादौ घटाद्याभासता चि- 
त्तस्य , तथा च सति अविपयास क्चिद्धक्तव्य इति, 

अत्रोन्यते-- निमित्त विषयम अतीतानागतवतेमानाध्वस्ु 

त्रिष्वपि सदा चित्त न सस्पृशेदेव हि । यदि हि कचित्स- 

स्परे, स॒ अबिपयांल परमाथ इलयतस्तदपेश्चया असति 
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घटे घटाभासता विपयीसर स्यात्, न तु तदस्ति कठाचि 

दपि चित्तस्याथसस्पश्चनम् । तस्मात अनिमित्त विपर्यास 
कथ तस्य चित्तस्य भविष्यति? न कथचिद्धिपर्यासोऽस्ती- 
लयभिप्राय । अयमेव हि स्वभावश्ित्तस्य, यदुत असति 

निमित्ते घटादौ तद्रदवभासनम् ॥ 

तस्मान्न जायते चित्त चित्तदृश्य न जायते । 

तस्य पश्यन्ति ये जातिं से वै परयन्ति ते पद्म् ॥ 

"प्रज्ञपे सनिमित्तत्वम् ` इत्यादि एतदन्त विज्ञानवादिनो 

बौद्धस्य वचन बाह्याथैवादिपक्षप्रतिषेधपरम् आव्ार्येणानुमोदि 
तम् । तदेव हतु कृत्वा तपक्षप्रतिषेधाय तदिवसुन्यत-- 

तस्मादिलयादि । यस्मादसयेव घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य 
विज्ञानवादिना अभ्युपगता, तदलुमोदितमस्माभिरपि भूतद्- 

शेनात्, तस्मात्तस्यापि चित्तस्य जायमानावभासता अस 

देवे जन्मनि युक्ता भनितुभिति अतो न जायते चित्तम | 
यथा चित्तदृर्य न जायते अतस्तस्य चित्तस्य ये जातिं 

पश्या त॒विज्ञानवादिन क्रणिकत्वदु खित्वदयन्यत्वानात्म- 

प्वादि च; तेनैव चित्तेन चिन्तस्वरूप द्रष्ुमश्क्य पर्यन्त 

खे वै पश्यन्ति ते पद् पक्ष्यादीनाम् । अत इतररेयोऽपि 

द्तिभ्योऽत्य तसाहसिक्रा इत्यथै । येऽपि शून्यवाठिन 
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पद्रयन्त एव सर्वश्चून्यता खदशेनस्यापि शन्यता प्रतिजानते, 

ते ततोऽपि साहसिकतरा ख सुष्टिनापि जिषृष्षन्ति ॥ 

अजात जायते यस्मादजाति प्रकृतिस्तत । 

परढरतेरन्यथाभावो न कथविद्धविष्यति ॥ २९ ॥ 

उक्तैर्तुमिरजमेक ब्रह्मेति सिद्धम , यत्पुनरादौ प्रतिज्ञा 
तम , तत्फलोपसदहारार्थोऽय कोक --अजात यच्चित्त ब्रहैव 
जायत इति बादिभि परकिरूप्यत, तत अजात जायते य 

स्मान् अजाति प्रकृति तश्च , तत॒ तस्मात् अजातरूपाया 

्रक्ृतेरन्यथाभावो जन्म न कथचिद्धाविष्यति ॥ 

अनदिरन्तवत्व च ससारस्य न सेत्स्यति । 

अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥३०॥ 

अय चापर आत्मन ससारमोक्षयो परमाथेसद्वाववादि- 

ना दोष उन्यते---अनादे अतीतकोटिरदहितस्य ससारस्य 

अन्तवत्व समाप्नि न सेस्स्यति युक्तित सिद्धिं नोपयास्यति । 

न ह्यनादि सन अन्तबान्कश्ित्पदार्थो नष्टो छोके । बीजा- 

ङूरसबन्धनैरन्तयंविन्छेदो दृष्ट इति चेतत, न, एकवसू्वभा- 

वेनापोदितत्वात् । तथा अनन्ततापि विज्ञानप्रा्निकालग्रभव- 

स्य मोक्षस्य आदिमतो न भविष्यति, घटादिष्वदरौनात् । 
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चदादिविनाक्वदचस्तुत्वाददोष इति चेत , तथा च मोक्रस्य 
परमार्थसद्धावम्रतिज्ञाहानि , असंत्वादेव शादाविषाणस्यव 

आदिमन्त्वाभावश्च ॥ 

आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । 

वितथे सदृशा सन्तोऽवितथा इव रक्षिता ॥३१॥ 

सभरयोजनता तेषा स्वरे विप्रतिपद्यते । 

तरमादादन्तवत््वेन पथ्येव खड ते स्पृता ॥ ३२॥ 

वैतथ्ये छतत्याख्यानौ शोकाविह ससारमोक्षामावप्रसङ्गेन 

पठितौ ॥ 

सर्वे धमां ृषा स्वभ कायस्यान्तनिदरनात् । 
॥ सहतेऽसिन्धदेशे वै भूताना दशन इतः ॥ ३३ ॥ 

‹ निमित्तस्यानिमित्तत्नभिष्यते भूतदक्षेनात् ' इल्ययम्थं 
भ्रषठन््यते एतै कोकै ॥ 

न युक्त दशरन गत्वा कारस्यानियमाद्तौ । 
भतिबुद्धथ वै स्ैस्तस्मिदेषो न विधते ॥ ३४ ॥ 

जागरिते गद्यागमनकारौ नियतौ, देश्च प्रमाणतो य, 

तेकेय अनियमाते नियमस्याभावात् खप्ने न देश्चान्तरगमन- 
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भिदयथ ॥ 

पित्राद्रै सह समन्त्य सुद्ध न भपद्ते । 
गरहीत चापि यर्किचित्पतिबुद्धो न पयति ॥ ३५ ॥ 

भित्रादयै सह॒ समन्त्य तदेव मन्त्रण प्रतिबुद्धो न 
परपद्यते, गृहीत च यर्किचिद्धिरण्यादि न प्राप्रोति, ततश्च 
न देद्यान्तर् गन्छति स्वप्र ॥ 

स्वभे चावस्तुक काय पृथगन्यस्य दनात् । 
यथा कायस्तथा सर्वं चित्तद्यमवस्तुकम् ॥ ३६ ॥ 
स्वप्रे च अटन्हृश्यते य॒ काय , स अवश्तुकं ततो 

ऽन्यस्य स्वापदेकस्थस्य प्रथक्तायान्तरस्य दलनात् । यथा 
स्वपररक्य॒ काय असन , तथा सर्वं चित्तत्ऽ्यम् अवस्तु 
जागरितेऽपि चित्तदृश्यत्वादित्यथ । म्वश्रसमत्वादसलजाग- 
रितमपीति प्रकरणाथे ॥ 

ग्रहणा्नागरितेवन्तद्धेतु स्वम्न इष्यते । 
तद्धेतुत्वाज्ञ॒ तस्यैव सल्नागरितमिष्यते ।॥ ३७ ॥ 

इतश्च असत्त्व जाम्द्रस्तुन जागरितवतं जागरितस्येव 
भ्रहणात् मह्मभाहकलरूपेण स्वप्र, तज्ञागरित हेतु अस्य स्व- 
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प्रस्य स स्वभ्र तद्धेतु जागरितकार्यैम इष्यते । तद्धेतुत्वातं 

जागरिवकायैत्वात तस्यैव स्वश्रदृश एव सस्वागरितम् , न 

त्वन्येषाम् , यथा स्वप्र इत्यभिप्राय । यथा स्वप्र स्वप्र 

एव सन साध।रणविद्यमानवस्तुबदवभासते, तथा तत्कारण 

त्वात्साधारणविश्यमानवस्तुबद्वभासनम , नतु साधारण वि- 

दअमानवस्तु सप्रबदेवेत्यभिग्राय ॥ 

उत्पादस्याभसिद्धपवादज सवैशुदाहूतम् । 
न च भरूतादभूतस्य सभवोऽस्ति कथचन ॥ ३८ ॥ 

नु स्वप्रकारणत्वेऽपि जागरितवस्तुना न सवभ्रवदवस्तु- 

त्वम् । अलय-तचो हि स्वप्र जागरित तु शिर लक्ष्यत । 

सद्यमेवमनिवेकिना स्वात् । विवेकिना तुन कस्यचिद्रस्तुन 

चल्पाद प्रसिद्ध । अत॒ अप्रसिद्धत्वात् उप्पाद्स्य आसमैव 

सवंभिति अज सर्वम उदाहृत वेदान्तेषु " सबाह्याभ्यन्तरो 

ज ` इति । यदपि मन्यसे जागस्ितात्सत अमन्स्वप्रो 
जायत इति, तदसत् । म॒ भूतात् विद्यमानात्त॒ अभूतस्य 

असत ॒सभवाऽस्ति रोके । न श्सत श्ाविषाणादे स 
अवो दृष्ट कथविदपि ॥ 

असन्ञागरिते दृष्टा स्वम्रे पश्यति तन्भय । 
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असत्स्वप्नेऽपि दृष्टा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ 

नतु उक्त प्वथैव श्वभ्रो जागरितकार्थमिति , तत्कथमुखा- 

दाऽभ्रसिद्ध इति उन्यते ? श्चणु तन्न यथा कार्यकारणभावो 

ऽस्माभिरभिप्रेत इति। असतन अविद्यमान रल्नुसर्षवद्विकल्पित 
वस्तु जागरिते दृष्टा तद्धाषभावितस्तन्मय स्वतरेऽपि जाग- 

रितवत् म्राह्यप्राहकरूपेण विकल्पयन्पहयति, तथा अमत्स्व- 

प्रपि दृषा च प्रतिबुद्धो न पदयति अविकट्पयन्, च श~ 
ब्दात । तथा जागरितेऽपि दृक्ष स्वप्रे न पयति कदाचि- 

दियथ । तस्माज्ञागरित स्वप्रहेतुरि्युन्यतते, ने तु परमार्थ- 
सदिति कृत्वा ॥ 

नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुक तथा । 

सच सद्धेतंक नास्ति सद्धेतुकमसत्छुत ॥ ४० ॥ 

परमाथतस्तु न कस्यचित्केनविद्पि प्रकारेण कार्यकार- 
णभाव उपपद्यते । कथम † नास्ति असद्धेतुकम् असत् शश- 
विषाणादि हेतु कारण यस्य असत एव खयपुष्पदे , तन 
असद्धेतुकम॒ असत न विद्यते । तथा मद्पि घटादिवस्तु 
असद्धेतुकम् श्शविषाणादिकार्य नास्वि । तथा सश्च विद्य 
मान षटादि बम्त्वन्तरकार्यं नास्ति । सत्कायम् असत् कत 
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एव मभवति ८ न चान्य कायकारणभाव सभवति शाक्यो 

वा करपयितुम् । अतो विवेकिंनामसिद्ध एव कायैकारणभाव 

कस्यचिदित्यभिप्राय ॥ 

विपयौसाद्चथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्सपृेत् । 
तथा खप्ने विपयौसाद्धमास्तत्रैव पश्यति ॥ ४१ ॥ 

पुनरपि जाभस्स्वद्नयारसतोरपि कायका।रणमावाहङ्काम् 

पनयन्नाह-- विप्यासात् अविवेकत यथा जाग्रत जाग- 

रिते अचिन्त्यान्भावान अशक्यचिन्तनान रल्नुसपोदीन् 
भूतवत् परमार्थवत् स्पृशेत › स्प्रशक्निव विकस्पयेदियथ , 
कश्चिद्यथा, तथा स्वप्ने विपर्यासात हस्त्यादीन्पडयश्निव विक 

स्पयति । तत्रैव पदयति, न तु जागरितादुन्पव्यमानानि- 
लथं ॥ 

उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम् । 
जातिस्तु देशिता बुद्धेरनातेख्रसता सदा ॥ ४२ ॥ 

यापि बुद्ध अद्धितवरादिभि जाति वेशिता उपदिष्टा, उ. 
पम्भनयुपलम्भ , तस्मात् उपरब्धेरित्यथे । समावारात 
व्णाश्रमादिधम॑समाचरणाश्च ताभ्या हेतुभ्याम् अस्तिवस्तुत्व- 

वाद्िनाम अस्ति वस्तुभाव इलयेबवदनशीखाना दृटाय्हवता 



अलातक्षान्तिप्रकरणम् । ! २०३ 

श्रहधाना मन्द विषेकिनामर्थोपायत्वेन सः दशिता जात्ति । 

ता गृह्णन्तु तावत् । वेदान्ताभ्यासिना तु स्वयमेव अजाद 

यात्मविषयो विवेको भविष्यतीति , न तु परमाथेबुद्धथा । ते 
हि श्रोत्रिया स्थूलबुद्धित्वान् अजाते अजातिवस्तुन सदा 

स्यन्ति आत्मनाश्च मन्यमाना अविवेकिन इत्यथ । ‹ उपा 

य॒ सोऽवताराय ` इत्युक्तम् ॥ 

अनातेख्लसता तेषाग्पलम्भाद्वियन्ति ये । 

जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥ 

ये च एवसुपठम्भात्समा्वाराश्च अजाते अजात्तिवस्तुन 

त्रसन्त अस्ति वस्त्विति अद्वयादाप्मन वियन्ति विरुदः 

यन्ति द्वैत प्रतिपययन्त इत्यथे । तेषाम अजाते त्रसता श्रद- 
धानाना सन्मागौवलङम्बिना जाविदोषा जाप्युपलङस्मछता 
दोषा न सम्म्यन्ति सिद्धं नोपयस्यन्ति, विवेंकमागंप्रषृत्त- 

त्वात । यद्यपि कश्चिदोष स्यात्त, सोऽप्यस्प ण्व भवि- 

ध्यति, सम्यग्दशेनाभरतिपन्तिहेतुक श्ट्यथं ॥ 

उपलम्भास्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । 

उपरुम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥ 

नलु उपरृम्भलमाचारयो प्रमाणत्वादस्त्येव दैत वस्त्वि- 
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ति, न, उपठम्भसमाचारयोव्यैभिचारात् । कथ व्यभि- 

चार इति, उच्यते-- उपरभ्यते हि मायाहस्ती हस्तीव, 

हस्तिनमिवान्न समाचरन्ति बन्धनारोहणादिहस्िसबन्धि- 

भिर्धमै , हस्तीति चोन्यते असन्नपि यथा, तथैव उपङम्भा- 

त्समाचारात् दैत मेदरूप अस्ति वस्तु इत्युन्यते । तस्मा- 

न्नापरुम्भसमाचारौ द्ैतवस्तुसद्भावे हत् भवत इत्यभिप्राय ॥ 

जाल्याभास चलाभास वर्त्बाभास तथैव च । 
अजाचलमवस्तुत्व विज्ञान शान्तमद्रयम् ॥ ४५ ॥ 

किं पुन परमाथंसद्रस्तु, यदास्पदा जात्याश्चसद्रद्धय 
इत्याह-- अजाति सत् जातिबदवभासत इति जाप्या 
भासम्, तयथा देषदन्तो जायत इति । चलाभास चर- 
मिवाभासत इति, यथा स एव दवदेत्तो गच्छतीति । 
वस्त्वाभास बस्तु द्रव्य धर्मि, वह्दबभासत इति वस्त्वाभा 
सम्, यथा स एव देवदत्तो गौरा द्भ इतिं । जायते देव- 
दत्त स्पन्दते दीर्घो गौर इयेवमवभासते | परमार्थतस्तु 
अजम चरसवस्तुत्वमद्रव्य च । किं तदेवध्रकारम 2 विज्ञान 
वित्ति , जात्यादिरहितत्वाच्छान्तम अत एव अद्रय च 
तदित्यथं ॥ 
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एव न जायते चित्तमेव धमां अजा स्मृता । 

एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६ ॥ 

एव यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य न जायते चित्तम् । एव धमा 

आत्मान अजा स्पृता ब्रह्मविद्धि । धम इति बहुवचन 

देहमेदालुविधायित्वादद्वयस्यैव उपचारत । एवभेव यथोक्त 

विज्ञान जात्यादिरितमहमयमात्मतःत्व विजानन्त त्यक्त 

बाह्यैषणा पुन पतन्ति अविद्याध्वान्तसागर विपर्यय , 

“तत्न को मोह क शोक गकप्वमनुपश्यत ` इत्यादिम 

स्त्रबणोत् ॥ 

ऋजुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दित यथा । 

ग्रहणग्राहकाभास विन्ञानस्पन्दिति तथा ॥ ४७ ॥ ^ 

यथोक्त परमार्थदशान भ्रपश्चयिष्यन्नाह-- यथा हि छोके 

ऋजुवक्रादिभरकाराभासम् अङातरस्पा दतम् उर्काचर्नम , 

तथा ग्रहणग्राहकाभास विषयिविषयाभासमिलय्थं । किं तत्“ 

विज्ञानस्पन्दित स्पन्दितिमिष स्पन्दितमविद्यया | न ह्यचङस्य 

विज्ञानस्य स्पनद्नमस्ति,  अजाचर्म् ' इति युक्तम् ॥ 

अस्पन्द मानम्रखातपनाभासमन यथा| 

अस्पन्दमान विज्ञानमनाभासपज तथा ॥ ४८ ॥ 
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अस्पन्दमान स्पन्दनवर्जित तदेवं अरातम् कच्वाद्याका- 

रेणाजायसानमु अनाभासम् अजञ यथा, तथा अविद्यया 

स्पन्दसयनम अविद्योपररमे अस्पन्दमान जायाश्याकारेण अना- 

भासम् अजम अचल भविष्यतीदयथं ॥ 

अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो्चुव । 

न ततोऽन्यत्र नि स्पन्दान्नाखात प्रविश्षन्ति ते ॥ 

किं च, तस्मिन्नेव अछाते स्प दमाने ऋजुवक्रा्ामासा 
अङात्तादन्यत कुतशिदागलयाङाते तैव भवन्तीति नान्यतो- 

भुव । न च तस्मान्नि स्पन्दादरातादन्यत्र निरता । नच 

नि स्पन्दमखातमेव प्रविश्षन्ति ते ॥ 

नं निता अलातातते द्रव्यत्वाभावयोगत । 

विज्ञानेऽपि तथेव स्युराभासस्याविशेषत ॥ ५० ॥ 

कि च; न निगैता अलातात् ते आभासा गृह्ादिव, द्रन्य- 

त्वाभावयोगत , द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम् , तदभाव द्रन्यस्वा 
भाव , द्रव्यत्वाभावयोगत द्रव्यत्वाभावयुक्ते वस्तुत्वाभावा- 
दियं । वस्तुनो हि प्रवेशचादि सभवति, नावस्तुन । विज्ञा- 

नेऽपि जायादध्याभासा तथैव स्यु , आमासस् अविरोषत 
तुल्यत्वात् ॥ 
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विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोशुब । 

न ततोऽन्य नि स्पन्दान्न विह्नान विक्षन्तिते॥ 

न निगैतास्ते विज्ञानाद्रन्यत्वाभावयोगत । 
कायैकारणतायावान्रुतोऽचिन्त्या सदैव ते ॥ ५२॥ 
कथ तुस्यत्वमियाह्-- अकातेन समान सर्वं विज्ञानस्य , 

सदा अचल्त्र तु चिज्ञानस्य विक्षेष । जालाद्यामास्रा 

विज्ञाने अचे किकृता इल्याह -- कायंकारणत्ाभावात् 

जन्यजनकपवानुपपत्तेर भावरूपत्वात अचिन्त्या ते यत ॒स- 

दैव । यथा असत्घु ऋष्वाद्याभासेषु कऋञ्वादिबुद्धिद्टा 
अलातमात्रे, तथा असस्स्वेव जाद्यादिषु विज्ञानमात्रे ज्ञाया- 

दिबुद्धिरवैवेति समुदायाथं ॥ 

द्रव्य द्रव्यस्य हेतु स्यादन्यदन्यस्य चैव हि। 
रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥ ५२ ॥ 
अजमेकमास्मतनतत्वमिति स्थितम । तत्र यैरपि कार्य॑का 

रणभाव कुप्यते, तेषा द्रव्य द्रव्यस्य यस्यान्यत हतु 

कारण स्यान्, न तु तस्यैव तत् । नाप्यद्र्य कस्यचित्का 

रण स्वतन्त्र हृष्ट छोके । न च द्रव्यत्व धमौणाम आत्म 

नाम॒ उपपश्मते अन्यत्व वा कुतश्चित , येन अन्यस्य कारण- 
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त्व कार्यत् वा प्रतिपेत । अत अद्रव्यत्वादनन्यत्वाच्च न 

कस्यचित्कार्यं कारण बा आत्मे ॥ 

एव न चित्तजा धमीधित्त वापि न धमेजम् । 
एव हेतुफलाजाति परविशन्ति मनीषिण ॥ ५४ ॥ 

एव यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्मविज्ञानस्वरूपमेव चिन्त 

मिति, न चित्तजा बाह्यधभां नापि बाह्यधर्मेज चित्तम, 

विज्ञानस्वरूपाभासमात्रत्वात्सवेधमांणाम । एव न हेतो 

फण जायते, नापि फलाद्धेतुरिति दतुफलयोरजा्ति हेतुफका- 

जातिं प्रविशन्ति अध्यवस्यन्ति । आमनि हेतुफलयोरभाव- 

मेव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मचिद् इत्यथ ॥ 

यावद्धेतुफछातरेशस्तावद्धतुफलोद्धव । 

क्षीणे देतुफङावशे नास्ति देतुफरोद्व ॥ ५५ ॥ 

ये पुनहेतुफर्योरभिनिषिष्टा , तेषा किं स्यादिति, इ 

न्यते--धर्माधर्माख्यस्य हेतो अह कतौ मम धमौधर्मौ 

तत्फख काछान्तरे कचिप्मराणिनिकाये जातो भोक्ष्ये इति 

याबद्धेतुफख्योरावेश हैतुफकाग्रह आत्मन्यध्यारोपणम् , त 

चित्ततेत्यथे , तावद्धेतुफल्योरुद्धव धमौधमैयोस्तत्फङस्य चा 
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युच्छेदेन प्रबृत्तिरित्य्थं । यदा पुनभेन्त्रौषधिवीर्येणेव अहावे- 

शो यथोक्तद्वितदशेनेन अवि्योद्धतहेतुफङावेशोपनीतो भवति, 

तदा तस्मिन्क्षीणे नास्ति हेतुफरोद्धब ॥ 

यावद्धेतुफरवेश ससारस्तावदायत । 

्षीणे हतुफलविक्षे ससार न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥ 

यदि हेतुफलोद्धव , तदा का दोष इति, उन्यते--यावत् 
सम्यग्ददोनेन हैतुफलावेश् न निवतैते, अक्षीण ससार 

तावत् आयात दीर्घो भवतीप्यथ । क्षीणे पुन हैतुफछा- 

वेदो ससार न प्रपद्यते, कारणाभावात् ॥ 

सत्या जायते स्वं श्चाश्वत नास्ति तेन बै । 

सद्धाषेन ह्यज सरवयुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७॥ 

ननु अजादास्मनोऽन्यश्नास्त्येव , तत्कथ हैतुकर्यो 
संसारस्य च उप्पत्तिविनाश्चाबुच्येते त्वया श्णु, सवृलया 

सवरण सवृति अविद्याविषयो लौकिकन्यवहार , तया 

सरघरत्या जायते स्वम । तेन अविदानिषये दाश्चत निलय 

नास्ति वै। अत उत्पत्तिविनाशर्क्षण ससार आयत 

इत्युच्यते । परमाथंसद्धावेन तु अज सवम् आत्मैव य- 
स्मात्, अतो जात्यभावात् उच्छेद तेन नास्ति वै कस्य- 

५ ए 1 {4 
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चिद्धेतुफरदेरिलयथे ॥ 

धमी य इति जायन्ते जायन्ते ते न तन्त, । 

जन्म सायोपम तेषा सा च भाया न विद्यते ॥ ५८ ॥ 

येऽप्यात्मानोऽन्य च धमां जायन्त इति कस्प्यन्ते, ते 

इति एवप्रकारा यथोक्ता सच्रतिभिर्वियत इति सघ्रत्यैव 
धमौ जायन्ते । न ते तत्त्वत परमार्थत जायन्ते । यत्युन- 
सन्सवृत्या जन्म तेषा धमौणा यथोक्ताना यथा मायया 

जन्म त्था तत् मायोपम प्रत्येतव्यम् | माया नाम वस्तु 

तर्हि, नैवम , सा च माया न विद्यते । मायेयबिद्यमानस्या- 

ख्येयभिप्राय ॥ 

यथा मायामयाद्वीनाजायते तन्मयोऽद्ुरः । 

नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्रद्रमेषु योजना ॥५९॥ 

केथ मायोपम तेषा धमौणा जन्मेति, आह-- यथा 

मायामथात् आस्रादिनीजात् जायते तन्मय मायामय 

अदह्भुर , नासावेङ्करो निय , न च उच्छेदी विनाशी वा । 

अभूतस्वादेव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना युक्ति, न तु पर- 

माथतो धमौणा जन्म नाश्चो वा युञ्यत इयं ॥ 

नाजेषु सषेधर्मेषु शाश्वताक्ञाश्वतामिधा । 
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भ 

यत्र वणौ न वतेन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६० ॥ 

परमा्थतस्प्वाप्मसजेषु नित्यैकरसविन्नधिमात्रसत्ताकेषु 

शछाश्चत अश्चाश्चत इति वा न अभिधा, नाभिधान प्रवतेत 

इयं । यत्र येषु वरण्यैन्ते यैर्था, ते वर्णां राब्दा न 
तेन्ते अभिधातु प्रकाशयितु न प्रवर्तन्त इयथे । शृदमेवमिति 

विवेक विविक्तता त्र निलयोऽनिलय इति नोच्यते, (यतो 

वाचो निवतन्ते ' इति श्रते ॥ 

यथा खमे द्रयाभास चित्त चरति मायया । 

तथा जाग्रदुयाभास चित्त चरति मायया ॥ ६१॥ 

अद्रय च दयाभास चित्त स्वभे न सक्चय । 

अद्रय च दयाभास तथा जाग्रन्न सशय ॥ ६२॥ 

यप्पुनवौग्गोचरतप्व परमार्थत अद्रयस्य विज्ञानसायरस्य, 

तन्मनस स्पन्दनमात्रम; न परमाथत इल्युक्तार्थौ शछोकौ ॥ 

स्वभद्क्मचरन्खमे दिश्चु वे दशसु स्थितान् । 

अण्डजान्स्वेदनान्वापि जीवान्पद्यति यान्सदा ॥ 

इतश्च वाग्गोचरस्याभावो दरैतस्य--खप्नान्पदयती ति स्वम्न- 
टक् प्रचरन् पयैटन्स्वमने स्वप्रस्थाने दिष्ु वे दशसु खितान 
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बर्तमानान् जीवान्प्राणिन अण्डजान्स्वेदजान्वा यन सदा 

पश्यतीति ॥ 

स्वभदकिचित्तदश्यास्ते न धिचयन्ते तत पृथर् । 
तथा तदृश्यमेबेद् स्वभरहक्चि मिष्यते ॥ ६४ ॥ 
येवम, तत॒ किम ? उन्यते--स्व'नटशधित्त स्वप्नट- 

किचत्तम , तेन दृश्या ते जीवा ; तत॒ तस्मात् स्वप्न 

कि्वत्तात् प्रथक् न विद्यन्ते न सन्तीलयथ । चित्तमेव इने- 
कजीवादिभेदाकारेण विकस्प्यते । तथा तदपि स्वप्नदकिि- 

तमिद् तदुश्यमेव, तेन स्वप्नदञा दृ दय तदृश्यम् । अत 

स्व्नहग्व्यतिरेकैण चित्त नाम नास्तीयथं ॥ 

चरञ्ञागरिते जाग्रदिचु बे दशसु स्थितान् । 
अण्डनान्खेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥ 

जाग्रचित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते तत पृथक् । 

तथा तदश्यमेबेद् जाग्रतशित्तमिष्यते ।। ६६ ॥ 

जाप्रतो ह्या जीवा तच्धिन्ताव्यत्तिरिक्ता , चित्तक्षभीय- 

त्वात , स्वप्रटकिचतेक्षणीयजीववत् । तश्च जीवेश्चणात्मक 

चित्त द्रष्टुर्यतिरिक्त द्र्टदश्यत्वात स्वप्रचित्तवन् । उक्ता- 
मन्यत् ॥ 
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उभे हन्योन्यहशये ते कि तदस्तीति चोन्यते । 

लक्षणाशून्यष्ुभय तन्मते नेव शरद्य ॥ ६७ ॥ 

जीवचिन्ते उभे चित्तचैतत्ये ते अन्योन्यदइ्ये इतरेतरग- 

म्ये । जीवादिबिषयापेक्ष हि चित्त नाम भवति । चित्तापेश्ष 

हि जीवादि दृश्यम् । अतस्ते अन्योन्यदहश्ये । तस्मान्न कि- 

चिदस्तीति चोन्यत चित्त वा चित्तेक्षणीय वा | किं तदस्ती- 

ति विचेकिनोन्यते । न हि प्रे हस्ती हस्तिचित्त वा वि. 

द्यते, तथा इष्टापि विवेकिनामिदयभिप्राय । कथम् " छक्षणा- 

शल्य छक््यते अनयेति रक्षणा प्रमाणम , प्रमाण्यूल्यञुभय 
चित्त चैन्त्य दय यत॒ तन्मतेनैव त्वित्ततयैव तत् गृह्यते । न 

हि घटमतिं प्रव्यारयाय घटो गृह्यते, नापि घट प्रत्यारयाय 

चटमति । न हि तत्र प्रमाणप्रमेयभेद शक्यते करपथितुभि- 

स्यभिप्राय ॥ 

यथा सखस्नपरयो जीवो जायते नियतेऽपि च । 

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥६८॥ 

यथा मायामयो जीवो जायते भियतेऽपि च । 

तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवस्ति च ॥६९॥ 

यथा निर्भितको जीवो जायते भियतेऽपि च । 
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तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥७०॥ 
मायामय मायाविना य छतो नि्ितक मन्त्रौषध्या 

दिभिर्मिष्पादित । स्वप्रमायानिर्भितका अण्डजादयो जीवा 

यथा जायन्ते भ्रियन्त च, तथा मसुष्यादिरुक्षणा अविद्य- 

माना एष चित्तविकस्पनामान्ना इष्य ॥ 

न कथिल्नायते जीव सभवोऽस्य न विद्यते । 

एतत्तदुत्तम सत्य यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१ ॥ 

न्यवहारसलयविषये जीवाना जन्ममरणादि स्वप्रादि 

जीववदित्युक्तम् । उक्तम तु परमार्थस्य न कथ्िज्ायते 
जीव इति । उक्तार्थमन्यत् | 

चित्तस्पन्दितमेषेद प्राह्मग्राहकबहुयम् । 
चित्त निर्विषय नित्यभसद्ग तेन कीतिंतम् ॥ ७२ ॥ 

सर्वं भह्यभ्राहकवश्ित्तस्पन्दितिमेव दयम् । चिन्त परमाथैत 

आस्मैवेति निर्विषयम् । तेन निविषयस्वेन नियम् असङ्ग 
कीर्तितम् । * असङ्गो ह्यय पुरुष ' इति श्रुते । सभिषयद् 

हि निषये सङ्ग । निर्विषयत्वाञ्चित्तमसङ्गमिदय्थं । 

योऽस्ति कदिपितसत्या परमार्थेन नास्त्यसौ । 
परतन्तराभिसटत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७२ ॥ 
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ननु निर्विषयव्वेन चदसङ्गत्वम्, चित्तस्य न नि सङ्गता 

अवति, यस्मात् शास्ता शास्र रिष्यश्चत्येवमादेर्विषयस्य 

विधधमान्वात्, नैष दोष । कस्मात्? य पदाथ शाखा 
दिर्विद्यते, स कस्पितसवृत्या । कश्पिता च सा परमाथेप्र- 

तिषत्त्युपायत्वेन सबरृतिश्च सा तया योऽस्ति परमार्थेन; 

नास्त्यसौ न विधते । ! ज्ञाते दैत न विद्यते ` इत्युक्तम् । 
यश्च परतन्त्रामिसवरृप्या परदाख्मव्यबहारेण स्याददा्थं , स 

परमाथतो निरूप्यमाणो नास्स्येव । तेन युक्तय॒क्तम् ‹ असङ्ग 

तेन कीर्तितम् इति ॥ 

अज. कसिितसदत्या परमार्थेन नाप्यज । 

परतन्तराभिनिष्पस्या सद्या जायते त॒ स ॥ ७४॥ 
नयु क्षाख्ादीना सबतित्वे अज इतीयमपि कर्पना 

सधृति स्यात् । सत्यमेवम् , शाखादिकसत्पितसबृत्यैव अज 

इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यज , यस्मात् परतन्त्राभिनि 

ष्पतत्या परकाख्सिद्धिमपेक्ष्य य॒ अज इप्युक्त , स सूत्या 

जायते । अत अज इतीयमपि कल्पना परमार्थनिषये नैव 

क्रमत इत्यथ ॥ 

अभूताभिनिवेशोऽस्ति दय तत्र न विद्यते । 
दयाभाव स बद्धैव निनिमित्तो न जायते ॥ ७५॥ 
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यस्मादसद्धिषय › तस्मात् असत्यभूते हैते अभिनिवेशोऽस्ति 

केवलम् । अभिनिवेश आम्रहभा्रम् । दय तन्न न विद्यते 

मिथ्याभिनिवेहामाल्व च जन्मन कारण यस्मात् , तस्मात् 

दयाभाव बुद्धा निर्निमित्त निवृत्तमिथ्याद्वयाभिनिवेकश्च य, 

स न जायते ॥ 

यदा न रभते हेदचुत्तमाधममध्यमाम् । 

तदा न जायते चित्त हेत्वभावे फर कुतः ॥ ७६ ॥ 
जात्याश्रमविदहिता आश्चीवजितैरलुष्ठीयमाना धंमौं देव- 

स्वादिप्रापिहेतव उत्तमा केवराश्च । धमौ अधमेव्यामिश्रा 

मनुष्यत्वादिप्राघ्यथौ मध्यमा । ति्यैगादिप्राधिनिभित्त 

अधमेरक्षणा प्रदृत्तिविशेषाश्चाधमा । तासुत्तमसभ्यमाधमा 

नधिश्चापरिकर्पितान् यदा एकमेवाद्वि्ीयमात्मतनत्व सवै- 

कल्पनावजित जानन् न कमते न पश्यति, यथा बाड 
इयमान गगने मल विवेकी न प्यति, तद्त् , तदा न 

जायते नोत्पद्यते चित्त देवाचयाकारे उन्तमाधममभ्यमणफल- 

रूपेण । न ह्यसति हेतौ फङमुत्पद्यते बीजाद्यभाव इव 
सस्यादि ॥ 

अनिमित्तस्य चित्तस्य याचंत्पत्तिः समाद्वया । 

, अजातस्यैव सर्पस्य चित्तदृश्य हि तद्यत ॥ ७७ ॥ 
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हेत्वभावे चिन्त नोत्पद्यत इति हि उक्तम् । सा पुनरवु- 

स्पत्तियित्तस्य कीटशीप्युन्यते-- परमा्थंदशचेनेन मिरस्तध 
मीधममाख्योत्पत्तिनिमित्तस्य अनिमित्तस्य चित्तस्येति या 

मोक्षाख्या अनुत्पत्ति , सा सवदा संवौवस्थासु समा नि्वि- 
रोषा अया च , पूैमपि अजातस्यैव अनुतपन्नस्य चित्तस्य 

सर्वस्याद्रयस्येत्य्थं । यस्मास्मागपि विज्ञानात् चिन्त दृश्य 
तदय जन्म च, तस्मादजातस्य स्वैस्य स्वेदा चित्तस्य समा 

अद्रथैव असुत्पत्ति न पुन कदाचिद्भवति, कंदाचिद्भा न 

भवति । सर्वदा एकरूपैवेस्य्थ ॥ 

बुद्धानिमित्तता सत्या हेतु पृथगनाप्तुवन् । 
वीत्लोक तथा काममभय पदमदनुते ॥ ७८ ॥ 

यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमित्तस्य द्वयस्य अभावादनि- 

मित्तता च सस्या परमाथेरूपा बुद्धा हेतु धमौदिकारण 

देवादियोनिप्राप्ये पएरथगना्रुवन् अनुपाददान त्यक्तवा्यै- 

षण, सन् कामश्षोकादिवजजितम् अविद्यादिरदितम् अभय 

पदम् अदलुते, पुनम जायत इत्यथ ॥ 
+ 

अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तस्रवतैते । 

वस्त्वभाव स बद्धैव निःसङ्ग विनिवर्तते ॥ ७९ ॥ 
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यस्मात् अभूताभिनिवेश्यात् असति दये द्रयास्तितव 

निश्चय अभूताभिनिवेज्ञ ; तस्मात् अविद्याव्यामोहरूपादि 

सदृशे तदयुरूपे ठत् चित्त प्रयतते । तस्य द्वयस्य वस्तुन 

अभाव यदा बुद्धवान् , तदा तस्मात् नि सङ्ग निरपेश्च सत् 

विनिवतेते अभूताभिनिवेशविषयात् ॥ 

निषत्तस्याभष्टत्तस्य निश्चखा हि तदा स्थिति । 

विषय स हि बुद्धानां तत्साम्यमनमद्रयम् ॥ ८० ॥ 

निदत्तस्य दवैतविषयात् , विषयान्तरे च अभ्रबृत्तस्य अभा 
वदनेन चित्तस्य निश्चला चरनवजिता बह्मस्वरूपैव तदा 

स्थिति , यैषा नद्मखरूपा सिति चित्तस्य अद्वयविज्ञाैकरस- 
घनलरक्षणा । स हि यस्मात् विषय गोचर परमा्थद्- 

शिना बुद्धानाम् , तस्मात् तप्सास्य पर नि्िशेषमजमद्रय 
च ॥ 

अजमनिद्रमस्वप्न प्रभात भवति स्वयम् । 

सङ्कृद्विभातो हेवैष धर्मो धातुस्वभावत ॥ ८१ ॥ 

पुनरपि कीदशश्चासौ बुद्धाना विषय इत्याह--स्वयमेव 
तत् प्रभात भवति न आदित्याध्पेक्षम्, स्वय जयोति स्वभाव- 

मित्यथे । सकृद्धिभात सदैव विभात इत्येतत् ! एष एव~ 
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क्षण अआत्मारया धर्मं धातुस्वभावत वस्तुव भावत 

इत्यथ ॥ 

सुखमावियते निय दु ख वित्रियते सदा । 

यस्य कस्य च धर्मस्य प्रेण भगवानसौ ॥ ८२॥ 

एव बहुश्च उच्यमानमपि परमा्थैतन्स्व कस्माह्लौकिकेने 
गृह्यत इत्युच्यते--~यस्मात् यद्य कस्यचित् दयवस्तुनो धमस्य 
म्रहेण प्रहणवेशेन मिथ्याभिनिविष्टठतया सुखमात्रियते अना- 
यासेन आच्छाद्यत इत्यथे । इ योपलल्धिनिमन्त हि तवा- 

वरण न यलान्तरमपेक्षते । दु ख च बिन्नियते प्रकटीक्रियते, 

परमार्थज्ञानस्य दुकंभप्वात् । भगवानसौ आलाद्रयो देव 

इत्यथं । अतो वेद्न्तैराचार्यैश्च बहुश्च उच्यमानोऽपि नैव 
ज्ञातु शक्य इत्यथ ›, आश्चर्यो वक्ता कुशखोऽदख् रुन्धा ` 

इति श्रुते ॥ 

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। 

चरुस्थिरोभयाभावैराष्रणोत्येव बालिश" | ८३ ॥ 

अस्ति नास्तीत्यादि सूक्ष्मविषया अपि पण्डिताना अहा 

भगवतत परमात्मन आवरणा एव › कित मृढजनाना बुद्धि 

रक्षणा इत्येवमर्थं प्रदशेयन्नाह--अस्तीति । अस्त्यास्मति 
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कश्चिद्ठादी प्रतिपद्यते । नास्तीप्यपरो वैनाशिक । अस्ति 

नास्तीत्यपरोऽधैवैनाशिक सदसद्वादी दिग्वासा । नासि 

नास्तीत्यलयन्तद्यूल्यवादी । तच्रासिमावश्चर ; घटाद्यनित्यवि 

कक्षणत्वात् । नास्िभाव स्थिर , सदाविशोषत्वात् । उभय 

चकस्थिरविषयत्वात् सदसद्धाव । अभावोऽत्यन्ताभाव । 

अकारचतुष्टयस्यापि तैरेतैश्चकस्थिरोभयामावै सदसदादि- 

वादी सर्वोऽपि भगवन्तमादृणोत्येव बार्िशोऽधिवेकी । यद्यपि 

पण्डितो नाडिक एव परमाथेतत्वानवबोधात्, किमु खभा 

वमूढो जन इत्यभिप्राय ॥ 

कोव्यश्तस्र एतास्तु ग्रहेयौसां सदात । 
भगवानाभिरस्पृष्टो येन च्ट॒स सव्टक् ॥ ८४ ॥ 

कीष्टक्पुन परमार्थतत्वम् , यदबबोधादबाङिश्च पण्डितो 
भवतीयाह-- कोख्य॒प्रावादुकक्चास्लनिणेयान्ता एता 
खत्ता अस्ति नाक्तीलाद्या चतस , यासां कोटीना प्रह 
हणे उपङम्धिनिश्चयै सदा सर्वदा आशृत्त आच्छादित 

तेषामेव प्रावादुकाना य , स भगवान् आभि अस्ति ना- 

स्तीटयादिकोटिभि चत्तसभिरपि अस्पृष्ट अस्त्यादिविकस्प- 

नावज्ञित इयेतत् । येन मुनिना दो ज्ञात वेदान्तेष्वौप- 
निषद पुरुष , स सवंहक् सर्वज्ञं , परमाथेपण्डित इलं ॥ 
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भाप्य सवैज्नता इृत्छा ब्राह्मण्य पदभदरयम् । 
अनापन्नादिम+यान्त किमत परमीहते ॥ ८५ ॥ 

प्राप्य एता यथोक्ता श्ृ^स्ञा समस्ता सबेज्ञता ब्राह्मण्य पद् 

म॒ ८ स ब्राह्मण › ‹ एष निलयो महिमा ब्राह्मणस्य ' इति श्रुते । 

अनापन्नादिमध्यान्तम् आदिमध्यान्ता उप्पत्तिखितिख्या 

अनापन्ना अप्राप्ना यस्य अद्वयस्य पद्ख न विद्यन्ते, तत् 

अनापन्नादिमभ्यान्त ब्राह्मण्य पदम् । तदैव प्राप्य छब्ध्वा 

किंमत परमस्मादात्मङाभादष्वम् इहते चेषते, निष्योजन- 

मित्यथं । ‹ नैव तस्य छृतेनाथं › इयादिस्पृते ॥ 

विप्राणां विनयो ह्येष शम" प्राकृत उच्यते । 

दम भरकृतिद्न्तत्वादेव विद्राञ्कषम व्रजेत् ॥ ८६ ॥ 

विप्राणा ब्राह्मणाना विनय विनीतत्व स्वाभाविक यदे. 

तदात्मस्वरूपेणावस्थानप् । एष विनय शमोऽप्येष एव प्रा 

कृत स्वाभाविक अकृतक उच्यते । दमोऽप्येष एव प्रकृ- 

तिदान्तत्वात् स्वभावत एव चोपशान्तरूपत्वाद्रक्मण । एव 

यथोक्त स्वभावोपश्ान्त ब्रह्म विद्वान् शमम् उपशान्ति स्वा- 
विकी बह्मस्वरूपा जेत् बह्मस्वरूपेणानतिष्ठत इत्यर्थं ॥ 

सवस्तु सोपलम्भ च दय छोकिकमिष्यते । 
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अवस्तु सोपरम्भ च श शौकिकमिष्यते ॥ ८७ ॥ 
एवमन्योन्यविरद्धत्वात् ससारकारणरागद्धेषदोषास्पदानि 

परावादुकाना दक्ष॑नानि । अतो मिध्याददेनानि तानी- 
ति तदयुक्तिभिरेष दशोयित्वा चतुष्कोटिवजितस्वात् रागावि- 

दोषानास्पद् स्वभावक्षान्तमद्धेतद्ौनमेव सम्यग्दशेनभिष्यु- 

पसहतम् । अथेदानी स्वप्रकरियाप्रददीनाथै आरम्भ -- 

सवस्तु सद्तिस्षता वस्तुना सह वतेत इति सवस्तु, तथा 

च उपठन्धिरुपछम्म , तेन सह् वतत इति सोपरूम्भ 

च काखादिसबैव्यवहारास्मद प्राह्यत्रहुणरक्षण द्वय छोका- 

ठनपेत रौफिकं जागरितमिव्येतत्् ¡ एवलक्षण जागरि 

तमिष्यते वेदान्तेषु । अवस्तु सद्रृतेरप्यभावात् । सो- 
परम्भ वस्तुवदुपलम्भनसुपलम्भ असत्यपि वस्तुनि, तेन 

सह् वतैत इति सोपलम्भ च । शुद्ध केवख प्रविभक्त जाग 

रितास्स्थूखाल्णैकिक सर्वैभ्राणिसाधारणत्वात् इष्यते स्वप्र 

इत्यथे ॥ 

अवस्त्वनुपटम्भ च छोरोत्तरमिति स्मृतम् । 

ज्ञान ङेय च विज्ञेय सद्ा बुद्धे, पकीर्तितम् ॥ ८८ ॥ 
अवस््वलुपछम्भ च मराह्यप्रहणवजितमिप्येतत् , लोकोत्तरम् , 

अत एव लोकातीतम । भ्राह्यग्रहणनिषयो हि लोक , तद्भा- 
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वात् स्ेप्रडत्तिीज सुषुप्तभिप्येतत्। एव स्मृत सोपाय परमार्थ- 
तत्त्व टौकिक शुद्धलौकिक छोकोत्तर च क्रमेण येन ज्ञानेन ज्ञा- 
यते, तत् ज्ञान ज्ञेयम् एता-येव त्रीणि, एतद्रधतिरेकेण ज्ञेया- 
कुपपत्ते । स्ेमावादुककरिपितवस्तुनोऽतैवान्तभौवात् , विङ्ञेय 
यत्परमाथेसप्य तुार्यमदयमजमात्मततत्वमित्यथं , सदा 
सवदैव, त्लोकिकादि विज्ञेयान्त बुद्धै परमार्थदशिभिर्नह्यति- 
द्धि प्रकीतितम् ॥ 

ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये करमेण िदिते स्वयम् । 
सर्वज्ञता हि सर्व् भवतीह महाधिय, ॥ ८९ ॥ 

ज्ञाने च लोकिकादिषिषये ज्ञेये च लौकिकादौ त्रििथे, 
पूर्व लौकिक स्थूलम् , तदभावेन पञ्चाचछुद्ध लौकिकम्, तव्- 
भवेन खोकोत्तरमिप्येव कमेण स्थानन्नयाभावेन परमा- 
सय तुर्ये अद्रये अजे अभये विदिते, स्वयमेव आत्मस्वरूप 
मेव सबैज्ञता सबेश्वासौ ज्ञश्च सर्वज्ञ , तद्भाव सर्वज्ञता इह 
अस्मिन् छोके भवति महाधिय महाबुद्धे । सर्व॑ढोकाति 
शयवस्तुविषयवुद्धित्वादेवविद सर्वत्र सर्वदा भवति । सक्र 
हिदिते स्वरूपे व्यभिचाराभावादित्यथ । न हि परमा 
विदो ज्ञानिन ज्ञानोद्धवाभिभवौ सत , यथा अन्येषा प्रावा 
दुकानाम ॥ 
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हेयङ्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणत । 

तेषामन्यन्न विज्ञेयादुपखम्भल्धिषु स्मृत ॥ ९० ॥ 

लौकिकादीना कमेण ज्ञेयत्वेन निर्देशादस्तिप्वाक्षङ्का पर- 

माथेतो मा भूदित्याह-- हेयानि च छौकिकादीनि त्रीणि 
जागरितस्व्रसुुप्रानि आत्मन्यसत्तवेन रज्ज्वा सपेवद्धात- 

व्यानीत्यथे । ज्ञेयमिह चतुष्कोरिवर्जित परमाथेतच्त्वम् । 
अग्यानि आप्रव्यानि त्यक्तबहधिषणात्रयेण भिष्चुणा पाण्डि 
त्यबास्यमौनारयानि साधनानि। पाक्यानि रागद्रेषमोहादयो 

दोषा कषायारयानि पक्तव्यानि । सबौण्येतानि हेयज्ञेया- 

प्यपाक्यानि विज्ञेयानि भिक्चुणा उपायस्वेनेत्यथे । अग्रया 
णत प्रथमत । तेषा हेयादीनामन्यन्न विज्ञेयात्परमा्थंसत्य 
विज्ञेय ब्रह्मैकं वजधित्वा । उपङभ्भनसुपलम्भ अविद्याक- 

स्पनामाच्नम । इयाप्यपाक्येषु लिष्वपि स्मृतो बह्मविद्धि न 

परमा्थसत्यता च्रयाणाभित्य्थं ॥ 

प्रङृत्याकारवज्जेया सर्वे धमां अनादंय । 

विधते न हि नानात्व तेषा क्रचन किंचन ।॥ ९१॥ 

परमाथेतस्तु प्रकृत्या ख भावत आकाश्चवत् आकाश 
तुल्या सूष्ष्मनिरलनसवैगतस्मै सर्वे घमौ आत्मानो ज्ञेया 
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स॒खुष्ुभि नादय नित्या । बहुबचनकतमेदाशचङ्का निरा- 
राङुवन्नाद-- कचन कचिदपि किंचन किंचित अणुमात्रमपि 

तेषा न बिद्यते नानाप्वभिति ॥ 

आदिनुद्धा प्रकृत्यैव सव धमौः सुनिधिता । 

यस्येव भयति क्षान्ति सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ९२॥ 

्ञेयतापि धर्माणा सबृत्यैव, न परमाथत इत्याह-- 

यस्मात आदौ बुद्धा आदिनुद्धा प्ररुत्यैव स्वभावत एन 

यथा नित्यप्रकाश्चस्वरूप सविता, ण्व नित्यबोधस्वरूपा 

इत्यथै । सव धमौ मर्व आत्मान । न च तेषा निश्चय 

कर्तव्य नित्यनिश्ितस्वरूपा इत्यथं । न सदिद्यमानम्ब 

रूपा ण्व नैव वेति यम्य मूुक्षो एव यथोक्तभकारेण 

सवदा ब्ोधनिश्रयनिरपेक्षता आस्म परार्थं ता। यवा 

सविता जित्य प्रकाश्ान्तरनिरपेक्न स्वार्थं परार्थं बेस्येव 

मवति क्षान्ति बाधकतैव्यताभनिरपक्ष॒ता सव॑दा सखरात्मनि, 

स॒ अगरतत्वाय अभृतभावाय कल्पत मोक्षाय समर्थो भव- 

तीप्य्थं ॥ 

आदिश्ान्ता हयुत्पश्ना भकृलयैव सुनिर्वृता । 

सर्वे धमा समाभिन्ना अज साम्य विशारदम् ॥ 
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तथा नापि शान्तिकतंव्यता आत्मनीत्याह-- यस्मान् 
आदिश्चान्ता नित्यमेव शान्ता अनुप्पन्ना अजाश्च प्रह्वं 

सनिश्रता शुष्टूपरतस्वभावा निलमुक्तस्वभावा इत्यथं । सर्वे 

धमा समाश्च अभिन्नाश्च समाभिन्ना अज साम्य विशारद 

विञ्ुद्धमास्मतनत्न यस्मान् , तस्मान ज्ञान्तिमोश्षो वा नास्ति 

कतव्य इत्यथ । न हि नित्यैकस्रभावस्य कृत किचिदय 
वस्स्यात् ॥ 

शार तु वै नास्ति मेदे विचरता सदा । 
भदनिन्ना पृथग्बाटास्तस्मात्ते कृपणा स्मृता ॥ 
य यथोक्त परमार्थतत्त्व प्रतिपन्ना , ते ण्व अङपणा 

लाके, कृषणास्स्व-य॒इत्याह-- यस्मात भेदनिन्ना मे- 

दालुयाथिन ससारालुगा इप्य्थं । क * प्रथग्बादा प्रथक् 

नागा वस्तु इयेव बदन येषा त प्रथग्वादा दति इत्यथ । 

तस्मात्ते कृपणा शद्रा स्मृता यस्मात् वैश्ाग्न वियुद्धि 

त्रास्ति तेषा भेदे विचरता द्वैतमाग अविद्यापरिकस्मिते 
सवेदा वतैमानानामित्यथ । अतो युक्तमेब तेषा कापण्य- 
सित्यभिप्राय ॥ 

अजे साम्ये तु ये केचिद्धविष्यन्ति सुनिधिताः । 

ते हि खीके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥ २५॥ 
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यदिद परमार्थतत्त्वम् , अमहाप्मभिरपण््डितैरवेदान्तबदहि - 

छि श्ुरैरस्प्रह्ञे€नवगाह्यमित्याह--भजे साम्ये परमार्थतत्त्वे 

एवमेवेति ये केचित स्त्याद्योऽपि युनिधिता भविष्यन्ति 
चेन , त एव हि रोके महाज्ञाना निरतिश्चयतत्वविषयज्ञाना 

इत्यथे । तश्च तेषा वर्मं तेषा विदित परमार्थतत्त्व सामान्यज्ु- 

द्धिरन्यो रोको न गाहते नावत्तरति न विषयीकरोतीयथ । 

° सर्वभूतात्मभूतस्य समेका्थं प्रपद्यत । देवा अपि मार्गे 
मह्यन्यपदस्य पदैषिण । शकुनीनाभिवाकाश॒गतिर्नैवोप- 

छभ्यते ` इत्यादिस्मरणात् ॥ 

अनेष्वजमसक्रान्त धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । 

यतो न क्रमते ज्ञानमसद्ग तेन कीतितम् ॥ ९६ ॥ 

कथ महाज्ञानत्वमिलयाह-- अजे अनुत्पन्नेषु अचरेषु 

मेषु आप्मसु अजमचल च ज्ञानमिष्यते सवितरीव ओ 
ष्ण्य प्रकाशश्च यत , तस्मात् असक्रान्तम् अर्थान्तरे ज्ञान- 

मजमिष्यते । यस्मान्न करमते अथौन्तरे ज्ञानम् ; तेन कारणेन 

असङ्ग तत् कीर्तितम आकाहाकर्पभित्युक्तम् ॥ 

अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमानेऽविपश्ित । 

असङ्गता सदा नास्ति किद्धतावैरणच्युति, ॥ ९७ ॥ 
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इतोऽन्येषा वादिनाम् अणुमात्रे अस्येऽपि वैधर्म्ये चस्तुनि 
चहिरन्तवी जायमाने उत्पद्यमाने अविपश्चित अविपेकिन 

असंङ्गता असङ्घत्व सदा नास्ति, कियत वक्तव्यम् आवरणं 

न्युत्ि बन्धनाो नास्तीति ॥ 

अलन्धावरणा सवं धमो भकृतिनिम॑खछा । 

आदौ बुद्धास्तथा अक्ता बुध्यन्त इति नायका ॥ 

तेषामावरणन्थुतिनाोस्तीति ब्रुवता खसिद्धान्ते अभयुष- 

गत तरि ध्माणामाबरणम । नेप्युन्यत्ते-- अङच्धावरणा 

अङरढ्धमप्राप्रमाबरणम् अविद्यादिवन्धन येषा ते धमौ अल- 

व्धावरणा बनधनरहिता इदयथ । प्रकृतिनिमेखा सखवभाबश्च- 
द्धा आदौ बुद्धा तथा मुक्ता , यस्मात नियश्च्बुद्धमुक्तम्न 

मावा । यद्येव कथ तर्हि बुध्यन्त इत्युन्यते--- नायका 

स्वामिन समथौ योद्धु बाधश्चक्तिमस्स्वभावा इत्यथे । 
यथा निलप्रकाशस्रूपोऽपि सन सविता प्रकादत इत्युच्यते, 

यथा वा नियनिष्त्तगसतयोऽपि नियमेव शैरास्तिष्ठन्तीत्यु- 
न्यतः, तद्रत ॥ 

क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञान धर्मेषु तायिनः, 

सर्वे धर्मास्तथा ज्ञान नैतदुदधेन भाषितम् ॥, ९९ ॥ 
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यस्मात् न हि कमत बुद्धस्य परमाथैदर्चिनो ज्ञान विष- 

यान्तरेषु धर्मेषु ध्मेसरस्थ सवित्तरीव मभा । तायिन तायो- 

ऽस्यास्तीति तायी, सतानवतो निरन्तरस्य अक्राशकर्पस्ये- 

त्वर्थं , पूजावतो वा प्रज्ञावतो का सर्वे घर्मा आत्मनोऽपि 

तथा ज्ञानवदेव आकाशकस्पत्वान्न क्रम्नन्त कविदप्यर्थान्तर 

इत्यथे । यदादाबुपन्यस्तम् ‹ ज्ञानेन्पकाश्चकर्पेन › इत्यादि, 

तदिदमाकाक्चकसूपस्य ताथिनो बुद्धस्य तदनन्यघ्वादाकाश्चक- 

ल्प ज्ञान न रमते कचिद्प्यर्थान्तरे । तथा धमां इति आ 

कारामिव अचलमविक्रिय निर्रयव नित्यमद्वितीयमसङ्गमट- 

इयमग्राह्ममङनायाद्यतीत ब्रह्मासतच्वम् , ‹न हि द्रषटुरैेवि- 

परिरोपो विद्यते ' इति श्रुते । ज्ञानन्नेयज्ञाठ्भेदराहित पर 
मार्थतत्त्वमद्यमेतन्न बुद्धेन भाषितम् । यद्यपि बाह्याथीनिरा 

करण ज्ञानमात्रकस्पना च अद्रयवस्तुसामीष्यसुक्तम् । इद तु 

परमार्थतत्त्वमद्वैत बेदा-तष्वेव विज्ञेयमित्यथै ॥ 

दुदैशीमतिगम्भीरमज साम्य विशारदम् । 
दधा पदमनानात्व नमस्छुमों यथाबरम् ॥ १०० ॥ 

हाख्चसमाप्तौ परमार्थतन्वस्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते-- 

दुद दु खेन दक्षनमस्थेति दुदम् । अस्ति नास्तीति च- 
तुष्कोटिवजितत्वाहुर्विज्ञय मिर्यथे । अत एव अतिगम्भीर 
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दुष्मवेश महाससुद्रदकृतपञै । अज साम्य विश्षारदम् । इ 

दक् पदम् अनानात्व नानास्ववजित बुद्धा अवगम्य तद्ूता 

सन्त नमर्छुम॑तस्मै पदाय । अन्यवहायंमपि व्यवहार- 

गो्वरतामापाद्य यथाव यथाक्षक्तीत्यथे ॥ 

अजमपि जनिथों भापदैश्वयैयोगा 
द्गति च गतिमन्ता प्रापदेकं दयनेकम् । 

विविधविषयधर्मध्राहि सुग्धेक्षणाना 

प्रणतभयचिहन्तु बह्म यसक्नतोऽस्मि ॥ १ ॥ 

अर्षविश्ाखवेधक्षुभितजरनि्ेर्वेदनान्नोऽन्तरस्थ 
भूतान्यारोकष्य मग्नान्यविरतजननम्राहघोरे समुद । 

कारुण्यादुहधाराङ्तमिदममरदकम भूतहेतो 
यैस्त पूञ्याभिपूज्य परमगुरुमञ्ु पादपातिनैतोऽस्मि ॥ २ ॥ 

यतपरज्ञारोकभासा प्रतिहतिमगमस्स्वान्तमोषटान्धकारो 
मजोन्मजश्च धारे शसकृदुपजनोषन्वति त्रासने मे । 

यस्पादावाश्चिताना श्रुतिक्षमविनयप्रापतिरर्च्या इयमौवा 

तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्व भवैनैसस्ये ॥ ३ ॥ 

इति श्रामल्परमहसपरित्राजकाचायस्य श्रीगोवि द- 

भगवतपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरमगवत कृतो 

माण्डूक्योपनिषत्कारिकाभाष्य सर्पणम् ॥ 

नि 
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विरावी्मं एधि । वेदस्य म 
आणीस्थ शुत मे मा प्हा- 
सी । अनेनाधीतेनाहोराला- 
| न्सदधाम्युत वदिष्यामि । 

मनो मे वाचि परतिषितमा- 

ससय वदिष्यामि । तन्मामव- 
तु) तद्वक्तारमवतु अवतु मा- 

मवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ 
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॥ एेतरेयोपनिषत् ॥ 
श्रीमच्छकरभगवत्पादबिरचितेन 

भाष्येण सरिता 1 

---~ धः _ 

रिसिमास्त कमं संहापरब्ह्म- 
विषयविज्ञातेन । सैषा कर्मणो ज्ञान- 

सहितस्य परा गतिरुक्थविज्ञानद्ा- 

रेणोपसहता । एतत्सल्य ब्रह्म प्राणा- 

स्यम । एष णको देव | एतस्यैव 
प्राणस्य सर्वे देवा विमूततय । एतस्य 

प्राणस्यात्मभाव गच्छन दवता अप्येति इत्युक्तम् । मोऽय 

दवताप्ययलक्षण पर पुरुषाथे । एष मोश्न । स चाय यथो 
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क्तेन ज्ञानकर्मसुश्चयेन सावनेन प्राप्रन्यो नात परमस्तीप्येके 

प्रतिपन्ना । ताञ्निराचचिकीषरत्तर केवात्मज्ञानविधानाथम 

° आत्मा वा इद्म् ` इयाद्याह । कथं पुनरकर्मसबन्धिकेव 

लात्मविज्ञानविधानाथ उत्तरो मथ इति गम्यते ? अन्यार्था 

नवगमान् । तथा च पू्बोक्ताना देवतानामग्न्यादीना ससा- 

रित् दक्च॑यिष्यलश्नायादिदोषवस्वेन ^ तमशनायापिपासा- 

यामन्ववाजेत् ̀  इयादिना । अशनायादिमन्सवं ससार एव, 

परस्य तु बह्मणोऽशानायाद्रल्ययश्चुते । भवत्वेव केवखात्म 

ज्ञान मोक्षसाधनम् , न त्वत्नाकरम्येवाधिक्रियते, विशेषाश्चव 

णात् । अकर्मिण आश्रम्यन्तरस्येहाश्रवणात । कमे च बृहती 

स्टल्रकक्नण प्रस्तु अनन्तरमेवाप्मज्ञान प्रारभ्यते । तस्मा 

त्कर्म्येवाधिक्रियते । न च कर्मासबन्ध्याप्मविज्ञानम् , पूर्वैव 

द् ते उपसलद्षारात् । यथा कर्मस्वन्धिन पुरुषस्य सूर्यास्मन 
स्थावरजज्गमादिसवभ्राण्यासत्वसुक्त ब्राह्यणन मन्त्रेण च "सू 
यै आत्मा ` इत्यादिना, तथैव ‹ एष ब्रह्मैष इन्दर ' इलयाद्युप 
ऋस्य सर्वप्राण्याप्मत्वम । ' यश्च स्थावरम् , सर्वं तत्मक्ञानेत्र- 

म" इत्युपसहरिष्यति । तथा च सहितोपनिषत--, एत ह्येव 

बहूचा महत्युक्थे मीमासन्ते' इत्यादिना क्मेसबन्धित्वसु 

क्त्वा ‹ सर्वेषु॒भूतेष्वेतमेव ब्रह्मेयाचश्चत ` इत्युषसहरति । 
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तथा तस्यैव " योऽयभश्चरीर प्रज्ञात्मा › इत्युक्तस्य ‹ यथ्चासा- 

वादि एकमेव तदिति विद्यात् ̀  इयेकत्वञुक्तम् । इदापि 

८ कोऽयमात्मा ` इप्युपक्रम्य प्रज्ञात्मत्वमेन , प्रज्ञान ब्रह्य 

इति दशयिष्याति । तस्मान्नाकर्म॑सबन्ध्यात्मज्ञानम् । पुनर- 

कत्यानथेक्यभिति चेत्-- ' प्राणो वा अदमस्म्युषे' इलयादि 

बराह्मणेन ° सूर्यं आप्मा › इति च मन्त्रण निधौरितस्याप्मन 

आत्मा वा इदम् , इलयादिन्राह्यणेन ‹ कोऽयमात्मा ' इति 

परभरपूैक पुननिधौरण पुनरुष्तमनर्थकमिति चेत् › न , तस्यैव 

ध्मान्तरविशेषनिधौरणाथेपवान्न पुनरक्ततादोष । कथम् 

तस्यैव कमैसबन्धिनो जगत्सष्टिस्थितिसहारादिधमविशेषनि- 
धौरणा्ैत्वात् केवरोपास्य्थंत्वाद्वा , अथवा, आत्मेलयादि परो 

अन्थसन्द््मं आत्मन कर्मिण कमणोऽ यत्रोपासनाप्राप्रौ 

कमेप्रस्तावेऽबिदहितत्वाद्वा केवकोऽप्यात्मोपास्य इयेवमथ | 

भेदाभेदो पास्यप्वाच् ' एक एवात्मा ' कमेविषये भद्दष्टिमाक्। 

स एवाकर्मकारे अभेदेनाप्युपास्य इषप्येवमपुनरक्तता ॥ 

° विद्या चाविद्या च यस्तदेदोभय सह । अविद्यया 

मृत्यु तीत्वौ विथ्यामृतमश्युतेः इति " छर्वश्नेवेह कर्माणि 

जिजीविषेच्छत समा › इति च वाजिनाम् । न च वर्ष- 

शतात्परमायुमेत्योनाम् , येन कर्मपरिल्यागेन आप्मानञुपा- 
५ 7 ( 16 
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सीत । दित च ‹ तावन्ति पुरुषायुषोऽह्वा सहस्राणि मव- 

न्ति" इति । बधैरात चायु कर्मणैव व्याप्तम् । दर्ितश्च म- 

न्त्र ! कुर्वन्नेवेह कमोणि› इयादि , तथा ‹ यावज्ञीवमचिहोत्न 

जुद्दोति* ८ यावल्जीव दशैपूणंमासाभ्या यजेत ' इयाद्याश्च , 

८ त यज्ञपात्रैदंहन्ति' इति च । ऋणत्नयश्रतेश्च । तत्न हि पारि 

ब्राज्यादिश्चाखम् व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरन्ति! इवयाप्मन्ञा- 

नस्तुत्तिपरोऽथैवादोऽनधिकृतार्थो वा । न; परमाथौप्मविज्ञाने 

फटादक्ीते क्रियालुपपत्त -- यदुक्त कर्मिण एव चात्मज्ञान 

कर्मसबन्धि चेलयादि, तन्न, पर ह्याप्रकाम सर्वैससारदोष- 

वित ब्रह्माहमस्मीलयात्मघ्वेन विज्ञाने, कृतेन कर्व्येन वा 

प्रयोजनमात्मनो ऽपश्यत ॒ फलादशचैने करिया नोपपश्चते । 

फरादचनेऽपि नियुक्तत्वात्करोतीति चेत् , न; नियोगाविष- 

यात्मद्हनात्। इष्टयोगमनिष्टचियोग बाप्मन प्रयोजन परय 

स्तदुपाया्थीं यो भवति, स नियोगस्य विषयो दृष्टो रोके, 
न तु तद्धिपरीततनियोगाविषयन्रह्मात्मस्वद्क्षीं । ब्रह्मात्मत्वद- 

इयेपि सश्चेभियुञ्येत, नियोगाविषयोऽपि सन्न कथन्न नियुक्त 

इति सर्वं कम सर्वेण सवदा कतैन्य प्राप्रोति । तच्चानिष्टम् । 

न च स नियोक्तु शक्यते केनचित्| आन्नायस्यापि तस्र 

भवत्वात् । न हि खविज्ञानोत्थेन वचसाः स्वय नियुञ्यते । 
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नापि बहुविर्स्वामी अविवेकिना यृत्येन । आभ्नायस्य निल्यत्व 

सति स्वातन्त्रयात्सर्वान्परति नियोक्वृत्सामथ्यमिति चेत्, 
न , उक्तदोषात् । तथापि सर्वेण सर्वदा सवंमनिरिष्ट कमं 

करव्यभित्युक्तो दोषोऽप्यपरिहदा्य एव । तदपि शाखेणैव 

विधीयत इति चेत्- यथा कर्म॑कतेव्यता शाखेण कृता; 

तथा तद््यात्मज्ञान तस्थैव कर्मिण शाख्जेण विधीयत इति 

चेत्, न; विरशुद्धाथेबोधकत्वानुपपत्ते । न श्चकस्मिन्छता 

कृतसबन्धिप्व तद्धिपरीतप्व च बोधयितु शक्यम् । रीतो 

षणत्वमिवाग्ने । न चेष्टयोगचिकीर्षां आत्मनोऽनिष्ठवियोगचि 

कीषा च शाखकृता, स्वैप्राणिना तदशनात् । साखकृत चेत्, 

तदुभय गोपाङादीना न दशयेत, अश्चा्ञज्ञप्वात्तेषाम् । यद्धि 

स्वतोऽप्राप्नम्, तन्छाख्ेण बोधयितन्यम । तश्चेऽृतकते 

व्यताविरोध्यात्मज्ञान श्ज्ञेण कृतम्, कथ तद्विरुद्धा 

कतैल्यता पुनरत्पादयेत् शीतताभिवाभ्नौ, तम इव च 

भनौ? न बोधयव्येवेति चेत, न, (स म आत्मेति 

विद्यासज्ञान ज्यः इति चोपसदहारात् । ¦ तदाप्मानमे 

वावेत्तत्वमसि " इत्येवमादिवक्याना तत्परत्वात् । उत्प 

न्नस्य च बह्यात्मविज्ञासस्याबाध्यमानत्वान्नाञुप्यन्न श्रान्त बा 

इति शक्य वक्तुम् । यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुल्य- 
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स्वमिति चेत् "नाकृतेनेह कश्चन ` इति स्मरते ~~ य 

आहूरविदित्वा नद्य व्युस्थानमेव यादिति, तेषामप्येष 
समानो दोष प्रयोजनाभाव इति चेत्, न, अक्रियामात्र 

त्वाहकनुप्थानस्य । अविद्यानिमित्तो दहि भरयोजनस्य भाव › न 
वस्तुधर्म , सर्व्राणिना तदशनात्; प्रयोजनवृष्णया च प्र 

यैमाणस्य बाड्न कायै प्रवृत्तिद्दनात् , ‹ सोऽकामयत 
जाया मे स्थात् ' इलयादिना पृत्रषि्तादि पाङ्कटक्षण काम्यमे- 

ष्ये शेते साध्यसाधनलक्षणे एषणे एवेति वाजसनेयिन्रा 
हमणेऽवधारणात् । अविद्याकामदोषनिभित्ताया वाङ्मन का 

यप्रवृत्ते पाङ्करक्षणाया विदुषोऽिद्यादिदोषाभानादजुपपत्ते 

क्रियाभावमात्र व्युत्थानम्, न तु यागादिवदनुष्ठेयरूप भा 

वाप्मकम् । तश्च विद्यावपपुरुषधमे इति न प्रयोजनमन्वेष्ट 

व्यम् । न हि तमसि प्रदत्तस्य उदित आके यदरतैषङ्क 
कण्टकाध्यपतनम् , तक्िप्रयोजनमिति प्रभाम् । व्युत्थानं 

तदय्धपराप्तवान्न चोदनां इति । गाहैर्थ्ये चेत्पर ब्रह्मविज्ञान 

जातम, तत्रैवास्त्वकुवैत आसन न ततोऽन्यब्न गसनमिति 

चेत्, न, कामप्रयुक्तत्वाद्राहैस्थ्यस्य । ‹ एतानान्वै काम ` 

'उभे दयेत एषणे एवः इयवधारणात् कामनिभिनत्तपुत्र 

विन्तादिखबन्धनियमाभावमान्नम् , न हि ततोऽन्यश्र गमन 



प्रथम खण्ड । २४५ 

वयुस्थानयुन्यते । अतो न गाह॑स्थ्य एवाश्ुवैत आसनयुस- 

जनविद्यस्य । एतेन गुरुदयश्रूषातपसोरप्यप्रतिपत्तिर्विदुष सिद्धा। 

अत्र केचिद्भदस्था भिक्षाटनादिभयात्परिभवाश्च त्रस्ममाना 

सृष्ष्मदृ्टिता दक्षेयन्त उत्तरमाह । भिक्षोरपि भिक्षाटनादि- 

नियमददनादेदधारणमात्रा्थिनो गृहस्थस्यापि साध्यसाध- 

नैषणोभयविनिसुक्तस्य देहमात्रधारणाथेमक्षनाच्छादनमात्रयु- 

पजीवतो गृह एबास्प्वासनमिति, न, खणगृहविशेषपरिभहनि- 

यमस्य कामप्रयुक्तत्वादिस्युक्तोत्तरमेतत्। स्वगर्टविशेषपरि- 

महाभावे च शरीरधारणमात्रप्रयुक्तारानान्छादनाथिन सप 

रिप्रहविरशोषभावेऽथाद्धिक्चुकप्वमेव । ररीरधारणाथौया भि- 
क्षाटनादिप्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षो शौचादौ च, 

तथा गृहिणोऽपि बिदुषोऽकाभिनोऽस्तु निलकमैद्ु नियमेन 

्रहृत्तियोवस्नीवादिश्रुतिनियुक्तप्वासरयवायपरिहटारायेति | ए- 
तन्नियोगाविषयत्वेन विदुष भर्युक्तमशशक््य नियोञ्यत्वाश्चेति । 

यावस्ीवादिनियचोदनानर्थक्यमिति चेत्, न, अवि- 

दृद्विषयत्वेनाथवत्त्वात् । यत्त॒ भिक्षो शरीरधारणमा 

त्रप्ररत्तस्य प्रधृत्तेभियतत्वम् , तस्मधृत्तेने प्रयोजकम् । आ- 

चमनप्रदृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्यप्रयोज ना्थसवमवगस्यते । 

न चाच्निदोत्रादीनां तद्रदथप्राप्प्रच्त्तिनियतत्वोपपात्ति । अथे- 



२४६ ेतरेयोपनिषद्धाष्ये 

प्राप्रप्रश्ृत्तिनियमोऽपि प्रयोजनाभावेऽनुपपन्न एवेति चेत्, 

न, तन्नियमस्य पूर्वप्वृत्तिलिद्धत्वात्तदतिक्रमे यन्नगौरवाद्थै- 

भराप्तस्य ब्युत्थानस्य पुनवैचनाद्िदुषो सुञुक्षो करैग्यत्वो 

पपत्ति । अविदुषापि सुसुश्चुणा पारित्राज्य कतैज्यमेव , तथा 

च ‹ शान्तो दान्त ' इलयादिवचन प्रमाणम् । शमदमादीना 

चात्मदशैनसाधनानामन्याश्रमेष्वतुपपत्ते । ' अलयाश्रभिभ्य 

परम पविच्र प्रोवाच सम्थगषिस्तघजुष्ठम् ` इति च श्वेताश्वतर 

विज्ञायते । ८ न कमणा न प्रजया धनेन ल्यागेचैके अथरत- 

त्वमानञ्च ` इति च कैवस्यश्चुति । ज्ञाप्वा नैष्कम्थेमाच- 
रेत्" इति च स्मृते । ' ब्रह्माश्रमपदे वसेत् " इति च बद्यच- 

यौदिविद्यासाघनाना च साकल्येनालयाश्रमिषूपपत्तेगोहैस्थ्येऽस 

भवात्। न च असपन्न साधन कस्यचिदर्थस्य साधनायालम् | 

यद्विज्ञानोपयोगीति च गार्ह॑स्थ्याश्रमकमांभणि, तेषा परम 

फङमुपसहत देवताप्ययलक्षण ससारविषयमेव । यदि कर्मिण 

एव परमासविज्ञानमभविष्यत्, ससारविषयस्यैव फरस्यो 

पसहारो नोपापर्स्यत। अज्गफर तदिति चेत्, न, तदिरोध्या 

स्मवस्तुबिषयत्वादाप्मविद्याया । निराकृतस्व॑नामरूपक्म- 

परमाथांर्मवस्तुविषयमात्मज्ञानममृतत्वसाधनम् । गुणफठ 
सबन्धे हि निराकरतसवैविशेषात्मवस्तुविषयत्व ज्ञानस्य न 
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प्राप्नोति , तच्चानिष्टम् , ° यत्र वस्य सर्वमात्मैवाभूत् इयधिषृलय 

क्रियाकारकफलादिस्वैव्यवहारनिराकरणाषिदुष , तद्धिपरी- 
तस्याविदुष ‹ यत्न हि हैतमिव भवति " इत्युक्त्वा क्रियाकार- 
कफठरूपस्य ससारस्य दर्हितप्वाच्च वाजसनेयिव्राह्मणे । तथे- 

हापि देवताप्यय ससारबिषय यत्फरूमश्नायादिमहस्त्नारमक 

तदुपसद्धय केवर सवोऽमकबस्तुनिषय ज्ञानममृतत्वाय व 
्ष्यामीति प्रवतेते । ऋणभ्रतिबन्धश्चाषिदुष एव॒ मदुष्यपि- 

तृदेवलोकभ्रापनिं मरति, न विदुष , ° सोऽय मनुष्यलोक पुत्े 

णेव › इयादिरोकनत्रयसाघननियमश्ुते । विदुषश्च ऋणप्रति 

बन्धामावो दर्शित आत्मकोकार्थन ‹ कं प्रजया करिष्याम 
हृत्यादिना । तथा ‹ एतद्ध स्म वै तद्विढ्ास आहुकंषय का- 

वषेया ` इ्यादि ' एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे तरिद्टासोऽग्निहो् न जु 

वाचक्रु ` इति च कौषीतक्रिनाम्। अविडुषस्तहि ऋणान पाकरणे 
पारित्राज्याुपपन्तिरिति चेत् , न, प्राग्गाहरभ्यप्रतिपत्तेक्रणि- 

त्वास्रभवाद्धिकारानारूढोऽपि ऋणी चेप्स्यात् , सर्वस्य ऋणि- 

प्वमिलयनिषट प्रसज्येत । परतिपन्नगाहस्थ्यस्यापि गृहाहनी भूत्वा 

म्र्जेध्दि वेतरथा ब्रह्मचयोदेव भ्रतरञदुाद्वा वनाद्वा ` इया 

त्मदशेनसाधनोपायस्वेनेष्यत एन पारिव्राज्यम् । यावल्जीवादि- 

भ्रतीनामविदठदशरयुष्ठुविषये ृताथेता । छान्दोग्ये च केषा- 

| 
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विहादशषरात्रमभनहोत्र हृत्वा तत॒ ङध्वै परिद्याग श्रूयते । 
यत्वलनधिक्ृताना पारिव्राज्यमिति, तन्न , तेषा प्रथगेब (उत्स 

्ञाभ्निरनभ्निको वा! इत्यादिश्रवणात्, सवैस्सृतिषु च अविदोषेण 
आश्रमबिकत्प प्रसिद्ध , समुद्य । यत्तु विदुषोऽथेप्राप् 

व्युस्थानमियक्षाख्नाथेस्वे, गृहे अने बा तिष्ठतो मन बिशेष 

इति, तदसत् । व्युत्थानच्यैवा्थप्राप्त्वान्नान्यत्रावस्थान स्यात् । 

अन्यत्रावखानस्य कामकमेम्रयुक्तत्व ह्यवोचाम , तदभावमात्रं 

व्युत्थानमिति च । यथाकामित्न तु बिदुषोऽखन्तमप्राप्रम् , 

अयन्तसूढविषयत्वेनावगमात् । तथा शाक्लचोदितमपि 
कममासविदोऽप्राप्र गुरुभारतयावगभ्यते, किमुत अलयन्ता 

विवेकनिमित्त यथाकामित्वम् ? न ह्ुन्मादतिमिरदृषटनचुपरन्ध 
वस्तु तद्पगमेऽपि तथैव स्यात् , उन्मादतिमिरदष्टिनिभि- 

त्तत्वादेव तस्य । तस्मादात्मविदो च्युप्थानव्यतिरेकेण न 

यथाकामितवम् , न चान्यप्कतेव्यमित्येतत्सिद्धम् । यत्तु ‹धि- 

द्या चातिद्या च यस्तद्वेदोभय सह ' इति न विद्यावतो वि 

द्यथा सहातरिद्यापि वतैत इययमर्थं , कस्तर्हि £ एकस्मिन्पुरुषे 

एते न सह् सबध्येयातामियथं , यथा शुक्तिकाया रज 

तश्क्तिकाज्ञाने एकस्य पुरुषस्य । ' दूरमेते विपरीते विषूची 

अविद्या या च विद्येति ज्ञाताः इति हि काठके । तस्मान्न 
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विद्याया सलयामविश्चाया सभवोऽस्ति | "तपसा बह्म विजिज्ञा- 

सस्व ' इलयादिश्रुते । तपञदि विद्योप्पत्निसाधन गुरूपास 
नादि च कमे अविद्यात्मकत्वादेविद्योच्यते । तेम विद्याु- 

प्पाद्च भृत्य काममतितरति । ततो निषकामस्यक्तेषणो ब्रह्म- 

विद्यया अग्रतत्वमदमुत इयेतमर्थं॒दरोयन्नाह-- (अनि 

दयया मघ्यु॒तीत्वा विद्ययामगरृतमर्नुते " इति । यत्तु पुरु 
षायु स्वं कमेणेव व्याप्रम् , ‹ छ्ेन्नेवेह कमांणि जिजीषि 

षेच्छत « समा ` इति, तद् विद्वद्विषयत्वेन परिहृतम् , इतरथा 

असभवात् । यन्तु॒व््यमाणमपि पूर्वोक्ततुस्यप्वात्कर्मणा 
अविष्ृद्धमात्मक्षानमिति, तत्सविशेषनिर्विशेषास्मविषयतया 

प्रत्युक्तम्, उत्तरत्र व्याख्याने च दहोयिष्याम । अत्त केवख 

निष्करियन्रह्मात्सैकत्वानिदयाश्रदक्ञंना्ैमुत्तरो प्रन्थ आरभ्यते ॥ 

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । 

नान्यत्किचन मिषत् । स दक्षत रोका 
खजा इति ॥ १॥ 

आत्मेति । आत्मा आ्रोतेरत्तेरततेवां पर सववेज्ञ॒ सवे 

शक्तिरशनायादिसनैससारधमेवजितो नियद्चुदधनुदढय॒क्तस्वभा- 

वोऽजोऽजरोऽमरोऽखतोऽभयोऽद्वयो वै ¦ इद् यदुक्त नाम 
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रूपकममेदभिन्न जगत् आत्मैव एक उपरे जगत सृष्ट 

प्राष्् आसीत् । किं नेदानीं स एवैक न | कथ तर्हि 
आसीदित्युच्यते  यद्यपीदानीं स एवैक , तथाप्यस्ति 
विश्षेष । प्रागुत्त्ते अन्याकृतनामरूपभेदमात्मभूतमाल्मैक- 

राब्द्म्रल्ययगोचर जगत् इदानी भ्याछृतनामरूपभेदप्वादने 

कशब्दुप्रययगोचरमाप्मैकशब्दप्रययगोचर चेति विरेष । 

यथा सङिलातप्थक् फेननामरूपव्याकरणात्पाक्सलिङैकशच 
ब्दप्रययगोचरमेच फेनम् , यदा सकिछात्यथद् नामरूपभेदेन 
व्याकृत मवति, तदू सङि फेन चेति अनेकरब्दप्रययभाक् 

सङिकमेवेति चैकशब्दप्रययभाक्व फेन भवति, तद्वत् । 

न अन्यक्किचन न किंचिदपि भिषत् निसिषन्यापारवदितरद्रा। 

यथा सारयानामनास्मपक्षपाति खत-त्र प्रधानम्; यथाच 

काणादानामणव , न तद्दिह्ान्यदाप्मन किचिदपि बस्तु 

बिद्यते । किं तर्द" आत्मैवैक आसीदिलयमिप्राय । स 

सर्वज्ञस्वाभाव्यात् आमा एक एव सन् दक्षत । नलु प्रागुस्य- 

त्ेरकायेकरणत्वात्कथमीश्षितवान् £ नाय दोष, सर्वज्ञ 

स्वाभाव्यात् । तथा च मन्त्रवर्णं ~~ ' अपाणिपादो जवने 

अ्रहीता ' इयादि । केनाभिप्रायेणेदयाह्---लोकान् अम्म प्रभ 

तीन्पराणिक्मफलोपभोगस्थानभूतान् जु खलै सजेऽदटम् इति| 
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स इर्मोह्योकानखजत । अम्भो मरीची- 

मैरमापोऽदोऽम्भ परेण दिव श्यौ, परति- 
छान्तरिक्ष मरीचथः । पृथिवी मरो या 

अधस्तात्ता आपः ॥ २॥ 

एवमीक्षित्वा आछोच्य स॒ आत्मा इमान् रोकान् अस- 

जत दष्टवान् । यथेह बुद्धिमास्तक्षादि एवप्रकारान्प्रासाद्ादी 

न्छजे इतीक्षिप्वा इक्षानन्तर प्रासादादीन्सृजति, तद्वत् । 

नतु सोपाद्ानस्तक्षादि प्रास्रादादीन्खजतीति युक्तम्, निस 

पादानरनास्मा कथ लोकान्छ्जतीति ? नैष दोष । सिक 

फेनस्थानीये आत्मभूते नामरूपे अव्याकृते आात्मैकशब्दवा- 

च्ये व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगत उपादानभूत सभवत । 

तस्मादात्मभूतनामरूपोपादानभूत सम् सवेज्ञो जगच्निमिमी- 

ते इत्यविरुद्धम् । अथवा, विज्ञानवान्यथा मायावी निरुपा 

दान आत्मानमेव आप्मान्तरत्वेन भाकाशचेन गच्छन्तमिव 

निर्मिमीते, तथा सवैज्ञो देव सर्वश्षक्तिम॑हामाय आत्मा- 

नमेव आत्मान्तरत्वेन जगदपेण निर्मिमीते इति युक्ततरम् । 

एव च सति कार्यकारणोभयासद्राद्यादिपक्षाश्च न प्रसल्लन्ते? 

सुनिराश्ृताश्च भवन्ति । कान् ठोकानसृजतेदाह-- अम्भो 
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मरीग्वीमैरमाप इति । आकाशादिक्रमेण अण्डञुत्पाय 

अम्भ प्रश्चतीन् लोकानखजत । तत्र अम्भ प्रसुतीन्स्व- 

यमेव व्याचष्टे श्रुति । अद् तत् अम्भ शब्द्वान्यो 

खोक ; परेण दिव श्युरोकाप्परेण परस्तात्, सोऽम्भ शाब्द 

वाच्य , अम्भोभरणात् । द्यौ प्रतिष्ठा आश्रय तस्वाम्भसो 

खोकस्य । द्युलोकादधस्तात् अन्तरिश्च यत् , तत् मरीचय । 

एकोऽपि अनेकश्थानमेदत्वाद्रहुवचनभाक्-- मरीचय इति , 

मरीचिभिवीं रदिमभि सनन्धात् । प्रथिवी मर -- भ्रियन्ते 

अस्मिन् भूतानीति । या अधस्तात् प्रथिव्या,) ता आप 

उच्यन्ते, आप्ते , रोका । यद्यपि पच्चभूतात्मकत्व छोका- 
नाम् , तथापि अब्वाहुस्यात् अन्नामभिरेव अम्भो सरी- 

ची्मरमाप शप्युच्यन्ते ॥ 

स हईंक्षतेमे लु रोका रोकपाराच्च 
सृजा इति । सोऽद्भय एव पुरुष सखद्- 
व्यामूशेयत् ॥ ३ ॥ 

सर्वप्राणिकमैफङोपादानाधिष्ठानभूताश्चतुरो लोकान्खद्वा 

स ईश्वर पुनरेव दश्त-- इमे नुतु अम्भ प्रश्रेतय मया 

सृष्टा खोका परिपाखयिठृवजिता विनदयेयु , तस्मादेषा 
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रक्षणाथं खोकपाान् रोकाना पाकयिवृन् जु जे खजेऽम् 

इति । एवमीक्षितस्वा स॒ अद्धथ एव अप्रधानेभ्य एव पच्च 

भूतेभ्य ; येभ्योऽम्भ प्रशतीन्सृषटबान् , तेभ्य एवेयं , 

पुरुष पुरुषाकार क्लिर पाण्यादिमन्त समुद्धूय अद्धय 

समुपादाय, मृखिण्डमिव कुलाढ प्रथिव्या , अमूछैयत् मू 
छितवान् , सपिण्डितवान्म्बावयवसयोजनेनेय्थं ॥ 

तमभ्यततपन्तस्याभितप्तस्य सुख निर- 

भिद्यत यथाण्ड सुखाद्वार्वाचोऽभिनी- 
सिके निरभिग्येतां नासिकाभ्या पाण 

धराणाद्वायुरक्षिणी निरभियेतामक्षिभ्या 
चक्षुश्चक्षुष आदिद्य, कणौ निरभिचेता 
कणोभ्या ओत्र शआ्ओच्रादिकास्स्वज् निर- 
भिद्यत त्वचो लोमानि रोमभ्य ओषः 

धिवनस्पलयो हदय निरभिद्यत हदया- 
न्मनो मनसखन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत 

नाभ्या अपानोऽपानान्शत्यु, शिश्न निर 
भिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आप ॥ >॥ 

इति प्रथम खण्डः ॥ 
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त पिण्ड पुरुषविधमुदिश्य अभ्यतपत् , तद्भिध्यान सकं 

हप छृतवानियथे , ‹ यख ज्ञानमय तप › इयादिश्ुते । तख 
अभितप्तस्य ईश्रसकस्पेन तपसाभितप्रस्य पिण्डस्य भुख 

निरभिद्यत मुखाकार सुषिरमजायच्, यथा पक्षिण अण्ड 

निर्भि्यते एवम् । तस्माच्च निर्भिण्णात् सुखात् वाक् करण 

भिन्द्रिय निरवर्तत, तदधिष्ठाता अभि , ततो वाच , छोक- 

पार । तथा नासिके निरभियेताम् । नासिकाभ्या प्राण , 

प्राणाद्वायु 3 इति सवैघ्राधिष्ठान करण देवता च-- त्रय करमेण 

निभिण्णमिति। अक्षिणी, कर्णो, त्वक् , हृदयमन्त करणाधि- 
छान् , मन अत्त करणम् , नाभि सवेप्राणबन्धनस्थानम्। 

अपानस्युक्तत्वात्तं अपान इति पायिविन्द्रियमुच्यते, तस्मात् 

तस्याधिष्ठात्री देवता मल्यु । यथा अन्यन्न, तथा शिश्न 

निरभिद्यत प्रजननेन्द्ियस्थानम् । दद्य रेत रेतोतिसगार्थ 

स्ात्सह रेवसोन्थते । रेतस आप इति ॥ 

इति प्रथमखण्डभाष्यम् ॥ 

-&- 



दितीय खण्ड ॥ 

ता एता देवता सृष्टा अस्मिन्महव्य- 

णैवे पापतस्तमद्रानायापिपासाग्यामन्व- 

वाजन्ता एनमन्रुवन्नायतन न प्रजानीरि 
यस्मिन्प्रतिषटिता अन्नमदामेति ॥ १॥ 

ता एता अग्न्यादयो देवता छोकपाङत्वेन सकरप्य सु- 

टा ईश्वरेण अस्मिन् ससाराणैवे ससारसमुद्रे महति अवि 

द्याकामकर्मप्रभवदु खोदके तीब्रयोगजरामृत्युमहम्राहे अनादौ 
अनन्ते अपारे निराङम्बे विषयेन्द्रियजनितसुखल्वङक्चणवि- 

श्रामे पश्ेन्द्रियाथैतृण्मारतविक्षोमोस्थितानथेश्चतमहोर्मौ महा 

रौस्वाद्यनेकनिरयगतददेदयादिकूजिताकोशनो दभूतमहारबे स- 

लयाजैवदानद्याहिंसाशमदमधृदयाद्यास्मशुणपाथेयपूण्ञानोड्पे 

सत्सङ्गसबैयागमार्गे मोक्षवीरे एतस्मिन् महयणेवे प्रापतन् 

पतितवलय । तस्माद्ग्न्यादिदेवताप्ययङक्षणापि या गत्ि- 

व्यौर्याता ज्ञानकमेखमुच्रयाचुष्ठानफरूभूता, सामि नाङ स 
सारदु खोपशषमायेल्य विषश्षितोऽर्थोऽत्र । यत॒ एवम् , त्र- 
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स्मादेव विदित्वा, पर ब्रह्म, आप्मा आत्मन स्वैभूताना च, 
यो वक््यमाणविश्चेषण प्रकृतश्च जगदुत्पत्निस्थितिसहारहतु 
त्वेन; स सर्व॑ससारदु खोपश्चमनाय वेदितव्य । तस्मात् 

८ एष पन्था एततकर्मैतद्रदयेतप्सलयम् ' यदेतप्पर्नरह्यात्मनज्ञानम् , 

° नान्य पन्था विश्चतेऽयनाय ` इति मन्त्रवणात् । त स्थान- 

करणदेवतोत्पन्तिबीजभूत पुरुष प्रथमोतपादित पिण्डमात्मा- 
नम् अश्षनायापिपासाभ्याम् अन्वनाजेव अनुगमितवान् स- 

योजितवानित्यथं । तस्य कारणमूलस्य अशनायादिवोषव- 
वात् तत्का्यभूतानामपि देवतानामक्षनायादिमत्त्वम् । ता 

तत अरानायापिपासाभ्या पीड्यमाना एन पितामह सरष्टा 

रम् भन्रुवन् उक्तवय । आयतनम् अधिष्ठान न॒ अस्मभ्य 

म्रजानीहि बिधस्स्व, यस्मिन् आयतने प्रतिष्ठिता समर्था 

सल अन्नम् अदाम भक्षयाम इति ॥ 

ताभ्यो गामानयत्ता अह्ुवन्न वै नो- 

ऽथमलमिति । ताभ्योऽ्वमानयत्ता अन्नु 

बन्न वै नोऽयमरमिति ॥ २॥ 

एवसुक्त ईश्वर ताभ्य देवताभ्य गा गवाङ्तिषििष्ट 

पिण्ड ताभ्य एवाद्भथ पूवैवतिपण्ड सयुद्धूय मूदधैयित्वा आ 
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नयत् दशितवान् । ता पुन गवाकृति दक्षा अद्वन् । न 
वै न अस्मदर्थेम् अधिष्ठाय अश्नमततुम् अय पिण्ड अल न 

वै । अङ परयाप्र । अत्तु न योग्य इयथे । गनि प्रलयाख्या- 
ते तथैव ताभ्य अश्वम् आनयत् । ता अ्रुबन्--न वै नो- 

ऽयमङमिति, पूैवत् ॥ 

ताभ्य पुरुषमानयत्ता अह्रुवन्सु कृत 

बतेति पुरुषो वाव सुक्तम् । ता अब्रवीः 

दयथायतन परविदातेति ॥ ३ ॥ 

सवेभ्रयारयाने ताभ्य पुरुषमानयत् स्वयोनिभूतम् । 

ता स्वयोर्नि पुरुष दृष्ठ अखिन्ना सय सु कत शोभन 

छतम् इवमधिष्ठान बत इति अरुवन् । तस्मापुरुषो वाव 

पुरुष एब सुकृतम् , स्पुण्यकमैहेतुत्वात् , स्वय वा स्मेनैवा 
त्मना स्वरमायाभि कृतप्वात्सुक्ृतमिष्युल्यते । ता देवता 

हर अत्रवीत् इष्टमासामिदमधिष्ठानमिति मल्ा--सर्वे हि 

स्वयोनिषु रमन्ते, अतत यथायतन यस्य यत् बदनादिक्रिया 

योम्यभायतनम् , तत् प्रविशत इति ॥ 

अभ्रिवीग्भूत्वा सुख पाविशाद्वायु" पा- 
णो श्रूत्वा नासिके प्राविकशादादिवयश्वश्ुभ- 

8 7 7 17 
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त्वाक्षिणी प्राविद्ादिश्ा' श्रोत्र भूत्वा क- 

णौ प्राविदान्नोषधिवनस्पतयो रोमानि 
भूत्वा त्वच प्रालिद्ाञन्द्मा मनो भूत्वा 
हदय प्राविान्खत्युरपानो भूत्वा नाभि 
प्राविक्ादापो रेतो भूत्वा शिश्न पावि 
चान् ॥ ४ ॥ 
तथार्त्विययुज्ञा प्रतिरभ्येन्धरस्य नगर्याभिव बलाधिकृता- 

देय अभ्नि वागभिमानी बागेव भूत्वा खयो सुख प्रा 
विशत् तथोक्तार्थमन्यत्। बायुनौसिके, आदित्योऽक्षिणी, दि 
श कर्णौ, ओषधिवनस्पतयस्स्वचम् , चन्द्रमा हृद्यम् , मृ 

प्युनौभिम्, आप शिभम् , प्राविक्षन् ॥ 

तमखनायापिपासे अन्रूतामावाभ्याम- 
भिप्रजानीहीति । ते अब्रवीदेतास्वेव वा 
देवतास्वाभजाम्येतासु मनागिन्यौ करो 
मीति । तस्मादस्यै कस्यै च देवति र- 
विगद्यते भागिन्थावेवास्यामशनायापि- 
पासे भवतः ॥ ५॥ 

इति द्ितीय' खण्ड ॥ 
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ए छब्धापिष्ठानाघ्ु देवतासु निरधिष्ठाने सलयौ अशना 

यापिपासे तम् दरम् अन्रुताम् उक्तवयौ--आवाभ्याम् भ- 

िष्ठानम् अभिघ्रजानीदि चिन्तय विधस्स्ेय्थं । स दंध- 

र एवमुक्त ते अशनायापिपासे अव्रवीत् । न दहि युवयो 

भावरूपत्वाश्ेतनावद्रस्त्वनाश्रिय अच्नातृत्व सभवति । तसा- 

त् एतास्मेव अग्न्याधासु वा युवा देवतासु अध्यास्माधिदेव- 

तासु आभजामि इत्तिसविभगेनायुगृह्णामि । एतायु भगि- 

न्यौ यदेवल्यो यो मागो हबिरादिक्षण खात् , तद्चास्तेनैव 

भगेन भागिन्यौ भागवदयौ वा करोमीति । दष्टवादावीश्वर 

एष व्यदधाश्स्मात् , तस्मात् इदानीमपि यस्ये कस्यै च देव- 

तायै देवताया अथौय हविगह्यते चरपुरोडाक्चादिरुक्षण भा- 

गिन्यौ एव भागवल्यावेव अस्था देवतायाम् अशनायापिपासे 

भवत ॥ 

दृति द्वितीयखण्डभाष्यम् ॥ 



ततीयः खण्ड ॥ 
----&--- 

स इश्षतेमे च लोकाश्च लोकपालाओा- 
न्रमेभ्य" सृजा इति ॥ १॥ 

स॒ एवमीश्चर शश्वत । कथम् ' इमे जु छोकाश्च छोक- 

पाङाश्च मथा सृष्टा , अक्ननायापिपासाभ्या च सयोजिता । 

अतो नैषां स्थितिरन्नमन्तरेण । तस्मात् अन्नम् एभ्य टोक- 

पाकेभ्य सूज सृजे इति । एव हि रोके इंरणामलुप्रे 
निप्रहे च स्वातन्त्य दृष्ट स्वेषु । तद्रन्महेश्वरस्यापि सर्वेश्वर 

व्वात्सर्बान्प्रति निग्रहे अतुप्रहे च सखातन्त्यमेव ॥ 

सोऽपोऽभ्यतपन्ताभ्योऽभितक्षाभ्यो भू- 

तिरजायत । यावै सा मूर्तिरजायतान्न 

यै तत् ॥ २॥ 
स दैश्वर अन्न सिसृक्ु तना एव पूर्वोक्ता अप दिश्य 

अभ्यतपत् । ताभ्य अभितप्राभ्य उपादानभूताभ्य मूति 

घनरूप धारणसमर्थं चराचरढक्षुणम् अजायत उत्पन्नम् । 

न्न वै तत् मूर्िरूप या वै सा मू्िरजायक्त ॥ 
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तदेनदभिखष्ट पराडव्यजिघासन्तदा- 

चाजिचृक्ष्तन्नाराक्तोकाचा ग्रहीतुम्। स 
यद्धैनद्ाचाग्रहैष्यदभिव्याहत्य हैवान्नम 

त्रप्स्यत् ॥ २ ॥ 

तत्पाणनाजिदश्चत्तन्नाराक्तोत्पाणेनग्र 

हतुम् । सं यद्धैनत्पराणेनाप्रहेष्यद्भि- 
प्राण्य हैवान्नमन्नप्स्यत् ॥ > ॥ 

तचक्षुषाजिषृश्चत्तन्नाराकोचश्षुषा भ- 

हीतुम्। स यदधैनचश्षुषाग्रेष्यदृ्ठा है- 

वान्नमलप्स्यत् ॥ ५॥ 

तच्छत्रेणाजिधृक्चचन्नारहाक्तोच्दोत्रेण 

ग्रहीतुम् । स यद्धैनच्छरत्रेणा्रहेष्यच्चु- 

त्वा हैवान्नमश्नप्स्यत् ॥ ६ ॥ 

तत्त्वचाजिधृक्तसन्नाशक्तोत्वचा म्रही- 

तुम् । स यद्धैनत्वचाग्रहेष्यत्स््क्ा हेवा- 
त्रमन्नप्स्यत् ॥ ७ ॥ 
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तन्मनसाजिधश्लत्तन्नाराक्तोन्मनसा ग्र- 
हीतुम् । स ॒यद्धैनन्मनसाग्रहैष्यद्धथा- 

त्वा हेवान्नमन्नष्स्यत् ॥ ८ ॥ 

तच्छिश्चेनाजिषृक्चत्तन्नाराक्रोच्छिश्नेन 
ग्रहीतुम् । स यद्धैनच्छिभेनाग्रहेष्यदिसु- 

ऽय हेवान्नमच्रप्स्यस् ॥ ९ ॥ 

तदपानेनाजिषृक्चन्तदावयत्। सेषोऽन्न- 

स्य ग्रहो यद्वायुरस्नायुवो एष यदायुः ॥ 

तदेनत् अन्न ोकलोकपालान्नाभ्यौभिमुखे सृष्ट सत् , यथा 

मूषकादिमौजारादिगोचरे सन् , मम सृट्युरननाद इति मत्वा 
परागच्चतीति पराङ् पराक्सत् अत्तृन् अतीलय अजिघासत् अ 

तिगन्तुनैन्छत् , परायितु प्रारभतेयर्थं । तमन्नाभिप्राय मत्वा 
स॒ रोकटोकपारुसघातकार्यकरणरुक्षण पिण्ड ॒प्रथमज- 

त्वादन्याश्चान्नादानपश्यन् , तत् अन्न वाचा वद्नव्याषारेण 

अशजिषृश्चत् रहीतुमैच्छत् । तत् अन्न नाशक्तोत् न समर्थोऽभ- 

चत् वाचा बदनकियया प्रहीतुम् उपादतुम् । स प्रथमज 

करीरी यत् यदि ह एनत् वाचा अग्रदैष्यतत गृहीतवान्स्यात् 
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अन्नम् , सर्वोऽपि खोक तत्कायैभूतत्वात् अभिव्याहलय हैव अ 

न्नम् अत्नप्स्यत् तृप्नोऽभविष्यत्। न चैतदस्ति। अतो नाद्क्रोहा 

चा ग्रहीतुभिलयवगच्छाम पूवैजोऽपि । समानययुत्तरम् । तसा 

णेन तश्वश्चुषा तच्छरोन्नेण तत्त्वा तन्मनसा सच्छिभ्ेन तेन 
तेन करणव्यापारेण अन्न प्रहीतुमश्चक्लुवन्पश्चात् अपानेन 

वायुना सुखच्िदठद्रेण तत् अन्नम् अजिधुश्चत् , तवावयत् तदन्न 

मेव जग्राह अशितवान् । तेन स एष अपानवायु अन्नस्य 

अष्ट॒ अन्नभाहक इयेतत् । यदायु यो बायुरश्नायु अन्नव 
न्धनोऽन्नजीवनो वै प्रसिद्ध , स एष यो वायु ॥ 

स हेक्षत कथ न्विद् महते स्यादिति 
स ईश्चत कतरेण प्रपद्या इति स इंश्त 
यदि वाचाभिव्याहत यादि प्राणेनाभि- 
भ्राणित यदि चक्षुषा दृष्ट यदि ओचरेण 
शुत यदि त्वचा स्णृष्ट यदि मनसा 

ध्यात यद्यपानेनाभ्यपानित यदि दिश्नेन 

विसृषटमथ कोऽहमिति ॥ ११॥ 
स एव लोकशोकपारसघातस्थितिम् अश्ननिभित्ता कृत्वा 

पुरपौरतत्पाुयितस्थितिसमा स्वामीव इेश्चत--कथ नु केन 
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प्रकारेण यु इति धित्कयन् , इद मत् ऋते मामन्तरेण पुरस्वाभि- 

नम्, यदिद काथंकरणसघातकार्य वक्ष्यमाण कथ जु खलु 

भामन्तरेण स्थात् परार्थं सत् । यदि वाचाभिन्याह्तमि- 

व्यादि केवरूमेव वाग्ब्यवहरणादि, तज्निरथेक न कथचन 

भवेत् बरिसतुयादिवत् । पौरजन्धादिभि प्रयुज्यमान स्वा 

म्यर्थं॑सत्स्वामिनमन्तरेण असलेव स्वामिनि, तद्त् । 

तस्मान्मया परेण स्वामिना अधिष्ठात्रा कृताकृतफरसाक्षि- 

भूतेन भोक्त्रा भवितज्य पुरस्येव राज्ञा । यदि नामैतत्सदत 
कार्यस्य परार्थत्वम् , पराथिन मा चेतन त्रातारमन्तरेण भवेत्, 

पुरपौरका्मिव तस्स्वामिनम् । अथ कोऽह किंस्वरूप कस्य 
वा स्वामी ? यद्यह् कायंकरणसघातमनुप्रविशय वागाद्यभि- 

व्याहतादिफङ नोपरूभेय राजेव पुरमाविदयाधिषतपुरुषश- 

ताकृतादिरक्षणम् , न कथिन्माम् अय सन् एवरूपश्च इलयधिग- 

च्छेद्धिन्वारयेत्। विपयेये तु, योऽय बागाद्यभिव्याहृतादीदभिति 

वेद, स सन् बेदनरूपश्च इयधिगन्तव्योऽदह् स्याम् , यद्र्थमिद 

सहताना बागादीनाममिग्याहटतादि । यथा स्म्भङ्कख्यादीना 

भ्रासादादिसहताना स्वावयवैरसहतपराथत्वम्, तद्वदिति । 

एवमीश्चित्वा अत कतरेण प्रपद्या इति । प्रपद् च मूरधौ 

च अस्य सधातस्य प्रवेदाभार्गौ, अनयो कतरेण मागेणिद 
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का्यंकरणसघातलक्षण पुर प्रप प्रपथे इति ॥ 

स एतमेव सीभान विदार्थेतथा दारा 

प्रापद्यत । सैषा विद्टतिनाम दास्तदेत- 

न्नान्दनम् । तस्य च्रय आवसथाख्रय 

स्वभा अयमावसयोऽयमावस्थोऽयमाव- 

सथ इति ॥ १२॥ 

एवमीक्ित्वा न ताबन्मद्भुखस्य प्राणस्य मम सर्वाथधि 

कतस्य प्रवे्ामार्मेण प्रपदाभ्यामध प्रपद्ये । किं तर्हि, पारि- 

शेष्याव्स्य मूर्धन विदायं प्रपद्ये इति रोक इव हित 

कारी य सष्टेशवर › स एतमेव मूधेसीमान कैश्चविभागावसान 
विदाये च्छिद्र कृत्वा एतय द्वारा मार्गेण इम कार्य॑का 

रणसघात प्रापद्यत प्रविवेक्च । सेय हि प्रसिद्धा दा , मूध 
तैरादिधारणकारे अन्तस्तद्रसादिसवेदनात् । सैषा विति 

विदारितत्वाष्विहसिनौम प्रसिद्धा द्वा । इतराणि तु श्रोत्रा 

दिद्धाराणि अ्ूलयादिस्थानीयसाधारणमागैत्वान्न ससद्धीनि 

नानन्दहेतूनि । इद तु द्वार परमेश्वरस्यैव केवरुस्येति । 
तदेतत् नान्दन नन्दनमेव । नन्दनमिति देष्य छान्दसम् । 
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नन्दनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन्त्रह्मणीति । तस्यैव सद्धा 
प्रविष्टस्यानेन जीवेनात्मना राज्ञ इव पुरम् , त्रय आवसथा ~~ 

जागरितकाङठे इन्द्रियस्थान दक्षिण चक्षु , स्वभ्रकाठे अन्त- 

मेन , सुधुशरिक्राङे हृदथाकाश्च इयते, वक्ष्यमाणा वा त्रय 
आवसथा -- पिवृक्चरीर मावृगर्भाश्षय स्व च शरीरमिति । 

त्रय स्वप्रा जभरत्स्रसुपुष्याख्या । ननु जागरित प्रबोध 

रूपत्वान्न स्वप्र । नैवम्, स्वप्न एव । कथम्? परमाथैस्वास्म- 

प्रनोधामावात् स्वप्रवदसद्स्तुद शेनाच्च । अयमेव आवसथश्च- 

ुदेक्िण प्रथम । मनोऽन्तर द्वितीय । हृदयाकाशस्तृतीय । 
अयमावसथ इप्युक्तालुकरीतैनमेव । तेषु हयमावसथेषु पयां 

येणात्ममावेन वतेमानोऽतिद्यया दीका गाढ प्रसुप्न 

स्वाभाविक्या, न प्रबुध्यतेऽनेकशषतसहस्नानथेसनिपादजदु ~ 

खमुद्रराभिघातासुभवैरपि ॥ 

स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्किभिहा- 
न्य वावदिषदिति । स एतमेव पुरुष ब्रह्य 

लतममपरयदिदमदद्ोभितीर ॥ १३ ॥ 

स जात शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना भूतानि अभिन्यै- 
स्यत् ज्याकरोत् । स कदाचित्परमकारुणिकेन आवार्येणा- 
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त्मज्ञानप्रवोधङ्ृच्छब्दिकाया वेदान्तमहाभेर्या सत्क्मूढे 
ताङ्यमानायाम्› एतमेव सुष्टयादिकैत्वेन श्रकृत पुरुष 

पुरि शयानमात्मान ब्रह्म बृटत् ततम ॒तकारेणैकेन द्धन 

ततततम व्याप्ततम परिपूणेमाकाश्वत् प्रयबुध्यत अपद्यत् । 

कथम् ‡ इव् ब्रह्म मम आत्मन स्वरूपमदक्ष॒ दृष्टवानस्मि । 

अष इति । विचारणाथौ प्टुति पूर्वम् ॥ 

तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम 

तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परो- 

क्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्ष- 

परिया इव हि देवा, ॥ १४ ॥ 

इति तृतीयः खण्ड ॥ 

यस्मादिद्भियेव यत्साक्षादपरोश्चाद्रद्य सवौन्तरमपद्यत् 

न परोक्षेण, तस्मात् इद् पश्यतीति इदन्द्रो नाम परमात्मा । 

इदन्द्रो ह वै नाम प्रसिद्धो छोके ईर । तम् एवम् इदन्द्र 
सन्तम् इन्द्र इति परोक्षेण परोक्षाभिधामेन आचक्षते जक्ष 

चिद् सव्यवहारार्थं पूष्यतमत्वाखयक्षनामग्रहणभयात् । 



२६८ एेतरेयोपनिषद्भाष्ये 

सथा दहि परोक्षप्रिया परोक्षनामग्रहणभ्रिया इव एव दि 

थस्मात् देवा । किञयुत सबैदेवानामपि देवो, महेश्वर । दि्ै- 

चन प्रक्रताध्यायथपरिसमप्त्यर्थम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिवराजकाचार्यस्य भीगोबि द. 

भगवत्यूज्यपादशिष्यस्य भीमच्छकरभगवत कृतौ 

देतरेयोपनिषद्धाष्ये प्रथमोऽध्याय ॥ 



धः 
कः देतरेयोपनिषदधाप्यम् ¢ 
4 द्वितीयोऽध्यायः 

3 स, 1 





दितीयोऽध्याय. ॥ 
-----#--- 

५९ सिन्नध्याये एष॒ वाक्याथ -- 

५ हः जगदुप्पत्तिस्थितिप्रर्यकृदससारी स- 
वज्ञ सर्वशक्ति सर्वैविप्सवैमिद् ज 

गत्स्वतोऽन्यद्रस्त्वन्तरमयुपादायैव आ- 

काशादिक्रमेण सृष्ठा स्वात्मप्रबोध 

नाथं सवोणि च प्राणादिमच्छरी- 
राणि स्वय प्रविवेश्च , प्रविश्य च स्वमात्मान यथाभूतमिद् 
जष्यास्मीति साक्षाजलबुभ्यत , तस्मात्ख एव सर्वशरीरेष्वेक 
एवात्मा, नान्य इति | अन्योऽपि ‹ स म आत्मा ब्रह्मास्मी- 

त्येव विद्यात् ' इति ‹ आला वा इदमेक एवाग्र आसीत् ' 

° ब्रह्म ततमम् ' इति चोक्तम् | अन्यत्र च॒ स्वैगतस्य सवौ- 

त्मनो बाङाग्रमान्रमप्यप्रविष्ट नास्तीति कथ सीमान विदारय 

प्रापद्यत पिपीरिकेव सुषिरम् ? नन्वलयर्पमिदं चोद्यम् । 

बहु चात्र चोद्यितभ्यम् । अकरण सन्नीक्च॑त । अंटुपादाय 

किंचिहछोकानसुजत । अद्भथ पुरुष सञुदलयामूरयत् । तस्या- 
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भिधभ्यानान्मुखादि निभिन्न सुखादिभ्यश्चाग्न्यादयो लोक- 

पाटा । तेषा चाद्नायादिसयोजन तदायतनप्राथैन तदश्च 

गवादिभ्रदशंन तेषा च यथायतनपरवेक्षन खष्टस्यान्नस्य पला 

यन वागादिभिस्तल्िधृक्षेति । एतप्सर्वं सीमाविदारणध्रवेश्च- 

सममेव ॥ 

अस्तु तर्दिं सर्वमेवेदमलुपपन्नम् | न, अत्रात्मानवोधमात्रख 

विवश्षितत्वात्सर्बोऽयमथेवाद इयदोष । मायानिवद्ा , महा- 

मायावी देव सर्वज्ञ स्वशक्ति सर्वमेतश्चकार सुखाववोधप्र 

तिपन्त्यथं छोकवद्ारयायिकादिप्रपश्च इति युक्ततर पक्ष । 

न हि स्रष्टथारयायिकादिपरिज्ञानारिकिचित्फरमिष्यते । एेका- 

त्म्यस्वरूपपरिज्ञानात्तु अमृतत्व फल सर्वोपनिषस्सिद्धम् । 

स्रतिष्ु च गीताद्या्ु ‹ सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम ' 

इयादिना । नु ज्य आत्मानो भोक्ता कर्तां ससारी 

जीव एक सवैढोकशचाखप्रसिद्ध । अनेकप्राणिकर्मफलोपभो- 

गयोग्यानेकाधिष्ठानवष्ठोकदेहनिर्माभिन चिङ्घेन यथाशाख- 

प्रद्चितेन पुंरपरासादादिनिमौणरिन्चिन वद्िषयकौशलटज्ञान- 
वासतत्कतां तक्षादिरिव इधर सर्वज्ञो जगत कती 
द्वितीयश्चेतन आत्मा अत्रगभ्यते । "यत्तो बाधो, निव 

न्ते ̀ ! नेति नेति" इष्यादिश्रालप्रसिद्ध ओौपनिषद् पुरुषस्तर 
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तीय । एत्रमेते च्रय आत्मानोऽन्योन्यविलक्षणा । तत्र कथ- 

मेक एवात्मा अद्वितीय अससारीति ज्ञातु शक्यते ८ तन्न 

जीव एव तावत्कथ ज्ञायते £ नन्वेव ज्ञायते श्रोता मन्ता द्रष्टा 

अदेष्टाघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञातेति । नलु निप्रतिषिद्ध ज्ञायते 

य॒ श्रवणादिकरैत्वेन अमतो मन्ता अविक्षातो विज्ञाता इति 

च । तथा (न मतेमन्तार मन्वीथा न चिज्ञातेर्विज्ञातार वि- 

जानीया › इप्यादि च । सत्य विप्रतिषिद्धम् , यदि प्रव्यक्षेण 

ज्ञायेत सुखादिवत् । भत्यक्षज्ञान च निवार्यते ‹ न मतेमन्ता- 

रम् इत्यादिना । ज्ञायते तु श्रवणादिङिङ्खेन, तत्र कुतो वि 

प्रतिषेध ननु श्रवणादिलिङ्खेनापि कथ ज्ञायते, यावता यदा 

श्णोव्यात्मा श्रोतव्य शब्दम् , तदा तस्य श्रवणक्रिययैव बतै- 

मानत्वान्मननविज्ञानक्रिये न सभवत आत्मनि परत्र वा । त 

था अन्यत्रापि मननादिक्रियाु । श्रवणादिक्रियाश्च स्वविषये 

ष्वेव । न हि मन्तव्यादृन्यन्न मन्तु मननक्रिया सभवति। नु 

मनस स्वैमेव मन्तव्यम् । सयमेषम्, तथापि सषैमपि 

मन्तन्य मन्तारमन्तरेण न मन्तु शक्यम् । यद्येव किं स्यात्? 

इदमन्र स्यात्-- स्ैद्य योऽय मन्ता, स मन्तैवेति न सख 
मन्तव्य स्यात् ¡ न च द्वितीयो मन्तुमेन्तास्ति। यदा स 

आत्मैव मन्तस्य , तदा येन च मन्तञ्य आत्मा आत्मना, 

8 ए 77 18 
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यश्च मन्तव्य आप्मा, तौ द्वौ भ्रसव्येयाताम् । एक एव आत्मा 

द्विधा मन्तृमन्तव्यप्वेन द्विशकटीभवेद्रशादिवत् , उभयथा 

प्वनुपपत्तिरेव । यथा प्रदीपयो प्रकाश्यभ्रकाशकत्वानुप 

पत्ति , समत्वात्, तद्त्. । न च मन्तुमेन्तव्ये मननव्या 

पारश्रूलय काडेऽस्यात्ममननाय । यदापि किङ्केनात्मान 

महुते मन्ता, तदापि पूर्वदेव द्धन मन्त्य आत्मा, यञ्च 

तस्य मन्ता, तौ द्वौ प्रसम्येयाताम्, एक एव वा द्विधेति 

पूवोक्ता दोष | न प्रयक्षेण, नाप्यञ्चुमानेन ज्ञायते चेत् , 

कथसुन्यते ‹ स म आत्मेति विद्यात् इति, कथ वा श्रोता 

मन्तेलयादि £ ननु श्रोवृप्वादिधर्मवानाप्मा, अश्रोवृत्वादि च 

प्रसिद्धमात्मन ; किमत्र विषम पद्यसिः यद्यपि तव न 

विषमम् , तथापि मम तु विषम प्रतिभाति । कथम यदासौ 
श्रोता, वदा न मन्ता, यदा मन्ता, तदान श्रोता । तत्रैव 

सति, पक्षे श्रोता मन्ता, पक्षे न श्रोता नापि मन्ता । तथा 

अ-यत्रापि च । यदैवम् , तदा श्रोचृत्वादिधर्मघानात्मा अश्रोतु 

त्वादिध्वान्वेति सश्यस्थाने कथ तव न वैषम्यम् ? यदा 

देवदत्तो गज्छति, तदा न स्थाता, गन्तैव । यदा तिष्ठति, 

न गन्ता; ख्थातैव › तद्वास्य पक्ष एव गन्तृत्व स्थावृत्व चे, 
नः नित्य गन्तृत स्थाृत्व वा, तद्वत् ! तथैवात्र काणा- 
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दादय परयन्ति । पश्चप्रपेतैव श्रोतृत्वादिना अत्मोच्यते 
श्रोता मन्तेलयादिवचनात् । सयोगजप्वमयौगपद्य च ज्ञानस्य 

ह्याचक्षते । दशशेयन्ति च अन्यत्रमना अभूव नादशम् 
इत्यादि युगपञ््ञानानुरपत्ति्मनसो लिङ्गमिति च न्याय्य 

म् । भवत्वेव किं तव नष्टं यथेव स्थात्? अस्त्वव 

तवेष्ट॒चेत्, श्रलयथेस्तु न सभवति । किं न श्रोता 

मन्तेयादिश्ुत्यथे 2 नः न श्रोता न मन्तेत्यादिवचना- 

त् । नयु पाक्षिकस्वेन प्रघ्युक्त त्वया, न) नित्यमेव 

श्रोतृ्वाद्यभ्युपगमात् , "न हि श्रोतु श्रुतेविपरिखोपो 

निद्यते' इल्यादिश्रुते । एव तिं नियमेव श्रोवृत्वा्य- 

भ्युपगमे, प्रयक्षविरद्धा युगपञ्ज्ञानोत्पत्ति अक्ञानाभाव 

शाव्मन कल्पित स्थात् । तश्चानिष्टमित्ति । नोभयदोषोपप- 

त्ति, आत्मन श्रुयादिश्रोकृत्वादिधमेवन्त्वश्रते । अनियाना 

मूरताना च च्चुरादीना दष्टथा्निलमेव सयोगवियोगधरमि- 
णाम् । यथा अन्नेऽ्वङन वृणादिखयथोगजत्वात् ; तद्त् । न 

तु नित्यस्यामूतस्यासयोगविमागधर्मिण सयोगजदृष्टाद्य 

नित्यधर्मवत्व सभवति । तथा च श्रुति नहि द्रटु्ैवि 

परिरोषो विद्यते" इव्याद्या | एव वर्हि दे दृष्टी वष्ुषोऽभि 

ल्या दृष्टि , निया चात्मन । तथा च दवे श्रुतौ श्रोत्रा 
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नित्या, नित्या चाप्मखवरूपस्य । तथा द्रे मसी चिज्ञाती बा 

ह्याबश्चे । एव ह्येव चेय शरुतिरुपपन्ना भवति-- 'च्ेद्रष्टा 
श्रुते श्रोता ' इत्याथा । छोकेऽपि प्रसिद्ध॒ चश्चुषस्तिमिराग- 

मापाययो नष्टा दृष्टि जाता दृष्टि इति चक्षुरेष्टेरनित्यत्वम् । 

तथा च श्युतिमत्यादीनामात्मदृष्टयादीना च निलत्व प्रसिद्ध- 

मेव छोके । बदति हयुदृतचष्॒स्लपरेऽ्य मया भाला दष्ट 

इति । तथा अवगतनाधिये खभ श्रुतो मन्त्रोऽययेत्यावि । य- 
दि चञ्चु सयोगजैवातमनो निलया दृष्टिरतननान्ञे नद्येत्, तदा 
उदधुतचष्ठु सगरे नीरपीतादि न पर्येत् । 'न हि दष्टे ' 
इत्याद्या च श्रुति अनुपपन्ना स्यात्। ‹ तशचक्चु पुरुषे येन खप्र 

पश्यति ` इत्याद्या च श्रुति । नित्या आत्मनो दष्टिबाह्यानि- 

त्यवृष्टग्रीहिका । बाद्यद्ेश्च उपजनापायायनित्यधर्मवत्त्वात् 

भ्राहिकाया आप्मदृषटेस्तद्रदवमासत्वमनित्यत्वादि भान्तिनि 

भिन्त छोकस्येति युक्तम् । यथा भ्रमणादिधमैवदरातादिवस्तु 

विषयदृष्टिरपि भ्रमतीव, तद्वत् । तथा च श्रुति ‹ध्यायती- 
व छेटायतीव ` इति । तस्मादात्मदृ्टेर्ित्यव्वान्न यौगपद्यम 

यौगपद्य वा अस्ति । बाह्यानित्यदृ्टुपाधिवश्चात्ु छोकस्य 
ता्किकाणा च आगमसपरदायवाजितत्वात्न् अनित्या आत्मनो 

दृष्टिरिति भान्तिक्पपननैव । जीवेन्वरपरमास्मभेदकल्पना च 
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एतन्निमित्तेव । तथा अस्ति, नास्ति, इव्या्चाश्च यावन्तो बा- 
इद्रनसयोर्भेदा यत्रैक भवन्ति, तदिषयाया नित्याया दृटर्मि- 
विशेषाया । अस्ति नास्ति, एक नाना, युणवदयुणम्, जा- 
नाति न जानाति, क्रियावद्क्रियम् , फङवदफरम् , सबीज 

नि्बीजम्, सुख दु खम् , मभ्यममध्यम् , शूल्यमद्युल्यम् , प 

रोऽहमन्य , इति वा सवेवाकप्रत्ययागोचरे खलूपे यो विक 

ल्पयितुभिच्छति, स नून खमपि चमेबदेष्टयितुमिच्छति, 

सोपानमिव च पद्भ्यामारोदुम्, जले खे च मीनाना व 
यसा च पद् दिदृक्षते , ' नेति नेति, ‹ यततो वाचा निवतेन्ते " 
इत्यादिश्रुतिभ्य , ‹ को अद्धा वेद् ' इत्यादिमश्चव्णात् । 

कथ तर्हिं तस्य स म आत्मेति वेदनम्, नूह केन 

प्रकारेण तमह स म आत्मेति विद्याम् । अच्रारयायि- 

कामाचशचते--- कथ्चिककिङ मनुष्यो भुर्ध कैश्चिदुक्तं क- 
स्मिश्चिदपराधे सति धिक्स्वा नासि मयुष्य इति । स 

मुग्धतया आलरनो मनुष्यस् प्रस्याययितु कचिदुपेव्याह-- 

नवीतु भवान्कोऽदहमस्मीति । स तस्य सुग्धता ज्ञात्वा 

आह-- कमेण वोधयिष्यामीति । सथावराद्यात्ममावम- 

पोष्य न त्वममनुष्य इ्युक्स्वोपरराम । स त सुग्ध 

भत्याह- भवान्मा बोधयितु प्रदृच्तस्तृष्णीं बभूव, किं न 
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बोधयतीति । ताष्मोव तद्धवतो वचनम् । नास्यमनुष्य इत्यु- 

क्तेऽपि मनुष्यत्वमाप्मनो न प्रतिपश्चते य, स कथ मनु- 

ष्योऽसीप्युक्तोऽपि मलुष्यत्वमात्मन प्रतिपद्येत ? तस्मा्चथा 

शाखोपदेश्च॒एवासावबोधविधि , नान्य । न ह्यभेर्दाष्य 

वृणादि अन्येन फेनचिदग्धु रशाक्यम् । अत एव शाख्मास्म 

स्वरूप बोधयतु भरबृत्त सत्त अमनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव ‹ नेति 
नेति ' इत्युक्स्वोपरयम । तथा ' अनन्तरमबाह्यम् ° ‹ अयमाल्ला 
रह्म सरवानुभू " इत्यनुरासनम् , ‹ तन््वमसि "यन्न 

त्वस्य सर्बमात्मैवामूत्तस्केन क पयेत् ' इत्येवमादयपि च । 

यावदयमेव यथोक्तमिमसमास्मान न वेत्ति, तावद्य बाह्या 

नित्यदृष्टिकक्षणसुपाधिमाप्मसेनोपेत्य अविद्यया उपाधिधमौ- 

नात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तम्बपयैन्तेषु स्थानेषु पुन पुन 

रावतंमान अविध्याकामकमैवरात्ससरति । स एव सस- 

रम् उपात्तदेहेन्द्रियसघात व्यजति । यक््वा अन्यमुपादन्ते । 

पुन पुनरेबमेव नदीसखोतोवस्मन्ममरणप्रसन्धाविच्छेदेन अस 
मान काभिरवस्थाभिवेतेते इलेतम्थं दजशेयन्त्याह् श्रुति 
वैराग्यहेतो - 

पुरुषे ह वा अथभादितो गर्भो मवति। 
यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वैभ्योऽद्धेभ्यस्तेज' सभू- 
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तभात्मन्थेवात्मान विततिं त्था खि 

या सिश्चलथैनल्लनयति तदस्य प्रथम 

जन्म ॥ १॥ 

अयमेवाविद्याकामकमभिमानवान् यज्ञादिकर्मं त्वा अ- 

स्माह्लोका दरूमादिक्तमेण चन्द्रमस प्राप्य श्चीणकमौ वबृष्टचा- 

दिक्रमेण इम छोक प्राप्य अन्नभूत पुरुषाग्नौ हृत । तस्मि- 

न्पुरषे ह वै अय ससारी रसादिक्रमेण आदित प्रथमत 

रेतोरूपेण गर्भो भवतीति एतदाह-- यदेतत्पुरुष रेत , तेन 

रूपेणेति । तच्च एतत् रेत॒ अन्नमयस्य पिण्डस्य सर्वेभ्य अ- 
ङ्गेभ्य अवयवेभ्यो रसादिरक्षणेभ्य तेज साररूप शारीरस्य 

सभूत परिनिष्यन्न तत् पुरुषस्य आत्म भूतत्वादात्मा, तमा- 

स्मान रेतोरूपेण गर्भीभूतम् आत्मन्येव खक्षरीर एव आ- 
स्मान विभक्ति धारथत्ति । तत् रेत सिया सिच्चति यदा, 

यदा यस्मिन्काले भाया चरतुमती तस्या योषाभ्नौ क्लिया सि 
अवति उपगच्छन् , अथ तदा एनत् एतद्रेत आत्मनो गभै- 

रूप जनयति पिता । तत् अस्य पुरुषस्य स्थानाभिगेमन 

रेत सेककारे रेतरूपेण अस्य ससारिण प्रथम जन्म प्रथ- 
मावस्थाभिष्यक्ति | तदेतदुक्तं पुरस्तात् ' असावाप्मा अश्रु 

मास्मानम्' इलयादिना ॥ 
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लत्खिया आत्मभूय गच्छति यथा 

खमङ् तथा । तस्मदेना न हिनस्ति सा- 

स्यैतमात्मानमतं गलं भावयति ॥ २॥ 

तत् रेत यस्या शिया सिक्त सत्तस्या दिया आस्मभूयम् 
आत्माग्यतिरेकता यथा पितु एव गच्छति प्राप्रोति यथा समङ्ग 

नादि, तथा तद्वदेव । तस्माद्धेतो एना मातर स गभो न 
हिनस्ति पिटकादिवत् । यस्मारस्तनादि खाङ्गवदाप्मभूय गत- 

म॒, तस्माश्च हिनस्ति न बाधत इयर्थं । सा अन्तर्व्॑ली 

एतम् भस्य भतुरास्मानम् अत्र॒ आरमत उदरे गत प्रविष्ट 

बुद्धा भावयत्ति वधेयति परि पाठयति गर्भविरद्धाशनादि- 
परिहारम् अगुकूखाशनादयुपयोग च छव॑ती ॥ 

सा भावयिच्री ्रावयितव्या भवति 

त खी गभ बिमर्तिं सोऽग्र एव कुमार 
जन्मनोऽग्रेऽधि सावयति । स यत्छुभार 
जन्मनोऽग्रेऽधि भावयलात्मानमेव तद्धा- 

वययेषा खोकाना सतलया एव सतता 

हीमे लोकास्तदस्य द्वि तीय जन्म ॥ ३॥ 
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सा भावयित्री वधेयित्री भतुरात्मनो गरभभूतस्य भाव- 
यितव्या वधेयिततथ्या च भ्रौ भवति । न हुपकारमत्युप- 
कारमम्तरेण रोके कस्थचित्केनचित्सबन्ध उपपद्यते ! त गर्भ 

खी यथोक्तेन गर्भधारणविधानेन बिभति धारयति अमरे भा- 

ग्जन्मन । स पिता अमरे एष पूर्वमेव जातमाच्र कुमार जन्मन 
अधि ऊर्ध्वं जन्मन जात कमार जातकर्मादिना पिता भाव- 

यति । स पिता यत् यस्मात् कमार जन्मन अधि ऊर्व 

अग्रे जातमात्रमेव जातकमादिना यद्भावयति, वत् आत्मान 

मेव भावयति , पितुरास्मैव हि पुच्ररूपेण जायते । तथा 

हक्तम् " पतिजौया प्रविशति ' इत्यादि । तक्तिमथैमात्मान 
पुत्ररूपेण जनयित्वा भावयतीति ° उच्यते-- एषा लोकाना 

सतयै अविच्छेदायेय्थं । बिन्छि्ेरन्हीमे लोका पुत्रो 
प्पादनादि यदि न छ्यु । एव पुत्ोस्पादनादिकमं 

विन्छेदेतैव सतता प्रबन्धरूपेण वतन्ते हि यस्मात् इमे 
खोका , तस्मात्तदविच्छेदाय तत्केतव्यम् , न मोक्षायेस्यथे । 

तत् अस्य ससारिण कुमाररूपेण मातुरुदरान्निगेमनम् , तत् 

रेतोरूपापेश्चया द्वितीय जन्म द्वितीयावस्थाभिव्यक्ति ॥ 

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्य कमैभ्य 
प्रतिधीयते । अथास्यायमिलर आत्मा 
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करुतक्रुल्यो वथोगत वैति स इतः पय- 
नेव पुनजोयते तदस्य तृतीय जन्म ॥ ४ ॥ 
अस्य पितु सोऽय पुत्रात्मा पुण्येभ्य शाखोक्तेभ्य क- 

मैभ्य कर्मनिष्पाद्नार्थं प्रतिधीयते पितु स्थाने पिन्ना यत्क 

ल्य तत्करणाथ प्रतिनिधीयत इत्थं । तथा च सप्र्ति- 
विधाया बाजसमेयके--- पित्रानुशिष्टो ऽह ब्रह्याह यज्ञ इत्यादि 

प्रतिपद्यते" इति । अथ अनन्तर पुत्रे निवे्याप्मनो भारम् 

अस्य पुत्रस्य इतर अय य पित्राप्मा तदल कतेव्यात् 

ऋणत्रयात् वियुक्त कृतकतंन्य इथं , वयोगत्त गतवया 

जीणै सन् प्रेति भियते । स इत अस्मात् प्रयन्नेव शरीर 
परियजन्नेव, तरणजद्ट्कादिवत् , देहान्तरयुपाददान कर्मचि- 

तम्; पुनजौयते । तदस्य गृत्वा प्रतिपत्तन्य यत् , तत् वृतीय 

जन्म । ननु ससरत पितु सकराश्चा्रेलोरूपेण प्रथम जन्म , 
तस्यैव छमाररूपेण मातुर्दितीय जन्मोक्तम , तस्थैव तृतीये 

जन्मनि वक्तव्ये, प्रयतस्तस्य पितुयेललन्म, तत्तृतीयमिति कथ- 

सुच्यते ? नैष दोष , पितापुत्नयोरेकाप्मप्वस्य विवक्षितत्वात् । 

सोऽपि पुत्र स्वपुत्रै भार निधाय इत प्रयन्नेव पुनजीयते 

यथा पिता । तदन्यत्रोक्तमित्तरत्राप्युक्तमेव भवतीति मन्यते 

श्रुति । पितापुत्रयोरेकात्मष्वात् ॥ 
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तदुक्तश्षिणा । गे चु सन्नन्वेषामषे- 
दमह् देवाना जनिमानि विभ्वा । शात मा 

पुर आयसीररक्षन्नधः इयेनो जवसा निर 

दीथमिति गभ ण्यैतच्छयानो बामदेव 
स्वसुवाच ॥ ५ ॥ 

एव ससरन्नवस्थाभिग्यक्तिल्येण जन्ममरणप्रबन्धारूढ 

सर्वो छोक ससारससदरे निपतित कथचिद्यदा श्रुव्युक्तमा- 
स्मान बिजानाति यस्मा कखाचिदवसथायाम् , तदैव युक्तस- 
वैससारबन्धन छृतशयो भवतीत्येतद्वस्तु, तत् ऋषिणा म- 

न्त्रेणापि उक्तमिलयाद-- गर्भे लु मातुगंभांशय एव सन् › तु 

इति वितर्के । अनेकजन्मान्तरभावनापरिपाकवश्षात् एषा 

देवाना बागग्न्यादीना जनिमानि जन्मानि चिग्ा विश्वानि 

सर्वाणि अन्ववेदम् अम् अहो अनुबुद्धवानस्मीत्यथं । क्षतम् 

अनेका बह्थ मा मा पुर आयसी आयस्यो खोहमय्य इवा- 

भेद्यानि शरीराणीप्यभिभ्राय । अरक्षन् रक्षितवलय सखार 

पाश्निर्ममनात् अध । अथ इयेन इव जार भिन्त्वा जवसा 

आत्मज्ञानकृतसामर्थ्येन निरदीय निगैतोऽस्मि । अहो गर्भं 

एव रशायानो वामदेव ऋषि एवमुवाच एतत् ॥ 

स एव विद्धानस्माच्छरीरभेदादृध्वै उ- 
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त्कम्यासुष्मिन्खरगे रोके सर्बान्कामाना- 
प्त्वाश्तः समभमवबत्समभवत् ॥ ६ ॥ 

हृति चतुथं खण्डः ॥ 

स॒ वामदेव ऋषि यथोक्तमाप्मानम् एव विद्धान् अ- 

स्मात् शरीरभेदात् शरीरस्य अतिद्यपरिकर्पितस्य आयसवद्- 

निर्मे्स्य जननमरणाध्यनेकान्थंदाताविष्टशरीरप्बन्धस्य पर- 

मात्मज्ञानामृतोपयोगजनितबीयरृतभेदात् शरीरोत्पत्तिवीजा- 
विश्यादिनिमित्तोपमदेहेतो शरीरविनाश्ादिय्थं । ऊध्व पर- 

मासभूत सन् अधोभवाप्ससारात् उत्कम्य ज्ञानावयोति- 
तामल्सर्वास्मभावमापन्न सन् अमुष्मिन् यथोक्ते अजरेऽमरे- 

ऽमृतेऽभये सरवज्ञऽपूर्वेऽनपरेऽनन्तरेऽबाह्चे प्रज्ञानामृतैकरसे 
सगे रोके स्वसिन्नासनि स्वे स्वरूपे अमृत॒ समभवत् आ 
प्मज्ञानेन पूैमाप्तकामचया जीवन्नेव सर्वान्कामानाप्त्वा इय- 

थै । दि्वचन सपटस्य सोदाहरणस्य आसज्ञानस्य परि- 

समापिप्रदशेनाथेम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरि्राजकाचार्थस्य श्रीगोवि द 
मगवप्पूप्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कतौ 

रेवरेयोपनिषद्धाष्ये द्वितीयोऽध्याय ॥ 

५3 
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एेतरेयोपनिषद्दाष्यम् 

तृतीयोऽध्याय ( ।॥ 
क 02 

न्व वमः 





| ततीयोऽध्याय. ॥ 

ध ह्यविद्यासाधनङृतसर्वाल्भा- 
| बफङाबाध्निं वामदेवाद्याचार्य॑परम्परया 

पारम्पयेश्ुलावेद्योलयमाना न्रह्मविस्य 
रिषथ्ययन्तप्रसिद्धाम् उपलभमान सु- 

युक्ष्ो ब्राह्मणा अध्ुनातना जह्य 

जिज्ञासव अनिलयात्साध्यसाधमनलक्ष- 

णात्ससारात् आ जीवभावाब्याविवृप्सवो विचारयन्त अन्यो 

न्य प्रच्छन्ति । कथम् ~ 

कोऽयमात्मेति वथसुपास्महे कतर, स 

आत्मा येन वा पच्यति येन वा श्रुणोति 

येन बा गन्धानाजिघ्रति येन वा बाच 

च्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च 
विजानाति ॥ १॥ 

य॒मोत्मानम् अथमात्मा इति साक्षात् वयमुपास्महे 

क स आत्मेति, य चारमानमयमास्मेलि साक्षादुफसीमोः 
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वामदेव अमृत समभवत्, तमेव वयमप्युपास्महे को ख 

खलु स आत्मेति एव जिज्ञासापूतैमन्योन्य पृन्छताम् 

अतिक्रान्तविशेषविषयश्चतिसस्कारजनिता स्मृतिरजायत-- 
तम् ^ प्रपदाभ्या प्रापद्यत ब्ह्चेम पुरुषम् › ‹ स एतमेव सीमान 

विदायं एतया हारा प्रापद्यत ' एतमेव पुरुष द्वे ब्रह्मणी 

इतरेतरप्रातिष्ुस्येन प्रततिपन्ने---इति । ते चास्य पिण्डस्यात्म- 

भूते । तथोरन्यतर आस्मोपास्यो मवितुमहेति । योऽ्रो- 
पास्य , कतर स आप्मा इति विरोषनिधीरणार्थं पुनरन्योन्य 
पग्रचछुर्विचारयन्त । पुनस्तेषा विचारयता विरोषविचा 
रणास्पद्विषया मतिरभूत् । कथम् दे वस्तुनी अस्मि- 

न्पिण्डे उपरुभ्येते-- अनेकमेदभिन्नेन करणेन येनोप 
भते, यन्चैक उपङभते, करणान्तरोपरभ्धिविषयस्मृतिप्रति 

सधानात् । तत्र न तावत्त् येनोपलभते, स॒ आस्मा भवि 
दमत । केन पुनरुपरभत इति, उच्यते-- येन वरा च्च 
भूतेन रूपम पश्यति, येन वा ग्णोति भरोत्रभूतेन 
शब्दम्, येन वा घ्राणभूतेन गन्धानाजिघ्रति, येन वा 

वाक्ररणभूतेन वाच नामास्मिका व्याकरोति गौरश्च इये- 
वमाधाम् , साध्वसाध्विति च; येन वा जिहवाभूतेन वादु च 

अस्वादु च विजानातीति ॥ 
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यदेतद्धदय मनश्चैतत् । सन्ञानमाज्ञान 

विज्ञान परज्ञान मेधा टष्िश्रुति्मतिभेनीषा 
जूतिः स्श्टति सकल्प कतुरखु" कामो 
वदा इति । सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नाम- 
धेयानि भवन्ति ॥ २॥ 

किं पुनस्तदेकमनेकधा भिन्न करणमिति, उच्यते । यदुक्त 

पुरस्तात् प्रजाना रेतो हृदय हृदयस्य रेतो मन मनसा खषा 
आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा › तदेवैतद्धदय 

मनश्च, एकमेव तदनेकधा । ण्तेनान्त करणेनैकेन च्चुभूतेन 
रूप परयति, शोत्रभूतेन शरणेति, घ्राणभूतेन जिघ्रति, 
लाग्ूतेन बदति, जिद्वाभूतेन रसयति, स्वेनैव विकल्पना- 
रूपेण मनसा सकर्पयति, हृदयसरूपेणाध्यवस्यति । तस्मा 

त्सवैकरणविषयव्यापारकमेकामिद् करण सर्वोपुढध्यर्थसुप 

ठच्धु । तथा च कौषीतकिनाम् ' प्रज्ञया वाच समारुद्य 
वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति प्रज्ञया चक्षु समार्य चश्चुषा 

सर्वाणि रूपाण्याप्नोतिः हइयादि । वाजसनेयके च-- 

‹ मनसा श्चेव पश्यति मनसा श्रणोतति हृदयेन हि रूपाणि 
बिजानाति ' इत्यादि । तस्माद्ूद्यमनोवाच्यस्य सर्वोपरन्धि- 
करणत्व प्रसिद्धम् । तदात्मक प्राण भ्यो वैप्राण, सा 

५ ए व 19 
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रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राण ` इति दि ब्राह्मणम् । 

करणसहतिरूपश्च प्राण इलयवोचाम प्राणसवादादौ । तस्मा- 

यत्पद्धधा प्रापयत, तद्र तदुपरन्धुरुपरुन्धिकरणत्वेन गुण- 

भूतत्वान्ैव तदस्तु ब्रह्म उपा्य आत्मा मवितुमहति । पा 
रिशेष्याद्यस्योपरब्धुरुपरुब्ध्यर्थां शतस्य हृदयमनोरूपस्य 

करणस्य वृत्तयो वक्ष्यमाणा , स उपलछन्धा उपास्य आत्मा 

नोऽस्माक भविवुमहेतीति निश्चय कृतव त॒ । तदन्त करणा- 
पाधिस्थस्योपर्ग्घु प्रज्ञानरूपस्य नह्यण उपरुव्ध्यथा या 

अन्त करणब्त्तयो बाह्यान्तवेर्तिविषयविषया , ता इमा उन्य- 

न्ते-- सज्ञान संज्ञपनि चेतनभाव , आज्ञानम् आज्ञप्ति 

ईश्वरभाव , विज्ञान कलादिपरिज्ञानम्, प्रज्ञान प्रज्ञपनि 
प्रज्ञता, मेधा म्न्थधारणसामन्य॑मृ, दृष्टि इन्दरियद्वारा 

सवेविषयोपरन्धि , धृति धारणम् अवसन्नाना शरीरन्द्रियाणा 

यथयोत्तम्भन भवति , ' धृला शरीरमुद्हन्ति ` इति हि बदृन्ति, 

मति मननम › मनीषा तत्र स्वातन्त्र्यम, जूति चेतसो 

सेजादिदु खित्वभाव ; स्मृति स्मरणम् , सकस्प शुञ्क्ष्णा- 

दभावेन सकस्पन रूपादीनाम्, करतु अध्यवसाय , असु 

म्राणनादिजीवन क्रियानिमित्ता वत्ति , काम असनिहितवि 

पथाकाषह्ा तष्णा , वश्च॒श्लीस्यतिकरादयभिराष , देयेव- 
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मध्या अन्त करणबृ्तय उपलब्धुहपरब्भ्यथैत्वाच्जुद्धपज्ञा 
नरूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुणनामथेयानि 

सज्ञानादीनि सर्वाण्येतैतानि प्रज्प्निमात्रस्य प्रज्ञानस्य नामथे- 

यानि भवन्ति, न स्वत साक्षात् । तथा चोक्तम् ! प्राणमेव 

प्राणो नाम भवति इलयादि ॥ 

एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे 
देवा इमानि च पञ्च महाश्रूतानि एधथिवी 

वायुराकाश आपो ज्यो्तींषीव्ये्तानीमा 

नि चष्षुद्रमिश्राणीव । बीजानीत्तराणि 

चेनराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 

स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्वा गावः पुर 

घा हस्तिनो यत्किचेद् पराणि जङ्धम च ष- 

तति च यच्च स्थावरम् । सवं तत्परज्ञाने्र 
प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञाने्नो खोक परज्ञा 

प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म ॥३॥ 

स एष भ्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्म अपर सर्व्रीरस्थ प्रा 

ण॒ म्रज्ञास्मा अन्त करणोपाभिष्वसुप्रविष्टो जलभेदगत्तसू- 
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येप्रतिबिम्बवत् हिरण्यगभे प्राण प्रज्ञात्मा । एष एव इद्र 

गुणात् ; देवराजो वा । एष प्रजापति य प्रथमज शरीरी , 

यतो मुखादिनिभेदद्रारेणारन्यादयो छोकपाछा जाता, स 

प्रजापतिरेष एव । येऽपि एते अग्न्यादय सर्वे देवा एष एव । 

इमानि च सर्व॑शरीरोपादानभूतानि पश्च प्रथिव्यादीनि म- 

हाभूतानि अन्नाज्नादत्वङक्षणानि एतानि । किंच, इमानि च 

ुद्रमिश्राणि श्षुरैरस्पकैरमिश्राणि, इवश्चव्द् अनर्थक › सपा- 

दीनि । बीजानि कारणानि इतराणि चेतराणि च टैराश्येन 

निर्दिदयमानानि। कानि तानि ? उच्यन्ते--अण्डजानि पक्ष्या 

दीनि, जारुजानि जरायुजानि मुष्यादीनि, स्वेदजानि युका- 

दीनि, इद्धिानि च ब्ृक्चादीनि। अन्धा गाव पुरुषा हस्तिन 

अन्यश्च यत्किचेद् प्राणि । किं तत् जङ्गम यच्चरूति पद्या 

गनछति , यश्च पतत्रि आकाशेन परतनक्षीख्म , यश्च साव 

रम् अचलम् , सर्वं तत् अशेषत भक्ञामे्नम् , भक्ति प्रज्ञा, तच्च 

जरहयैव, नीयतेऽनेनेति नेन्नम् , मज्ञा नेत्र यस्य तदिद प्रज्ञाने- 

चरम्, अज्ञाने बह्मण्युत्पत्तिस्थित्तिलयकाकेषु प्रतिष्ठितम् , प्र- 

ज्ञाभ्रयमियथं । भज्ञाने्रो छोक पूर्ववत्, प्र्ञाचक्षुबौ स्व 

एव लोक । प्रज्ञा प्रतिष्ठा सवस्य जगत । तस्मात् प्रज्ञान 

ज्य । तदेतस्रलयस्तभिलसर्वोपाधिविशेष सत् निर खन निमै- 
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छ निष्क्ठिय शान्तम् एकम् अद्वय नेति नेतीति सवंविशेषा- 

पोहसवेथ सर्व॑शब्दभ्रलययागोचर तदलयन्तविड्ुद्धज्ञोपाधिस- 

बन्धेन सवे्षमीश्वर सवैसाधारणाग्याक्ृतजगद्भीजप्रवतैक नि- 

यन्दृत्वादन्तयांमिसज्ञ भवति । तदेव व्याछृतजगद्रीजभूतदु- 
द्वधात्माभिमानलक्षण दहिरण्यगर्भसन्न भवति । तदेव अन्तर 

ण्डोद्ुतप्रथमश्रीरोपाधिमत् विराट्प्रजापतिसन्ञ॒ भवति । 
तदुदधूतागन्याद्युपाधिमत् देवतासज्ञ भवति । तथा विशेष- 

क्षरीरोपाधिष्वपि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु तत्तन्नामरूपलराभो 

अद्यण । तदेवेक सर्वोपाधिभेदभित्न स्वै प्राणिभिस्ता- 

किकैश्च सवैप्रकारेण ज्ञायते विकरप्यते च अनेकधा । ' एत- 

मेके वदन्न मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेकेऽपरे प्राणम 

परे ब्रह्म शाश्वतम् ` इयाद्या स्मृति ॥ 

स पतेन प्रज्ञेनात्मनास्माष्ोकादुत्क 

म्याञ्जुह्मिन्स्वगे लोके सवोन्कामाना- 
प्त्वाखतः समभवत्सममवत्॥ ४ ॥ 

इति पश्चम खण्ड ॥ 

स वामदेवोऽन्यो वा एव यथोक्त बह्म वेद् प्रज्ञेनात्मन्ना, 

येनैव प्रज्ञेन आत्मना पूर्वे विद्धाघलोऽगरता अभूवन् तथा 
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अयमपि विद्धान् एतेनैव प्रज्ेन आत्मना अस्मात् लोकात् 

उक््म्येयादि व्याख्यातम् । अस्माल्लोकादुत्कम्य असुष्मिन् 
स्वगे छोके स्वौन्कामान् आप्त्वा असुत समभवत्समभव, 
दिल्योभिति ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचा्य॑स्य 

श्रीगोवि दभगवत्पूज्यपाददिष्यस्य 

श्ीमच्छकरभगवत कृतौ 

पेतरेयोपनिषद्धाष्य सपूणेम् ॥ 



¶† मनो मे वाचि परतिशितमा- 
| विरावीमं एधि । वेदस्य म । 

आणीस्थ. श्चुत मे मा प्रहा 
सी । अनेनाधीतेनाहोराला- 
न्सदधाम्युत वदिष्यामि । 

| 
सदय वदिष्यामि । तन्मामव 

तु 1 तद्वक्तारमवतु अवतु मा- 

| मवतु वक्तारमवलु वक्तारम्॥ | 

= ~ 

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ # 
(- 

| | 
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रा 1 स्याह कमत रारराठ घस्र तथ तनम ॥ 

कोम ररयतक दरमितान्छता कवा स्युटा 

१ पल्य परिता श उम्तषटत्य समुद्य साक कृध् । 
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क आ पला सर्भाशिनयनृत फताथाऽस्सरम्॥ 

सस्या दमाधा-ु पक्षरात सुया | नस्याभिससाम-ार । 

ध्याद् हसायद्रतिमापातषए्का-र मयपापहतिच्यघायि ॥ 

जीय करकतिमा च गुरवरच्ुष्य ससपिता मोदा ! 
वा्यादिमपनभाजा सुव्छदण्यन सक्तिनिस्ण ॥६॥ 
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~ 
रश रानो मित्र शवरुण। श 

नो भवत्वयंमा । रान इन्द्रो 
| बृहस्पति । श नो विष्णुरुरक्र- | 

म. । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वा- 
थो । त्वमेव प्रयश्च ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रयक्ष बह्म वदिष्यामि। 
ऋत वदिष्यामि । सलय वदि 
ष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तार | 
मवतु । अवतु माम् अवतु कत 
वक्तारम् ॥ 

46 आ 
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ | 

(इ~ ५9 

--- > 

नत्त 

। | 



वः ४, तेत्तिरीयोपनिषद्ाष्यम् ष ः 
१) 

शीक्षावष्टी 
4 ¢ 



८ 11101171, 

॥ तेत्िरीयोपनिषत् ॥ 
श्रीमच्छकरभगवत्पाद विरचितेन 

भाष्येण सहिता । 
_ + 

॥ ॐ नम परमात्मने ॥ 

यस्माजात जगत्मथ यस्िननेव भीयते । 

भने धार्यते चैन तसे ज्ञानात्मने नम ॥ १ ॥ 

येरिमे गुरुभि पूवे पदवाक्यप्रमाणतं । 

-याख्याता सवैवद्ा तास्ताज्नि-य प्रणतो ऽस्म्यहम् ॥ २ ॥ 

तैत्तिरीयकसारस्य मथाचा्यप्रसादतत । 

विस्पष्टाथरचीना हि भ्यारयेय स्रणीयक्ते ॥ ३ ॥ 



रीक्षावष्ठी ॥ 

ल्यान्यधिगतानि कर्माणि उपा- 
त्तदुरितक्षयार्थानि, काम्यानि च 

फलार्थिना पूनैस्मिन्परन्थे । इदानीं 

कमोपादानहतुपरिह्ाराय नह्यविद्या 

प्रस्तूयते । कर्महैतु काम॒ स्यात् + 
प्रवतेकप्वात् । आप्तकामाना हि कामा 

भावे स््रात्मन्यवस्थानासवृत्त्यनुपपत्ति । आप्मकामत्वे चाप्त 

कामता । आत्मा च ब्रह्म । तद्टिदो हि परघ्राप्नि वेक्ष्यति । 
अत॒ अविद्यानिघत्तौ स्वात्मन्यवस्थान परप्राप्नि, 'अभय 

प्रतिष्ठा विन्दते ` ‹ णतमानन्ल्मयमाप्मानञयुपसक्रामति ` इया- 

दिश्रुते । काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भात आरब्धस्य च उपभो- 
गन क्षयात्त निल्यानुष्टामेन च प्र्यवायाभावात अयन्नत एव 
स्वात्मन्यवेस्थान मोक्ष । अथवा, निरतिशयाया प्रीत स्वर्म- 

सब्ववाच्याया कर्महतुप्वात्कर्मभ्य एव मोश्च इति चेतत्, न, 

कमौनेकत्वात् । अनेकानि हि आरन्धफटानि अनारण्धफरानि 

च अनेकजन्मान्तरफरतानि विरुद्धफलानि कमाणि सभवन्ति। 
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अत॒ तेष्वनारब्धफलानामेकस्मि जन्मन्युपभोगेन श्षयास 

भवात् रोषकभनिमिच्तहारीरारम्भोषपत्ति । कर्मरोषसद्धाव- 

सिद्ध ° तद्य इह रमणीयचरणा › (तत शेषेण ̀  इत्यादि- 

श्रुतिस्सतिकतेभ्य । इष्टानिष्टफरानामनारन्धाना क्षयाथौनि 

निलयानि इति चेत्, न, अकरणे प्रलयवायश्रवणात् । प्रयवा- 

यश्चब्दो हि अनिष्टविषय । निदयाकरणनिभमित्तस्य प्रयवाय 

स्य दु खरूपस्य आगामिन परिहाराथौनि निलयानीयभयुपय- 

मान् न अनारब्धफकमेक्षयाथानि । यदि नाम अनारन्ध- 

फरकमंक्षयाथौनि नियानि कर्माणि, तथाप्यश्ुद्धमेव क्षप- 

ययु ›, न शुद्धम्; विरोधाभावात् । न हि इष्टफलख्च कर्मेण 

य॒द्धरूपत्वाननित्यैर्विरोध उपपद्यते । श॒द्धाञ्यद्धयोददिं विरोधो यु- 

त्तं | न च कर्महेतुना कामाना ज्ञानाभावे निचरत्यसभवाद्- 

शेषकमक्नयोपपत्ति । अनाप्मनिदो हि काम , अनात्मफल- 

विषयत्वात् । स्वालनि च कामाजुपपत्ति , निलयप्राप्तप्वात् । 

स्मय चात्मा पर ब्रह्म्युक्तम । निलयाना च अकरणमभाव 

तत ॒प्रयवायानुपपत्तिरिति । अत्त ॒पूोपचितदुरितेभ्य प्रा- 

प्यमाणाया प्रयवाय क्रियाया निद्याकरण रक्षणमिति शतृ 

प्र्ययस्य नाजुपपत्ति ---' अकुर्वन्विहित कमं ̀ इति । अन्य 

था हि भभावाद्भाबोत्पत्तिरिति सवप्रमाणव्याकोप इति । 
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अत अयत्रतं स्वात्मन्यवम्थानमिदयनुपपन्नम् । यश्चोक्त नि- 

रति्यप्रीत स्वगैशब्देवान्याया कर्मेनिमित्तत्वाप्कमौरभ्य 

ख्व मोक्ष इति, तन्न, निव्यत्वान्मोक्षस्य । न हि नित्य 

्िचिदारभ्यते, रोके यदारब्धम , तदनिलयमिति । अतो न 

क्मारभ्यो मोक्ष । विद्यासहिताना कर्मणा निलारम्भसाम- 

भयमिति चेतत्, न, विरोधात । निय चारभ्यत इति विस- 

द्धम् । यद्धि नष्टम् , तदेव नोत्पद्यत इति प्रध्वसाभाववन्नि- 

सोऽपि मोक्ष आरभ्य ण्रेति चेत, न, मोक्षस्य भावरूप- 

स्वात् । प्रध्वसाभावोऽप्यारमभ्यत इति न संभवति, अभा 

चस्य विरेषाभावाद्धिकस्पमातव्रमेतत । भावप्रतियोगी द्य 

माव । यथा ह्यभिन्नोऽपि भावो घटपटादिभिर्विशेष्यते 

भिन्न इव घटभाव पटभाव इति, ण्व निर्धिलेषोऽप्यभाव 

कियाशुणयोगाद्रञ्यादिवदिकर्प्यते । न द्यभाव उत्पलादि- 

चद्टिशैषणसहभावी । विशेषणवन्त्वे भाव ण्व स्यात् । वि्याक 

मकवुर्जियतस्वात निद्ाकर्मसतानजनितमोक्षनियत्वमिति चेन , 

न; गङ्गाप्नो तोवत्ककैतवस्य दु खरूपत्वात् , कर्ैत्वोपरम च 

माक्षविनछेदान् । तस्मादविद्याकामकर्मोपादानदेतुनिवृत्तौ खा- 

स्मन्यवस्थान मोक्ष इति । स्वय चात्मा च्रह्य । तद्विज्ञाना 

दविद्यानिषृन्तिरिति । अत नद्मविद्ार्थोपनिषद्ारभ्यते । उप 
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निषदिति बिश्योच्यते, तत्तेविना गर्मजन्मजरादिनिक्चातनात , 

तद्वसादनाद्वा ब्रह्मण उपनिगमयित्रृत्वात्, उपनिषण्ण वा 

अस्या पर श्रेय इति । तदथेव्वाद्भन्थोऽप्युपनिषत् ॥ 

ॐ शानो मिच्र. चा वरुण'। शानो 
मवत्वथमा । च न इन्द्रो बृहस्पतिः। 
छा नो विष्णुररुक्रम । नभो ह्मणो । 
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रलक्ष ब्रह्मासि । 

त्वामेव प्रलयश् ब्रह्म वदिष्यामि । ऋत 

वदिष्यामि । सल वदिष्यामि । तन्माम- 

वतु । नद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । 
अवतु वक्तारम् ॥ ॐ कान्ति" चन्ति" 

रान्ति ॥ १ ॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

श सुख प्राणदृन्तेरहश्चाभिमानी देवताप्मा भिन्न न 

अस्माक भवतु । तथैव अपानदत्ते रान्नेश्वाभिमानी देव 

तात्मा वरुण , चक्षुषि आदिलये चाभिमानी अरयेमा › बे 

इन्द्र , वाचि बुद्धौ च बृहस्पति , निष्णु उरुक्रम चिस्तीणै 
क्रम पाद्योरभिमानी , ण्वमाश्चा अध्यासदेवता हा न; 
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भवतु इति संवंत्रानुषङ्ग । तासु हि युखकृत्सु विद्याभ्रवण- 
धारणोपयोगा अप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति तस्सुखकृन्व 

प्राभ्यते-- श नो भवतु इति । ब्रह्मविद्याविविदिषुणा नम- 

स्कारन्रह्मवदनक्रिये बायुविषये ब्रह्मनियोपसगक्षान्यर्थे क्रि- 

येत-- सर्वत्र क्रियाफलाना तदधीनत्वात् । ब्रह्म वायु , तस्मै 
ब्रह्मणे नम प्रह्ीभावम, करोमीति बाक्यकेष । नम ते 

तुभ्य ह वायो नमस्करोमि इति परोक्षप्रयक्षाभ्या वायुरेवा- 

भिधीयते । किं च, प्वमेन चक्षुरा्यपेक््य बाह्य सनिङृष्टम 

व्यवहित प्रलयक्ष जह्यासि यस्मात्, तस्मात त्वामव प्रयक्ष 

जह्य वदिष्यामि; कत यथार्चाख्र यथाकतैव्य वुद्धौ सुप 
रिनिश्चितमर्थ त्वदधीनत्वात त्वामेव वर्ष्याभि, मयमिति 
स एव वाक्षायाभ्या सपायमान, सोऽपि त्वदधीन ण्व 
सपाश्त इति त्वामेव सल वदिष्यमि । तत॒ सवौरंमक 
वाग्वाख्य ब्रह्म मयैव स्तुत मत् विद्याधिन माम अवतु 
विद्यासयोजनेन । तदेव ब्रह्म वक्तारम आचार्य च वक्तृत्व 
सामभ्यसयोजनेन अवतु । अवतु मामे अवतु वक्तारम् 
इति पुनवेचनमादराथैम् । शान्ति शान्ति श्ञान्ति इति 
त्िवेचनम् भाभ्यात्िमिकाधिमौतिकाधिदैविकाना विदयाप्ा्सयु 
पसगोणा प्रश्षमनार्थम् ॥ 

इति प्रथमाुवाकभाष्यम् ॥ 



द्वितीयोऽनुवाकः" ॥ 

अथेन्ञानप्रधानत्वादुपनिषदे प्रन्थपाठे यत्नोषरमो मा भू- 
दिति क्ीक्षाध्याय आरभ्यते-- 

रीक्षा व्याख्यास्याम । वणै" ख- 
रः । मात्रा बलम् । साम सतानः । इत्यु- 
कः शीक्षाध्याय ॥ १॥ 

इति द्वियीयोऽचुवाकं ॥ 

शिक्षा शिक््यते अनयेति वणांयुश्चारणङ्क्षणम् , शिक्षय 
न्ते अस्मिन इति वा शिक्षा वर्णादय । हिव शीक्षा । दै 
ध्य छा दसम । ता शक्ना व्यारयास्याम विस्पष्टम् आ स- 

मन्ताखकथयिष्याम । चक्षिड ख्यानाविष्टस्य व्याङ्पूवेस्य 

व्यक्तवाक्ष्मण एतद्रूपम । तत्र वणे अकारादि । खर उदा- 

त्तादि । मानना -दश्वाश्चा । बरु प्रयत्विक्षेष । साम वणो- 

ना मभ्यमच्योश्वारण समता । सतान सतति › सहितेत्य- 

य । एव क्िक्षितन्योऽयथै शिक्षा यस्मन्नव्याये, सोऽय 

शीश्चाध्याय इति एवम उक्त उदित । उक्त हइत्युपस- 

हाराथं ॥ 
इति द्विनीयायुबाकमाष्यम् ॥ 



तृतीयोऽलुवाक ॥ 
~~~ 

सह नौ यश्च । सह नौ ब्रह्मवच 
सम् । अथात सरशिलाया उपनिषद् 

चयाख्यास्याम । पञ्चस्वधिकरणेषु । अधि 

लोकमधिल्योतिषमभिविद्यमधिप्रजमध्या 

त्मम् । ता महास“ शिता इत्याचक्षते । 

अथाधिलोकम् । एथिवी पूवेरूपम् । गौर 
तररूपम् । आकारा, सधि, ॥ १॥ 

अधुना सहितोपनिपदुन्यते । तत्र॒ सदहिताद्युपनिपत्- 
रिज्ञाननिमित्त यत् यद्च प्राप्यते, तत् नौ आवयो शिष्या- 

चार्थयो सहैव अस्तु । तन्निमित्त च यत बह्मवच॑स तेज , 

तश्च सैवास्तु इति शिष्यवचनमासी । शिष्यस्य हि अकृता 
अत्वास्राथनापपद्यते , नाचा्यस्य, छृतार्थत्वात् । कृतार्थो ह्या 

चार्यो नाम भवति । अथ अनन्तरम् अध्ययनङ्क्चणवि- 

धानस्य पूवैचृत्तस्य, अत॒ यतोऽलयर्थं भ्रन्थभाविता बुद्धि 
शक्यते सहसाथेज्ञानमिषयेऽवतारयितुभिलयत , सदहिताया 

उपनिषद् सहिताविषय दकशेनभित्येतत् भन्थसनिङ्ष्टामव 
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व्याख्यास्याम , पच्चसु अधिकरणेश्चु आश्चयेधु, ज्ञानविष 

येष्विदयथै । कानि तानीयाहु-- अधिलोक छोकष्वधि 
यदर्भनम्, त्दधिोकम , तथा अधिज्यौत्तिषम् अधि- 

बियम अधिप्रजम् अध्यात्ममिति । ता एता पच्च 

विषया उपनिषदं लोकादिमक्षवस्तुविषयत्वात्सहिताविषय- 

त्वाच्च महश्च ता साष्टिताश्च महासराहता इति आचक्षत 

कथयन्ति वेदविद् । अथ तासा यथोप यस्ताना मध्ये अधि- 

खोक दशनसुन्यते । ददनक्रमधिवन्ता्थं अथश्चब्द सर्वत्र | 

प्रथिवी पूर्वरूपम् , पूर्वो वणे पूवैरूपम् , सदिताया पूर्वे 

वर्णे प्रथिबीदष्टि करतेव्ये्युक्त भवति । तथा द्यौ उन्तररू 
पम । आका अन्तारश्चखोक सधि मध्य पूर्वोत्तररूपयो 

सधीयते अस्मिन्पूरवोत्तिररूपे इति ॥ 

वायु सधानम् । इद्यधिखाकम् । अ- 

भाधिज्यौतिषम् । अभरि प्रवैरूषम् । आ- 
दिल उत्तररूपम् । जाप सिः । वैष्युन, 

सधानम् । इत्यधिज्यौतिषम् । अथाधि- 

विनयम् । जाचा्ैः पूवेरूपम् ॥ २॥ 

अन्तेवास्युत्सररूपम् । विद्या सधि 



१६ तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 

प्रव्वन\ सानम् । इत्यधिविद्यम् । अ- 

थाधिप्रजम् । माता पूवेरूपंम् । पितोन्तर- 
रूपम् । प्रजा सधि । प्रजनन सधानम् । 

इत्यधिप्रजम् ॥ ३ ॥ 

अथाध्यात्मम् । अधरा हनु" पू्वैरू- 
पम् । उत्तरा हनुरुत्तररूपम् । वाक्सधि । 

जिहा सानम् । इदयध्यात्मम् । इतीमा 

महास रशा । य ण्वमेता महासभहि 
ता व्याख्याता वेद् । मधीयते प्रजया 

पदुभि । ब्रह्मवचैसेनान्नायेन स्वर्गेण 
लोकेन ॥ ४ ॥ 

इति त्रतीयोऽनुषाकः ॥ 

तायु सधानम । सधीयते अनेनेति सथानम । इति 

अधिलोक देशेनसुक्तम् । अथाधिञ्यौतिषम् इलयादि समा- 
नम् । इतीमा इति उक्ता उपगप्रददयैन्ते। य कथित् एवम 

एता महासहिता व्याख्याता येद उपास्ते, बेदेत्युपासन 

स्यात्, विज्ञानाधिकारात् ;, ५ इति प्राचीनयोग्योपास्स ` इति 
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च वनात । उपासन च यथा्ास््र वुख्यप्रलययसततिरस 

कीर्णां च अतस्रलययै जास्लाक्ताठम्बनविषया च । प्रसिद्ध 

श्चोपासनश्च दार्थो लोक-- ‹ गुरुमुपास्ते ' ‹ राजानञुपास्ते 

इति । या दहि गुवादीन्सततसुपचरति, म उपास्त इत्यु 

न्यते | स च फलमाश्राव्युपासनस्य । अत अत्रापि य 

ण्व वेद, सधीयत प्रजादिम म्बर्गान्तै । प्रजादिफल प्राप्रो- 
तीथं ॥ 

इति ठृतीयाुवाफमाष्यम् ॥ 

॥ 11 2 



चतुर्थोऽनुवाक ॥ 
~~~ 

यद्छन्दसाषटषमो विन्वरूप । छन्दो- 
भ्योऽभ्यस्तात्सबमभूव । स मेन्द्रो मेधया 
स्पणोतु । अमूनस्य देत्र धारणो भरुथा- 
सम् । चारीर मे विचर्षणम् जिह्वा मे 
मधुमत्तमा । कणौभ्य} प्रूरि विश्रुवम् । 
ब्रह्मण कोशोऽसि मेप्रया पिहित । श्रुत 

मे गोपाय । आवरहस्ती पिलतम्याना ॥ १॥ 

कुर्वाणाचीरमात्मन । यासासि मम 
गाचश्च । अन्नपादे च स्थेदा । ततो मे 

भियमाव्ट । चटोम्ा पश्युभि सह 
स्वाहा । आभायन्तु ज्द्मचारिण खादा। 

विमायन्तु ब्रह्मचारिण खाहा । प्रलाय- 
न्तु जह्मचारिण. स्वादा । दमायन्तु जद्म- 
चारिण, स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः 

स्वाहा ॥ २॥ 
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यो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् चख- 

सोऽसानि स्वाहा । त त्वा मग पविक्ा- 

नि स्वाहा। स मा भग प्रविक्ा खाहा। 

लस्मिन्सहस्रशाखे । निभगाह त्वयि मृजे 

स्वाहा । यथाप' प्रवता यन्ति। यथा मासा 

अआहजेरम् । एव मा ब्रह्मचारिण । धात- 
रायन्तु सवेतः स्वारा । प्रतिवेशोऽसि प्र 
सापारि प्रमा पद्यस्व ।२॥ 

दति चतुर्थोऽमुषाक ॥ 

यदठन्दसाभिति मेधाकामस्य श्रीकामंस्य च तसाप्नि 

राधन जपहोमाबरुन्येते, ‹ स मेन्द्रो मेधया स्प्रणोतु" ‹ ततो 

मे भियमावह ` इति च लिङ्धदशेनात । य छन्दसा रेवा 
नाम् षभ इव कषम › प्राधान्यात् । विश्वरूप सरवैरूप , 

सवैवाग्-याप्रे ‹ तद्यथा शङ्कुना सबौणि पणानि सवृण्णान्ये 

वर्मोकारेण सवौ वाक्सतृणण्णोकार प्वेद् सवम् ' इलयादि 

श्रुयन्तरात् । अत एव ऋपभप्वमोंकारस्य । ओकारो हयत्नोपास्य 

इति जरषभादिशब्दै स्तुतिन्यीय्यैव ओकारस्य  छन्दोभ्य 
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ऋदभ्य तल ह्यमृतम , तस्मात्त अम्रता अपि सघ- 

भूय लोकन्ववन्व्याहतिभ्य मारिष जिघृक्षा प्रजापत 

सपस्यन आर मारिष्तेन -लयभादिव्यश्र । न हि 

निव्यस्य आकारस्य अखसैवाप्पत्निरयकन्पते । स॒ ण्वभूत 
आकार इन्द्र मयकामन् परमेश मामा मवया जज्नया 

रपरणोतु प्रीणय, पल्य ता, गज्ञाबरू 1ह गान्यत । अमू- 

तस्य अग्रतप्वहतु भूतस्य ब्रह्मज्ञानस्य, तल्धिकारात , ह द्व 

पारण धारिता भूयास भनेयम् । किच, शरीर म मम 

विचष॑ण विचक्षण योग्यमियतत, मूयादति प्रथसपुरुष- 

पिपरिणाम । जिह्वा म सम मघुमन्तमा मधुमती, आत- 

खयेन मधुरभापिणीयथ । क्णोभ्या श्राताभ्या भूरि बहु 
विश्रूव व्यश्रजम, श्राता भूयासभियय । आप्मन्नानया य 

काय करणसवाता ऽस्त्विति यक्स्याथ । मेधा च तद्थमेब हि 

प्रा येते--त्रह्मण परमात्मन कोल असि अमारिव, उप 

ल्ठध्यधिष्ठानस्वान , त 1ह ब्रह्मण प्रत्ीकम , त्वयि ब्रह्मा 

परभ्यत । मधया लौकिंक-ज्ञया पिहित आन्यादित स 

त्व॒सामान्यप्रजञेरविदिततत्त्व इयथ । श्रुत भरवणपूर्ैकमा- 
त्मज्ञानादिक विज्ञान म गोपाय गक्ष, तस्प्र्यविस्मरणा- 

दिक कु्वियथ । जपाथा णते मन्त्रा मधाकामस्य । श्रीका- 
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मस्य होमाथास्त्वधुनोन्यन्ते मन्ला -- आकहन्ती आनय 

न्ती, वितन्वाना चिस्तारय-ती, तनोतेस्तत्कर्मकत्वात्, कु 

वीणा निवैतेयन्ती अचीरम अचिर श्चिप्रमेव, उन्दसो 

दीधे , चिर वा, कुर्वाणा, आत्मन मम, किमिलयाह-- 

वासासि ब्ञाणि, सम, गावश्च गाश्चति यावत, अन्नपाने 

च सर्वदा, एवमादीनि कुर्वाणा श्रीयौ, ता तत॒ मेधानि्ष 

तैनात्परम् आवह आनय , अभमेधसो हि श्रीरन्थायैवेति । 

किंविणिष्टाम् ? छोमश्चाम् अजाज्यादियुक्ताम अन्यैश्च प्ञुभि 
सह युक्ताम् आहेति । अधिकारादोकार एवाभिसबध्यते । 
स्वाहा, स्वाहाकारो होमाथमन्बान्तज्ञापना्थं । आमाय- 

न्त्विति । आयन्तु, माभिति व्यवहितेन सबन्ध , ब्रह्मचा 

रिण । विभमायन्तु प्रमायन्तु दमायन्तु शमायन्तु इयादि । 

यश्चोजन यज्ञस्विजनेषु असानि भवानि । प्रेयान प्रशस्यतर , 
वस्यस वसीयस वसुतराद्रसुमत्तराहया धनवल्ातीयपुरुषा 

द्विशेषवानहमसानीत्यथे । किं च, त ब्रह्मण कोक्चभूत 
त्वा स्वा ह भग भगवन पूजा, प्रचिश्लानि । परचिज्य चान- 

न्यस्त्वदात्मैव भवानीय्थं । स त्वमपि मा मा भग 

भगवन् , प्रचिश्च , आवयोरेकात्मत्वमेवास्तु । तस्मिन त्वयि 

सहसरश्चासे बहशाखाभेदे हे भगवन् , निमृजे दोधयामि 
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अह पापकृत्याम् । यथा लोक आप प्रवता प्रवणवता निभ्न 

वता देशेन यन्ति गन्छन्ति, थथा च मासा अहजैरम , 

मवत्सराऽहजंर अहाभि परिवतमानो रोका लरयतीति, 

अहानि वा अस्मिन जीयन्ति अन्तभवन्तीदय्टजैर ;, त 

च यथा मासा यन्ति, ण्व मा ब्रह्मचारिण हे धातत 

सर्वेम्य विधात , माम आयन्तु अगन्छन्तु सर्वत सवेदि- 

ग्भ्य । तप्रतिवेद श्रमापनयनस्थानय आसन्न गृहमिलय्थं । 

एव त्व प्रतिवेशा इव प्रातेवश्च त्वच्छीखिना सर्व॑पापदु खापन 

यनस्थानमसि । अत मामा प्रति प्रभाहि परकानयात्मानम, 

प्र मा पद्यस्व भरपदयस्व च मामे । रसविद्धभिब छोह सवन्भय 

स्वदात्मान ऊर्विय्थं । श्रीकामोऽस्मिन्विदाप्रकरण अभिधी 

यमाना धनाथ › धन च कमथम, कर्म च उपान्तदुरित 
क्षयाथम् , तस्क्षय हि विद्या प्रकादाते। तथा च स्प्रति- 

‹ ज्ञानमुर्पयते पुसा श्रयाप्पापस्य कर्मेण । यथाद्द्रौतले 
प्रख्ये पश्यलयास्मानमात्मनि ' इति ॥ 

ईति चतुर्थाुवाकमभाष्यम् ॥ 

व 4 



पथ्चमोऽलुवाक ॥ 

भरश्धेव सुवरिति वा ण्तास्तिसलो च्या- 
तय, तासाञ ह स्मैता चतुर्थीम् । माहा- 
चमस्य प्रवेदयते । मह इति । तद्र । 

स आत्मा । अद्धान्यन्या देवता । भूरिति 

चा अय लोक. । शचुव इत्यन्तरिक्लम् । 

सुवरित्यसौ रोक ॥ १॥ 

मह इत्यादित । आदित्येन वाव सर्वे 

रोका महीयन्ते । भूरिति वा अभि । 

खुब इति वायु" । सुवरिद्यादित्य । मह 

इति चन्द्रमा । चन्द्रमसा वाव सवीणि 
ज्योती षि महीयन्ते । भूरिति वा ऋन् । 

सुव इति सामानि। सुवरिति यज् 

घि॥२॥ 

मह इति ब्रह्य । ब्रह्मणा वाव सर्व 

वेदा मीयन्ते । भूरिति वे प्राण । भ्रुव 



२४ तैत्तिरीयोपनिषद्धाप्ये 

इस्यपान' । सुवरिति व्यान । मह इत्यन्न- 

म् । अन्नेन वाच सर्वे प्राणा महीयन्ने। ता 
वा णताश्चतसरखतुधो । चनस्शलस्नो त्या- 
लयः । लायो वेद् । स चेद् जह्य | सर्वे- 

ऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ 

इति पश्चमोऽनुवाक' ॥ 

सहितानिषयमुपासनमुक्तम । तदज्ञु मेधाकामस्य श्रीका 

मस्य चायुक्रान्ता मन्त्रा । ते च पारम्पर्येण चिग्रोपयोगाथा 

एव । अनन्तर व्याहलयाप्मनो बह्मण अन्तरूपासन स्वारा- 

ज्यफल प्रस्तूयते-- भूमुव सुवरिति । इती्युक्तोपश्रदषी 

नाथं । ण्तास्तिस इति च प्रद्दीताना परामर्शाथ परासर 

ष्टा स्मर्यन्ते बै इनेन । सिस्र णता प्रसिद्धा व्याहृतय 
स्मयन्त इत्ति यावत । तासाम इय चतुर्थी व्याषहटतिमह इति, 

तामेता चतुर्था महाचमसस्यापलय माहाचमस्य प्रवेदयते, 

उह स्म इयेतेषा वृत्तालुकथनाथत्वात विदिततवान वदर्शे- 

यथं । माहाचमस्यग्रहणमाषौनुस्मरणा्थम । करष्यनुस्मरण- 
मप्युपासनाज्ग भिति गम्यते, इहोपदेशात । येय माहाचमस्येन 

दृष्टा व्याहति मह इति, तत् ब्रह्म । महद्धि ब्रह्म , महश्च 
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व्याहृति । कि पुनस्तत् ? स आत्मा, आप्रोतेव्यौप्निकमेण 

आप्मा , इतरश्च व्याहृतयो खोका देवा वेदा प्राणाश्च मह 

इयनन व्याहृत्यात्मना आदिलचन्द्रनह्यान्नभूतेन व्याप्यन्ते 

यत , अत अज्ञान अबयवा अन्या देवता । देवताम्रहण 

मुषरक्षणा्थं छोकादीनाम् । मह इत्यस्य ज्याहृलयात्मनो देवा 

रोकाद्यश्च मर्वे अवयवभूता यत॒ अतत आह~~ आदि- 

लयादिभिर्खोकादयो महीयन्त इति । आत्मना यज्ञानि मही- 

यते । महन ब्रद्धि उपचय । महीयन्ते बर्न्त इलयर्थं । 

अय टक अभ्नि क्रण्वेद् प्राण इति प्रथमा व्याहृति 

भू › अन्तरिक्ष वायु सामानि अपान इति हितीया व्या 

हृति भुव › असौ सोक आदिय यजूषि व्यान इति 

तृतीया व्याहति सुब , आदिल चद्रमा बह्म अन्नम् 

इति चतुर्थी व्याहति मह इव्येवम ग्कैक्राश्चतुधौ भवन्ति । 

मह इति ब्रह्म ब्रह्मेलयोकार , शन्दाधिकारे अन्यस्यासभवात् | 

उक्ताथेमन्यत् । ता वा णताश्चतखश्चतुर्धेति | ता वै एता 

भुव सुवमेह इति चतस्र ष्कैकशा चतुधौ चतु प्रकारा । 
धा शाब्द ॒प्रकाग्चचन । चतस्रश्चतस्र सदय चतुधौ मव- 

न्तीय्थं । तासा यथाक्ट्प्राना पुनरुपदेशास्थैवोपासननि 

यमाथ । ता यथोक्ता व्याहृती य वेद्, स वेद् चिजा- 
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नाति । कि तत् ब्रह्म । ननु, ‹तद्भह्म स आत्मा! इति 

ज्ञात ब्रह्मणि, न वक्तन्यमविज्ञातवत् ‹स वेद् बह्म ` इति, 

न › तद्धिशेषविवक्षुत्वाददोष । सप्य विज्ञात चतुथेग्याहया 
आत्मा ब्रह्मेति, न तु तद्िरोष -~ हृदयान्तरुपरभ्यत्व 

मनोमयत्वादिश्च । ‹ जान्तिसशरद्धम् ` इेवमन्तो विक्षेषण- 

विह्षषरूपो धर्मपूगो न विज्ञायत इति, तद्धिवष्षु हि राख- 

मविज्ञातमिव ब्रह्म मत्वा ‹स बद ब्रह्य" इत्याह । अतोन 

दाष । यो वा वक्ष्यमाणेन धर्मपूगेण विशिष्ट ब्रह्म वेद्, स 

वल ब्रह्म इयभिप्राय । अतो वक्ष्यमाणानुवाकेनेकवाक्यता 

अस्य, उभयोह्यनुवाकयोरेकमुपासनम । लङ्गिश्च । भूरि 

सस्नौ प्रतितिष्ठति ' इत्यादिक लिङ्खसुपासनैकते । बिधाय- 

काभावान्च । न हि वेद् उपासीत्त वेति विधायक कश्चिन्छ- 

न्दोऽस्ि । उ्याहलयजुचाके ' ता या बद् ` इति तु चक््यमा 

णाथत्वान्नोपसनाभेदक । वक््यमाणाथत्व च तद्विसेषविव- 

्षुत्वादित्यादेनोक्तम । सर्वे देवा अस्मे ण्वविदुषे अद्ध- 

भूता आवहन्ति आनयन्ति बलम , स्वाराज्यप्राप्तौ सर 

मिथ ॥ 

इति पञ्चमायुबाकमाष्यम् ॥ 



षष्ठोऽलुवाक ॥ 
[ 

स य एषोऽन्तह्टदय आका । तस्मि- 
न्नय पुरुषो मनोमय, । अग्धतो हिरण्मय, । 

अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवाव- 

रम्बते । सेन्द्रथोनि । यच्रासौ केरान्तो 

विवतैते। च्यपोद्य रीषेकपाले । भूरिव्यभ्नौ 
प्रतितिष्ठति । खव इति वायौ ॥ १॥ 

सुवरित्यादित्ये । मह इति जह्यणि । 

आग्रोतिं स्वाराल्यम् । आभोति मनसरप 

तिम् । वाक्पतिश्मुष्पाति । ओआओच्रपति- 

विज्ञानपति' । एतत्ततो भवति । आका- 
शादारीर जह्य । सत्यात्म प्राणाराम मन 

आनन्दम् । चान्निसमद्धमभ्रलम् । इति 

प्राचीनयोग्योपास्स्व ॥ २॥ 

हृति षष्ोऽन्ुवाक ॥ 
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भूभैव सुव स्वरूपा मह इत्येतस्य हिरण्यगर्भस्य च्या- 

हृदयात्मना ब्रह्मणो ऽङ्गान्यन्या देवता इत्युक्तम् । यस्य ता 

अङ्गभूता , तस्यैतस्य ब्रह्मण साधादुपड-ध्यथञ्ुपासनाथं 

च हृदयाकान स्थानमुन्यते, साखप्राम इव चिष्णो । 

तस्मिन्हि तद्भह्म उपास्यमान मनोमयत्वादिधर्मविशिष्ट सा- 

क्षादुपरुभ्यत, पाणाविवामलककम । मागेश्च सवाप्मभाव 

प्रतिपत्तये वक्तव्य इयनुवाक आरभ्यते--म इति व्युत्क्रम्य 

अय परस्प इदयनन सबध्यत । य ण्व अन्तद्ेद्ये हदय 

स्यन्त । हन्यमिति पुण्डरीकाकारो मासपिण्ड प्राणाय- 

तनोऽनकनाडीसुषिर उध्वनाकोऽधोभुखो विक्षस्यमान परौ 

प्रसिद्ध उपरम्यत । तस्यान्त य ण्ष्र आकान्न प्रसिद्ध 

ण्व करकाकानव , तस्मिन सोऽय पुरुष , पुरि शछयनात ; 
पूणो वा भूगान्यो लाका यनेति पुरूष मनोमय मन 
विज्ञान मदुतेज्ञीनकमण , तन्मय तस्माय ›, तदुपकभ्य- 

त्वात । मनुते अनेनेति गा सन अन्त करणम, तदभि- 

मानी तन्मय , त्िङ्गो वा। अमृत अमरणधमौ । हिर- 

ण्मय उयातिमैय । तस्यैवलक्षणस्य हृद्याकाशच साक्षात्क- 

तस्य विदुष आत्मभूतस्य इश्वररूपस्य प्रतिपन्तय मार्गोऽभि 
धीयते--हृदयादूर्ध्व प्रवृत्ता सुषुन्ना नाम नाडी योगक्षाखेषु 
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प्रसिद्धा । सा च अन्तरेण ताट्ुके मध्ये ताल्ुकयोगता 

यश्च णष ताल्ुकयोमैभ्ये स्तन इव अवखम्बत मासखण्ड , 

तस्य च अन्तरेण हयेतन ! यब च असौ केशान्त केचा- 

नामन्तो मूल केश्चान्त गिवतेत विभागेन वतत, मूरधप्रदेश 

इयथ , त देश प्रा तेनान्तरेण व्यपोद्य पिभञ्य पिदार्यं 

शीषकपाके जिर कपि, विनिर्गता या, सा हन्द्रयोनि 

इन्द्रस्य ब्रह्मण योनि माग, स्वर्पप्रतिपत्तिद्रारभिलय्थं । 

तथा णव विद्धान्मनोमयास्मद्शी मूर्भो विनिष्क्रम्य अस्य 
भ „५ 

राङस्याधिष्टाता भूरिति व्याहतिरूपो योऽभ्रि महतो जह्म- 
[+ 

णोऽङ्गभूत ; तस्मिन अप्नौ प्रतितिष्ठति, अग्न्यालना इम 
[$ 4 लोक व्याप्रोतीयथ । तथा भुव इति द्वितीयन्याहयाप्मनि 

१) वायौ, -तितिष्ठतीद्यनुवतते । सुवरिति दृपीयन्याहलयाप्मनि 

आदिये । मह इदयाङ्गनि चतुथेव्याहयास्मनि ब्रह्मणि प्रति 

तिष्ठतीति । तष्वात्मभावन स्थित्वा आप्नोति ब्रह्मभूत स्वा 
राञ्य सखराडभाव स्वयमेव राजा अधिपतिभेवांति अङ्गभू- 

ताना देवताना यथा ब्रह्म, दवाश्च सर्वे अस्मै अङ्गने बलि- 

मावहन्ति अङ्गभूता यथा ब्रह्मणे । आप्रोतति मनसस्पतिम् , 

सर्वेषा हि मनसा पति , सबात्मकत्वाद्भहण सर्वैर्हि मनोमि 

स्तन्मलुते । तद प्रये विद्वान । किं च, वाक्पति सवोसरा 
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नाचा पतिभेवति । तथैव चश्ुष्पति चक्षुषा पति । शरोर 

पति शरोल्ञाणा च पति । विज्ञानपत्ति विश्चानाना च पति । 

सवाप्मकत्वात्स्ेप्राणिना करणैस्तद्वान्भवतीदय्थं । कि च, 

ततोऽपि अधिकतरम् एतत भवति । किं तत्“ उन्यते-- 

आकाश्चशरीरम आकाश्च शरीरमस्य, आकाकचवद्वा सु्म 

शारीर मस्येत्याफाशङ्चरीरम । फं तत् ? प्रकृते ब्रह्म । सलात्म, 

सत्य मूतामूतेम अवितथ स्वरूप वा आत्मा स्वभाबोऽस्य, 
तदिद सलयाप्म । प्राणायामम् , प्राणिष्वारम्रणमाक्रीडा यस्य 

तप्राणारामम, प्राणाना बा आरामो यस्मिन, तस्राणारा- 

मम् । मन आनन्दम , आनन्दभूतत सुखछरदेव यस्य मन , 

तन्मन आन दम । शान्तिसमृद्धम सान्तिरुपशम, शा 

न्तिश्च तत्समृद च श्ान्तिसमनद्धम् , गन्दा वा सम्रद्धवत्त- 

दुपरभ्यत इति शा तसमृद्धम । अश्रतम अमरणपरमि , 

एतश्राधिकरणाेरेपण तवैव सनोसय इटयादौ द्रव्यमिति । 

एव मनोमयसयादिधरमरवि्िषट यथोक्त ब्रह्म हे प्राचीनयोग्य, 

उपास्य इलयाचायंत्रचनोक्तिरादराथा । उक्तस्तूपासनाश- 

ब्दा्थं ॥ 

इति षष्टाडुवाकमाष्यम् ॥ 



सप्तमोऽलुवाक ॥ 

पृथिदयन्तरिश्च यौर्दिंदोऽवान्तरदिा । 
अभ्निवीयुरादित्यचन्द्रमा नक्षत्राणि । आ- 
प ओषधयो वनस्पतय आका आत्मा। 

इदयधिभूतम् । अथाध्यात्मम् । प्राणो 

व्यानोऽपान उदान समान । चक्षु" ग्रोन 
मनो वार् त्व् । चमे मास लावा- 
स्थि मञ्ा। एतदधिविधाय कऋषिरवो 
नत्। पाङ वा इद< सर्वम् ! पाद्कमैव 
पाङ्क स्एणात्तीति ॥ १॥ 

इति सथ्रमोऽञुबाक ॥ 

यदेतद्रपा्टलयाप्मर ब्रह्मोपाखमुक्तम , तस्थैवेदानी प्रथि 
व्यादिपाङ्कुस्परूपणोपासनमुन्यते-- पश्चसरयायोगात्पङ्कि 

च्छन्द् मपक्ति, तपं पाड्कूत्व सर्वस्य । पाङ्कश्य यज्ञ, 

‹ पच्चपदा पङ्क पाङ्को यज्ञ ` इति श्रुते । तेन यत्सर्व 
लोकादात्मान्त च पाङ्क परिकरस्पयति, यज्ञमेव तत्परिकल्प 
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यति । तने यज्ञन परिकिल्पितन पाङ्कात्मक प्रजापतिमभि 

सपन्यत्त । तत्कथ पाड वा इद सवमि यत आह---~ प्रथिवी 

अन्तरिक्ष यौ दिक्च अबान्तरदिचि इति लोकपाङ्कम । 

अशनि वायु आदिय चन्द्रमा नश्ताणि इति दवतापा 

ङ्भ । आप ओषधय वनस्पतय आका नात्मा इति 
भूतपाङ्कम । आस्मति विराट , भूताधिकारान । इ्यधिभू- 

तमिति अधिलोकाधिनैवतपाङ्कद्यापलक्षण।थम्, लोकद्व 

तापाङ्कयोद्रयोश्चामिहतत्वा्त । अथ अनन्तरम अध्यात्म 

पाड्त्रयमुन्यत--प्राणादि वायुपाङ्कम । चक्षुरादि इन्द्रि 

यपाङ्कम । चमौद धातुषाङ्कम । एतावद्रीद सव॑मध्यात्म 
बाह्य च पाङ्कुमतर इति ण्ता ण्वम॒ अधिविधाय परिकस्य 

दपि वेद् ण्तहञनसपन्ना बा कश्चिरपि , अवाचत उन्त- 

चान । किमिप्याह---पाङ्क वा दद सर्वं प्ाह्धेतैव आभ्या 

सकन, सर यासामान्यात , पाद्ध बाह्य रप्रणाति वख्यति 

पूरयति एकान्मतयोपलभ्यत इत्येतत । ण्व पाङ्कभिद् सर्व 

मिति यो बद्, स प्रजापत्यात्यमैव मवतीत्यथ ॥ 

इति सप्नमाजुवाकमाध्यम् ॥ 

५३८ 



अष्टमोऽमुवाक ॥ 

ओमिति ब्रह्म । ओभिलीद् < सवेम् । 
आओभित्येतदनुकरतिहे स्म वा अप्यो ्ाव- 
येद्याश्चरावयन्ति । ओमिति सामानिगा 

थन्ति । ओः शोभिति शस््राणि चा<स- 

न्ति। ओभित्यभ्वय, प्रतिगर पतियणा- 
ति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओभिलय- 
भिटोच्रमनुजानाति । ओमिति ब्राद्यण 

प्रवक््यन्नार ब्रह्मोपाप्नवानीति । जद्यवो- 

पाभोति। १॥ 

हति अष्मोऽनुवाक ॥ 

व्याहलयात्मनो ब्रह्मण उपामनमुक्तम । अनन्तर च 

पाडन््तस्वरूपेण तस्थैवोपासनसमुक्तम । इदानीं सर्वोपास 

नान्न भूतस्य ओंकारस्योपासन विधिस्स्यते । परापरब्रह्मन 
छया हि उपास्यमान ओंकार शब्दमा नोऽपि परापरबरह्म 

प्राप्रिसघन भवति , म ह्यारम्बन ब्रह्मण परस्यापरम्य च, 
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प्रतिभेव विष्णा , ‹ ण्तेनेवायतनेनैकतरमन्बति इति श्रुते । 
ओमिति, इतिशाष्द स्यरूपपरिनछेदाथ , ॐ इयेतनउन्द- 

रूप ब्रह्म इति मनसा धारयेत उपासीत, ग्रत ॐ इति 

इद सर्वं हि श-दस्वरूपमोकारेण व्याप्तम , ‹ तयथा शङ्कुना 

इति श्ुय तसात । “ अभिधानतन््र ह्यभिधेयम › इत्यत इद 

सर्वमोकार दप्युन्यते । ओकारस्तुयथै उन्तगे प्रन्थ , उपा- 

म्यप्वात्तस्य । ॐ इयेतत् अनुकृति असुकरणम । करोमि 

यास्यामि चेति कृतसुक्त ओभिलनुकरोलखयन्य , अत्त॒ ओका 

रोऽनुकृत्ति । ह स्म वै इति प्रसिद्धाथन्योतका । प्रसिद्ध 

ह्योकारस्यानुकतिप्वम । अपि च ओश्रावय इति परेषपूरवेमा- 
श्रावयन्ति प्रतिश्रावयन्ति। तथा ॐ इति सामानि गायन्ति 

सामगा । ॐ शोभित्ति शखाणि शसम्ति शखश्चसितारोऽपि। 

तथा ॐ इति अध्वयु प्रतिगर प्रतिग्रणाति । ॐ इति नद्या 

प्रसौति असुजानाति । ॐ इति अभ्निहोत्रम अमुञजानाति जुहो- 
मीप्युक्त ॐ इत्यव अनुज्ञा प्रयन्छतति । ॐ इत्येव ब्राह्मण 

प्रवक्ष्यन प्रवचन करि्यन् अध्यष्यमाण ओमित्याह ओ- 

मित्येव प्रतिपद्यते अध्येतुमित्य्थं , ब्रह्म नेदमृ उपाप्रवानि 

इति प्राप्तुया अरहीष्यामीति उपाप्रोत्यव ब्रह्म । अथवा, ब्रह्म 

परमात्मानम् उपाप्रवानीप्याप्मान प्रवक््यन प्रापयित्यन् ओ 



शीक्षाबह्ठी । ३५ 

भित्येवाह । स च तेनोकारेण ब्रह्म प्राप्नोत्येव । ओकार- 

पूवं परषृत्ताना क्रियाणा फख्वत्त्त यस्मात् , तस्मादोकार 

ब्रहमत्युपासीतेति वाक्याथे ॥ 

इत्यष्टमाजुवाकमाष्यम् ॥ 

(४ 
ग 
क 

५ ॥1 (४ 
१९ 1; (= | 



नवमोभ्नुवाक ॥ 
-~----~-~---~- 

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्य च 

स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च खाभ्यायपरव- 

चने च । दम स्वाध्यायप्रवष्वने च । रा- 

मख स्वाभ्यायप्रवचमे च । अभ्रयश्च स्वा 

+यायप्रवचने च । अनच्रिरोच्न च स्वाध्याय 

प्रवचनं च । अतिथयश्च खाभ्यायप्रवन्चने 

च । माष च स्वाभ्यायप्रचचने च । प्रजा 

न्च स्वान्यायप्रवचमे च । प्रजनश्च स्वाभ्या 

प्रवचने च । प्रजातिख स्वाध्यायप्रवचने 

च । सलयमिति सद्यवचा राधीतर । तप 

इति तपोनिलयः पौररिष्टिः । स्वाभ्यायपर 

चचवने एयति नाको मौद्धल्य' । तद्धि तप 

स्तद्धि तप" ॥ २॥ 

हृति नवमोऽनुवाकः" ॥ 



श्ीक्षावह्की । २७ 

विज्ञानदेवपोति श्वाराज्यभित्युक्तत्वात् श्रौतस्मातांना 
कर्मेणामानथंक्य प्ाप्तमित्येतन्मा प्रापदिति कमणा पुरुषार्थं 

भ्रति साधनप्वप्रद्धनार्थं इहोपन्यास्र ऋतमिति व्याख्या- 

तम् । साध्याय अध्ययनम् । भवचनमध्यापन ब्रह्मयज्ञो 

वा । एतानि करतादीनि, अनुष्ठेयानि इत्ति वाक्यशेष । 

सत्य सलतचन यथाव्यारयाता्थं वा । तप॒ इच्छादि । 

दम बा्यकरणोपशम । शम अन्त करणोपक्म । 
अप्मयश्च आधातव्या । अच्चिहयेन्न च होतव्यम् । अति- 

थयश्च पूज्या । मानुषमिति छौकिक सन्यबहर । 

तञ्च यथाप्राप्रमनुष्ठेयम् । प्रजा च उत्पाद्या । प्रजनश्च प्रज 

ननम्, कतौ मा्यागमनमियथै । प्रजाति पौत्रो 

स्पत्ति , पुत्रो निवेशशयितन्य इत्येतत् । स्चैरेतै कमै 

भिर्युक्तस्यापि स्वाध्यायप्रचचने यन्नतोऽचुये इत्येवमर्थं 

सर्वेण सह स्वाध्यायप्रवचनम्रहणम् । स्वाध्यायाधीन हथ 
ज्ञानम् । अथेज्ञानाधीन च पर श्रेय । प्रवचन च तदवि 

स्मरणार्थं ध्ेवृद्धथर्थ च । तत॒ स्वाभ्यायभ्रवचनयोराद्र 

कायं । सत्यमिति सलयमेवानुष्ठेयभिति सलयवग्वा सलयमेव 

वचो यस्थ सोऽय सलवचा , नाम वा तस्य, राथीतर 

रथीतरसगान्न राथीतर आचार्यो मन्यते । तप इति तप 



३८ तैसिरीयोपनिषद्धाभ्ये 

एव कर्तेन्यभिति तपोनिय तपसि निलय तप पर , तपो. 

निलय इति वा नाम, पौरश्िष्टि पुरुनिष्टस्वापलय पौरुशि- 
ष्टिराचार्यो मन्यते । स्वाध्यायग्रवण्वने एव अनुष्ठेय इति 

नाको नामत मुद्रखस्मापय मौद्रल्य आचार्यो मन्यते । 

तद्धि तपस्तद्धि तप । यस्मात्छाध्यायप्रचचने एव ॒ तप + 

तस्मात्त एवाुष्ठेये इति । उक्तानामपि सत्यतप स्वाध्यायप्र- 

वचमाना पुनग्रहणमादराथम ॥ 

इति नवमायुषाकभाष्यम् ॥ 



दशमोऽलुवाक ॥ 

अह च्रश्लस्थ रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठ 
गिरेरिव । ऊध्वैपविच्रो वाजिनीव स्वस् 
तमस्मि । द्रविणः. सवचंसम् । सखुमेधा 
अभ्रतोक्षित । इति चनिशाङो्वेदालुवच- 

नम्॥ १॥ 
इति दक्ञमोऽनुषाक ॥ 

अह वृक्षस्य रेरिवेति श्वाध्यायार्थो मन्त्राज्नाय । स्वा 

श्यायश्च विद्योखन्तये, प्रकरणात । विद्यार्थं हद् प्रकरणम, 

न च अन्याथैप्वमवगम्यते । स्वाध्यायेन च विज्ुद्धसत्त्वस् 

विदयोत्पत्निरवकल्पते । अह वृक्षस्य उन्छे्चात्मकस्य ससा 

रबक्षस्य रेरिवा प्रेरयिता जन्तयौम्याप्मना } कीतिं 

ख्याति गिरे प्रष्ठमिव्र उच्छिता मम । ऊथ्वेपवित्र ऊर्ध्व 
कारण पविल्न पावन ज्ञानप्रकाश पर ब्रह्म यस्म सबा्मनो 

मम, सोऽहमूभ्व॑पवित्र › वाजिनि इते वाजवतीवः वाजम 

जनम् , तद्रति सवितरीवेत्यथ , यथा सवितरि अगृतमात्म 

तस्व चिषद्ध प्रसिद्ध श्रतिस्रतिक्षतेभ्य, एव सु अर्त 
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सोभन विद्युद्धमात्मतनत्वम अस्मि भवामि । द्रविण धन 

सवचस दीपित तदेव आत्मत्वम् , अस्मीत्यमुवर्तते । 

ब्रह्मज्ञान वा आत्मतत्त्वप्रकाशकप्वात्सवच॑सम , द्रभिणमिव 
द्रविणम , मोक्षसुखहेवुत्वात । अस्मिन्पक्षे प्राप्त मयेत्यध्या- 

हार कर्तञ्य । सुमेधा सोभना मेधा सवैज्ञप्वङक्षणा यस्य 

मम, सोऽह सुमेधा , ससारस्थिप्युत्पत्तिसहारकौशख्योगा- 

पसुमधस््वम, अत एव असरत  अमरणधमौ, अक्षित 

अक्षीण अव्यय अक्षतो बा अमृतेन वा उक्षित सिक्त 

‹ अभ्रतोक्षिताऽहम › इत्यादि ब्राह्मणम् । इति ण्व त्रि्ङ्गो 

रषे ब्रह्मभूतस्य ब्रह्मविद वेदानुबचनमर , वेद॒ वेदनम 
आत्मैकत्वचिज्ञानम , तस्य प्रा्िमज वचन बेदानुबचनम, 

आत्मन कृतकृत्यताप्रख्यापनाथं वामदेबवभ्रिशङ्कना आर्षेण 

दरौनेन दृष्टो मन्त्रान्नाय आस्मविनयाप्रकाश्चक इत्यथ । 
अस्य च जपो विद्योख््यर्थोऽधिगम्यते । ‹ चत च ` इति 

धमोँपन्यासादनन्तर च बेदासुबचनपाठादेततदवगभ्यते । एव 

श्रौतस्मार्ते निप्येषु कमसु युक्तस्य निष्कामस्य पर ब्रह्म 

विविदिषोराषाणि द्ैनानि प्रादुरभेवन्स्यात्मादिविषयाणीति ॥ 

इतिं दशशमाुवाकमभाष्यम् ॥ 



एकादशोऽलुवाक ॥ 

वेदमन्च्याचार्योऽन्तेवासिनमनुरा- 

स्ति । सत्य वद् । धरम चर । स्वाभ्याया- 
न्मा प्रमद् । आचार्याय पिय घनमाष्टत्य 
प्रजातन्तु मा त्यवच्छेत्सी । सखल्यान्न 

प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । 
कुरालान्न प्रमदितव्यम् । भूल न प्रम- 
दितव्यम् । स्वाभ्यायप्रवचनाभ्या न 

प्रमदितव्यम् ॥ १॥ 

देवपितृकायीभ्या न प्रमदितव्यम् । 
मातदेबो मय । पितृदेवो भव । आ 

न्ायैदेवो `मव । अतिधिदेवो मव । या- 

स्यनवश्यानि कमणि । तानि सेवितव्या 

नि। नो इतराणि। यान्यस्माक< सुच- 

रिनानि । तानि लयोपास्यानि ॥ २॥ ,, 

नो इतराणि । मे के चाखच्डेयासो 



४२ तेत्तिरीयोपनिषद्धाप्ये 

ब्राह्यणा । तेषा त्वयासनेन प्रश्वसिन- 

च्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्द्धयादेयम् । 

शिया देयम् । हिया देयम् । न्मया 

देम् । सविदा देधम् । अथ यदिते 

कमेधिचिक्षित्सा वा छृत्तविचिकित्सा वा 
स्थात् ॥ ३॥ 

ये तच्र ब्राह्मणा, समर्दिन । युक्ता 
अयुक्ता । अदट्ष्ला धमेकामा स्यु, । यथा 
ते तत वर्तेरन् । तथा त्र वर्तेथाः । 

अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणा 

समरन, । युक्ता अयुक्ताः । अदटटश्ला 

धर्मकामा स्यु" । यथाते तेषु वर्तेरन् । 
लथा तेषु वर्तेथाः । एष आदे । ण्ष 
उपदेशा ̀  । ण्धा वेदोपनिषत् । एतदखशा 

सनम् । एवसखुपासितव्यम् । एवसु चैतदु- 

पास्यम् ॥ २ ॥ 
इति एकादशोऽनुषाक' ॥ 



चीक्षावह्ी । ४३ 

वेदमनून्येलयेनमादिकरतैन्यतोपदेशारम्भ प्राग्बक्मात्मवि 

ज्ञानान्नियमेन कतैव्यानि श्रौतस्मार्तानि कर्माणीयेवमथ , 

अचुश्ासनश्रुते पुरुषसस्काराथेत्वात । सस्छृतस्य हि चिद्य 

सत्त्वस्य आ्मन्ञानमलसैबोपजायते । ‹ तपसा कल्मष 

इन्ति विशथयासृतमरलुते › इति हि स्मृति । वक्ष्यति च- 

° तपस्ना ब्रह्म विजिज्ञासस्व ` इति । अतो विथोत्पत््यथेमनुषठे- 

यानि कमणि । अनुदास्तीयनुक्ञासनक्षब्दादनुद्ासनातिक्रमे 

हि दोषोप्पत्ति । प्राशुपन्यासाच्च कर्मणाम , केवलब्रह्मविया- 

रम्भाच् पूर्वं कमौण्युपन्यस्तानि । उदिताया च ब्रह्मविद्या 
याम (अभय प्रतिष्ठा विन्दतेः ‹न बिभेति कुतश्चनः 

‹ किमह साधु नाकरवम् ` इप्यादिना क्मेतैष्किच य दौ 

यिष्यति । अत॒ अवगम्यते--- पूर्वोपवितदुरितक्षयद्वारेण 

विद्यो्पत््य्थानि कमणीति । मन्नवणाश्च-- ‹ अविद्यया मृष्यु 

तीत्वां बिद्ययाग्रतमदलुते' इति कऋतादीना पू्वेत्नोपदेश 
आनथेक्यपरिहारा्थं , इह॒तु॒ क्ञानोत्पत्त्यथेत्वातकतैन्य 

तानियमा्थं । वेदम् अनून्य अध्याप्य आचाय अन्ते 

वासिन शिष्यम् अवुक्षास्ति भन्थमरहणात्त् अलु पश्चात् शास्ति 

तदथं प्राहयतीत्यथ । अतोऽवगम्यते अधीतवेदस्य धर्मानि 

ज्ञासामङृत्वा गुरुकुटान्न समावतितन्यमिति । 'वुद्धा क 
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मौणि कुर्वीत ̀  इति स्परतेश्च । कथमनुश्षास्तीप्यत आह -- 

सत्य बद यथाप्रमाणावगत वक्तव्य च वद् | तद्वत् धर्म 

चर, धमं इत्यनुष्ठेयाना सामान्यवचनम् , सत्यादि विश्लेष 

निर्देशात् । स्वाध्यायात् अध्ययनात् मा प्रमद् प्रमाद मा 

कार्षी । आचार्याय आचार्यं प्रियम् इष्ट धनम् आहत्य 

आनीय दत्वा विथानिष्कयाथम आचार्येण च अनुज्ञात 

अनुरूपान्द्ारानाहत्य प्रजातन्तु प्रजास्ततान मा व्यबन्दछेत्सी , 

प्रजाखततेर्विच्छित्तिने कतेब्या , अनुप्पद्यमानेऽपि पुत्रे पु्न- 

काम्यादिक्मणा तदुत्पत्तौ यज्ञ॒ करैव्य इत्यभिप्राय , 

भ्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिरदेश्षसामग्यात्, अन्यथा प्रजनश्च 

त्येतदेकमेवावक््यतं । सप्यात्त न प्रमदितव्य प्रमादो न कते 

व्यु , सत्यान्न प्रमद्नमनृतप्रसङ्क , प्रमादक्चब्दसामभयाद्धि- 

स्मृत्याप्यरत न बक्तव्यभिस्यथं , अन्यथा असत्यवदनप्र 

तिषेध एव स्यात् । धमौत् न प्रमदितत्यम् , धर्मशब्द् 

स्यानुष्ठियविकषोषविषयत्वादननुष्ठान प्रमाद , स न कर्तव्य, 

अनुष्ठातव्य एव धमं इति याषत् । एव क्ुखरात आलमर- 

क्ार्था्कम॑ण न प्रमदितव्यम् । भूति विभूति , तस्यै भूत्यै 
भूत्यथौन्मङ्गलयुक्तात्कमेण न प्रमदितव्यम् । सखाध्यायप्र 
वचनाभ्या न प्रमदितव्यम् , ते हि नियमेन कतंन्ये इत्यर्थं । 
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तथा देवपिदृकायौभ्या न प्रमदितव्यम् , दैवपिन्ये कर्मणी कर्त- 

व्ये । माद्रदेव माता देवो यस्य स, त्व मातृदव भव 

स्या । एव पिद्रदेवो भव , आचार्यदेवो भव, अतिथिदवो 

भव , देबताबदुपास्या एते इलयथ । यान्यपि च अन्यानि 

अनवश्चानि अनिन्दित्तानि क्िष्टाचारलक्षणानि कमणि, तानि 

सेवितव्यानि कर्तव्यानि त्वया । नो न कर्तल्यानि इत 

राणि सावद्यानि शिष्टक्ृतान्यपि । यानि अस्माकम् आचा- 

याणा सुचरितानि शोभनचरितानि आन्नायाद्यविरुद्धानि, 

तान्येव स्वया उपास्यानि अरष्टाथोन्यनुषठेयानि नियमेन 

कतैत्यानीव्येतत् । नो इतराणि विपरीतान्याचायैक्रतान्यपि । 

ये ॐ च विरोषिता आचा्यैप्वादिधरमँ अस्मत् अस्मत्त 

भ्रेयाम प्रदास्ततरा, तच ब्राह्मणा; न धतियादकृः 

तेषाम आसनेन आसनदानादिना प्वया प्रश्वसितव्यम् , 

प्र्सन प्रश्वास श्रम्ापनय , तेषा श्रमस्व्वया अपनेतव्य 

इत्यथ । तेपा वा आसन गोष्ठीनिमित्त समुदिते, तेषु न 

प्रश्रसितव्य प्र्चासोऽपि न कतव्य , केवर तदुक्तसारमा- 

हिणा भवितव्यम् | कि च य्किचिदेयम , तत् श्रद्धयैव 

दातव्यम् । अश्रद्धया अदेय न दातव्यम् । श्रिया विभूत्या 

दय दातव्यम । दहिया ङल्लया च देयम् } भिया भीदया च 
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देयम् । सबिदा च भैत्यादिकार्येण देयम् । अथ एव बत 

मानस्य यदि कदाचिन् त तव श्रौते स्मरते वा कर्मणि वृत्ते 

ना आचरछक्षणे विचिकित्सा सशय स्यात् भवेत्, ये 

तत्र तस्मिन्देशे कषे वा ब्राह्मणा तत कमौदौ युक्ता इति 

च्यवहितेन सबन्धं करतैव्य , समर्भिन विचारक्षमा , 

युक्ता अभियुक्ता , कर्मणि दत्ते वा आयुक्ता अपरपरयुक्ता , 

अदक्षा अरूक्चा अक्करमतय › धमकाम्पम अरष्टाथिन अका- 
महता इलयेतत , स्यु भवेयु › ते ब्राह्यणा यथा येन प्रकारेण 

तत्र तस्मिन्कर्मणि प्रत्ते वा वर्तेरन् , तथा समपि वर्तेथा । अथ 

अभ्यारयातेषु, अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण सदिद्यमानेन 

सयोजिता केनचित , तेपु च , यथोक्त सर्वमुपनयेत-- ये 

तक्ेदयादि । पष अदिश विधि । एष उपदे पुनादिभ्य 
हनादीनामपि । णषा वदोपनिषत वेद्रहस्यम , वेदार्थं 
इप्यतत् । ण्तदव अनुशासनम् ईश्वरवचनम् , आदेशवा- 
न्यस्य विधरुक्तत्वात् । सर्वेषा वा भ्रमाणभूतानामनुखासन- 
मेतत् । यस्मादेवम् , तस्मात ण्व यथोक्त सर्वम् उपासि 
तन्य कतैन्यम् । ण्वमरु चे ण्तत् उपास्यम् उपास्यमेव चैतत् 
नानुपास्यम् इयादरा्थं पुनवचनम् ॥ 

अत्रैतश्चिन्त्यते विद्याकमैणाधिवेकाथम-- कि कर्भ्य 
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एव केवङेभ्य पर प्रेय , उत विद्यासव्यपेक्षेभ्य , आदहोखि- 

दविधाकमेभ्या सहताभ्याम , विद्याया वा कर्मापेक्षाया , उत 

केवखाया एव विद्याया इति । तत्र केवलेभ्य एव क्मभ्य 

स्यात् , समसतवेदाथंज्ञानवत कमाधिकारात् ' वेद कृत्लो- 

ऽधिगन्तव्य सरहस्यो द्विजन्मना ` इति स्मरणात् । अधि- 

गमश्च सष्टोपनिषदर्थेनात्मज्ञानादिना । ' विद्वान्यजते ' ८ वि 

दवान्याजयति ` इति च विदुष एव कर्मण्यधिकार श्रद् 

श्यते सर्वत्र ज्ञाप्वानुष्ठानमिति च । कत्सश्च बवेद् कर्मार्थं 

इति हि मन्यन्ते केचित् । कर्मैभयश्चेप्पर श्रेयो नावाण्यते, 

वेदोऽनथक स्यात् । न, निलयत्वा मोक्षस्य । नित्यो हि 

मोक्ष इष्यत । कर्मकायस्य चानित्यप्व प्रसिद्ध॒ रोके । 

कमेभयश्च्छय , अनित्य स्यात् , तच्रानिष्टम । नङ्क 

काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भात आरब्धस्य च कर्मण उपभो 

गेनैव क्षयात नित्याुष्ठानाच्च प्रत्यवाथानुपपत्ते ज्ञाननिरपेक्ष 

ण्व मोक्षि इति चेत, तन्न न; कर्मेशेषसभवान्तन्निमित्ता 

शारीरान्तरोप्पत्ति प्राप्नोतीति प्रप्युक्तम;, कमेक्षेषस्य च 

निप्याचुष्ठानेनाविरोधारक्षयानुपपत्निरिति च । यदुक्त स 

मस्तवेदाथज्ञानवत कमाधिकारादित्यादि ; तच्च न, श्रुत 

ज्ञानत्यतिरेकादुपासनस्य । शरुतज्ञानमान्रेण हि कमैण्यधि- 
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क्रियते , नोपासनज्ञानमपेक्षते । उपामन च श्युतज्ञानादथो 

न्तर विधीयते मोक्षफलम् , अर्थान्तरप्रसिद्धेश्च स्यात, श्रो 

तञ्य ` इत्युक्तवा तद्वथतिरेकेण मन्तव्यो निदिध्यासितव्य ` 

इति यन्नाम्तरावधानान् मनननिदिभ्यासनयोश्च प्रसिद्धं श्रवण 

ज्ञानादर्थान्तरष्वमं । ण्व तहि विद्यासनव्यपेक्षेभय कमभ्य 

स्यान्मोक्न , विद्यासहिताना च कमणा भवेत्कायोन्तरार 

म्भसामनयम् , यथा स्वतो मरणज्वरादिकायौरम्भसमथौनामपि 

विषदध्यादीना मन्त्रह्करादिसयुक्ताना का्यान्तरारम्भसा- 
म्यम, एव विद्यास्हितै कर्मभि मोक्ष आरभ्यत इति 
चत्, न, आरमभ्यस्यानिलयव्वादि्युक्ता दोष । वचनाार- 

भ्याऽपि निलय णवति चेतत, न, ज्ञापकम्वाद्रचनस्य । वचन 

नाम यथाभूतस्याथस्य ज्ञापकम्, नाथिद्यमानस्य क्त । न 

हि ब्रच्चनशतेनापि नियमारभ्यते, आरन्ध ता अविनाशि 

भवेत् । एतन विद्राक्मेणा महतयोमोक्षारम्मकस्व प्रत्युक्तम् ॥ 

विद्याकमेणी माक्षप्रत्तिबन्धहेतुनिवर्तैके इति चेत, न, 

कर्मण फलान्तरवृ्श॑नात । उत्पत्तिविकारसस्काराप्रयो हि 

फल कर्मणो दृश्यन्ते । -उत्पत्त्यादिफरूविपरीतश्च मोक्ष । 

गतिश्चुतेराप्य इति चत-- ‹ सू्ैदवारेण ` ‹ तयोध्वैमायन › 
इयेवसादिगतिश्ुत्तिभ्य प्राप्यो मोक्ष इति चेत् , न , स्वैग- 
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तस्वात् गन्दरभ्यश्चानन्यत्वात् । आकाश्ादिकारणलात्सवेगत 

रह्म, जह्माव्यतिरिक्ताश्च सर्वे विज्ञानात्मान , अतो नाप्यो 

मोक्ष । गन्तुरन्यद्िभिन्नदेश्च च भवति गन्तव्यम् | न दि, 

येनैवाग्यतिरिक्त यत् , तत्तेमैव गम्यते । तदनन्यत्वसिद्धिश्च 

° तस्सृष्टा तदेवानुप्राविक्षत्' ` कष्रज्न चापि मा विद्धि सवै 

क्तरेषु ' इलयेवमादिश्वुतिस्ृतिशतेम्य । गथ्यैश्वयोदिश्रुतिवि 
रोध इति चेत--अथापि खात् यध्यप्राप्यो मोक्ष, तदा 

गतिश्चुतीनाम “स एकधा" ‹स यदि पिक्खोककाम " 

' स्रीभिवौ यानैवौ ' इप्यादिश्चुतीना च कोप स्यात् इति 

चत् , न, कायेन्रह्म विषयत्वात्तासाम् । कर्यै हि ब्रह्मणि 

स्याद्य स्यु, न कारणे, "ण्कमेवाहितीयम' “यत्र ना 

न्यत्यदरयति ' ‹ तस्कन क पर्येत् ` इत्यादिशरृतिभ्य । विरा- 

याच्च विद्याकर्मणो ममुञ्चयाुपपत्ति । प्रलीनकन्ीदिका 

रकविकषत्यपिषया एह विद्या तद्धिपरीतकारकमाध्येन क 

मणा विरुध्यत । न द्येक बस्तु परमाथत कत्रादिविशेषवन् 

तनटन्य चेति उभयथा द्रष्टु शक्यत । अवश्य हन्यतर- 
न्मिश्या खात् । अन्यतरस्य च भिग्यात्वमप्रसङ्खे युक्त यस्छा- 

भावकाज्ञानविषयस्य द्वैत मि*यात्वम, "यत्र हि दैत 

मिब भवतति "मृत्यो स मूप्युमाप्नोति ` (अथ यत्रान्यत्प- 
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इयति तदल्पम् ` ° अन्योऽसावन्योऽहमस्मि `  उद्रमन्तर 

कुरुते” *अथ तस्य भय भवति ` इत्यादिशरुतिश्चतेभ्य । 
सत्यत्व च एकप्वस्य ' एकधैवानुद्रष्टव्यम् ` ‹ एकमेवाद्धि 

तीयम् › 'ब्रहमैवेद ^ सवम ' ' आस्त्ैवद् ५ सर्वम ' इत्यादिश्च 
तिभ्य । न च सप्रदानादिकारकमेदादरशन कर्मोपपध्त्त । 

अन्यत्वद्शोनापवादाश्च विद्याविषये सदहखश श्रूयन्ते । 
क विसो भ ७3 £ न 

अतो विरोधो विद्याकर्मणो । अतश्च समुश्चयानुपपत्ति ॥ 

तत्र यहुक्त सहताभ्या विद्याकमेभ्या मोक्ष इप्येतदूनु 
पपज्नमिति, तद्युक्तम् , तद्धिहितप्वात्कमणा श्रुतिविरोध इति 

चत्--यद्युपमुद्य क्रीदिकारकविशेषमाप्तैकप्वविज्ञान वि 
धीयते सपादिध्ान्तिज्ञानोपमदैकरउञ्वाद्रिविषयविज्ञानवत् , 

प्रा्त कमेचिधिश्रुतीना निविषयत्वाद्धिरोध । विहितानि च 
कर्माणि । स च विरोधो न युक्तं › प्रमाणत्वा्छृतीनाभिति 

चत , न, पुरुषार्थोपद शपरप्वार्दृतीनामृ । विच्रोपदेशपरा 

ताबन्दति ससाराप्वुरषा माक्षयितव्य इति ससारहतो- 

रवि्ाया विधया निवृत्ति कतैव्येति वित्याप्रकाशकप्वेन 

वृत्ति न बिरोध । एवमपि कत्रादिकारकसद्धावभ्र 

विषादनपर शास्ञ विरुध्यत ण्वेति चेत्त, न, यथाप्रा- 

प्रमव कारकाल्ित्वम्ुपादाय उपात्तदुरितक्षयाथे कमाणि 
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बिदधन्छाख्च सयुष्णा फलाथिना च फठसाधन न का- 

रकास्तित्वे व्याभ्रियते । `उपचितदुरितप्रतिबन्धस्य हि वि- 

द्ोप्पत्तिनोवकस्पते । त.क्षये च विद्योत्पत्ति खात् , तत- 

श्चाविद्यानिवृत्ति , तत आत्यन्तिक ससारोपरम । अपि च, 

अनात्मद्शिनो ह्यनात्मविषय काम , कामयसमानश्च करोति 

कमणि , ततस्तत्फरोपभोगाय शछरीराद्युपादानरक्षण स- 

सार । तद्वयतिरेकेणासमैकत्वदशिनो बिषयाभावात्कामा- 

जुपपत्ति , आत्मनि चानन्यल्ात्कामानुपपत्तौ खालन्यव- 

स्थान मोक्ष इप्यतोऽपि विद्याकर्मणोधिरोध । विरोधादेव 

च विश्या मोक्ष प्रति न कर्माण्यपेक्षते । स्वात्मरामे तु पूर्वोप- 

चितदुरितप्रतिवन्धापनयनह्ारेण विच्राहेतुतख प्रतिपद्यन्ते क~ 

माणि नित्यानीति । अत णवास्मिन्प्रकरणे उपन्यस्तानि 

कमाणीत्यवोषाम । एव च अविरोध कमेविधिश्रुतीनाम । 
अत्त केवराया एव विद्याया पर श्रेय इति सिद्धम ॥ 

एव तर्हि आश्रमान्तरालुपपत्ति , करमेनिमित्त्वाद्धियोत्प- 

ते । गृहस्थस्यैव विदितानि कर्माणीत्येकाश्रम्यमेव । अतश्च 

यावस्जीवादिश्रुतय अलुकूकतरा स्यु । न' कमौनेकत्वा- 
त् । न ह्यभनि्ोललादीन्येव कमांणि , ब्रह्मचर्यं तप॒ सत्यवचन 

श्चम दम अर्हिसा इयेवसादीन्यपि कर्माणि इतराश्रमप्रसि 
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दधानि विदयोप्यत्तौ साघकतमान्यसकी्णा विद्यन्ते भ्यानधा- 

रणादिरुष्षणानि च । वक्त्यत्ति च~: तपसा ब्रह्म॒ चिजि 

ज्ञासस््न' इति । जन्मान्तरङ्तकर्मभ्यश्च प्रागपि गाहैर्"या- 

दविद्योसत्तिसभवात् , क्माथैत्वाञ्च गाहः" यप्रतिपत्ते , क्म 

साध्याया च बिद्याया सया गाहेरूयगप्रतिपत्तिरनर्थिकैव । 

रोकार्थत्वाश्च पूत्रादीनाम् । पुमादिसाध्येभयश्च अय ऊोक 

पिच्रखोको देवरोक इयेतेभयो व्यावृत्तकामस्य, निवयसिद्धा- 

त्मदकिन , क्मीणि प्रयोजनमपश्यत , कथ प्रवृत्तिरूपपद्यते 

प्रतिपन्नगाहर"यस्यापि विद्योत्पत्तौ विश्यापरिपाकाद्धिरक्तम्य 

कर्मद प्रयोजनमपश्यत कमभ्यो निव्रत्तिरेष स्यात्त , 'प्रब्र 

ज्िष्यन्वा अरेऽहमस्माप्म्थानार स्मि ̀ इयवमादिभ्रतिरिङ्गदश 

नात । कर्मं प्रति श्रतेयलाधिक्यदशैनादयुक्तमिति च,-- 

अश्निष्टोत्रादिकम प्रति श्रुतेरधिको यन महाश्च कर्मण्या 

याम ; अनकमाधनसाध्यत्वाल्थिहाच्रादीनाम , तपोनक्मच- 

यददीा च इतराश्रमकर्मणा गाहस्*यऽपि स्मानल्वाल्तप 

साधनापश्रत्वाश्चेतरषा न युक्तम्तुस्यवद्धिकर्प आश्रमिभि 

स्तस्य इति चत; न, जन्मान्तरछृतानु्रहात् । यदुक्त 

कमणि शुतेरथिको यज्ञ इ्यारि, नासौ दोष , यपो जन्मा 
न्तरछतमप्यभ्निहात्रादिखक्षण केम ब्रह्मचर्यादिलक्षण चानु- 
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ग्राहक भवति विश्योत्पत्नि प्रति, येन च जन्मनैव विरक्ता 
हशयन्ते केचित् , केचित्तु कमैसु प्रवृत्ता अचिरक्ता विधा- 

विद्वेषिण । तस्माजन्मान्तरकृतसस्कारेभ्यो बिरक्तानामा- 

शभ्रमान्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । कर्मफर्बहुस्याच्च । पुत्रस्वरगै- 

ब्रह्मवचैसाविक्षणस्य कर्म॑फलस्यासरयेयत्वात् तस्ति च 

पुरुषाणा कामबाहुल्यात्तदथे श्रुतेरधिको यन्न॒ क्मेसुपप- 

द्यते, आद्िषा बाहुल्यदशैनात्--इद मे स्यादिद मे खा 

दिति । उपायत्वाञ्च । उपायभूतानि हि कमौणि विद्या प्रति 

इत्यवोचाम । उपाये च अधिको यन्न कतैव्य , न उपेये । 

कसनिमिन्तत्वाद्विदाया यन्नान्तरान्थक्यमिति चेत्---कमे- 

भय एव पूर्वोपचितदुरितप्रतिबन्धश्षयाद्विद्योत्पद्यते चेत् क- 

मेभ्य॒प्रथगुपनिषच्छवणादियन्नोऽनर्थंक इति चेत्, न; 

नियमाभावत । न दहि, ‹ प्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पधते, 

न व्वीश्वरभ्रसादतपोध्यानायलुष्ठानात् ' इति नियमोऽस्ति , 

अहिं सान्रह्मचयौदीना च विद्या प्रस्युपकारकत्वात्, साक्षा 
देव च कारणलाच्छूवणमनननिदिभ्यासनादीनाम् । अत 
सिद्धान्याश्नमान्तराणि । सर्वेषा चाधिकारो विद्यायाम्, पर 

च श्रेय केवराया विधाया एवेति सिद्धम् ॥ 

इवयेकाददानुवाक भाष्यम् ॥ 



हादश्ोऽचुवाक ॥ 

चा नो मिश्र, चा वरुण, । चनो मव 

ल्वयैमा। शन इन्द्रो बृहस्पति । शमो 

विष्णुरुरक्रम । नमो ब्रह्यणे । नमस्ते 
वायो । त्वमेव प्रलयक् जह्यासि । त्वामेव 

प्रलयश्च ज्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् । 

सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तदक्ता- 

रमावीत्। आवीन्माम् । आवीद्रक्तारम्॥ 

ॐ शान्ति । रान्ति" । रान्ति, ॥ 

हति प्रादशोऽुवाक ॥ 

अतीतविद्याप्राप्तयुपसगेशमनार्था श्चान्ति पठति--श्च नो 
मित्र इयादि । व्याख्यातमेतल्पूर्वम ॥ 

इति द्वादशाञुवाकमाष्यम् ॥ 

इति श्रीमप्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य भ्रीगोवि द 

भगवप्पूज्यपादश्चियस्य श्रीमच्छकरभगवत इतौ 
वैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये शीक्षावह्ीभाष्यम् 

सपूरणम् ॥ 
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ब्रह्यानन्दवद्धी ॥ 

तीतविदयाप्राप्ठयुपसगषरशमनाथो 
चान्त पठिता । इदानीं तु बक्ष्यमाण- 

जद्यविध्याप्राष्युपसर्गोपश्चमनाथौ श्ञान्ति प- 

3ॐॐ सह नाववतु । सह नौ शुनक्तु । 
सह वीथं करवावहै । तेजखि नावधीतम 
स्तु मा विद्धिषावहै ॥ ॐ शान्ति रान्ति 
चान्ति" ॥ 

सष्॒ नाववत्विति । सह॒ नाववतु, नौ शिष्याचार्यौ 

सदैव अवतु रक्षतु । सह नौ भुनक्तु बह्म मोजयतु । सह 
वीर्य विद्यानिमिन्त सामर्थ्यं करवावहै निवे्तयावदै । तेजसि 

नौ तेजखिनोरावयो अधीत खधीतम् अस्तु अथैज्ञानयो- 

-यमर्तिघ्यथं । मा विद्विषावहै, विद्याप्रहणनिभित्त शिष्यस्य 

आचार्यस्य वा प्रमादकृतादन्यायाद्धिदधेष प्राप्र , तच्छम 
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नायेयमाश्ी --मा बिद्विषावहै इति । मैव नावितरेतर विद्व 
षमापद्यावहै । शान्ति क्षान्ति रान्तिरिति चरिवैचनमु- 

्ता्थम् । व््यमाणविदयानिघ्नमरमानाथौ चेय सान्ति | 

अविच्रनाल्मविद्याप्राप्तिराश्ास्यते, तन्मूख हि पर श्रेय इति ॥ 

्ह्मविदा्रोति परम् । तदेषाभ्युक्ता । 
सतय ज्ञानमनन्त ब्रह्म । यो वेद नि 

हित गुहाया परमे व्योमन् । सोऽदञुते 

स्वान् कामान् सह । ब्रह्मणा विपश्िते- 
ति। तस्मादा ण्तस्मादात्मन आका 

सभूत । काश्चाद्धायु । वायोरभि. । 
अभ्रेराप, । अध्य परथिवी । पृथिव्या ओ- 

षधघय' । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुष । 
स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय । तस्येदमेव 

दिर । अथ दक्षिण, पक्ष । अयसुत्तर' 

पक । अयमात्मा । इद पुच्छ प्रतिष्ठा । 

तदप्येष शोको भवति ॥ १॥ 

इति पथमोऽनुवाक ॥ 
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सदहितादिविषयाणि कर्मभिरविरुद्धान्युपासनान्युक्तानि । 
अनन्तर च अन्त सोपाधिकमाप्मदशंनसुक्तं व्याहतिद्रारेण 

स्वाराज्यफलम् । न चैतावता अशेषत संसारबीजस्य उम 

दनमस्ति । अत॒ अरोषोपद्रवबीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं 

विधूतसर्वोपाधिविशेषात्मदशेनाथेमिद्मारम्यते-- बह्मविदा- 
भोति परमिलयादि । प्रयोजन चास्या ब्रह्मनिद्याया अविद्या 

निदृत्ति ; ततश्च आदयन्तिक ससाराभाव । बक्ति च- 

° विद्वान्न बिभेति कुतश्चन ः इति । ससारनिमित्ते च सति 

अभय प्रतिष्ठा विन्दत इयततुपपन्नम् , कृताछ्रते पुण्यपापे न 

तपतत इति च । अतोऽवगम्यते--अस्माद्धिज्ञानात्सनौत्मजद्य 

विषयादाल्यन्तिक ससाराभाव इति । स्वयमेवाह प्रयोजनम् 

‹ बह्यविदाप्रोति परम ` इयादावेव सबन्धप्रयोजनज्ञापना 

थम । निज्ञोतयोर्हिं सबन्धप्रयोजनयो विद्याश्रवणग्रहणधा- 

रणाभ्यासा्थं प्रवतैत्त । श्रवणादिपूर्वैक हि निद्याफलम, 

° श्रोतच्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्य › दइयादिश्रुयन्तरभ्य । 

जह्यवित् , जद्येति वक्ष्यमाणछक्षणम् ; बृहत्तमत्वात् ब्रह्य, 

तद्वेत्ति विजानातीति बह्यवित्, आप्नोति प्राप्नोति पर निर- 

तिषछयम्, तदेव नक्ष परम्, न ह्यन्यस्य विज्ञानादन्यस्य 

प्रापनि । स्पष्ट च श्रखन्तर ब्रह्षप्ाप्निमेव ब्रह्मविदो दशं- 
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यत्ति-- सयो ह वै तस्परम ब्रह्म मेद् ब्रहौव भवति" 

इत्यादि ॥ 

ननु, सवगत सवेस्य चास्मभूत ब्रह्म वक्ष्यति । अतो 

नाप्यम् । आप्निश्च अन्यश्चान्येन परिच्छिन्नस्य च परिर्छि 

न्नेन दृष्टा । अपरिन्छिन्न सवौत्मक च ब्रह्मेयत परिन्छि 

ज्नवत् अनाप्मवन्न तस्याप्िरनुपपन्ना । नाय दोष । कथम् 

दशेनादशनापेक्षत्ाद्रह्यण आध्यनास्यो , परमाथतो ब्द्मख- 
रूपस्यापि सत॒ अस्य जीवस्य भूतमाताकृतबाह्यपरिच्छि- 

न्नान्नमयाद्यात्मदरिन तदासक्तचेतस । प्रकतसरयापूरण 

स्यात्मन अन्यवहितस्यापि बाह्यसरयेयविषयासकक्तचित्ततया 

स्वरूपाभावदशचेनवत् परमार्थत्रह्मस्वरूपाभावदृर्शनटक्षणया 

अविद्यया अन्नमयादीन्बाह्याननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्न 

स्वात् अन्नमयाद्यनाप्मभ्यो नान्योऽहमस्मीयभिमन्यते । एव- 

मविश्यया आस्मभूतसपि ब्रह्म अनाप्त स्यात् । तस्यैवमवि 
या अनाप्नबरह्मस्वरूपस्य भकतसखूयापूरणस्यात्मन अवि- 

द्मयानाप्तस्य सत॒ केनचिस्स्मारितस्य पुनस्तस्मैव विद्यया 

आ्चिैथा, तथा श्ुत्युपदिष्टस्य सबौरमन्रह्मण आत्मत्वदश्- 
नेन बिद्या तदापिरुपपद्यत एव । ब्रह्मविदाप्नोति परमिति 

वाक्य सूत्रभूत सवैस्य बर्स्यथेस्य । ब्रह्मविदाप्नोति पर- 
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मिलनेन वाक्येन वेद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणोऽनिधौरित 
स्वरूपविशेषस्य सवतो न्यावृत्तस्वरूपविकोषसमर्पणसमथस्य 

छक्षणस्याभिधानेन स्वरूपनिधौरणाय अविशेषेण च उक्त 

वेदनस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य विङेषेण प्रल्यगात्मत्तया 

अनन्यरूपेण विज्ञेयप्वाय, ब्रह्मविद्याफर च ब्रह्मविदो यत्प 

रप्रा्निलक्षणसुक्तम् , स॒ सवीत्मभाव सवैससारधमौतीत- 

नह्मस्वरूपत्वमेव, मान्यदियेतप्मदरोनाय च एषा ऋरणुदा- 

हियते- सदेषाभयुक्तति । तत् तस्मिन्नेव ब्राह्मणवाक्योक्तर्थे 

ण्षा ऋक् अभयुक्ता आम्नाता । सदय ज्ञानमनन्त त्रक्ष इति 

ह्मणो छक्षणा्थं वाक्यम् । सलयादीनि हि बीणि विशेष 

णानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मण । भिश्चेष्य ब्रह्म, विव 

क्षितव्वादे्तया । तेयस्वेन यतो बह्म प्राधान्येन बिवधि 

तम, तम्माद्धिशेष्य विज्ञेयम् । अत अस्मािरेषणविशे 

प्य्यादेव सलयादीनि णकविभक्यन्तानि पदानि समानाधि- 

करणानि । सलयादिभिखिभिर्विेषणैर्विरोष्यमाण जह्य विरे 

प्यान्तरेभया निधीयते । एव हि सञ्ज्ञात भवति, यदन्येभ्यो 

नि गीरितम् , यथा रोके नीरू महस्सुगन्ध्युप्रमिति । नमु, 

पि्ेष्य विश्ेषणान्तर व्यभिचरद्धिशेष्यते, यथा नीर रक्त 

चोप्पखभित्ति, यदा ह्यनेकानि द्रव्याणि एकजातीयान्येक- 
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विशेषणयोगीनि च, तदा विश्ेषणस्याथेवत्त्वम् , न द्येकस्मि 

भरेव वस्तुनि, विश्ेषणान्तरायोगात्त , यथा असावेक आ 

दिव्य इति, तथा एकमेव ब्रह्य, मन ब्रह्मान्तयाणि, येभ्या 

विशेष्यत नीलोतपङ्वत । न, ठक्षणा्थष्ाद्विरषणानाम । 

नाय दोष । कस्मात्? छक्षणार्थप्रधानानि बिसेषणानि, न 

विक्ञेषणप्रधानान्येव । क ॒पुनरुक्षणरुक्ष्ययोर्विरेषणविकेष्य- 

योया विश्चष : उन्यते । सजातीयेभ्य एव निवतैकानि 

विक्षषणानि विशेष्यस्य , रक्षण तु स्वैत एव, यथा अच- 

काशप्रदात्राकाश्चमिति । लक्षणां च वाक्यमिलयवोचाम ॥ 

सयादिक्चब्दा न परस्पर सबध्यन्ते, परार्थत्वात्, विशे 

ष्याथौ हि त । अत णव एकैको विशोषणकाब्द् परस्पर नि 
गपेक्षो ब्रह्मशब्देन सबध्यते-- सल ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म अनन्त 

न्येति । सलयभिति यद्रूपेण यश्निश्चित तद्रूप न व्यभिचरति, 

तप्सयम । यद्रूपेण यन्निश्चित तद्रूप व्यभिचरति, तदयरत- 

मिप्युन्यते । अतो विकारोऽनृतम् , "बाचारस्भण विकारो 

नामधेय सृत्तिकेयेव सयम , ण्व सदेव सलयमियवबधार- 
णान । अत ‹संख ब्रह्मः इति ब्रह्म विकाराश्निवर्तयति । 
अत॒ कारणस्व प्राप्र बक्षण । कारणस्य च कारकत्वम् , 
वस्तुत्वात मृत् अचिदूपता च प्राप्ता, अत इदसुच्यते-- 
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ज्ञान ब्रह्मेति । ज्ञान ज्ञपि अवबोध ,-- भावसाधनो ज्ञान- 

शब्द् -- न तु ज्ञानक, ह्यविशषणत्वात्सलयानन्ताभ्या 

खह । न हि सलयता अनन्तता च ज्ञानकठैप्वे सत्युपपथेते । 

ज्ञानकरैत्मेन हि विक्रियमाण कथ सय भवेत् , अनन्त च 

यद्धि न कुतश्चिसपरविभज्यते, तदनन्तम । ज्ञानकठैत्वे च 
जञेयज्ञानाभ्या प्रविभक्तमिलयनन्तता न स्यात्, ‹ यत्र नान्य- 

द्विजानाति स भूमा, अथ यत्रानयद्विजानाति तदल्पम् " इति 

भ्रखन्तरात् । ‹ नान्यद्विजानाति ' इति विशेषम्रतिषधात्त आ- 

त्मान विजानातीति चेत्, न; भूमलक्षणविधिपरल्ाद्वाक्य 

स्य । (यत्न नान्यत्पश्यति ' इ्यादि भूम्नो छक्षणविधिपर 
वाक्यम् । यथाप्रसिद्धमेव अन्योऽन्यप्पद्यतीत्येतदुपादाय 
यत्र॒तन्नास्ि, स भूमा इति भूमस्वरूप तत्न ज्ञाप्यत । 

अन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधाथत्वात् न स्वात्मनि क्रियास्तिव- 

पर वाक्यम् । स्वात्मनि च मेदाभावाद्विज्ञानानुपपत्ति । 

आत्मनश्च विज्ञेयव्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्ख , ज्ञेयत्वेनैव विनियुक्त 

त्नात् ॥ 

एक एवात्मा क्ञेयत्मेन ज्ञाठृत्वेन च उभयथा भवतीति 

चेत्, न , युगपदनश्चप्वात् । न हि निरवयवस्य युगपनञ्ज्ेय- 

ज्ञात्रत्बोपपत्ति । आत्मनश्च धटादिबद्विज्ञेयत्वे ज्ञानोपदेशा- 
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नर्थकयम । न हि घटादिवस्रसिद्धस्य ज्ञानोपदेश्च अर्थवान् | 

तस्मात ज्ञादृप्वे सति आनन्यानुषपत्ति । सन्मात्रत्व चानु 

पपन्न ज्ञानकर्तत्वादिविकषेषवकत्वे सति, सन्मात्रत्व च 

सवयम् › ‹ तत्सलयम ' इति श्रुयन्तरात् । तस्माप्सलयानन्तस 

ब्दाभ्या सह विक्षेषणत्वेन ज्ञानश्ष्दस्य प्रयोगाद्धावसराधनो 

ज्ञानराब्द । ! ज्ञान ब्रह्म इति कवैत्वादिकारकनिवृत््य्थ 

खदादिवदचिद्रूपतानिद्स्यथं च प्रयुज्यते । ‹ ज्ञान नह्य ` 

इति वचनाप्पाप्रमन्तवन्त्वम , रोकिकस्य ज्ञानस्य अन्तवन्त्व- 

द्नात् । अत॒ तननिद्त्यथंमाह--अनन्तभिति । सया 

दीनामनतादिधममनिषृत्तिपरप्वाद्विक्षष्यस्य च ब्रह्मण उप्प- 

लादिवल्सिद्धत्वात्त ` सृगतृष्णाम्भसि स्ञात खपुष्पकृत- 

रोेखर । ण्प वन््यासुतो याति रशाक्ष्ङ्खधनुधर इतित 

दान्यायतैव तम्रा सलयादिवाक्यभ्येति चेन्, न, ठक्रणाय- 

त्वान् । विशेपणव्वेऽपि मल्यादीा लक्षणाथेत्राधान्यमिनयया 

चाम । हस्य हि छदय अनथक छक्षणवचनम । अत 

छक्चषणानैत्वान्मन्यामहे न रान्याचैतेति । विशेपणाचस्वेऽपि 

च सलयादीना स्वाथापरियाग णव । शन्याथत्वे हि सला 

दिशब्दाना विशेष्यनियन्दत्वाुपपत्ति । सलयादर्थैरथैवत्ते 

तु तद्धिपरीतघमवबद्भयो विश्ेष्येभ्यो ब्रह्मणो विशेष्यस्य 



ब्रह्मनन्दबह्मी । ६५ 

नियन्तृत्वसुपपद्यते । ब्रह्मरब्दोऽपि स्वार्थेनार्थवानेव । तव 

अनन्तक्षञ्द् अन्तवन्वप्रतिषेधद्ारेण विरेषणम् । सल 

ज्ञानशब्दौ तु स्वाथैसमर्षणेनैव विशेषणे भवत ॥ 

८ तस्मादा एतस्मादात्मन ` इति ब्रह्मण्येव आत्मशब्द 

प्रयोगात् वेदितुरास्मैव ब्रह्म । ‹ एतमानन्दमयसमात्मानसुप- 

सक्रामति' इति च आत्मता दयति । तस्मवेशा्च; 

‹ तत्स्व तदेवालुप्ाविक्षत्ः इति च तस्यैव जीवरूपेण 

रारीरप्रवेशा दश्चयति । अतो वेदितु स्वरूप ब्रह्म । एव तर्हि, 

आत्मल्ाञज्ञानकठृत्वम् , ‹ आत्मा ज्ञाता ` इति हि प्रसिद्धम् , 

° सोऽकामयत ' इति च कामिनो ज्ञानकदैत्वप्रसिद्धि , अतो 

ज्ञानकरैष्वात् ज्ञ्नितरद्येलययुक्तम् , अनियत्वप्रसज्गाच्च, यदि 
नाम ज्ञपिज्ञोनामिति भावरूपता ब्रह्मण , तदाप्यनिलत्व 

प्रसस्येत , पारतन्त्य च, धात्वथीना कारकापेश्चत्वात् , ज्ञान 

च धात्वेथं , अतोऽस्य अनिलत्व परतन्त्रता च । न, ख- 

रूपाव्यततिरेकेण कायेत्वोपचारात् । आत्मन स्वरूप ज्ञप्नि 

न ततो व्यतिरिच्यते । अतो निलैव । तथापि बुद्धेरुपाभि- 
लक्षणायादचष्युरादिद्रिषिषयाकारपरिणामिन्या ये शब्दा- 
द्याकारावभासा , ते आत्मविज्ञानस्य विषयभूता उत्पद्यमाना 

एव आत्मविज्ञानेन व्याप्रा उत्पद्यन्ते । तस्मादात्मविज्ञाना- 
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वभास्याश्च त विज्ञानक्ञब्दवान्याश्च धाप्वथभूता आस्मन 

एव धमौ विक्रियारूपा इलयविवेकिभि परिकस्प्यन्ते | यत्तु 
ह्मणो विज्ञानम् , तत् सवितभ्रकाशवत् अग्नयुष्णत्ववन्च 

न्रह्मस्वरूपान्यतिरिक्त स्वरूपमेव तत । न तत्कारणान्तरसव्य- 

पेक्षम , नियसखरूपल्वात , सर्वभावाना च तेनाविभक्तदेरा 

कारत्रात्् कालाकादादिकारणत्वात् निरतिश्यसूष्ष्मलवाज्च । 

न तस्यान्यदृविज्ञेय सूक्ष्म व्यवहित विग्रङष्ट॒ मूत भवद्भ- 

विष्यद्धा अस्ति । तस्मास्सवज्ञ तद्भह्य । सन्त्रवणाच्च ° अपाणि- 

पादौ जवनो ग्रहीता परश्यलयचक्षु स शरणोलकणे । स वेत्ति 

वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरप्रय पुरुष महान्तम ' 

दति । णन हि वनज्ञातुर्विज्ञातर्विपरिरोपा बिद्यतेऽवि- 

नाशिस्वान्न तु तद्टितीयमस्ति' इत्यादिश्रुतेश्च । विज्ञाव्स्न- 

रूपात्यतिरेकाव्करणादिनिमित्तानपेक्षप्वाश्च बद्मणा ज्ञानस्व- 

फपस्वऽपि निलयस्वभ्रसिद्धि । अतो चैव धात्नथैस्ततं , अक्रि 

यारूपत्वात् । अत ण्वच न ज्ञानक, तस्माद्व च न 

ज्ञानक्षव्दवाच्यमपि तद्हय । तथापि तदाभासवाचकेन 

बुद्धिधमेविशेषण ज्ञानक्षव्देन तदक्ष्यते, न तु उच्यते, 

शबव्वरघत्तिहेतुजालयादिधर्मरहितप्वात् । तथा सदयशब्देनापि । 

स्वेविरेषप्रयस्तमितस्वरूपल्वाद्रहमण बाद्यसत्तासामान्यविष 
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येण सयक्षब्देन रक्ष्यते ‹ सलय ब्रह्म › इति, न तु सश्च. 

ब्दवाच्य ब्रह्म | एव सयाषिश्ञब्दा इतरेतरसनिधानादन्यो- 

न्यनियस्यनियामका सत॒ सलयादिश्चन्ववाच्यात् निवतेका 

ब्रह्मण ›, छक्षणार्थाश्च भवन्तीति । अत॒ सिद्धम् "यतो 

वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह “ अनिरक्तेऽनिख्यने ' 

इति च॒ अवान्यत्वम्, नीरोत्पख्वदवाक्यार्थेत्व च 

ब्रह्मण ॥ 

तद्यथाव्याख्यात ब्रह्म य वेद विजानाति निहित स्थित 

गुहायाम् , गृहते सवरणाथेस्य निगूढा अस्या ज्ञानज्ञेय 

ज्ञातृपदा्था इति गहा बुद्धि , गूढावस्या भोगापवर्गौ पुह- 

घाथौविति बा, तस्था परमे प्रकृष्टे व्योमन् व्योन्नि आकाशे 

अन्याकृताख्ये , तद्धि परम व्योम; ‹एतस्मिन्खस्वश्चरे 

गाग्याकाशच ` इलक्षरसनिकर्षात् , ' गुद्धाया व्योमन् ' इति 

वा सामानाधिकरण्यादव्याकृताकाशमेव गुहा ; तत्रापि निं 

गूढा सर्वे पदाथीखिषु काठेषु, कारणत्वाप्ृक्ष्मतस्तवाच्च › 

तस्मिन्न्तर्भिदित ब्रह्म । हाद॑मेव तु परम व्योमेति न्याय्यम् , 

विज्ञानाङ्गप्वेन व्योभ्नो विवश्ठितस्वात् । यो वै स बदहिधो 

पुरुषादाकाश्लो यो वै सोऽन्त पुरुष आकाशो योऽयम 

न्त्य आक्राशः ` इति शरुखन्तंरासरसिद्ध हास्य न्योक्न पर 
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मत्वम् । तस्मिन्हदृ च्योन्नि या बुद्धिर्या, तस्या निहित ब्रह्म 

तव्याच्न्त्या चिविक्ततयोपलखभ्यत इति । न ह्यन्यथा बिर्िष्ट- 

देशकाकसबम्धोऽस्ति ब्रह्मण , सवगतत्वाज्ञिविरोषत्वाच्च । स 

एव ब्रह्म विजानन् , किमिवया्ट--अद्रनुते भुङ्के सबौन् निर- 
वक्ोषान् कामान् कास्यभोगानिदय्थं । किमस्मदादिवत्धुत्रस्च- 

गौदीन्पयोयेण " नेयाह-- सह् युगपत् एकक्षणोपारूढानेव 
एकयोपल्ध्या सविदरप्रकारवन्निदयया जह्मस्वरूपाव्यतिरिक्त- 

या, यामवोचाम सल ज्ञानम् ` इति। एतत्तदुल्यते-- ब्रह्मणा 

सहेति । ब्रह्मभूतो विद्धान् ब्रहमस्वरूयेगैव सवौन्कामान् सह 
अदनुते । न तथा यथोपाधितेन खरूपेणात्मनो जङसूरयं 

कादिवप्परतिबिम्बभूतेन सासारिकेण धमोदिनिमित्तपेक्षाश्च- 
छुरादिकरणपिक्षाश्च सकौन्कामान्पयोयेणादलुते लोक । कथ 

तर्हि ? यथोक्तेन प्रकारेण सरवक्ञन स्वगतेन सर्बाप्मना निय 

नह्मासस्वरूपेण धममादिनिमित्तान्पेक्षान् चक्षुरादिकरणानपे- 

क्षाश्च सवोन्कामान्सहाद्ुत इयं । विपश्चिता मेधावि- 

ना सर्वज्ञेन । तद्धि वैपश्चियम् , यत्सर्वज्ञत्म् | तेन स्वै- 

ज्ञस्वरूपेण बरद्मणा अश्नुत इति । इतिदाब्दो मन्त्रपरिसमा- 

प्त्यथै ॥ 

स्वं एव तर्स्यथं ' ब्रह्मविदाप्नोति परम् ̀  इति ब्राह्मण 
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बक्येन सूत्रित । ख च सूत्रितोऽथे सक्षेपतो मन्त्रेण व्या- 

ख्यात । पुनस्तस्यैव विस्तरेणाथेनिणैय करैव्य इत्युन्तरस्त- 
दुत्तिस्थानीयो भरन्थ आरभ्यते---तस्माद्ा एतस्मादिव्यादि । 
तत्रे च ^ सदय ज्ञानमनन्त ब्रह्म ` इत्युक्त मन्त्रादौ , तत्कथ 

सलयमनन्त चेल्यत आह । चिधिध ह्यानन्यम्--वेशत का- 

कतो वस्तुतश्चेति । तद्यथा-~- देश्तोऽनन्त आकाश , न दहि 

देशतस्तस्य परिच्छेदोऽस्ि । न तु काठतश्चानन्य बस्तुत- 
श्च आकाक्ञस्य । कस्मात् 2 कार्यत्वात् । नैव ब्रह्मण 

आकाशशवस्काङतोऽप्यन्तवनत्वम्, अकार्यत्वात् । कार्यं हि 

वस्तु काङेन परिच्छिद्यत । अकार्यं च ब्रह्म । तस्मात्कातो 

ऽख्ानन्यम् । तथा वस्तुत । कथ पुनवैस्तुत अनन्यम् ए 

सबौनन्यत्वात् । भिन्न हि वस्तु वस्लन्तरस्य अन्तो भव- 

ति, बस्त्वन्तरबुदधिःहि प्रसक्तादरस्स्वन्तरान्निवसैते । यतो यस्य 

बुद्धेनिवरृत्ति , स तस्यान्त । तद्यथा गोत्वबुद्धिर्धत्वाक्निव- 

तैत इटयन्धत्वान्त गोत्वमिलयन्तवदेव भवति । सर चान्तो 

भिन्नेषु वस्तुषु दृष्ट । नैव ब्रह्मणो भेद । अतो वस्तुतो 

ऽप्यानन्यम्। कथ पुन सौनन्यत्व बह्मण इति, उच्यते-- 

सर्वैवस्तुकारणस्वात्। सर्वेषा हि बस्तूना काठाकाक्चादीना का- 

रण ब्रह्म । कार्यापेक्षया वस्तुतोऽन्तवच्त्वमभिति चेत्, न, अनु 
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तस्वात्कायस्य बस्तुन । न हि कारणव्यतिरेकेण कायै नाम 
वस्तुतोऽस्ति, यत कारणबुद्धिषिनिवर्तेत , ‹ वाचारम्भण वि 
कारो नामधेय खत्तिकेस्येव स्यम् ` एव सदेव सलमिति श्रु 
सखन्तयात् । तस्माद्ाकाश्चादिकारणत्वादे शातस्तावदनन्त् जह्य । 
आकाशो ह्यनन्त इति प्रसिद्ध देशत , तस्येद कारणम्, 

तस्मास्सिद्ध देशत आप्मन आनन्त्यम् । न ह्यसर्वगतात्सर्ब- 
गतसुस्पद्यमान छोके किंचिदृक्यते । अतो निरतियमाप्मन 
आनन्य देरात । तथा अकार्यस्वात्काकृत , तद्धिज्नवस्स्वन्त 

राभावाश्च वस्तुत । अत एव निरतिङयसयत्वम् ॥ 

तस्मात् इति मूरुषाक्यसूत्रित ब्रह्म परामृश्यते , एतस्मात् 

इति मन्त्रवाक्ये्न अनन्तर यथारुक्चितम् । यद्रह्म आदौ 
जाद्यणवाक्येन सूत्रितम् , यच्च ' सय ज्ञानमनन्त नह्य 
इत्यनन्तरमेव रक्षितम् , तस्मदेतस्माद्र्यण आस्मन आ- 

त्मश्चब्दवान्यात्, आप्मा हि तत् सर्वस्य, ' तस्स स आत्मा, 

इति श्रुलन्तराच्त, अतो ब्रह्म आत्मा, तस्मादेतस्माद्रह्यण 
आत्मसखरूपात् आकार सलमूत॒ समुत्पन्न । आकाशो नाम 

शब्द्गुण अवकाशकरो मूर्तद्रञ्याणाम् । तस्मात् आकाशात् 
स्वेन स्पशेगुणेन पूर्वेण च आकाशगुणेन शब्देन द्विगुण वागु , 
सभूत इत्यञ्ुवतेते । वायोश्च स्वेन रूपगुणेन पू्वाभ्या च त्रि- 
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गुण अन्नि सभूत । अग्नेश्च सखेन रसगुणेन पूरव तिमि 
चतुणा आप सभूता । अद्भ्य सखेन गन्धरुणेन पूर्वश्च 
चतुभि पथ्चगुणा प्रथिवी सभूता । प्रथिव्या ओषधय । ओ- 
षधीभ्य अन्नम् । अन्नान् रेतोरूपेण परिणतात् पुरूष शिर 

पाण्याद्याकृतिमान् । स वै एष पुरुष अश्नरसमय अन्नर- 
सनिकार पुरुषाकृतिभावित हि सर्वेभ्योऽ्गेभयस्तेज सभूत 

रेतो बीजम् । तस्माव्यो जायते, सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव 

स्यात्, स्वैजातिषु जायमानाना जनकाकृतिनियमद शनात् । 
सर्वेषामप्यन्नरसविकारत्व ब्रह्मवहयत्वे च अवििष्टे, कस्माप्पु- 

रुष ण्व गृह्यते ? प्राधान्याते । किं पुन प्राधान्यम् ? क्मै- 

ज्ञानाधिकार । पुरुष एव हि रक्तत्वादर्थित्वादपयुद्स्तत्वाञ्च 

कमज्ञानयोरधिक्रियते, "पुरुषे त्वेवाविस्तरामासरा स शि 

प्रज्ञानेन सपन्नतमो विज्ञात वदति विज्ञात पर्यत्ति बेद 

श्रस्तन वेः छोकालोकौ मर्त्ैनागृतमीक्षतीत्येव सपन्न , 
अथेतरेषा परलामश्षनायापिपासे णवाभिविज्ञानम्' इ्यादि 

श्ुलन्तरदशेनात् ॥ 

स हि पुरुष इह विद्यया आन्तरतम ब्रह्म सक्रामयितु- 

मिष्ट । तस्य च बाह्यक्रारबिहोषेष्वनात्मसु आप्मभाविताचु 
द्धि बिना आङम्बनविरोष कवित सहसा आन्तरतमप्रय- 
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गात्मविषथा निरालम्बना च करठुमशक्येति दृष्टश्चरीरात्मसा 

मान्यकस्पनया शाखाचन्द्रनिदश्चंनवद्न्त प्रवेरायन्नाह-- त- 

स्येदमेव शिर । तस्य अम्य पुरुषस्यान्नरसमयस्य इदमेव 

शिर प्रसिद्धम् । प्राणमयादिष्वशिरसा शिरस्स्वदशेनादिहा 

पि तसप्रसङ्ञो मा भूरिति इदमेव शिर इत्युन्यते । एव पर 
कषादिषु योजना । अय दक्षिणो बाहु पूवौभिञुखस्य दश्चि 
ण पक्ष । अय सव्यो बाहु उत्तर पक्ष । अय मध्यमो 

देहभाग अत्मा अज्गानाम्, (मध्य द्येषामङ्गानामासा ! इति 

भ्ुते । इदामिति नाभेरधस्ताद्यदङ्गम् ; तत् पुच्छ प्रतिष्ठा । 

प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा । पुन्छमिन पुन्छम् , अधोङम्बम- 

सामान्यात् , यथा गो पुन्छम । एतस्मररखय उत्तरेषा प्राण 

मयादीना रूपकप्वसिद्धि , मूषानिषिक्तदुतताम्नप्रतिमावत् । 
तदप्येष शोको भवति । तत् तस्मिभ्नेबार्थे ब्राह्मणोक्ते अन्न 

मयात्मप्रकाङके एष कोक मन्य भवति ॥ 

इति प्रथमाुवाकभाष्यम् ॥ 

(गः 



दवितीयोऽचुवाक. ॥ 

अन्नाद प्रजा; परजायन्ते । याः काञ्च 
परथिवी; भिता, । अथो अन्नेनैव जीवन्ति। 
अथैनदपि यन्लन्तत । अन्न < हि भूताना 
ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोषधसुच्यते । सै वै 
तेऽज्नमाप्नुवन्ति । येऽन्न ब्रह्मोपासते । 

अन्न < हि भूताना ज्येष्ठम् । तस्मात्सवौष- 
धसुच्यते । अन्नाद्भूतानि जायन्ते । जाता- 
न्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेऽत्ति च प्रूतानि। 
तस्मादन्न तदुच्यत इति । तस्माद्वा एल- 

स्मादन्नरसमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा 

परार्णमयः। तेनैष प्रण, । स वा एष पुरुष- 
विध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वय 

पुरुषधिधः । तस्य प्राण एव हिरः । व्या- 

नो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तर पक्ष" । 
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आका आत्मा । एथिवी पच्छ प्रनि- 

छा । तदप्येष शोको भवति ॥ १॥ 

इति द्वितीयोऽनुषाक ॥ 

अन्नात् रसादिभावपरिणतात् , यै इति स्मरणाथ , प्रजा 

स्थावरजङ्गमाप्मका , प्रजायन्ते । या कश्च अबिक्िष्टा प्रथिवी 

श्रिता प्रथिवीमाश्रित्ता, ता सवा अन्नादेव प्रजायन्ते । अथो 

अपि, जाता अन्नेनैव जीवन्ति प्राणान्धास्यन्ति, वर्धन्त 

इत्यथे । अथ अपि, ण्नत अन्नम , अपियन्ति अपिगन्छा त, 

अपि राद प्रतिशब्दार्ये, अन्न प्रति छीयन्त इत्यथे , अन्तत 

अन्ते जीवनलक्षणाया वृत्ते परिसमाप्तौ । कस्मात ८ अन्न 
हि यस्मात् भूताना प्राणिना व्येष्ठ प्रथमजम् । अन्नमयादीना 

हि इतरषा भूताना कारणमन्नम् › अतत अन्नप्रभवा अन्न- 

जीवना अन्नप्रख्याश्च सवौ प्रजा । यस्माशचैवम् , तस्मात् 

सर्वौषध सर्वप्राणिनां देहदाहप्रह्मनमन्नयुन्यते ॥ 

अन्न्रह्मविद फङमुन्यते-- सर्वं॑वै ते समस्तमन्नजा 

तम॒ आप्लुबन्ति । के ? ये अन्न बरह्म यथोक्तम् उपासते । 

कथम  अन्नजोऽन्नात्मान्नभ्रख्योऽहम् , तस्मादन्न नद्य इति । 

क्त पुन सर्बान्नप्राप्तिफलमन्नात्मोपासनभमिति, उन्यते- 
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अन्न हि भूताना ज्येष्ठ भूतेभ्य पूवैसुत्पन्नत्वाज्ज्येष्ठ हि य- 

स्मात् , तस्माप्सवौँषधमुच्यते , तस्मादुपपन्ना सर्वाज्नात्मोपा- 

सकस्य सर्वा्नप्राप्नि । अन्नाद्भूतानि जायन्ते, जातान्यन्नेन 

वन्ते इति उपसहारार्थ पुनबैचनम् । इदानीमन्नराग्दनिनैच- 

नुन्यते--अद्यते भुज्यते चैव यद्भूतै अत्ति च भूतानि 
खयम् , तस्मात् भूतैसज्यमानताद्भूतभोक्तृतवाच्च अन्न तत् 
उच्यते । इतिशब्द ॒प्रथमकोशपरिसमाप्लय्थं । अन्नमया 
दिभ्य आनन्दमया^तेभ्य आप्मभ्य अभ्यन्तरतम ब्रह्म वि- 

दयया प्रयगाप्मस्वेन दिदद्यिषु साखम् अविदयाकृतप को- 

शापनयमेन अनेकलुषकोद्रवविलुषीकरणेनेव तण्डुलान् प्रसतौ 

ति-- तस्माद्वा णतस्मादन्नरसमयादिलयादि । तस्माद एतस्मा- 

त् थथोक्तात् अन्नरसमयापिण्डात् अन्य व्यतिरिक्तं अ- 

न्तर अभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव मिभ्यापरिकर्पित आ- 

सत्वेन प्राणमय , प्राण वायु, तन्मय तस्राय । 

तेन प्राणमयेन एष अन्नरसमय आत्मा पूणे वायु- 

नेव दति । स वै एष प्राणमय आत्मा पुरुषविध 

एव पुरुषाकार एव हिर पक्षादिभि । कि सवत ण्वः ने- 

लयाह-- प्रसिद्ध तावदन्नरसमयश्चासन पुरुषतिधत्वम् , 

तस्य अन्नरसमयस्य पुरुषविधता पुरुषाकारताम् अजु अय 
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प्राणमय पुरुषविध मूषानिषिक्तप्रतिमावत् , न खत एव । 

एव पूर्वस्य पूवस्य पुरुषनिधता , तामल्ु उत्तरोत्तर पुरुष 

निधो भवति, पू पूर्वश्वोत्तयोन्तरेण पूणं । कथ पुन पुरु 
षचिधता अस्येति, उन्यते-- तस्य प्राणमयस्य प्राण एव 

शिर प्राणमयस्य वायुविकारस्य भाण मुखनासिकानि - 
सरणो धृत्तिविशेष शिर इति कस्प्यते, वचनात् । सचैत्र 

वचनादेव पक्षादिकल्पना । व्यान व्यानघ्ुत्ति द॑क्षिण 

पश्च । अपान उत्तर पक्ष । आकाश्च आत्मा, य आका- 

शस्थो वृत्तिविशेष समानारय , स आत्मेव आस्मा प्राणवू- 

न््यधिकारत् । मध्यस्थत्वादितरा पर्यन्ता वृत्तीरपेक््य आ- 

त्मा, "मध्य द्येषामङ्गानामात्मा ' इत्ति प्रसिद्ध मध्यस्थ- 

स्यात्मत्वम । प्रथिवी पुन्छ प्रतिष्ठा । प्रथिवीत्ति प्रथिवीद्- 

वता आध्यास्िकस्य प्राणस्य धारयथित्री स्थितिषैतुत्वात । 

' सैषा युरुषस्यापानमवष्टभ्य ' इति हि. श्रुस्यन्तरम । अन्यथा 

उदान्त्या उरप्वगमन शगुरुप्वाप्पतन बा स्याच्छरीरस्य । 

तस्माद्परथिवी देवता पुछ प्रतिष्ठा प्राणसयस्य आत्मन । 

तत् तस्मिन्नेवार्थे प्राणमयात्मतिषये एष श्लोको मवति ॥ 

इति द्वितीयादुवाकभाष्यम् ॥ 



त॒तीयोऽलुवाकः ॥ 

प्राण देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः 

पाकश्च ये| प्राणो हि भूतानामायुः । 
तस्मात्सरवयुषखुच्यते । सवमेव त आयु- 
येन्ति । ये प्राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि 
भूतानामायु, । तस्मात्सबोयुषखच्यत 
इति । तस्यैष एव दचारीर आत्मा । यः 

पूवेस्य । तस्माद्रा पतस्मात्पाणमयात् । 
न्योऽन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष 

पूणेः। स वा एष पुरुषविध एव । तस्य 
पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविध । तस्थ 
यजुरेव शिरः। ऋर्द्क्षिण पक्षः । सामो- 
सर, पक्ष. । आदे आत्मा । अथवौद्धि 
रसः पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको 
भवति ॥ १॥ 

इति वृतीयोऽतुवाक, ॥ 



७८ तेत्तिरीयोपनिषद्धष्ये 

प्राण देवा अनु प्राणन्ति । अग्न्यादय द्वा प्राणं वा- 

स्वाप्मान प्राणनशक्तिमन्तम अनु तदात्मभूता सन्त प्रा- 

णन्ति प्राणनकर् कुर्वन्ति, प्राणनक्रियया क्रियावन्तो भव- 

न्ति । अध्यात्माधिकारात देवा इन्द्रियाणि प्राणमनु प्राण- 

न्ति शुख्यप्राणमु चेष्टन्त इति वा । तथा मजुष्या पर्ञवश्च 

ये, ते प्राणनकर्मेणैव चेष्टावन्तो भवन्ति । अतश्च नान्नमये- 

तैव परिनिदछन्नात्मना आत्मवन्त प्राणिन । कि तर्द तद्- 

न्तगतप्राणमयेनापि साधारणेनैव सवपिण्डन्यापिना आत्म- 

बन्तो मलुष्यादय । ण्व मनोमयादिभि पू्ैपूवेव्यापिभि 

उत्तरोत्तर सूक्ष्मे आनन्दमयान्तैराकाशादिभूतारब्यैरवि- 
द्ाछरतै आत्मबन्त सर्वे प्राणिन , तथा, खाभाविकेना- 

प्याकाकशादिकारणेन नियेनाविछृतन सैगतन सयक्ञाना- 

नन्तङक्षणेन पच्चकोकातिगन सवात्मना आत्मबन्त , स हि 

परमार्थत आप्मा सर्वषभिषप्येतदन्य्थौदुक्त भवति । प्राण दवा 

असु प्राणन्तीयादयुक्तम , तत्कस्मादिलयाह-- प्राण हि यस्मात् 

भूताना प्राणिनाम् आयु जीवनम् , ' यावद्धथस्मिञ्शरीरे 

प्राणो वसति तावदेवायु ` इति श्यन्तरात् । तस्मात् 

सवौयुषम्; सर्वेषामायु सौय , संवौयुरेव सवांयुषम् 

इस्युच्यते, प्राणापगमे मरग्रपरसिद्धे । प्रसिद्ध हि छोके 



ब्रह्मन-दवर्् । ७९ 

सर्वायुष्ठ प्राणस्य । अत॒ अस्माद्राह्यादसाधारणादन्नमयादा- 

त्मनोऽपक्रम्य अन्त साधारण प्राणमयमात्मान ब्रह्म उपा- 

सते ये ‹ अहमस्मि प्राण सवैभूतानामाप्मा आयु , जीव 
नहेतुप्वात् ` इति, ते सवैमेव आयु असिंह्लोके यन्ति, 

नापसप्युना म्रियन्ते प्राक्परप्तादायुष इलयथै । शत वषौ- 

णीति तु युक्तम् ,  सवैमायुरेति ' इति श्युतिप्रसिद्धे । कि 

कारणम् प्राणो हि भूतानामायु तस्मा्बौयुषसुन्यत 

इति । यो यद्ुणक ब्रह्मोपासते, स तद्भुणभाग्भवतीति 

विद्याफलप्रत्हैत्वथं पुनवेचनम-- प्राणो हीदयादि । तस्य 

पू्ैख अन्नमयस्य एष एव डारीरे अन्नमये भव शारीर 
आप्मा । के ८ य ण्ष प्राणमय । तस्माद्वा एतस्मादि- 

व्याच्ुक्ताथंमन्यत् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय । मन 

इति सकल्पविकस्पात्मकमन्त करणम् , तन्मयो मनोमय , 

सोऽय प्राणमयस्याभ्यन्तर आप्मा । तस्य यज्जुरेव शिर । 

यजुरिति अनियताक्षरपाद्ावसानो मन््रविष्ठेष , त्नातीय 

वचनो गज्जु शब्द् , तस्य शिरस्त्वम , प्राधान्यात् । प्राधा- 

न्य च यागादौ सनिपप्योपकारकप्वात् यजुषा हि हविर्दीयते 

स्वाहाकारादिना ॥ 

वाचनिकी वा शिरआदिकस्पना सर्वत्र । मनसो दि 



८० तत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 

स्थानप्रयन्ननादस्नरबणैपदबास्यधिषया तत्सकर्पात्मिका त- 

द्वाविला वृत्ति श्रोत्रकरणद्वारा यजु सकेतेन चिरिष्टा यजु- 

रित्यन्यते । एवम ऋक्, ण्व साम च । एव च 

मनोध््तित्वे न्त्राणाम् , वृत्तिरेव आबस्यैत इति मानसो 

जप उपपद्यते । अन्यथा अविषयत्वान्मन्त्रो नाचतैयिवु 

शक्य घटादिवत् इति मानसो जपो नोपपद्यते । मन्त्रा 

बृत्तिश्चोद्यते बहुश्च कर्मसु । अक्षरविषयस्परत्यावृतत्या मन्त्रा 

वृति दयात् इति चेत्, न, समुख्या्थासभवात् । ‹ नरि 
प्रथमाम बाह निरुत्तमामे ' इति ऋगाचृत्ति शरूयते । तज्ञ 

च्छ्व अविषये तद्धिषयस्मृत्याब्त््था मन्ावृत्तौ च क्रिय 

माणायाम् ' त्रि प्रथमाभन्वाह् ` इति क्रगादृत्तिुरयोऽथे- 

श्चोदित परित्यक्त स्यात् । तस्मन्मनोष्ृह्युपाधिपरिन्छिन्न 

मनोवरन्तिनिष्ठमाप्मचैतन्यमनादिनिधन यजु शब्दवाच्यम् आ 
त्मविज्ञान मन्ता इति| णव च नित्यत्मोपपत्तिर्वेदानाम् । अन्य 

थाविषयत्वे रूपादिवदृनित्यस् च खात्, जैतयुक्तम् । ' सर्वे 
वेदा यत्रैक भवन्ति स॒ मानीन आत्मा इति च श्रुति 
नित्यास्मनैकस्न श्रुषन्ती ऋगादीना निरयत्वै समस स्थात् । 
‹ चर्वोऽक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ' 
इति च मन्तरैवणं । आदेश अन्नं ्राक्यणम् , आदैषटव्यधि- 



ब्रह्मनन्दबह्वी । ८१ 

शोषानादिशतीति। अथवेणाङ्गिरसा च दृष्टा मना ब्राह्मण च 

शान्तिकपौष्टिकादिरतिष्ठदेतुकमेप्रधानत्वात् पुछ प्रतिष्ठा । 
तद्ष्येष कोको भवति मनोमयात्मप्रकाङरक पूर्ववत् ॥ 

इति तृतीयाुवाकभाष्यम् ॥ 

५ ला 9 



चलुर्थोऽनुवाक ॥ 

यतो वाचो निवतैन्ते। अपाप्य मनसा 
सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्धान् । न बि- 

मेति कदाचनेति । तथैष एव शारीर 

आत्मा । यः पू्वेख । तस्मादा एतस्मान्म- 
नोमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञान 

मय । तेनैष प्रूणै । स वा एष पुरुषविध 

ण्व । तख पुरुषविधताम् । अन्वय पुरुष- 

विध । तस्य श्रद्धैव हिर । ऋत दक्षिण 

पक्षः । मलयसुत्तर पक्ष" ! योग आत्मा । 

मह" पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष छोको 

भवति ॥ १॥ 

इति चतुर्थोऽद्रुवाक ॥ 

यतो वाचो निवतैन्ते अप्राप्य मनसा सहेदयादि । तस्य 

पू्ैस्य प्राणमयस्य एष एव आप्मा क्षारीर शरीरे प्राणमये 

भव कश्ारीर । क ८ य एष मनोमय । तस्मादा एतस्मा 



ब्रह्मानन्दबह्वी । ८३ 

दिति पूववत् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय मनोमय- 

स्याभ्यन्तरो चिज्ञानमय । मनोमयो वेदात्मा क्तं ।वे 
दार्थविषया बुद्धिर्निश्चयारिमिका विज्ञानम् , तश्चाध्यवसायल- 

श्षणमन्त करणस्य धर्मे , तन्मय निश्चयविज्ञानै प्रमाणस्- 

रूपै्निवैतित आप्मा विज्ञानमय प्रमाणचिज्ञानपूवैको हि 
यज्ञादि तायते । यज्ञादिहेतुत्व च वक्ष्यति ऋोकेन । निश्च- 

यविज्ञानवतो हि कतैव्येष्वर्थेषु पूवे श्रद्धा उपपद्यते । सा 

सवकरवेज्याना प्राथम्यात् हिर इव शिर । ऋतसलये यथा- 

व्यारयाते एब । योग॒ युक्ति समाधानम् आत्मैव आत्मा 

आत्मवतो हि युक्तस्य समाधानवत अङ्गानीव श्रद्धादीनि 

यथाथप्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति । तस्मात्समाधान योग आ- 

प्मा विज्ञानमयस्य ।» मह पुच्छ प्रतिष्ठा । मह इति महत्त- 

स्व प्रथमजम् , ' महयक्ष भथमज वेद् ̀  इति श्रुखन्तरात् ; 
पुन्छ प्रतिष्ठा कारणत्वात् } कारण हि कार्याणा प्रतिष्ठा, 

यथा ब्ृक्षवीरुधा प्रथिवी } स्वैविज्ञानाना च महत्त्व का- 

रणम् । तेन तद्िज्ञानमयस्यात्मन प्रतिष्ठा । तद्प्येष शो 

को भवति पूवैवत् । यथा अन्नमयादीना ब्राह्मणोक्ताना भर- 

काशचका शोका , एव विज्ञानमयस्यापि ॥ 

इति चतुथौलुवाकभाष्यम् ॥ 



पञथ्चमोऽनुवाक ॥ 

विज्ञान यज्ञ तलुने। कर्माणि तनुते- 
ऽपि च । विज्ञान देवा सये । ब्रह्य ज्य्र- 

खुपासते । विज्ञान ब्रह्म चेद्वेद । तस्माचेन्न 

प्रमान्यति। जरीरे पाप्मनो रित्वा! मवी 
न्कामान्समशनुत इनि । नस्यैष ण्वरा 

रीर आत्मा । 4 प्रवल । नस्माढा ष्न- 
स्माद्ठिज्ञानमयात्। अन्याऽन्नर आन्मा- 

नन्दमय । तनेष प्रण । स्वा ण्व पुरुष 
विध्र ण्व । लस्य पुरुप धिधनाम् । अन्वय 
पुरुषविध । तस्य प्रियमच शिर । मादा 
दक्षिण, पक्ष" । परमोद उत्तर" पक्ष । आ- 

नन्द आत्मा । ह्य पुन प्रनिष्ा । नद्- 

प्येष शछोको मवति ॥ १॥ 

इति पञ्चमोऽञरुवाक ॥ 



ब्रक्षानन्दवह्ी । ८५ 

विज्ञान यज्ञ तुते, विज्ञानवान्हि यज्ञ तनोति क्नद्धापू- 

वकम्, अतो विज्ञानस्य कर्ठैप्व तनुत इति । कमौणि च 

तुते । यस्माद्िज्ञानकटेक सवम् , तस्माधुक्त विज्ञानमय 
आत्मा ब्रहेति । किच, चिज्ञान ब्रह्म सर्वे देवा ईन्द्रादय 

श्येष्ठम् , प्रथमजतप्वान्, सवव्रत्तीना वा तप्पूवैकप्वासथमज 

विज्ञान बह्म उपास्ते ध्यायन्ति, तस्मिन्विक्ञानमये नद्यण्य 

भिमान करत्वा उपास्त इयथ । तस्मात्ते महता ब्रह्मण 

उपासनात् ज्ञानैश्वथवन्तो भवन्ति | तच्च विज्ञान ब्रह्म चेत 

यदि वेद् विजानाति, न केव वेदैव, तस्मात् ब्रह्मण चेत् 

न प्रमाद्यति, बराह्येष्वनाप्मस्वाप्मा भावित , तस्मातपराप्र 

निज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मभावनाया प्रमदनम्, तनिवृत्यथ- 

सुन्यते-- तस्मान्न " प्रमादयतीति । अन्नमयादिष्वास्मभाव 

हिप्वा केवटे विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मत्व भावयन्नास्ते चेदि- 

लं । तत किं स्यादिति, उन्यते-- शरीरे पाप्मनो हिसा , 

श्रीरायिसाननिभित्ता हि सर्वे पाप्मान ; तेषा च धिज्ञान 

मये ब्रह्मण्यात्माभिमानात् निमित्तापाये हानसुपपद्यते, छत्रा- 

पाय इव न्छायाया । तस्मात् छरीराभिमाननिमित्तान्स- 

वान पाप्मन शरीरप्रभवान् शरीरे एव हित्वा विज्ञानमय 

ब्रह्मखरूपापन्न तस्स्थान् सर्वान कामान् विज्ञानमयेनैवा- 



८६ तैत्तिरीयोपनिषद्धष्ये 

त्मना समदते सम्यग्भुङ्के इत्यथै । तस्य पूर्व॑स्य मनो 

मयस्य आत्मा ष ण्व शरीरे मनोमये भव शारीर । 

क“ य एष विज्ञानमय । तस्माद्रा एतस्मादिल्युक्ता 

थम । आनन्दमय इति कार्यात्मध्रतीति , अधिकारात 

मयटहाच्वाज्र । अन्नादिमया हि कायौत्मानो भौतिका इहा- 
धिच्त्ता । तदधिकारपतितश्चायमानन्द्मय । मयद् चात्र 

विकारार्थे चष्ट यथा अन्नमय इयत । तस्मात्कायौस्मा 

आनन्दमय प्रयेतव्य । सक्रमणाञ्च । ' आनन्वमयमा 

त्मानमुपसक्रामति ` इति वक्ष्यति । कायौप्मना च सक्र 

मणमन्नास्मना रष्टम । सक्रमणकमेतेन च आनन्दमय आत्मा 

भ्रूयते, यथा ‹ अन्नमयमात्मानञुपसक्छरामति ` इति । न च 

आत्मन एवोपसक्रमणम् , अधिकारतिरोधा । असभवाच्च । 

न द्यात्मनैव आत्मन उपसकमण सभवति, स्वात्मनि भेदा 

भावान, आप्मभूत च ब्रह्म सक्रमितु । श्िरआादि 

कस्पनालुपपत्तेश्च । न हि यथोक्तर्षणे आकाश्चादि- 

कारणे अकार्यपतिते रिरञआद्यवयवरूपकस्पना उपपद्यते । 

८ अदृश्येऽनात्म्येऽनिरकतेऽनिख्यने ' ‹ अस्थूकमनणु › ' नेति 

नलयत्मा ` इलयादिविशेषापोहश्रुतिभ्यश्च । मन्त्रोदाहरणानुपप- 

तेश्च । न हि, प्रियश्चिरआद्यवयवविरिष्टे प्रयक्षतोऽलुभूय- 
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माने आनन्व्मये आत्मनि बरह्मणि नास्ति ब्रह्मेयाशङ्काभा- 
वात् “असन्नेव सख मवति असद्द्येति वेद चेत् 
इति मन्त्रोदाहरणमुपपद्यते । ' ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ' इयपि 
चानुपपन्न प्रथग््रह्मण प्रतिष्टास्वैन प्रहणम् । तस्मात्कार्यप- 
तित एवानन्द्मय , न पर एवास्मा । आनन्द इति चि- 
ाक्मेणो फलम् , तद्विकार आनन्दमय । स च विज्ञा- 
नमयादान्तर › यज्ञादिषेतोरविज्ञानमयाद्स्यान्तरत्वश्ुते । 
ज्ञानकमंणोदहिं फर भोक्त्रथंस्वादान्तरवम स्थात्, आन्तरत- 
मश्च अनन्द्मय आत्मा पूर्वेभ्य । बिद्याकर्मणो भ्रियादर्थ- 
स्वाञ्च । प्रियादिश्रयुक्ते हि विद्याकर्मणी , तस्मासियादौीना फ- 
करूपाणामात्मसनिकरषौत् विज्ञानमयादस्याभ्यन्तरष्वसुपपद्य- 
ते , प्रियादिवासनानिर्वतितो ह्यात्मा आनन्दमयो विज्ञानम- 
याश्रित स्वम्रे उपकभ्यते । तस्य आनन्द्मयस्यात्मन इष्टपु- 
तरादिदशेनज प्रिय क्चिर इव शिर , प्राधान्यात् । मोद् इति 
प्रियराभनिभिन्तो हषे । स एव च प्रष्टो हष ॒प्रमोद् । 
आनन्दं इति सुखसामान्यम् आत्मा प्रियादीना सुखावयवा- 
नाम्, तेष्वुस्यूतप्वात् । आनन्द् इति पर जहम, तद्धि 
जभकमेणा परलयुपस्थाप्यमाने पुत्रमिक्नादिविषयविरोषो 
पाधौ अन्त करणवृत्तिविरेषे तभा अप्रच्छाद्यमाने प्रसन्न 
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भभिव्यञ्यते । तद्विषयञुखमिति प्रसिद्ध छोके । तदू 

त्तिविरषप्रप्युपस्थापकस्य कर्मणोऽनवस्थितत्वात् सुखश्च क्ष 

णिकत्वम् । तद्यद्न्त करण तपसा तमोघ्रेन विद्यया 

ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निमरुत्वमापद्ते यावत् , तावत् 

विविक्ते प्रसन्ने अन्त करणे आनन्दविरोष उत्कृष्यते विपुडी 

भवति । वक्ष्यति च-‹रसो वै स , रस दह्येषाय रल्ध्वा- 

नन्दी भवति, एप ह्येवानन्दयाति, एतस्यैवान दस्यान्यानि 

भूतानि मात्राञ्ुपजीवम्ति ' इति श्रुयन्तरात् । एव च का- 
मोपरमोत्कर्षपिक्षया शतगुणोत्तरोत्तसोत्कषे आनन्दस्य व- 

कयते । एव च उत्कृष्यमाणस्य आनन्दमयस्यात्मन पर- 

माथब्रह्मविज्ञानापेक्षया ब्रह्म परमेव यस्मछत सलयज्ञानानन्त- 

क्षणम् , यस्थ च प्रतिपन्त्य्थं पच्च अन्नादिमया कोशा उप- 

न्यस्ता , यच्च तभ्य आभ्यन्तरम् , येन च ते सर्वे आत्मवन्त ; 

ततत ब्रह्म पुन्छ प्रतिष्ठा । तदेव च सर्वैस्याविश्चापरिकरिपतस्य 

दैत्य अवसानभूतम अदधैत जक्ष प्रतिष्ठा, आन^द्मयस्य 
ण्कत्वावसानत्वात् । अस्ति तदेकमविद्याकरिपतस्य द्रैतस्वा- 

वसानभूतमदैत बह्म भतिष्ठा पुन्छप् । तदेतस्मन्नप्य्थे एष 
कोको भवति ॥ 

इति पञ्चमाजुवाकभाष्यम् ॥ 



षष्ठोऽलुवाक' ॥ 

असन्नेव स मवति । असहृश्योति बेद् 
चेत् । अस्ति ब्रह्येति चेदेद । सन्तमेन 

ततो विदुरिति । तस्यैष एव शारीर 
आत्मा । य पूर्वस्य । अथातोऽनुपरश्ना । 
उताविद्धानसु खोक पेय । कथन ग- 

चती ३ । आहो विद्रानसु खोक प्रेय । 

कथित्समदन॒ता ३ उ। सोऽकामयत । 

बहु स्या प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत । स 

तपस्तप्त्वा । इद् सवेमसजत । यदिद 
किव । तत्खष्टा । तदेवानुप्राविकात् । 
तदचुप्रविदय । सच चाभवत् । निरुक्त 

चानिस्क्त च । निल्यन चानिलयन च 

विज्ञान चाविन्ञान च। सत्य चात च 

सवयमभवत्। यदिद् किंच । तत्सत्यमि- 
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त्याचक्षते । तदप्येष शोके भवति ॥ १॥ 

इति षष्ठोऽनुषाक ॥ 

असन्नेव भसत्सम एव, यथा असन् अपुरुषार्थंसबन्धी, 

एव स॒ भवति अपुरुषाथसबन्धी । कोऽसौ? य असन् 
अविद्यमान द्य इति वेद् विजानाति चेत् यदि । तद्धिपय- 

येण यत्सवैविकल्पास्पदं सर्वभ्रबत्तिवीज सवेविशेषभ्रयस्त- 

भितमपि, अस्ति तत् बह्म इति वेद् चेत्, कुत॒ पुनराक्षङ्का 

तन्नास्तित्व 2 व्यवहारातीतत्व ब्रह्मण इति त्रम । व्यवहार- 

विषये हि वाचारम्मणमान्रे अस्तिप्वभावितबुद्धि तद्विपरीते 

त्यवहारातीते नास्तित्वमपि प्रतिपद्यते । यथा ‹ घटादिव्यै- 

वद्ारविषयतयोपपन्न सन , तद्विपरीत असन ` इति प्रसि- 

द्रम, णव ततप्सामान्यादिहापि स्याद्भङ्षणो नास्तिप्व प्रया- 

शङ्का । तस्मादुन्यते-- आस्त ब्रह्मति चेदेदेति । कि पन 

स्यात्तदस्तीति विजानत " तदाह--सन्त विद्यमान ब्रह्मस्व 

रूपेण परमार्थसदात्मापन्नम् एनम् एवविद विदु ब्रह्मविद् । 

तत तस्मात् अस्तिस्ववदनात् स॒ अन्येषा ब्रह्मव्धिक्ञेया भव- 

तीय । अथवा यो नास्ति ब्रह्येति मन्यते, स सर्वस्यैव 

सन्मार्गस्य वर्णाश्रमादिव्यवस्थाछक्षणस्य नास्तित्वं प्रतिप 

द्यते , ब्रह्मप्रतिपच््यथत्वान्तस्य । अत नास्तिकं स असन् 
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असाधरुरुन्यते छोके । तद्विपरीत सन् य अस्ति त्रक्षेति 

चेदेद, स तद्भह्यप्रतिपत्तिेतु सन्मार्ग वणोश्रमादिन्यवस्था- 

लक्षण श्रदधानतया यथावस्रतिपद्यते यस्मात्, तत 

तस्मात् सन्त साधरुमा्गस्थम् एन विदु साधव । तस्मा 

दस्तीप्येव बह्म प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थं । तस्य पूर्व 
विज्ञानमयस्य एष एव शारीरे विज्ञानमये भव शारीर 

आत्मा । कोऽसौ य एष आनन्दमय । त प्रति नास्या 

शङ्का नासिति्वे । अपोढसवेविषेषत्वात्तु ब्रह्मणो नास्तित्व 

प्रयाराङ्का युक्ता, सर्वसाम्यान्न ब्रह्मण । यस्मादेवम्, अत 

तस्मात् अथ अनन्तर श्रोतु शिष्यस्य अनुभ्रश्ना आचार्योक्ति 

मनु एते प्रश्ना । सामान्य हि ब्रह्म आकाशादिकारणतरात् 

भिदुष अविदुषश्च, अत अविदुषोऽपि ब्रहम्राधिराशङ्कयते 

-- उत अपि अविद्धान् अमरु लोक परमासानम् इत प्रेय 

कश्चन, चन्द् अग्यर्थे, अविद्धानपि गन्छति प्राप्नोति 

८ किं वा न गच्छति ४ इति द्वितीयोऽपि प्रभो द्रष्टव्य , अनुप्रभ्रा 

इति बहुव्वनात् । विद्धास प्रयन्यौ परभौ--यद्यविद्धान्सामान्य 

कारणमपि ब्रह्म न गच्छति, अतो विदुषोऽपि ब्रह्मागमनमा- 

शङ्कयते, अतस्त प्रति प्रभ -- आहो विद्वानिति । उकार 

च वक्ष्यमाणमधस्तादपकरष्य तकार च पूवैस्मादुतशब्दाग्यः 
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सज्य आहो इयेतस्मापपू्मुतशब्द सयोज्य घृन्छत्ति-उताहो 
विद्वानिति । विद्धान् ब्रह्मविदपि कश्चित इत प्रेय अभ्रु छोक 

समद्युते प्राप्रोति । समशयुते उ इ्येव स्थिते, अयादेशे य 

रोपे च कृते, अकारस्य प्रति -- समश्ुता ३ उ इति । 

विद्वान्समदसुते अमु लोकम्; किं वा, यथा अविद्वान्; ण्व 

विद्धानपि न समदयुते इयपर प्रभ । द्वावेव वा प्र्रौ विद्र 
दविद्द्विषयौ , बहुवचन तु मामश्येप्रप्प्रभ्नान्तरपेक्षया 

"दते । ' असद्भघ्येति वेद् चेन् ̀ ‹ अस्ति नह्येति चेदेद ` इति 

श्रवणादस्ति नास्तीति सशय । ततत अथप्राप्र किमस्ति 

नास्तीति प्रथमोऽतुप्र् । ब्रह्मण अपक्षपातिष्वात् अविद्ा- 

न्गन्छति न गन्छतीति द्वितीय । जष्मण समस्तेऽपि अवि 

दुष इव बिदुषोऽष्यगमनमाशङ्कथ कि विद्रान्समश्रुते न 
[+ न, 

समशनुते इति दृतीयोऽनुप्रशन ॥ 

ण्तेषा प्रतिवचनाथे उत्तरो भ्रन्थ आरभ्यते । तल्ञ अस्ति- 

प्वमव ताबदुन्यते । यश्चोक्तम ‹सदय ज्ञानमनन्त ब्रह्य 

इति, त॒ च कंथ सलयत्वमियेतद्र तव्यमिति इदमुन्यत । 

सन्योक्यैव सयत्वमुन्यते । उक्त हि सदेव सयमिति, त 
स्मार्सच्तवोक्व्यैव सलयव्वसुन्यते । कथमेवमथेता अवगम्यते 
अस्य प्रन्थस्य ? शब्दाञुगमात् । अनेनैव ह्र्थेनान्वितानि उ- 
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तरवाकयानि--' तत्सलयमियाचक्षते ' ‹ यदेष आकाश्च आ 

नन्दो न स्यात् ' इयादौीनि । तन्न असदेव बरह्चेयाशङ्कयते । 

कस्मात् यदस्ति, तद्विरोषतो गृह्यते, यथा घटादि । 

यन्नास्ति, तन्नोपरूभ्यते, यथा राशाविषाणादि । तथा नो- 

परभ्यतते जह्य, तस्माद्विश्चेषत  अग्रहणान्नास्तीति । तन्न, 

आकाशादिकारणस्वाद्भह्मण । न नास्ति ह्य । कस्मात्? 

आकाशादि हि सर्वं कार्यं ब्रह्मणो जात गृह्यते, य- 

स्मान्न जायते किंचित्; तदस्तीति दृष्ट छाके, यथा घटाद्ू- 

रादिकारण मृद्रीजादिं , तस्मादाकाश्चादिकारणप्वादल्ति बह्च। 

न चासतो जात किविदह्यते कोके कायम् । असतश्च 

ज्नामरूपादि कार्यम , निराप्मकस्वान्नोपरूभ्येत , उपर भ्यते 

तु, तस्मादस्ति ब्रह्म । अमतश्चेरकायै गृह्यमाणसपि अमद 

न्वितमेव स्यान्, न चैवम, तस्मादस्ति ब्रह्म | तर 

‹कथमसत सज्जायेत * इति श्रुखन्तरमसत सजन्मासं 

मवमन्वाचषटे न्यायत । तस्मात्सदेव ज्येति युक्तम् । तद्यदि 

मृष्रीजादिवत् कारण स्यात्, अचेतन तर्हिं । न कामयि 

तृत्वात् । न हि कामयित्रचेतनमस्ति रोके । सवज्ञ हि 

बह्मेलयवोचाम , अत कामयितत्वोपपत्ति । कामयितृत्वाद 

स्मदादिषदनाप्रकाममिति चेत्, न, सखातन्त्यात् । यथा 
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अन्यान्परवकश्षीकरलय कामादिदोषा प्रवतैयन्ति, न तथा ब्रह्म- 

ण प्रचतेका कामा । कथ तर्हि सलज्ञानलक्षणा खात्म- 

मूतप्बाद्ि्ुद्धा । न तैन प्रवल्यैते , तेषा तु तप्प्वततंक ब्रह्म 

प्राणिकमौपेक्षया । तस्मात्स्वातन्न्य कामेषु ब्रह्मण , अतान 

अनाप्रकाम ब्रह्म । साधनान्तरानपेक्षत्वाञ्च । यथा अन्येषाम- 

नात्मभूता धमोदिनिमित्तापेक्चषा कामा सखरात्मव्यतिरिक्तका- 
यकरणसाधनान्तरपेक्षाश्च, न तथा ब्रह्मण । किं तदि 
स्वात्मनोऽनन्या । तदेतदाह- सोऽकामयत । स॒ आत्मा 

यस्मादाकाड सभूत , अकामयत कामितवान् । कथम् ? बहु 

परभूत स्या सनेयम् । कथमेकस्याथोन्तराननुपभवेशे बहुत्व स्या- 

दिति, उन्यते-प्रजायेय उत्पग्येय | न हि पुत्रोप्पत्तेरिवार्थान्तर- 

विषय बहुभवनम् । कथ तर्हि ? आत्मस्थानमिन्यक्तनामरू- 

पामिन्यक्लया । यदा आ्मस्थे अनभिन्यक्ते नामरूपे ज्या 

क्रियेते, तदा आत्मस्वरूपापसिागेनैव ब्रह्मण अप्रविभ- 

कतदेशषकाठे सवोषस्थास्ु व्याक्रियेते । तदेतन्नामरूपन्याक- 

रण ब्रह्मणो बहुभवनम् । नान्यथा निरवयनस्य ब्रह्मणो 

बहुत्वापत्तिरुपपद्यते अल्प्व वा, यथा आकाक्षस्यारपत्व 

बहुत्व च वस्त्वन्तरश्तमेव । अत॒ तद्ूरेणेवाप्मा 
बह भवति । न द्यात्मनोऽन्यदनाप्मभूत तल्पमविभक्त- 
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देकषकार सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट भूत भवद्भविष्यद्वा वस्तु 
विद्यते ¡ अत नामरूपे सर्वावस्थे ब्ह्मणैवासवती । न जह्य 
तदात्मकम् । ते तसप्रयाख्याने न स्त॒ एवेति तदात्मके उ 

येते । ताभ्या च उपाधिभ्या ज्ञातृज्ञेयज्ञानशब्दार्थादिस्वैस 

व्यवहारभाग््रह्म । स॒ आसा एकाम सन् तप॒ अत्प्य 

त । तप इति ज्ञानसुच्यते, “यस्य ज्ञानमय तप `" इति श्र 
खयन्तरात् । आप्रकामत्वाच् इतरख असभव एव ॒ तपस । 

तत्तप॒ अतप्यत तप्तवान् , सञ्यमानजगद्रचनादिबिषयामालो- 

चनामकरोदाप्मेप्यथं । स॒ एवमाखोन्य तप॒ तस्वा प्राणि 

कमा दिनिमित्तानुरूपम इद सतै जगत् देशत काङूत ना 

ना रूपेण च यथालुभव सर्वै प्राणिभि सर्वावस्थैरलुभूय 

मानम अद्छजत स्रष्टवान् । यदिद् किंच यर्किचेद् मविशिष्ठ 

म, तन् इद जगत् मृष्ठा, किमकरोदिति, उच्यते--- तदेव 

स्ट जगत् अनुप्राविशदिति ॥ 

तन्रैतचिन्यम्--कथमनुप्राविश्षदिति । किम्, य स्रष्टा, 

स तेनैवाप्मनानुप्राविशत् , उत अन्येनेति 2 किं तावद्युक्तम् 

क्त्वाप्रव्ययश्रवणात्, य॒ सखष्टा, स एवानुप्राविश्चदिति । नयु 

न युक्त शदञचेत्कारण ब्रह्म, तदात्मकत्वात्कायैस्य, कारण- 

मेव हि कार्यास्मना परिणमते, अत अप्रविष्टस्यैव कार्यो 
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तेरूर्ध्व प्रथक्छारणस्य पुन प्रवेदोऽनुपपन्न । न हि चटपरि- 

णामव्यतिरेकेण सदौ घट प्रवेशोऽस्ति । यथा घटे चूणोत्मना 

मदो ऽसुप्रवेश ›, णवमनेन आप्मना नामरूपकार्ये अनुप्रवेश 

आत्मन इति चेत् , श्रुलयन्तर।ञ् ‹ अनेन जीयेनासनानुप्रवि- 
इय › इति, नैव युक्तम , एकत्वाद्भ्मण । गृदार्मनस्प्मनेकेत्वात 

साक्यवत्वाच्च युक्तो घटे दरचूणौसनानुभवेक्न , सवरचूभे- 
स्य अप्रविष्टदशत्वाच्च । न प्वाल्मन ण्कत्व सति निरवयव 

त्वाद्प्रविष्टदेशाभावान्न प्रवेश उपपनयते, एथ साहं प्रवेष 

खा“ युक्तश्च प्रमे , श्रुतप्वात-- ‹ तदवाचुप्राविशत् ' 

इति । माबयवमयाम्तु , तर्हि सावयर्व॑प्यात अखे टस्तप्रवेशयन 

नामशूपकार्ये जीवात्मनानु वक्षा युक्त प्रेति चेत, न, 

अरान्यदेशत्वात । न हि कायात्मना परिणतस्य नामरूपा 

यदेश्न्यतिरेकेण आप्मद्चन्य प्रदगोऽस्ति य प्रविराजीवा- 

त्मना | कारणमेव चेपपरपरिगे , जीवाप्मस ज्यात् चया 

ध्रटो मरप्प्रवेशे घटत्व जहाति । " तदवाजुप्रावेशत ' इत च 

श्रृतने कारणानुभ्वेशचो युस्त । कार्यान्तरमय स्यादिति चेत 
-- तदेवानुप्रावि्नदिति जीबात्मरूप कार्यं नामरूपपरिणत 

कायान्तरमेव गपद्यत इति चेत्, न, विरोधात् । नहि 

घटो घटान्तरमापद्यते, व्यतिरेकश्चुतिविरोधान्च । जीवस्य 
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नामरूपकायंच्यतिरेकाञ्चुवादिन्य श्ुवयो विरुष्येरन्, तदा- 
पत्तौ माक्षासभनाच्च । न हि यतो सुन्यमान , चदेव आप- 

द्यते । न हि श्ृद्धलापनत्ति बद्धस्य तस्करादे । बाह्यान्तर्भेदेन 

परिणतमिति चेत्--तदेव कारण बह्म शरीराद्याधारत्वन 

तदन्तर्जीवास्मना आधेयसव्वेन च परिणतमिति चेत, न; ब 

दिष्ठस्य प्रवेशोपपत्ते । न हि यो यस्यन्तस्थ सणए्नत- 

<परविष्ट उन्यते । बदिषठस्यानुप्रवेश्च स्थात् , प्रवेशादाष्दाथस्यै 

ब दृष्टत्वातू--यथा गृह छृप्वा प्राचिक्दिति । जलसूयंका- 

दिप्रतिविम्बवत् प्रवेश स्यादिति चेत्, न, अपरिन्छिन्नत्वा- 

द्मूतेत्वाश्च । परिन्छिन्नस्य मूतेस्यान्यस्य अन्यन्न प्रसादख 

भावके जलदौ सू्कादिप्रतिबिम्बोदय स्यात, न त्वात्म 
न › अमूतैप्वात्त , आकाश्चादिकारणस्य आत्मन व्यापकला- 

त॒ । तद्िपरकृष्टदेश्षप्रतिबिम्बाधारवम्त्वन्तराभावाज्च प्रतिषि- 

म्बवत्मवेशो न युक्त । ण्व तर्हि नैवास्ति प्रवेश , न च ग- 

यन्तरजुपरभामे, ‹ तदेबाजुप्राविशत्' इति श्रुते । भ्र 

तिश्य नोऽतीन्द्रियविषये विज्ञानोत्पत्तौ निमित्तम् । न 

चास्माद्राक्यात् यन्नवतामपि विज्ञानभुरपद्यते । हन्त तद्य 

नर्थकत्वादपोद्यमेतद्वाक्यम् ‹ तत्सृष्वा तदेवायुप्राविश्त् ' इति, 

न, अन्यार्थत्वात् । किम्थमस्थाने चच ? प्रकृतो श्यन्यो 

५ ८ त । 
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विवश्चितोऽस्य बाक्या्थं अस्ति, स स्मतव्य -- ‹ ब्रह्मवि- 

दाप्रोति परम " ‹ मलय ज्ञानमनन्त ब्रह्मः ‹यो वद् निहित 

गुहायम इति । तद्रिज्ञान च तिषक्षितप, प्रकृत च तन् । 

तरह्मस्रूपावगभाय च आकाशायज्ञमयान्त कार्यं प्रदश्शि- 

तत्र, नद्याबगमश्र आर-ध । ततरे अन्नमयादात्मनोऽन्यो- 

ऽन्तर आसप्मा प्राणमय , तदन्तमनोमयो विज्ञानमथ इति 

वज्ञानगुहाया प्रबेदित्त , तञ्च च आनन्दमयो विशिष्ट 

त्मा प्रदित । अत परमनन्दमयलिङ्ाधिगमद्वारेण 

आ नन्दविवृद्धपवसान अ।प्मा । ब्रह्म पून तिष्ठा सर्वेति 

+^पास्पदो निभिकल्पाऽस्यामेव गुहायामधिग-नन्य रति 

लस्जचश्न प्रकलप्यत्त । स द्मन्ययापरभ्यत ब्रह्म, निर्धि्येष 

स्तान् , पिन्ोषमवरन्धा ब्ुपखा पेतुर --- यथा गहोश्चन्द्रा 

= पिश्चषमयन्ध । ण्वमन्त करणरुहात्ममयन्ओे ब्रह्मण उप 

ल~ वहेतु, सनिकषात , अ गभासातस्मकत्वान्च अन्तकम 
[2 णस्थर । यथा च जल्ेकविरिषटवनाच्युपलन्धि णव लुद्धि- 

जलयालोकविश्िष्न्मोपङन्धि स्यानं , तम्मातं उपलल्िवि 

हेतौ गुहाया निहितमिति प्रकरतमन । तद्ात्तम्थानीये त्विह 

पुनम्तत्मरष्ठा तन्तानुप्राविशदिप्युन्यते ॥ 

तदेवेदमाकाश्चादिकार्ण कायं सष्ठ तदनुप्रविष्टमिवान्त- 
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गौदहाया बुद्धौ द्रष्ट शोच मन्व विज्ञत्नित्येव विशेषवदुपर- 
भ्यते ¦ सर एव तख प्रेक्ष , तस्मादस्ति तत्कारण नद्य । 

अत॒ अस्तिप्वादस्तीप्येबोपखल्यव्य तत् । तत् का्थमनुप्र 

विश्य ›, किम् ? सच मूर्त त्यश्च अमूर्तम् अमवत् । मूतमूर्ते 
ह्यव्याकृतनामरूपे आत्मखे अन्तर्गतेन आत्मना व्याक्रियेते 

मूतमूतेशब्दवाच्ये । ते आत्मना त्वप्रविमक्तदेशकाडे इति 
छृत्वा आत्मा ते अभवदिप्युच्यते । किं च, निरक्त चानि 

रुक्त च; निरुक्त नाम निष्कृष्य समानासमानजातीयेभ्य 

देश्षकाङविशिष्टतया इद् तदिष्युक्तम् , अनिसक्त तद्विपदयीतम् ; 

गिरुक्तानिरुक्ते अपि मूतौमूतैयोरेव विशेषणे । यथा सच्च 
खच्च प्रयक्षपरोक्ष, तथा निरयन चानिख्यन च । निर- 

यन नीडम् आश्रय मूतद्ैव धम › अनिख्यन तद्विपरीतम् 
अमूर्तस्येव धम । अद्निरुक्तानिकयनानि जमूतेधमेप्वेऽपि 
व्याक्रृतविषयाण्येव, सर्गोत्तसकारभावश्रवणात् । यदिति 

प्राणाद्यनिरुक्त तदेवानिख्यन च । अता विक्ञषणानि अनू 

सस्य व्याकरृतविषयाण्येवैतानि । विज्ञान चेतनम्, अविज्ञान 

तद्रहिदमचेतन पाषाणादि । सत्य च व्यवहारविषयम्, अ 

धिकारात्, न परमाथेसत्यमू्, एकमेव हि परमा्थसत्य 

जह्य इह पुन ज्यवहारविषयमापेक्षिक सस्यम् , मृगद्रष्णि 
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काद्यनृतपेश्चथा उदकादि सलयसुन्यते । अनृत च तद्विपरी- 

तम् । कि पुन ? गणतत्स्वैमभवत् , सत्य परमार्थसत्यम् , 

कि पुनस्तत ब्रह्म, ‹ सस्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य इति प्रकृत- 

स्वात् । यस्मात सन्त्यदादिक मूतौमूतेधर्मजात्त यच्किचेद् 

सवैमविकषिष्ट विकारजातमेकमेव सन्छब्दवान्य ब्रह्माभवत् , 

तन्यतिरेफेणाभावान्नामरूपविकारस्य) तस्मात् तत् बह्म स- 

लयभियाचक्षते ब्रह्मविद । अस्ति नास्तीयत्ुपभरश्न प्रकृत , 

तस्य प्रतितचनविषये णतदुक्तम-‹ आत्माकामयत बहु स्याम् ' 

इति ! स यथाकाम च आकाक्चादिका्यं सत्त्यदादिरृक्षण 

स्वा तदनुप्रविहय पह्यञश्ण्वन्मन्वानो विजानन बह्मभवतं , 

तस्मात तदेवेदमाकाशादिकारण कायस्थ परमे व्योमन् हद्- 

यशुहाया निहित तस्रययावभासविद्ेषणोपरभ्यमानमस्ती- 

त्येव विजानीयादिप्युक्त भवति । ततत तस्मिन्नर्थे त्राह्मणोक्ते 

एष शोक मन्य भवति | यथा पूर्वेष्वन्नमयादात्मप्रकाश्च 

का पच्चस्वपि, एव सरवान्तरतमात्मास्ित्वप्रकाशकोऽपि म- 

स्त्र का्यंद्रारेण भवति ॥ 

इति षष्ठाचुवाकमाष्यम् ॥ 

“गुर 
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सारनाथ, बाराण्ती 

सप्तमोऽसुवाक, ॥ 

असदा इदमग्र आसीत् । ततो वै 

सदजायत । तदात्मान खयमङ्कुरत । 
तस्मान्तत्सुक्रतसुच्यत इति । यतर तत्सुक्क- 
तम् । रसो वै स । रस द्येवाय लन्ध्वा- 

न्दी जवति । को द्येवान्यात्कः प्राण्या- 

त्। यदेष आका जानन्दो न स्यात् । 

एष दयोवानन्दथाति । यद् द्येवेष एत 
स्मिन्नदटदयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽमय 

प्रतिषछा विन्दते। अथ सोऽमय गतो 
भवति । यदा दयेचैष एतस्मिनुद्रमन्तर 
क्करुते । अथ तस्य भय भवति । तत्तवैव 

भय विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष -छोको 
भवति ॥ १॥ 

इति सप्रमोऽतुवाक ॥ 
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असद्वा इदमत्र आसीत् । असदिति व्याकृतनामरूप 

विकशेषदिपररीतरूपम् अच्याछ्ृत ब्रह्म उन्यते, न पुनरलयन्त 

मेचासत् । न ह्यसते सलनन्मास्ि । इदम् इति नामरूपविक्षे- 

षवन्याकृत जगत , अत्रे पूर्वं प्राशुखत्ते जह्मैव असच्छब्दवा- 
न्यमासीत् । तत॒ असत वै सत् प्रविभन्तनामरूपविंशेषम् 

अजायत उप्पन्नम् । किं तत प्रविभक्त कायेमिति-- पितुरिव 

पुत्र “ नेया । तत असन्छब्दवान्य स्वयमेव आत्मानमेव 

अङ्कुरुत कृतवत् । यस्मादेवम् , तस्मात् तत् ब्रहैव सुत स्वय 

कते उन्यते । सख्य करै ब्रह्मेति प्रसिद्ध छोके स्वैकारणत्वात। 

यस्माद्वा स्वयमकसोत्सर्व सबौत्मना, तस्माप्युण्यरूपेणापि 

तदेव ब्रह्म कारण सुश्ृेतम उन्यतते । सर्वथापि तु फरूसव- 

न्धादिकारण सुञ्कवक्छब्द्बान्य प्रसिद्ध रोके । यदि पुण्य यदि 

ता अन्यत् सा प्रसिद्धि निले चेतनकारणे सति उपपद्यते, 

तस्मादस्ति ब्रह्म, सुक्ृतभरसिद्धेरिति । इतश्चास्ति , कृत “ रस- 

च्वात् । कतो रसत्वप्रसिद्धिजहयण इत्यत आहू-- यद्वै तत्सुछृत 

रसो वै स । रसो नाम दषे आनन्दकरो मधुराम्ला 
दि प्रसिद्धो छोके । रसमेव हि भय ठन्ध्वा प्राप्य आन- 

न्दी सुखी भवतति । नासत आनन्दहेतुप्व दृष्ट खोके । बाह्या 

नन्दस्राधनरदहिता अपि अनी निरेषणा ब्राह्मणा बाश्चरस- 
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लाभादिव सानन्दा दृश्यन्ते विद्वास , नून बह्मीव रसस्ते 

षाम् । तस्मादस्ति तत्तेषामानन्दकारण रसवद्रह्य । इतश्चा- 

स्ति, ते ° प्राणनादिकरियादरनात् । अयमपि हि पिण्डो 

जीवत प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानिति | एवे वायबी- 

या पेन्दरियकाश्च चेष्टा सहतै कायकरणैर्निरवलैमाना इ रय- 

न्ते । तचचैका्थन्रत्तित्वेन सहनन नान्तरेण वचेतनमसहत स 

भवति, अन्यत्रादशैनात् । तदाषहट--यत् यदि एष आका 

परमे न्योज्नि गुहाया निहित आनन्दो न स्यात्त न मते, 

को दयेव छोके अन्याते अपानचेष्टा कुयीदियथे । क भ्रा 

ण्यान् प्राणन वा कुर्यात्, तम्माद्स्ति तद्रह्म , यद्थौ कार्य 

करणप्राणनादिचेष्ठा , तत्क्रत एव च आनन्दो शोकस्य । कुत ? 

एष ह्यव पर आत्मा आनन्दयाति आनन्दयति सुखयति ल्मे 

धर्मानुरूपभ । स ण्वात्मा आनन्दृरूपोऽविश्यया परिन्छिक्नो 

निभाव्थते प्राणिभिस्यिथं । भयाभयहेतुत्वाद्धिद्दविदुषा 

रस्ति तद्रह्य । सद्रस्त्वाश्रयणेन ह अभय भवति , नासद्र- 

स्त्वाश्रयणेन भयनिवृत्तिरुपपयते । कथम भयहेतुत्मिति, 

उन्यते-- यदा ह्यव यस्मात् एष साधक एतस्मिन् 

ब्रह्मणि-- किंविरिष्टे ' अदुद्ये दरय नाम द्रष्टव्य विकार , 

दशंना्थप्वाष्िकारस्य , न श्यम् अदृङ्यम् , अनिकार 
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इत्यथ । एतम्मिन्नश्य अविकारेऽविषयभूते, अनात्म्ये 
अश्षरीरे यम्माद्श्य तस्मादनात्म्यम् , यस्मादनास्म्य 

तस्मारनिरुक्तम , वि्नेषो हि निरुन्यते , विशेपश्च विकार , 

अविकार च ब्रह्म, सर्व॑बिकारहेतुप्वात् तस्मान अनिरुक्तम् । 

यते ण्म तस्मद्निख्यन निरयन नीड आश्रय न निक- 

यनप अनिर्यनम् अनाधार तस्मिन एतस्मिन अटद्येऽना 

स्म्येऽनिसक्तेऽनिलयने सर्वकायैधमेबिङन्रण ब्रह्मणीति वाक्या- 

थ । अभयभित्ति क्रियाविशेषणम् । अभयामितिवा लिङ्गा 

नतर परिणम्यत्त । प्रतिष्ठा श्ितिमासभाव चिन्दते रभते ] 

अथ तला स॒ तस्मिन्नाना्वख भग्रहेतोरविन्याकृतस्यादश्ना- 

दभय गतो मवति । स्वरूपग्रतिष्ठो ह्यसौ यदा भवति, तदा 

नान्यत्पश्यति नान्यन्छृणोति नान्यद्विजानाति । अन्यस्य 

द्यनयतो भय भवति, न आत्मन णवर आत्मनो भय युक्तम् , 

तस्मात अत्मेव आत्मन अभयकारणम् । स्वैतो हि निर्भया 

ब्राह्मणा हश्यन्ते सन्य भयहेतुषु, तच्ायुक्तमसति भयन्नाणे 

ब्रह्मणि । तस्मात्तेषामभयद्शौनाद्स्ति तदभयकारण ब्रद्येति । 

कदा असौ अभय गतो भवति साधक यदा नान्यत्पश्यति 

आस्मनि चं अन्तर मेद् न कुरुते, तदा अभय गतो भवतीय- 

भिप्राय । यदा पुनरवियावस्थाया हि यमात् एष अविना 
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वान् अविद्यया श्रव्युपस्थापित बस्तु तैमिरिकद्धितीयचन्द्रव- 

तश्ययात्मनि च एतस्मिन् बरह्मणि, उत्त अपि, अरम् अस्प- 

मपि, अन्तर छिद्र भेददरन कुरुते , भेददशंनमेच हि भयका- 

रणम्, अस्पमपि मेद् पश्यतीलयर्थं । अथ तस्माद्धेददक्षनाद्धेतो 

तस्य मेददरचिन आत्मनो मय भवति । तस्माद्ास्मेनात्मनो 
मयकारणमविदुष , तदेतदाह--तत् ब्रह्म स्वेव भय मेद द्ि- 
नो विदुष ई्रोऽ यो मत्त अहमन्य ससारीलेवविदुष 
मेददृष्टमीश्चरास्य तदेव ब्रह्म अल्पमग्य तर कुवत भय भवति 

एकत्वेन अमन्वानस्य । तस्मात् विद्वानप्ययिद्वानेवासौ, योऽय- 

मेकमभिन्नमाप्मतन्त्व न पश्यति । उच्छेदहेतुददोनाद्धचुच्छे- 

द्याभिमततस्य भय मवति, अनुन्छेद्यो ह्यच्छेदहेतु , तत्र अ 
स्युन्छेदहेतौ उन्छेये न तददौनकार्य भय युक्तम् । सवै च 

जगद्धयव दूश्यते । तस्माज्ञगतो भयवशेनाद्वम्यते--नून तद- 

स्ति भयकारणमुन्छेदेतुरलुन्छे्याप्मकम् , यतो जगद्धिभेती 

ति । तत् एतस्मन्नप्यर्थे एष शोक भवति ॥ 

इति सघ्मायुवाकमाष्यम् ॥ 

॥ > 



अष्टमोऽनुवाक, ॥ 

भीषास्माढालत पवते । भीषोदेति 

सखये. । भीषास्मादभ्रिशचन्दरश् । यत्युधी- 
वति पश्चम इति । सैषानन्दस्य मीमा 

सा मवति। युवा स्यात्साधुयुवाध्या- 

यक । आदिष्टो दषिष्रो बलिष्ठ, । तखेय 

परथिवी सवौ विन्तस्य प्रणी स्यात् । स 
ण्को मासुष आनन्दः । ने ये कान मानुषा 

आनन्दा | १॥ 

स णको मनुष्यगन्ध्वाणामानन्द् । 

श्रोन्नियसख चाकामहतस्य । ते ये रात 

मलष्यगन्पर्वीणामानन्दाः । स णको 

देवगन्धवीणामानन्द । ओचियस्य चा- 
कामहतद्य । ते ये हात देवगन्ध्वाणामा- 

नन्दा, । स एक, पितुणा चिरलोकलोका- 
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नामानन्द्' । ओतरिथस्य चाकामहतस्य । 

ते ये शात पितृणा चिरलोकलोकानामा- 

नन्दा । स एक आजानजाना देवानामा- 

नन्द्, ॥ २॥ 

प्रोचियस्थ चाकामहतस्य । ते भे 

रातमाजानजाना देवानामानन्दा । स 

एकः कमेदेवाना देवानामानन्द्" । ये 

कमणा देवानपियन्ति । ओओचियस्य चा- 
कामहतस्य । ते ये हात कमैदेवाना देवा- 

नामानन्दा' । स णको देवानामानन्द् । 

आआनधियस्य चाकामहतस्य । तेये दात 

देवानामानन्दा । स ण्क इन्द्रस्था- 

नन्द् ॥ ३॥ 

आओधियस्थ चाकामहतस्य । ते ये दात- 

मिन्द्रस्थानन्दा । स एको ब्रहस्पतेरान- 

न्द्" । ओलियस्थ चाकामहतस्य । तेये 

चात ब्हस्पतेरानन्दा । स एकः प्रजाप 
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तरानन्द, । ओआ्रोलिथस्य चाकामहतस्य । 
ते ये हात प्रजापतेरानन्दा । स णको ज- 
दण नन्द् । श्रोचियस्य चाकामह- 
लस्य ॥ ४॥ 

भीषा मयेन अस्मात वात पवते । भीषोदेति सूय । 

भीषा अस्मात् अभिश्चन्द्रश्च । मृव्युर्धाबति पञ्चम इति । 

वातादयो हि महाह स्वयमीश्चरा सन्त पवनादिकार्येष्ना- 

यासबहुखेषु नियता प्रवतेन्ते, तद्युक्त प्रक्षास्तरि सति, 
यस्मा नियमेन तेषा प्रवतैनम् , तस्मादस्ति भयकारण तेषा 

प्रश्चास्तर ब्रह्म । यतस्ते श्रूया इब राज्ञ॒ अस्मात ब्रह्मण 

भयेन प्रवतेन्ते तेश्च भयकारणमानन्द ब्रह्म । तस्य अस्य 

ब्रह्मण आनन्दस्य ण्षा मीमामा विचारणा भवति | फि- 

मानन्दस्य मीमास्यमिति, `उन्यते--- किमान-दो विषयवि 

षयिस धजनित रौकिकानन्दवत् , आहोखित् खाभा- 

विके , इदयवमेषा आनन्दस्य मीमासा ॥ 

तत्र लौकिक नन्दो बाह्याध्यास्मिकसाधनसपत्तिनि- 

भिन्त उक्छृष्ट । स॒ य एष निर्दिश्यते ब्रह्मानन्दानुगमार्थम् । 

अनेन हि प्रसिद्धेन आनन्देन व्यादृत्तविषयलयुद्धिगस्य 
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आनन्दो ऽनुगन्तु शक्यते । लौकिको ऽप्यानन्द् ब्रह्मानन्द 

स्यैव मात्रा, अविद्यया तिरस्करियमाणे विज्ञाने उच्छृभ्यमा 

णाया च अविद्याया बह्यादिभि कर्मवक्षात् यथाविज्ञान 

विषयादिसाधनसवन्धवश्चा्च विभाव्यमानश्च रोकेऽनव 

स्थितो छौकिक सपद्यते, स॒ एव अविद्याकामक्मापकर्षेण 

मतुष्यगन्धवौदयुत्तयेत्तरभूमिषु अकामहतविद्ठच्छोत्रियप्रयक्षो 
विभाव्यते शतगुणोत्तरोत्तरोप्कर्षण यावद्धिरण्यगभस्य च 

ह्मण आनन्द इति ॥ 

निरस्ते प्वविद्ाछ्ते विषयविषयितिभागे, विद्यया स्वाभा 

विक परिपूर्णं एक आनन्द अद्भैत भवतीत्येतमर्थ 
विभावयिष्यक्नाह-- युवा प्रथमवया › साधुयुवेत्ति साधु 

श्रासौ युवा चेति यूनो विननेषणम् , युवाप्यसाघरुभेवति सा 

धुरययुवा, अतो विशेषण युवा स्यार्साधुयुबेति, अध्या 

यक अधीतवेद । आश्षिष्ठ॒ आशास्वृतम , ददटिष्ठ द्द 

तम ; बदिष्ठ॒ बरवत्तम ;, एत्रमाभ्यात्मिकसाधनसपन्न । 

तस्येय प्रथिवी उर्वीं सर्वां वित्तस्य वित्तेनोपभोगसाधनेन 

दृष्टर्थनादृष्टार्थन च कमेसाधनेम सपन्ना पृणौ राजा परथि 

वीपतिरिय्थं । तस्य च य आनन्द , स एक मानुष मतु 

ष्याणा प्रकृष्ट एक आनन्द । ते ये दात मानुषा आनन्दा ; 
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स एको मनुष्यगन्धबौणामाननल , मानुषानन्दातं रातगुणे- 

नोप्कृष्ट॒मनुष्यगन्धकौणामानन्द भवति । मनुष्या सन्त 

कर्मविद्याविशेषात गन्धर्वस्व प्राप्ता मुप्यगन्यवौ । ते ह्यत 

धानादिराक्तिसपन्ना = सूक्ष्मकायैकरणा , तम्माप्मतिघता- 

स्पत्व तेषा ददप्रतिघातशक्तिसाधनसपत्तिश्च । तत्त॒ अप्र- 

तिहन्यमानस्य प्रतीकारवत मनुष्यगनधर्वस्य स्यानित्तनसा- 

द । तत्परसादविषेषाप्सुखविशेपामिव्यक्ति । एन पू्ैखा 

पूवस्या भूमेरुत्तरस्यायुत्तरस्या भूमौ प्रसालचिश्चेपत इतण 

णेन आनन्दोप्कषे उपपदते । प्रथम तु अकामहताग्रहण म- 

नुष्यविप्रयभोगकामानमिहतस्य श्रोधियस्य मदुप्यामन्दान् 

शतगुण आनन्दोतकप मनु्यगन्धनण तुरयो वक्तव्य 

दयेयमथम । माुयुवा अभ्यायव इति श्रोियप्याव्रजिनपये 

गृह्यते । त ह्यविशेष्टे सवेत । अकामहतस्व तु विपयोरतषाप 

कषत सुखो्कपापकप। यर विशेष्यत । अत॒ अकामहतम्रह 

णम , तद्विपत शतगुणदुख।प्कर्षोपलव्ध अकामहटपतप्वस्य 

परमानव्दषाधनिसाधनस्वविधानाथम । व्यार्यापमन्य । 

द्वगन्धवा जातित ण्व । चिरछोकलाफानाभित्ति पितृणा 

विशेषणम् । चिरकाङस्थायी छोको येषा पितृणाम्; त ॒चि- 

रलोकलोका इति । आजान इति देवरोक तस्मिन्ञाजाने 
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जाता आजानजा देवा, स्मातैकर्मैविेषतो देवस्थानषु 

जाता । कमंदेवा ये वैदिकेन कमणा अभ्निहोतादिना केव 
छेन देवानपियन्ति । देवा इति तयस्िशद्धविभुज , इन्द्र 

स्तेषा स्वामी › त्च आचार्यो बृहस्पति । प्रजापति विराद् 

ज्ैटोक्यशरीरो ब्रह्मा समष्टिव्यष्िरूप ससारमण्डङन्यापी । 

यतैते अनन्द्भेदा एकता गच्छन्ति, धर्मश्च तश्निमित्त 

ज्ञान च तद्टिषयम् अकामहतत्व च निरतिशय यव, स 

एष हिरण्यगर्भो ब्रह्मा, तस्यैष आनन्द शओओत्रियेण अवृ 

जिनेन अकामहतेन च सर्वेत प्रयक्षयुपरभ्यत । तस्मादे 

तानि त्रीणि साधनानीलयवगम्यते । तत्र श्रोच्नियत्वावृजि 

नप्वे नियते, अकामहतत्व तु उल्कृष्यत इति प्रछृश्साधनता 

अवगम्यने । तम्य अकामहतव्वप्रकषेतश्चोपरभ्यमान श्रोत्रि 

यप्रयक्नो ब्रह्मण आनन्द यस्य परमानन्दस्य सान्रा ण्क 

देश , ८ ण्तस्थै पानन्द्म्यान्यान मूतानि मात्रामुपजीवन्ति" 

इति श्रुलखन्तरात् । स एष आनन्द -यद माचा ससुद्राम्भस 

इव विधरुष प्रावभक्ता यललैकता गता --स एष परमानन्द 
स्वाभाविक , अद्वैतात्, आनन्दानन्दिनोश अविभागोऽघ्र ॥ 

स यश्चाय पुरुषे । यश्चासावादिलये । 

स एक, । स य ण्ववित् । अस्माष्लोका- 
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त्प्ल । ण्तमन्नमयमात्मानसुपसक्रामति। 

एत प्राणमयमात्मानसुपसक्रामति । एत 

मनोमयमात्मानसुपसक्रामति । ण्त वि 

ज्ञानमयभात्मानसुपसक्रामति । ण्तमान- 

न्दमयमात्मानसुपसक्रामति । तदप्येष 

छोको भवति ॥ ० ॥ 

इति अष्टमोऽनुवाक ॥ 

तदेतन्मीमासाफलमुपसद्धियते---म यश्चाय पुरुष इति । 

य॒ गुहाया निष्ठित परमे व्योन्नि आकाशादिकायं सष्ठ 
अन्नमयान्तमं , तदवेपाुप्रविष्ट , स य इति निश्चीयते | को- 

ऽसौ? अय पुरुपे । यश्चासावादित्ये य परमानन्द 

्रोत्रियप्रयक्नो निविष्ट, यस्थैकदेशा ब्रह्मादीनि भूतानि 
सुसराहौण्युपजीवन्ति, स ॒यश्चासायादिप्ये इति निरदिं्यते । 

स णक भिन्नप्रदेशघटाकाशाकाश्ेकत्ववत । नलु तन्नि्ेशे 
स॒ यश्चाय पुरुष हयविशेषतोऽध्याप्म न युक्तो निर्दे , 

यश्चाय दक्षिणेऽक्षक्निति तु युक्त, प्रसिद्धत्वात् । न, परा- 

धिक्षारात् । परो यात्मा अत्र अधिषत ! अदृश्येऽनास्मये ' 

° भीषास्माद्ात पवते" ‹ सैषानन्दस्य मीमासा ` इति । न 
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हि अकस्मादप्रकृतो युक्तो निरदषुम् , परमात्मविज्ञान च विव 

क्षितम् । तस्मात् पर एव निर्दिदयते---स एक इति । नन्वा 

नन्दस्य मीमासा प्रकृता तद्या अपि कटभुपसदहतैव्यम् । 

अभिन्न स्वाभाविक आनन्दं परमास्मैव, न दिषयविषयि 

सबन्धजनित इति । नयु तदबुरूप एव अय निर्देश -- 

स यश्चाय पुरषे यश्चासावादित्ये स एक ` इति भिन्नाधि- 

करणस्थविशेषोपमर्देन । नन्वेवमप्यादिलविशेषमरणमनथं 

कम्, न अनर्थकम् , उर्कर्षापकषौ पोहाथैत्वात् । द्वैतस्य हि यो 

मूतामूतैक्षणस्य पर उत्कषे सवित्रभ्यन्तगेत स चेत्पुरु 
षगतविशेषोपमर्देन परमानन्दवमपेव्ष्य समो भवति, न कथि 

दुत्कर्षोऽपकर्षो वा ता गति गतस्येयभय प्रतिष्ठा विन्दत 
इत्युपपन्नम् ॥ 

अस्ति नास्तीयतुप्रश्रो व्यारयात । कायैरसखाभप्राण- 

नाभयप्रतिष्ठाभयद् शनोपपत्तिभ्योऽस्तयेवं तद्ाकार्चादिकारण 

ब्ह्मेयपाकृत अनुभ्रञ्न एक , द्वाबन्याुप्र भौ बिद्दविदुषो 

रह्यभराध्यप्राप्िविषयौ , तत्र विद्वान्समदइनुते न समश्नुत इत्य 

चुप्रभ्रोऽन्य , तद्पाकरणायोन्यते । मध्यमोऽनुप्रभ्र अन्त्या 

पाकरणादेव अपात इति तदपाकरणाय न ययते । स य 

कथित् एव यथोक्त ब्रह्म उप्सृज्योत्कर्षापकर्षमद्रैत सल ज्ञा- 

५ ए व & 
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नमनन्तमस्मीयेव वेत्तीति ण्ववित , एवदा-लस्य प्रकृतपरा- 

मशौ्त्वान 1 स किम? अस्माहोकासयेय रष्टारष्ेष्टविषय- 

समुलायो हि अय छोक , तस्मादस्माह्लोकासम्ेय प्रयाबूय निर- 

पथा भूत्वा णत यथाव्यारयातमु अन्नमयमात्मानमुपसक्रा- 

मति विषयजातमन्नमयाप्पिण्डार्मनो व्यतिरिक्त न पश्यति, 

सर्व म्थूलखभूतमन्नमयमासान पर्यतायथे । तत॒अभ्यन्तर- 
मेत प्राणमय सवीन्नमयात्मस्थमविभक्तम् । अथैत मनोमय 

विज्ञानमयमानन्नमयमात्मानमुपसकामति । अथाहदयेऽना- 

त्म्येऽनिरक्तडानलयनेऽभय प्रतिष्ठा चिन्न्ते ॥ 

तथैतशचिन्त्यम-- कोऽयमेवधित् , कथ वा सकामतीति, 

कि प्ररस्मादाप्मनाऽन्य सकमणकतां प्रनिभक्त, उत म 

पतरेति । कि तत “ चन्यन्य स्यात्त श्रुतिविरोय -- ^त- 
तष्टा तल्बामुप्राविक्च ' " अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति । न 

स वल ' ‹ण्कमवाद्वितीयम्' तत्त्वमसि" इति । अथ स 

ण्व आनन्दमयमात्मानमुपसक्छामतीति, कमकवृत्वानुपपत्ति । 

परभ्यै च ससारिद्र पराभावे वा । यद्युभयथा प्राप्न 

दोषो न पारहतुं शक्यत इति, व्यथा चिन्ता । अथ अन्यत- 

स्मिन्पक्षे दोषाभापि वतीये वा पक्षे अदुष्ट स एव्र शा- 

ख्ार्थं इनि व्यर्थैव चिन्ता, न, तज्निरधारणाथत्वान् । सत्य 



त्रह्मानन्दबह्की । ११५ 

प्राप्नो दोषो न शक्य परिहतुमन्यतरस्मिन् वतीये वा पक्षे 

अदुष्ट अवघृते व्यथौ चिन्ता स्यात्, न तु सोऽवधृत इति 

तदवधारणा्थैष्वाद्थैवत्येवैषा चिन्ता । सत्यमथेवती चिन्ता, 

शाखा थीनधारणा्थैखात् । चिन्तयसि च त्वम्, नतु निर्णे- 

ष्यसि; किं न निर्णेततग्यमिति वेद्बचनम् 2 न , कथ तर्हि ? बहु- 

प्रतिपक्षत्वात् , एकत्वनादी त्वम् , वेदा्थ॑परत्वात् , बहबो दहि 

नानातववादिनो बेदबाक्या प्वस्मतिपक्षा , अतो ममाशङ्का- 

न निर्णेष्यसीतिं । एतदेव मे सखवस््ययनम्--~- यन्मामेकयो- 

गिनमनेकयोगिबहुभ्रतिपक्षमाप्थ । अतो जेष्यामि सवौन्, 

आरभे च चिन्ताम् ॥ 

स एव तु स्यात् , तद्भावस्य विबश्षितप्वात् । तद्विज्ञानेन 

परमात्ममावो हि अत्र विवक्षित -- ' ब्रह्मविदाप्नोति परम" 

इति । न हि अन्यस्य अन्यभावापत्तिरुपपञ्चते । नलु तस्या 

पि तद्धावापत्निरदुपपन्नैव । न, अविद्याकृतानात्मापोह्ार्थ 

त्वत्त । या हि ब्रह्मविद्यया श्वास्मप्रा्िरुपदिरयत, सा अ 

विद्याकरतस्य अन्नादिविश्चेषाप्मन आत्मत्वनाध्यासेपितस्य 

अनात्मन अपोहा्था । कथमेवमथेता अवगम्यते ° विद्यामा 

त्रोपदेश्यात् । विद्यायाश्च दृष्ट कायंमविद्यानिवृत्ति , तेह 

विधामात्नमात्मप्राप्तौ साधनयुपदिशयते । मामैनिज्ञानोपदेशाव 
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न्ति चे, तदाप्मल विद्यामानसाधनोपदेश्चाऽहतु । क- 

स्मत ? देद्यान्तरप्राप्रौ मार्गविज्ञानोपदेशदर्शनात । न दहि 

ग्राम ण्व गन्तेति चेन › न, वैधर्म्यात् । तच्र हि प्रामविषय 

नोपदिश्यते, तस्पराप्निमागेविषयमेबोपदिरयते विज्ञानम, न 

तथ् ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेण साधनान्तरविषय विज्ञान 

मुपदिष्यते । उक्तकमादिसाधनपेक्च ब्रह्मविज्ञान परपरा 

साधनभ्ुपदिशयत इति चेत, न, नियत्ान्मोक्षस्येलयादि- 

ना प्रप्युक्तस्वान । श्रुतिश्च ‹ तस्सरष्वा तदेवानुप्राविशत् ' 

इति कायस्य तदाप्मत्व ददयतति | अभयत्रतिष्ठोपपत्तेश्च । 

यदि हि चिव्यावान स्वाप्मनाऽन्यन्न परयति, तत अभय 

प्रतिष्ठा विन्दत इति स्यात , भयहेतो परस्य अन्यस्य अभमा- 

वात् । अन्यस्य च अविश्याक्त्प्वे विद्यया अवस्तुत्वदशेनो- 

पपत्ति , तद्धि द्वितीयस्य चन्द्रस्य असनत्वम् , यदतैमिरिकेण 

चश्ुष्मता न गृह्यत , नैव न गृह्यत इति चेत , न , सुषुप्रस- 
माहितयोरमहणातं । सुषुप्रऽमहणमन्यासक्तवदिति चेत, न; 

सनीग्रहणात । जाग्रस्स्वप्रयोरन्यस्य ब्रहणाप्सन्त्वमेवेति चेन् ; 

न, अविद्यातप्वात् जाभ्रत्स्वप्रयो , यद्न्यभ्रहण जाप्रसस्व- 

प्रयो , तदविद्याकृतम् , विद्याभावे अभावात् । सुषुपे अप्रह- 

णमपि अविद्याकरतमिति चेत् , न; स्वाभाविकल्वात् । द्रव्यस्य 
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हि त्वमविक्रिया, परानपेक्षत्वात्, तिक्रिया न तत्त्वम, 

परापेक्षव्वात् । न हि कारकपिक्ष वस्तुनस्तत्त्वम्, सतो 

विशेष कारकापेक्ष , विकशषेषश्च विक्रिया, जाग्ररसखप्रयोश 

रह्म विरोष । यद्धि यस्य नान्यापेश्च स्वरूपम् , तत्तस्य त 

स्वम् , यदन्यापेक्षम् , न तत्त्वम्, अन्यामवे अभावात् । 

तस्मात् स्वाभाविकत्वात् जाभ्रस्सप्रवत् न सुधुपमे बिशेष । 

येषा पुनरीनरो अन्य आत्मन , कार्यं च अन्यत्, तेषा भया 

निवृत्ति , भयस्य अन्यनिमित्तत्वात् , सतश्च अन्यस्य आप्म- 

हानानुपपत्ति । न च असत आस्मलाम । सापेक्षस्य अन्यस्य 

भयहेतुत्वमिति बेत् , न , तस्यापि तुस्यल्वात् । यद्धमौच्यनु 

स्ायीभूत निलयमनिय बा निमिन्तमपेक्ष्य अन्यद्भयकारण 

स्थात् , तस्यापि तथाभूतस्य आप्महानाभावात् भयानिवरत्ति , 

आस्मह्यान वा सदसतोरितरेतरापत्तौ सर्वत्र अनाश्वास 

एव । एकत्वपक्षे पुन सनिभमिन्तस्य ससारस्य अविधा 

कष्पितत्वाददोष । तैभिरिकषृष्टस्य हि द्वितीयचन्द्रस्य 

न आत्मलामो नाश्चो वा अस्ति । विद्याचिद्ययो तद्धमेत्व 

मिति चेत्, न, प्रयक्षत्वात् । विवेकानिवेकौ रूपादिवत् 

परयक्षावुपरभ्येते अन्त करणस्थौ । न हि रूपस्य प्रयश्चस्य 

सतो द्रधरधभत्वम् । अविद्या च स्वाञ्ुभवन रूप्यते-- मूढो 
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ऽहम् अनिचिक्त मम विज्ञानम् इति । तथा विद्याविवेको 

अनुभूयत । उपदिशन्ति च अन्येभ्य आत्मनो विद्या बुधा । 

तथा च अन्ये अवधारयन्ति । तस्मात नामरूपपक्षस्यैव 

विव्याविदये नामरूपे च, न आस्मधर्मौ, ' नामरूपयेर्निवैहिता 

ते यदन्तया तद्भय ` इति श्रुलयन्तरात । ते च पुननौमरूपे 

सवितयैहोरातरे इव॒ कर्पते, न परमाथतो विद्यमाने । 

अभेदे ‹ ण्तमानन्दमयमात्मानमुपसक्रामति ` इति कर्मक्ै- 

प्वालुपपत्तिरिति चेत्, न, विज्ञानमाल्लप्वात सक्रमणस्य । 

न जद्युकादिवत सक्रमणमिहोपदिदयते , किं ति, विज्ञान- 

माल्ञ सक्रमणश्रतेरथं । ननु सुरयमेव सक्रमण श्रुयते--उप- 

सक्रामतीति इति चेत्, न , अन्नमये अदृशेनात् । न हि अन्न 

मयमुपसक्रामत बाह्याद्म्माह्लोकात् जत्छूकावत् सक्रमण दष्य- 

ते, अन्यथा वा । मनोमयद्य बहि्निगतस्य विज्ञानमयस्य वा 

पुन प्रल्याबृत्या आत्मसक्रमणमिति चेत्, न); स्वाप्मनि 

क्रियातिसेधात । अन्योऽ्नमयमन्यमुपसक्रामतीति प्रय 

मनोमयो विज्ञानमयो वा स्ात्मानमेवोपसक्रामतीति विरोध 

स्यात् । तथा न आनन्दमयस्य आत्मसक्रमणमुपपद्यते । 

तस्मात्त न प्रापि सक्रमणम् , नापि अन्नमयादीनामन्यतम- 

करठुंक पारिशोष्यादन्नमयादानन्दमयान्ताऽ्मव्यतिरिक्तकरैक 



अरक्षान दबी । ११५९ 

ज्ञानमान्न च सक्रमणञुपपदयते । ज्ञानसात्रस्वे च आनन्दम- 

यान्त स्थस्थैव सर्वान्तरस्य आकार्चाच्यन्नमयान्त कार्यं सा 

अचुप्रतिष्टस्य दरदयणुहाभिसबन्धादन्नमयादिष् अनात्मसु 

आप्मविश्रम सक्रमणात्मकविवेकविज्ञानाप्पत्या विनश्यति । 

तदतस्मिन्नविद्याविश्रमनाहे सक्रमणरहाब्द उपचयते, न हि 

अन्यथा सर्वगतस्य आत्मन सक्रमणमुपप्ते । वस्त्व 

न्तराभावाच्च । न च सखाप्मन एव सक्रमणम् । न हि जद 

का आत्मानमेव सक्रामति । तस्मात् सय ज्ञानमनन्तं बरह्येति 

यथोक्तलक्षणात्सप्रतिपत्यथेमेव बहुभवनसर्गप्वेशरसलाभा 
भयसक्रमणादि परिकस्प्यते ब्रह्मणि सर्वैव्यवहारविषये , न 

तु परमाथतो नि्चिकस्प ब्रह्मणि कश्चिदपि विकस्य 

उपपद्यते । तमेत निर्धिकल्पमाप्मानम णव क्रमेणोपसक्र- 

म्य विदित्वा न पिभेति कुतश्चन अभय प्रतिष्ठा विन्दत 

इत्यतस्मश्र्थेऽपि एष श्लोक भवति । स्वस्यैव अस्य 

अकरणस्य आनन्दवरस्यर्थस्य सक्षेपत प्रकाङानाय एष मन्त्रो 

मवति ॥ 

इति अष्टमाञ्चुघाक्षभाष्यम् ॥ 

-। १ 



नवमोऽतुवाक ॥ 

यता वाचो निवतन्ते। अप्राप्य मन- 

सा सह । आनन्द् ब्रह्मणो विन्रान्। न 

विभेति कुतश्चनेति । ण्त+ ह बावनत 

पति । किमह'< साधु नाकरवम् । किमर 

पापमकरवमिति । सय ण्व विद्वानेते 

आत्मानः^ स्ए्णुते । उपे श्येभैष ण्ते आ- 
त्मानः\.स्ण्रणुने । य ण्व येद् | इत्युपनि 
षत्.॥१॥ _ 

इति नवमो ऽनुवाक ॥ 
यत॒ यस्मान िधिकल्पान यथोक्तरक्षणान अह्वयान 

न्दत् आप्मन , बाच अभिधानानि द्रत्यादिसविकल्पवस्तु- 

बिषयाणे वस्तुसामान्या्निर्धिकस्पे अद्यऽपि ब्रह्मणि प्रयो- 

कठृभि प्रकाशनाय प्रचुज्यमानानि, अप्राप्य अप्रकाष्यैव 

निवर्तन्ते स्वसामध्योद्धीयन्ते । मन इति प्रययो विज्ञानम । 

तच्च, यतव्ाभिवान परषरत्तमतीन्द्रियऽप्यर्थ, तदर्थे च प्रवतैतेप्र 

काश्चनाय । यत्र च विज्ञानम, तन्न वाच प्रवृत्ति । तस्मात्त 

सहैव वाडूमनसया अभिधानप्रययो प्रवृत्ति स्ैत्र । त 



न्रह्मनन्दवहयी । १२१ 

स्मात् ब्रह्मप्रकाशनाय सर्वथा प्रयोक्ठृभि प्रयुज्यमाना 

अपि वाच यस्माद्प्रययविषयादनभिधेयाददुश्यादिबिशे 

षणात् सदैव मनसा विज्ञानेन सर्वप्रकाकनसमर्थेन निव 

तैन्ते, त ब्रह्मण आनन्द श्रोत्रियस्य अबृजिनस्य अका- 

हतस्य सर्वैषणाविनिञक्तस्य आत्मभूत ॒विषयविषयिस- 

बन्धविनि्क्त स्वाभाविक नियमविमक्त परमानन्द तर 

हमणो विद्धान् यथोक्तेन विधिना न बिभति कुतश्चन, 

निमित्ताभावात् । न हि तस्माद्विद्ुष अन्यद्र्त्वन्तरमस्ति 

भिन्न यतो बिभेति । अविद्यया यदा उद्रमन्तर कुरते, 

अथ तस्य मय भवतीति हि युक्तम । विदुषश्च अविद्या 

कायस्य तैमिरिकदृष्टदधितीयचन्द्रवत् नाशाद्धयनिभित्तस्य न 

बिभेति कुतश्चनेति युञ्यते । मनोमये च उदाहृत मन्त्र , मन 

सो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वातं । तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोष्य तस्सतुखर्थ 

न बिभेति कद्गचनेति भयमात्र प्रतिषिद्धम्, इह अद्धैत 

विषये न बिभेति छतश्चनेति मयनिमित्तमव प्रतिषिभ्यते | 

नन्वस्ति भयनिमित्त साध्वकरण पपक्रिया च । नैवम् | 

कथमिति, उन्यते-- एत यथोक्तमेवविदम् ; ह वाव इय 

वधारणार्थो, न तपति नोदेजयति न सतापयति । कथ 

पुन साध्वक्ररण पापक्रिथा च न तपतीति, उन्यते-- किं 
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५ 
कर्मा साधु शोभन कर्म नाकरव न कृतवानस्मि इति 

[^ पश्चास्सतापो भवति आसन्ने मरणकष्े, तथा किं कस्मात् 
पाप प्रतिषिद्ध क्म अकरव छरतवानस्मि इति च नरकपत- 
नादिदु खभयात् तापो भवति । ते णते साध्वकरणपाप- 
करिये णवमेन न तपत , यथा अविद्धास तपत । कस्माप्पु- 

नलधिद्धास न तपत इति, उन्यते--स य ण्बविद्धान् एते 

साध्वसाधुनी तापहेतू इति आप्मान स्प्रणुते प्रीणाति 
बरख्यति वा, परमात्मभवेन उभे परयतीलय्थं । 

उभे पुण्यपाप हि यस्मात् एवम् एष विद्वान् णते आल्मा 

नाप्मरूपेणैव परण्यपापे स्वेन अिगेषरूपेण शून्ये कृत्वा आ 

प्मान स्प्रणुत णवे । क 2 य ण्व वेद यथोक्तमदैतमानन्द 
जह्य वेद्, तम्य आर्मभावन हृष्टे पुण्यपापे निर्वीर्ये अतापके 

जन्मा तरारम्भके न मवत । इतीयम ण्व यथोक्ता अस्या 

चत्ल्या ब्रह्मविध्योपरनिषत; सर्वाभ्य विधाभ्य परमरस्य 

दश्षितमिद्यथं --पर शरेय अस्या निषण्णमिति ॥ 

इति नवमासुवाकभाष्यम् ॥ 

इति श्रीमप्यरमहसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोवि-दमगव- 

पपूज्यपादश्चिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ 

तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये ब्रह्मानन्द्वह्वी भाष्य 
सपूर्णम् ॥ 
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भयुबह्धी ॥ 
~~~ ----~- 

ध ६, |स त्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म आकाशादिकार्यमन्न- 
मयान्त रूष तदेवानुप्रविष्ट विषेषवदिवो- 

| 0 परुभ्यमान यस्मात् , तस्मात् सर्वकाथैवि- 
लक्षणम् अदृश्यादिधम॑कमेव आनन्द तदे 

वाहमिति विजानीयात् › अनुप्रवेश्षस्य तदथल्वात् , तस्यैव 
विजानत दुमा्चुमे क्मणी जन्मान्तरारम्भके न भवत 
इद्येवमानन्दवरस्या विवक्रितोऽयै । परिसमाप्रा च ब्रह्म 
विद्या । अत॒ पर ब्रह्मविव्यासाधन तपो वक्तव्यम् , अन्नादि- 
विषयाणि च उपासनान्यजुक्तानीयत इदमारभ्यते 

न््- ~ 

शर्वे वारुणिः । वरूण पितरसुपससा 
र । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एत 
त्पोवाच । अन्न धाण चक्षु ओतच्र मनो 
वाचमिति । त.« होवाच । यतो वा इमा- 
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नि भूतानि जायन्ते । मेन जातानि जी- 

चस्ति । मरत्प्रयन्त्यभिसविहशास्ति। तदि 

जिज्ञासस्व । तद्रद्येति। म लपोऽलप्य 

त । म तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 

इति प्रथमोऽनुत्राक ॥ 

आरथायिका बिद्यास्तुतय, प्रियाय पुनाय पिच्रोक्तेति-- 

शर्वे वारुणि । वै-शब्द॒प्रसिद्धानुस्मारक , शरशुरत्येव 
नामा प्रसिद्धो अलुस्मायेते, वारुणि वरुणस्यापत्य वारुणि 

वरुण पित्तर ब्रह्म चिजिज्ञाञ्ु उपससार उपगतवान-- 

अधीहि भगवो ब्रह्म इयनेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय 
फथय । स च पिता बिधिवदुपसन्नाय तस्मै पुत्राय एतन् 
नचन प्रोषाच-- अन्न प्राण चक्षु श्रोतम् मनो बाचम 

इति । भन्न शरीर तदभ्यन्तर च चणम अत्तारम् अन- 

न्तरभूुपरुग्धि साधनानि चक्षु शोच मनो वाचम् इयेतानि 
ब्रह्मापरुच्धौ द्वाराण्युक्तवान । उक्त्वा च द्रारभूतान्येतान्य- 
न्नादीनि त श्रगु होवाच ब्रह्मणो लक्षणम । किं तत् 

यत॒ यस्मात् वा इमानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि भूतानि 
जायन्ते, थेन जातानि जीवन्ति भाणान्धारयन्ति वर्धन्ते, 



भृगुवह्टी । १२७ 

विनाश्चकाठे च यत्प्रयन्ति यद्भ्म प्रतिगन्छन्ति, अभिसवि 

शन्ति तादास्म्यमेव प्रतिपद्यन्ते, उस्पत्तिस्थितिङ्यकाखेषु य 

दाप्मता न जहवि भूतानि, तदेतद्रह्मणो खक्षणम् , तद्भय 

विजिज्ञासस्व विशेषेण ज्ञातुमिन्छसख , यदैवलक्षण जह्य तद् 

न्ादिद्वारेण प्रतिपद्यस्वेयथ । श्रुयन्तर च~ प्राणस्य प्रा 
णुत चश्चुषश्चश्ठुरुत शरोघ्रस्य ॒शरोत्नमन्नस्यान्न मनसो ये 

मनो विदुस्ते निचिक्युर्नह्म पुराणमग्रयम्` इति बरह्मोपरब्धौ 

द्वाराण्येतानीति दशयति । स भगु ब्रह्मोपठञ्धिहासाणि 

नरह्मरुक्षण च श्रुप्वा पिदु , तपो ब्रह्मोपरुष्धिसाधनप्वेन अ 
तप्यत तप्तवान् । कत ॒पुनरनुपदिषटस्यैव तपस सा धनत्वप्र 

तिपत्तिभर॑गो ? सावशेषोक्ते । अन्नादिन्रह्मण प्र्तिपन्तौ द्वार 

क्षण च यतो वा इमानि इलयाद्युक्तवान् । सावकशेष हि तत्, 

साक्षाद्रह्यणोऽनि्देशात् । अन्यथा हि स्वरूपेणैव नह्य निदे 

ञ्य जिज्ञासबे पुत्राय इदमिष्थरूप बह्म इति, न चैव नि 

रदिक्षत्, किं तर्हि, सावरोषमेबोक्तवान । अतोऽवगम्यते नू 
न साधना-तरमप्यपेक्ष॒ते पिता बह्मविज्ञान प्रतीति । तपोचि 

शेषप्रतिपत्तिस्तु सर्वसाधकतमत्वात्, सर्वेषा हि नियतसा 

ध्यविषयाणा साघनाना तप एव साधकतम साधनमिति हि 

प्रसिद्ध रोके । तस्मात् पित्रा अनुपदिष्टमपि नद्यविज्ञानसा 
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धनप्वेन तप प्रतिपद् भृगु । तच्च तपा बाह्यान्त करणम 

समाधानम, तहरकप्वाद्रक्यप्रतिपत्ते, ' मनसश्चेन्द्रियाणा च 

हयकाश्र्य प्रम तप । तञ्ञ्याय सवधर्मेभ्य म धर्मपर 
उन्यत ' इति स्मृत । स च तपस्तप्वा ॥ 

इनि प्रथमायुवाकभाष्यम् ॥ 



दवितीयोऽलुवाक. ॥ 
पनन) 

अन्न ब्रह्मेति व्यजानात् । अन्नाद्धधेव 
खल्विमानि श्रूतानि जायन्ते । अन्नेन 

जातानि जीवन्ति । अन्न प्रयन्वयभिसबि- 

शान्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरूण पि- 

तरश्चुपससार । अधीश मगयो अद्येति । 

`< होवाच । तपसा बद्य विजिज्ञासस्व । 

तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तप- 

स्तप्त्वा ॥ १॥ 

इति द्वितीयोऽनुबाक ॥ 

अन्न ब्रद्येत्ति व्यजानात् विज्ञातवान् । वद्धि यथोक्तल- 

क्षणोपेतम । कथम  अन्नाद्धयेव खलु इमानि भुतानि जा- 

यन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्न प्रयन्लयभिसविकश्ष- 

न्तीति । तस्मादयुक्तमन्नस्य ब्रह्मत्वमिलयमिध्राय । स एव 

तपस्तप्त्वा, अन्न ब्रह्मेति विज्ञाय क्षणेन उपपत्त्या च पुन- 
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रेव सशयसापन्न वरण पितरभुपससार---अधीहि भगवो 

ब्रह्मेति । क पुन । सकषथषतुरभ्येति, उन्यत--अन्नस्यात्प 

त्तिदशनान । तपस पुन पुनरुपदश्च सा वनातश्चयत्वाव- 

धारणार्थं । यावद्द्यणा छक्षण निरतिशय न भवति, या- 

वञ्च जिज्ञासा न निवतेते, ताचत्तप एव त साघनम, तप- 

सैव ब्रह्म विजिज्ञामम्बेलथ । अरञ्वन्यन ॥ 

दति दितीयासुवाकभाष्यम् ॥ 

4) ८ 
म 



तृतीयोऽनुवाकः ॥ 

प्राणो ज्रद्येति व्यजानात् । प्ाणाद्धधेव 

खल्विमानि भूतानि जायन्ते । चाणेन 

जातानि जीवन्ति । प्राण प्रयन्तयभिस्ि- 

चान्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणा पि- 

तरञुपससार ¦ अधीहि मगवो द्यति । 

`< होवाच । तपसा ब्रह्य विजिन्ञासख । 

तपो च्येनि । स तपोऽतप्यत । स तप- 

स्तप्त्वा ॥ १॥ 

इति तृतीयोऽनुवाक ॥ 

छ, + 



चतुर्थोऽनुवाकं ॥ 

मनो ब्रद्येनि व्यजानात् । मनसो चव 
रवल्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा 

जानानि जीवन्ति । मन प्रयन्यभिस्वि- 

छान्तीति । तद्धिज्ञाय । पुनरेव वरुण पि 

लरसुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मनि । 

त लोषाच । तपसा ब्रह्य विलजिज्ञासम्ब । 

तपो ब्रह्मति । स तपोऽतप्यत । स तप- 

स्तप्स्वा ॥ १॥ 

दृति चतुर्थोऽलुषाक ॥ 

„4. 



पथमोऽ्नुवाक ॥ 
~~~ ~ 

विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात् । चिनज्ञाना- 

थेव स्वस्विमानि भूतानि जायन्ते । वि- 

ज्ञामेन जातानि जीवन्ति । विज्ञान पथ- 

न्वयभिसबिशान्तीनि । तकिज्ञाय । पुनरेव 

वरूण पितरसुपससार । अधीहि भगवो 

ब्रह्मेति । त~< होवाच । तपसा ब्रह्म वि- 

जिज्ञासस् । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्य- 

त । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 

इति पश्चमोऽनुवाक ॥ 

व 



षष्ठोऽलुवाक ॥ 

आनन्दो ब्रह्मति व्यजानात्। आनन्दा- 

द्वधेव स्बल्विमानि भूतानि जायन्ते । आ- 

नन्दन जातानि जीवम्नि । आनन्द प्रय- 

न्यभिसविद्रान्तीति । सैषा भागवी वा- 
सुणी विद्या । परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता । 

सय ण्व येद् प्रतितिष्टनि। अन्नवानन्नादो 

भवनि । महान भवति । प्रजया पद्युभि- 

बरेद्यवच॑सेन । महान् कीलय ॥ १ ॥ 

हति षष्ठोऽनुबाक ॥ 

ण्व तपसा विष्ुद्धात्मा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्ष- 

णमपदयन शने शनै अन्तरलुभरविष्ट्य अन्तरतममानन्द् 

बरह्म 1वन्ञातवान तपसैव साधनेन श्रगु , तस्मात्त ब्रह्म 
विजिज्ञाघ्चुना बाह्यान्त करणसमाघानखक्षण परम॒ तप 

साधनमनुष्ठेयमिति प्रकरणाथे । अधुना आख्यायिका च 
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उपसहलय श्रुति स्वेन वचनेन आख्यायिकानिवैयमथैमा 

चष्टे । सैषा भागेवी श्गुणा विदिता वरणेन प्रोक्ता वारुणी 

विद्या परमे व्योमन हृदयाकाशगुद्ाया परमे आनन्दे 
अद्वैत प्रतिष्ठिता पर्सिमाप्रा अन्नमयादात्मनोऽधिप्रवृत्ता | 

य एवमन्योऽपि तपसैव साधनेन अनेनैव क्रमेण अनुप्रि 

इय आनन्द न्रह्य वेद्, स ण्व विद्याप्रतिष्ठानात प्रतितिष्ठति 

आनन्दे परमे ब्रह्मणि, ब्रहैव भवतीवयथ । दृष्ट च फक 

तस्योच्यते-- अश्नवान प्रभूतमन्नमस्य विद्यत इलयन्नवान् , स~ 
त्तामात्रेण तु सर्वो हि अन्नवानिति विद्याया विद्षा न स्यात् । 

एवमन्नमत्तीयन्नाद , दीप्राक्निभवतीयर्थं । महान्भवति । 

केन महन्त्वमियत आह-- प्रजया पृल्लादिना पञ्चभि गवा- 

्रादिभि ब्रह्मव्वंसेन जमदमज्ञानादिनिमित्तेम तेजसा । 
महा-भवति कीत्यी ख्यालया शुभाचारनिमित्तया ॥ 

दति षष्ठाुवाकभाप्यम् ॥ 



सपसमोऽनुवाक ॥ 

न्न न निन्व्यात । तद्रतम् । पाणो वा 

अन्नम् । दारीरमन्नादम् | प्राणे शासरप्र 

तिष्ठिलम । करीरे प्राण पतिठितः। त 

देतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य ण्तद्न्नमन्न 

प्रतिष्ठित वेद् प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्ना- 

दो भवति । महान् भवति । प्रजया पयु 

भिर्जह्यवर्च॑सेन । महान् कीरस्य ॥ १॥ 

इति सपमोऽुषाक ॥ 

किं च, अन्नेन द्वारभूतेन रह्म विज्ञात यस्मात् ; तस्मात् 
गुरुमिव अन्न न निन्धात, तत॒ अस्य णव ब्रह्मविदो रतम 

उपदिष्यते । त्रतोपदेश्नो अन्नस्तुतये, स्तुतिभाक्स्व व अन्नस्य 

ब्रह्मोपरन्ध्युपायत्वात् । प्राणो वा अन्नम्, शरीरान्त्भौवा- 
त्माणस्य । यन यस्यान्त प्रतिष्ठित भवति, तन्तस्यान्न भवती 

ति । शरीरे च प्राण प्रतिष्ठित, तस्मात् प्राणोऽन्न श्लरीर- 
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मन्ञादम । तथा शरीरमप्यन्न प्राणोऽन्नाद् । कस्मात् प्राणे 

शारीर प्रतिष्ठितम्  त्निभित्तत्वाच्छरीरस्थिते । तस्मात् 

तदेतत् उभय शरीर प्राणश्च अन्नमन्नादश्च । येनान्योन्य- 

स्मिन्प्रतिष्ठित तेनान्नम्, येनान्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनान्नाद् । 

तस्मात् प्राण शरीर च उभयमन्नमन्नाद च। सय एबम् 

एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति अन्नान्नादात्मनैव । किं 

च, अन्नवानन्नादो भवतीलयादि पूर्ववत् ॥ 

इति सप्तमायुवाकभाष्यम् ॥ 
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अष्टमोऽसुषाक ॥ 

अन्न न परिचक्षीत । तद्रतम् ! आपो 

वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्यो 

नि प्रतिशितम् । ज्योतिष्याप प्रतिष्ठि- 

ता । तदेतदन्नमन्ने परतिषशितम्। सय 

सतदन्नमन्ने प्रतिष्टित वेद प्रतितिष्ठति 

अक्नवानन्नादो मवति! महान्भवति । प- 
¢ © ५ ४५ 

जया पडुभित्रेक्मवचमेन । महान्कीद्यो ॥ 

इति अष्टमोऽनुबाक ॥ 

अश्न न परिचक्षीत न परिरेत । द्रत पूर्ववस्स्वुय्थम् । 

तदेवे शुभा्चुभकस्पनया अपरिद्रीयमाण स्तुत महीकरृतमन्न 
स्यात् । णव यथोक्तयुत्तरेष्वपि आपो वा अन्नम इलयान्षु 

योजयेत् ॥ 
इति अएटमसुवाकभाष्यम् ॥ 

"नको 



नवमोऽनुवाक, ॥ 
~~न 

अन्न बह कुर्वीत । तद्रतम्। एथिवी 
वा अन्नम् । आकाशोऽञ्नाद् । पएरथिव्या- 

माका पतिष्ित । आकाद्ो एधिवी 

प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने परतिष्ठितम् ।"स 

य ण्तदन्नसन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति । 

अन्नवानस्चादो मवति । महान्भवति । प्र 

जया पद्यु भिनरैह्यवयचैसेन । महान्कीत्यी ॥ 

इति नवमोऽनुबाक. ॥ 

अप्सु व्याति इखयञ्ञ्योतिषोरन्नान्नादगुणस्वेनोपासकस्य 

अन्नस्य बहुफरण त्तम ॥ 

इति नवमायुवाकभा्यम् ॥ 

“गर 



दशमोऽनुवाक ॥ 
---------~+-- 

न कचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्र 

तसम् । तस्मायया कया च विधया बहुन्न 

प्राप्नुयात् । अरा*यस्मा अन्नमिदलयाचक्ष- 

ते । णतद्वै सुग्वतोाऽन्न < राद्रम् । सुसवतो- 

ऽस्मा अन्न रा*+यते । तद्ग मध्यत्तोऽन्न 

राद्धम् । मध्यतोऽस्मा अन्न रा+यते। ण्त- 

द्वा अन्तताऽन्न राद्धम् । अन्ततोऽस्मा 

अन्नः; राभ्यत ॥ १॥ 

तथा प्रथिव्याकाश्चापासकम्य वरसतौ वमतिनिभित्त कचन 

काचद्पि न प्रयाचक्रीत, वसदय्थमागत न निवारयेविदयर्थं । 

आसे च दत्त अवदय हि अशान दातव्यम् । तस्माद्या कया 

नच विधया येन केन च प्रकारेण बह्वन्न प्राप्नुयात् बहन्नसग्रह 

हयौदियथे । यस्मादन्नवन्तो विद्धास्च अभ्यागताय अन्ना 

धिने भसधि ससिद्धम् अस्मै अन्नम् इलयाचक्षते, न नास्ती- 
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ति प्रलारयान छवेन्ति, तस्माच्च हेतो बहनन्न भ्राज्ुयादिति 
पूर्वेण सबन्ध । अपि च अन्नदानस्य माहास्म्यञयुन्यते-- 
यथा यत्का प्रयन्छयन्नम् , तथा तत्कारमेव प्रस्युपनमते । 
कथमिति तदेतदाह-- एतद्वै अन्न मुखत सख्ये प्रथमे 
वयसि सुरया वा इत्त्या पूजापुर सरमभ्यागतायान्नाथिने 

राद्ध ससिद्ध प्रयन्छतीति वाक्यशेष । तस्य किं फट स्या 

दिति, उन्यते-- मुखत पूर्वे बयक्षि मुरयया वा वृत्त्या 

अस्मै अन्नदाय अन्न राध्यत, यथादन्तुपतिष्ठत इलर्थ । 

ण्व मध्यतो मध्यमे वयसि मध्यमेन च उपचारेण, तथा 

अन्तत॒ अन्ते वयसि जघन्येन च उपचारेण परिभवेन 

तथैवास्मै राध्यते ससिध्ययन्नम् ॥ 

य एव वेद् | क्षेम इति वाचि । योगक्षेम 

इति प्राणापानयो । कर्मेति हस्तयो, । 

गतिरिति पादयो, | विसुक्तिरिति पायौ । 

इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ देवीः। 

विरिति च्रष्टौ । बलमिति विद्युति ॥२॥ 

य एव वेद य एवमन्नस्य यथोक्त माहात्म्य बेद् तदानस्य 

च फम्, तस्य यथोक्तं फरञुपनमते । इदानीं ब्रह्मण 
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उपासनप्रक।र॒उन्यत-- क्षम इति वाचि । क्षेमो नाम 

उपात्तपाररक्नषणम । ब्रह्म वाचि क्रेमरूपण प्रतिष्ठित 

भित्युपास्यम । यागक्नेम इति, याग अनुपान्तम्योपादा 

नम॒ । तौ हि योगधेमौ प्राणापानयो यलबतो सतार्भबत 

यद्यपि, तथाप न प्राणापाननिमिन्तावेव , कि तहि, बरह्मनि- 

भित्तौ । तस्माद्रह्न यागक्षमाप्मना प्राणापानयो प्रतिष्ठित 

मिप्युपास्यम् । ण्वमुत्तरेष्वन्येषु तेन तेन आप्मना ब्द्मीवो 

पास्यम । कर्मणो न्मनिवर्यत्वा7 हस्तया कमौप्मना ब्रह्म 

प्रतिष्ठितमिप्युपास्यम । गत्तिरित्ति पादया । चिसुक्तिरिते 

पायौ । इलेता माुषी मनुष्य भवा मानुष्या समाज्ञा , 

आ्यास्मिक्य समाज्ञा ज्ञानानि विज्ञानान्युपासनानीयथ । 

अथ अनन्तर दैवी दैव्य देवपु भवा ममाज्ञा उन्यन्ते । 

तृप्निरिति बरौ । ब्रष्टेरज्नादिद्धारेण वमिष्ठवुत्वाद्रहीव वप्या 

त्मना ब्रष्ठौ ठ्यवस्थितमिस्युपास्यम् , तथा अन्येषु तेन तेना 

त्मना ्रहमैवोपास्यम । तथा वरूपेण विश्रुति ॥ 

यद्रा इति पद्युषु । ज्योतिरिति नक्ष 
तेषु । प्रजातिरण्नमानन्द् हत्युपस्थे । सव 

मिलाकर । तत्प्रतिष्त्युपासीत । परति 
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छावान् मवति । तन्मह इत्युपासीत । 

भरान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । 

मानवान् मवति ॥ ३॥ 

यज्ञरूपेण पञ्युषु। ज्योतीरूपेण नक्षत्रेषु । प्रजाति अशतम् 

अरृतस्वप्राप्नि पुत्रेण कऋणविमोकष्धारेण आनन्द सुखमिप्ये 

तत्सर्वमुपस्थभिमित्त ब्रह्मैव अनेनात्मना उपस्थे प्रतिष्ठितमि- 
प्युपास्यम्। सर्वं हि आकाशे प्रतिष्ठितम्, अतो यत्सर्वमाकाशे 

तद्भदयवेत्युपास्यम् , तच्चाकाश्च ब्हौव । तस्मात् तत् सर्वस्य प्रति- 
छत्युपासीत । प्रतिष्ठागुणोपासनात् प्रतिष्ठावान् भवति । एव 

सर्वेष्वपि । यद्यत्राधिगत फम् , तत् ब्रह्मैव , तदुपासनात्तद्रा 
न्भवतीति द्रष्टव्यम् , श्रुयन्तराच्च--८ त यथा यथोपासते 

तदेव भवति ` इति । तन्मह दृप्युपासीत । मह॒ महत्त्वगुण 

वत् तदुपासीत । महान्भवति । तन्मन इत्युपासीत । मनन 

मन । मामवान्मवति मननसमर्थो भवति ॥ 

तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै का 
मा" । तदट्रह्यत्युपास्पेत । ब्रह्मवान् भव- 

त्ि। तद्रह्मण परिमर इत्युपासीत । प्य- 
ण त्रियन्ते द्विषन्तः सपन्ना" । परिये 
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ऽपिया भ्रातृव्या" । स यश्य पुरुषे । य- 

आसावादिल्ये। सण्क ॥४॥ 

तन्नम इत्युपासीत नमन नम नमनगुणवत् तदुपासी- 

त । नम्यन्ते प्रहवीभवन्ति अस्मै उपासित कामा काम्यन्त 

इति भोग्या विषया इत्यथ । तद्भघ्यत्युपासीत । ब्रह्य परि 

वृढतममि्युपासीत । ब्रह्मवान तद्ुणो मवति । तद्भन्मण प- 
रिमर इत्युपासीत ब्रह्मण परिमर परिम्रियन्तेऽस्मिन्पशथ्च रे 

वता विद्युद्ृष्टिश्वन्द्रमा आदियोऽभिरियेता । अत वायु 
परिमर , श्रुयन्तरप्रसिद्धे । स णवाय वायुराकाशेनानन्य 

इ्याकाशो ब्रह्मण परिमर , तस्मादाकाश बारवात्मान बह्म 

ण॒ परिमर इष्युपासीत । एनम ण्वविल प्रतिस्पर्धिनो द्विष 

न्त , अद्धिपन्तोऽपि सपन्ना यतो भवन्ति, अता विक्ेष्यन्ते हि- 

घन्त॒ सपन्ना इति । एन द्विषन्त सपना त परिभ्रियन्त 

प्राणान जहति । कि च, ये च अप्रिया अस्य भ्रातृव्या अदि- 

घन्तोऽपि ते च परिभ्रियन्ते ॥ 

प्म्राणो वा अन्न शरीरमन्नादम् ' इलयारभ्य आकाञ्चान्तस्य 

कार्यस्यैव अन्नान्नादत्वश्ुक्तम् । उक्त नाम---कि तेन 2 तेनै 

तत्सिद्ध भवति-- कायविषय एव भोज्यभोक्वृल्वछरत 



अगुबह्धी । १४५ 

ससार ; न त्वाप्मनीति । आप्मनि तु धान्या उपचर्यते । 
नन्वात्मापि परमात्मन कार्यम् , ततो युक्त तस्य ससार 
इति › न, असखसारिण एव प्रवेशश्चुते । ' त्सखद्टा तदेवानुप्रावि 
रत् ' इलयाकाश्चादिकारणस्य हि अससारिण एव परमात्मन 

कार्येष्वनुपरवेरा श्रूयते । तस्मात्कायौनुप्रविष्टो जीव आत्मा 
पर एव अससारी , सृष्ट अुप्रावि्दिति समानकवैत्बोपप 

तेश्च । सगेप्रवेशक्रिययोभ्चैकशचेत्कर्त, तत कत्वाप्रययो युक्त । 
प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्तिरिति चेत , न , प्रवेश्स्यान्यार्थ- 

त्वेन प्रयारयातत्वात् । “ अनेन जीनेन ` इति विदोषश्रुते ध 

मौन्तरेणाचुप्रवेश इति घेत , न , ‹ तत्सत्यम् ` ‹ स आत्मा? 

° तत्त्वमसि ` इति सामानाधिकरण्यात् । दृष्ट जीवस्य ससारि 

त्वमिति चेत् , न, उपडङब्धुरलुपरभ्यत्वात् । ससारधर्मवि- 

शिष्ट आत्मोपङभ्यत इति चेत , न, धमौणा धंभिणोऽग्यति 

रकात् कर्मप्वानुपपत्ते । उष्णप्रकादायोदौद्यप्रकाहयस्वानुपप 

त्तिवत् त्रासादिदशनाहु खित्वाद्नुमीयत इति चेत्; न; त्रा 

सादः खस्य च उपरभ्यमानत्वात् नोपलच्छुधमेत्वम् । का 

पिरुकाणादादितकश्ाद्लविरोध इति चेत्, न, तेषा मूका 

भवे वेदविरोधे च भ्रान्तस्वोपपत्ते । शरुद्युपपत्तिभ्या च सि- 
द्धम् आत्मनोऽससारित्वम् , एकत्वाच्च । कथमेकत्वमिति, उ 
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न्यते--स यश्चाय पुरुष यश्चालावादिले स णक इत्यचमादि 

पृववत्सर्व॑म् ॥ 

सम य ण्वावित् । अस्माष्टोक्रात्पेय । 

ण्तमन्नमयमात्मानस्ुपसक्रम्य। ण्त प्रा 

णमथमात्मानसुपसक्रम्य । णत मनोम 

यभात्मानस्ुपसक्रस्य । ण्त विज्ञानम- 

यमार्सानसुपसक्रम्य । ण्तमानन्दमयमा 

त्मानसुपसक्रम्य । इमोष्धोकान्कामान्नी 

कामरूप्यनुसचरन । ण्तेत्साम गाय- 

च्रास्ते । हारेवु हारेवु हारचु ॥ ¢ ॥ 

अन्नमयादिक्रमण आनन्दमयमाप्मानसुपमक्रम्य ण्तत्माम 

गायन्नास्ते । सदय ज्ञानम् ` इयस्या ऋच अर्थं व्या- 

रात विस्तरेण तेद्धिपरणभूतश्रा आनन्दवद्स्या । ‹ सो- 

ऽ्रयुत सबौन्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्िता' इति तख 

फरुवचनस्य अथैविस्तारो नोक्त । के त किंविषया वा 

सर्वे कामा 2 कथ वा ब्रह्मणा सह समश्नुते "-- इयेतदक्त- 
व्यमितीदमिदानीमारभ्यते । तत्र॒ पितापुघ्रारयायिकाया 

पूवेविधादोषभूताया तप ॒ब्रह्मविद्यासाधनञुक्तम् । प्राणादे- 
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राकाश्चान्तस्य च कार्य॑द् अन्नान्नादप्वेन विनियोगश्च उक्त , 

बरह्मविषयोपासनानि च । ये च सर्वे कामा प्रतिनियतने 

कसाधनसाध्या आकाक्षादिकायेमेदविषया , एते दर्दिता । 

एकप्वे पुन कामकामित्वानुपपत्ति , भेदजातस्य सर्वस्य आ 

सभूतस्वात् । तत्र कथ युगपद्द्यस्वरूपेण सवौन्कामान् एब- 

विप्समद्रनुत हाते, उन्यते-- सर्बीत्मत्वोपपत्ते । कथ सवी 

स्मस्बोपपत्तिरिति, आह्--पुरुषादिलस्थाप्मैकप्वविज्ञानेनापो- 

ह्योत्कषापकर्षावन्नमयादीन् अस्मनोऽविद्याकलस्पितान् क्रमेण 

सक्रभ्य आनन्दमयान्तान सल ज्ञानमनन्त ब्रह्म अदृश्यादि- 

धमक स्वाभाविकमानन्दमजमभृतमभयमद्वैत फरभूतमापन्न 

इमष्ठोकान्भूरादीनलुसचर निति व्यवहितेन सबन्ध । कथ- 
मनुसचरन् 2 कामान्नी कामतोऽन्नमखेति कामान्नी, तथा 

कामतो रूपाण्यस्येति कामरूपी , अनुसचरन् सवीत्मना इमान् 

छोकानास्मस्वेन अजुभवन । किम ? एतत्साम गायन्नास्ते । स 

मघ्वाद्भद्यैव साम स्वीनन्यरूप गायन् इाञ्द्यन् आस्मैकत्व 

प्रख्यापयन् लोकालुप्रहा्थ तद्विज्ञानफर च अतीव कृतार्थत्व 

गायन् आस्ते तिष्ठति । कथम् ? हारेवु हा३वु क्ा३वु । अ- 

दो इ्येतस्मिन्नर्थेऽयन्तनिस्मयरयापनाथम् ॥ 

अहमन्नमहमन्षमदमन्नम् । अरमन्ना- 
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दो रऽहमन्नादो ३ऽहमन्नाद् । अट < शोक 

क्रदह« -छोफक्रदह छोकक्रत्। अह् 

मस्मि प्रथमजा ऋतारेस्य । पूव देवेभ्यो 

ऽश्तद्य नार्मायि । थो मा ददाति 

स इदेव मारवा । अहटमन्नमन्नमदन्त 

मारद्चि। अह विश्व श्रुवनमभ्यमवारेम्। 

सुवनं ज्योती" । य च्व वेद् । इत्युपनि 

षत् ॥ ६ ॥ 
इति दशषमोऽनुताक् ॥ 

क पुनरसौ विस्मय इति, उन्यत--- अद्वैत आत्मा 
निरलनोऽपि सन अहमेवान्नमन्नादश्च । किच, अहमेव 

शमकषत् । कोका नास अन्नान्नादयो सधात, तस्य 

कतौ चतनावान । अन्नस्यैव बा परार्थस्य अन्नादा मतो- 

ऽनेकाप्मकस्य पारार्शयेन हतुना सघातछत । चिसक्ति 

विस्मयत्वख्यापनाथा । अहमस्मि सवामि । प्रथमजा भ्रथ- 

मज प्रथमोव्यन्न । तस्य सदस्य मूतौमूतेस्यास्य जगतो 
देवेभ्यश्च पू्ैमश्रतस्य नाभि अमृतत्वस्य नामि, मध्य 

मत्सस्थमु अमृतत्व प्राणिनामिल्थं । य कश्चित् मा 
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माम् अन्नेमन्नार्धिभ्यो ददाति प्रयच्छति--अन्नात्मना त्रवीति, 

स इत् इत्थमेव , एवमविनष्ट यथाभूत माम् आवा 
अवबतीयथं । य॒ पुनरन्यो मामदत्वा अधिभ्य काले 

प्रप्निऽज्नमत्ति तमन्नमदन्त मक्षयन्त पुरुषमहमन्नमेव सप्रलयद्यि 

भक्षयामि । अ्राहू-- एव तर्हिं निभेमि सवीर्मत्वप्राप्र 

मोष्ठात, अस्तु ससार एव, यतो शुक्तोऽप्यहम् अन्नभूव 

अद्य स्याम् अन्यस्य । एव मा जैषी , सन्यबहुरविषय 

त्वात् सर्वकामाशनस्य , अतीलयाय सव्यवहारविषयमन्नान्ना- 

दादिरक्षणम विद्यात विद्यया जह्यत्वमापन्न विद्धान्, तथ्य 

नैव द्वितीय वस्स्वन्तरमस्ति, यतो बिमेति, अतो न भेतव्य 

मोक्षात् । एव तदहि किमिदमाह-- अहमन्नमहमन्नाद् इति 

उच्यते । योऽयमन्नान्नादादिखक्षण सव्यवहार काययेभूत , 

स सन्यवहारमाश्रमेव, न परमार्थवस्तु । स एवभूतोऽपि 

ज्ह्मनिभित्तो जद्यव्यतिरेकेणासन्निति कृत्वा ब्ह्मविध्याकार्यैख 

ब्रह्मभावस्य स्तुखथेमुच्यते--' अहमन्नमहमश्नमहमन्नम् । अ- 

हमन्नादोऽहमन्नादौऽहमन्नाद् ' इयादि । अत भयादिदोषग 

न्धेःऽपि अविद्यानिभित्त अविद्योच्छेदाद्रह्यभूतस्य न स्तीति । 

अह विश्व समस्त भुवन भूतै सभजनीय ब्रह्मादिभिभेव 

न्तीति बा अस्मिन् भूतानीति भुवनम् अभ्यभवाम अभि- 
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भवामि परेणेश्ररेण स्वरूपण । सुवन ज्योती सुब आदिल , 

नकार उपमार््र, आदिल इव मषृद्धिभातमस्मदीय ञ्योती 

उ्योति , प्रका इलययथ । इति बह्ीद्रयविहिता उपनिषत पर- 

मास्मज्ञानम , तामेता यथोक्तामुपनिषत शान्तो दान्त उपरत- 

्ततिक्षु समाहितो भूष्वा श्रृगुवत॒ तपो महदास्थाय य 

णव वेद, तम्येन फर यथोक्तमोक्ष इति ॥ 

इनि दहामाुबाकमाष्यम् ॥ 

नात तीमसपरमटसपारत्राजकाचार्यस्य तीगोप्रिदमगव- 

पपर यपादशिष्यस्य नीमन्फफरमगवत क्ता 

तत्निरीयोपनिपद्धा्य सप्रणम ॥ 



। (>|. 
= ९1 

रानोमिन्न श वरुण.।श ई 
नो भवत्वर्यमा । श न इन्द्रो 
बृहस्पति । श नो विष्णुरुरक्र- | 
म । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वा- 
यो । त्वमेव प्रलयक्ष बह्मास्ति । 
त्वामेव प्रक्ष बह्मावादिषम् । 
ऋतमवादिषम् । सलयमवादिः- 
षम् । तन्मामावीत् । तद्क्तार- 

मावीत् । आवीन्माम् । आवी- 
दरक्तारम् ॥ 

(1 
ॐ शान्ति शान्ति. शान्ति ॥ 

=== --क- 
| 

-->)- 

(= 



8 7 17 1. 
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॥ श्री ॥ 
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, (1, 
आप्यायन्तु ममाङ्गानि वा 
कप्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बल- 
मिन्दियाणि च सर्वाणि। 
सर्वं ब्रह्मोपनिषद माह बह्म 
निराकुर्यां मामा बह्म नि- 
राकरोदनिराकरणमस्त्वनि- 
राकरण मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते | 
मयि सन्तु वे मयि सन्तु ॥ | | 

= ~ ~ 
। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ ॥ 
(| -------अना--~ रत --- ~ 
0 = <~ 0॥ === == 

[¬ 
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॥ छान्दोग्योपनिषत् ॥ 
भ्रीमचस्छकरभगवत्पाद विरचितेन 

भाष्येण सहिता । 

{ज ( 
< -. 

मिदयतदक्षरम्? इदयादष्टाभ्यायी 

छान्दोग्योपनिषत । तस्या सश्चेपत 

अर्भजिज्ञासुभ्य ऋजुविवरणमस्पम्र 

(7 न्थभिदमारभ्यते । तत्र॒ सबन्ध - 

|| ||| समस्त कमीधिगत प्राणादिदेवतावि- 

ज्ञानसदितम अव्विरादिमार्गेण बरह्मभ्रतिपन्तिकारणम् , केवल 

चच कमै धूमादिमार्गेण चन्द्रलोकघ्रतिपत्तिकारणम् , स्वभाव 

बृत्ताना च मागेद्धयपरिष्टाना कष्टा अधोगतिक्क्ता, न 



८ छन्दोग्योपनिषद्धाप्ये [ख 

च उभयोमगैयोरन्यतरस्मिन्नपि मार्गे आलयन्तिकी पुरुषा 

सिद्धि ~ इत्यत कर्मनिरपेक्षम् अद्ैतात्मविज्ञान ससारगति 

ब्यहेतुपमदेन वक्तव्यमिति उपनिषदारभ्यते । न च अद्र 

ताप्मविज्ञानाद्न्यत आलन्तिकी नि श्रेयसप्रापनि । वक्ष्यति 

हि--प अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भय 

न्ति °, विपर्यये च~“स स्वराड् भवति *--इति। तथा--दवैत 
विषयानुताभिसधस्य बन्धनम् , तस्करस्य तप्नरपरञुम्रहणे 

बन्धदाहभाव , ससारदुः खप्राप्निशच हद्युक्त्वा-अद्वैतारमसलया 

भिसधस्य, अतस्करस्येव तप्तपरछ्ुप्रहण ब-धदाहाभाव , स- 

सारदु खनिटृत्तिमो्नश्च---इति ॥ 

अत एव न क्ममहभायि अद्धैतात्मदश्लनम , क्रिया 

कारकफलमेदोपमर्देन ° सन् एकमेवाद्ितीयम' ‹ आ- 
स्मैवद् स्यम् दयेवमादिवाक्यजनितस्य बाधकम्रलयया 
सुपपत्त । कमेविधिप्रयय इति चेत्, न, कर्ठभोक्दृखभा 
वविज्ञानवत तज्ञानतकमेफरूयगद्रेषादिदोषवतश्च कमैवि 
धानान् । अधिगतमकछख्बदार्थस्य क्मविधानात् अद्धैतज्ञान 
वतोऽपि कर्मेति चेत्, न, कमधिकतविषयस्य कतृभोक्या 
दिज्ञानस्य स्वाभाविकस्य ‹सत् एकमेवाद्वितीयम्" ‹आ- 
स्मैवेद सर्वम्” इप्यनेनापमर्दितप्वात् । तस्मात् अविद्यादि- 
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दोषवत एव कमौणि विधीयन्ते, न॒ भद्ैतज्ञानवत । अत 

एव हि वक्ष्यति--" स्वं एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्र्मसस्थो 

ऽम्रतस्वमेति इति ॥ 

तत्रैतस्मिन्नद्ैतविचाप्रकरणे अभयुद्यसाधनानि उपास- 
नान्युच्यन्ते, कैवस्यसनिङ्कष्टफलानि च अद्रैतादीषद्धिक्त 
ब्रह्मविषयाणि ‹ मनोमय प्राणक्षरीर ' इयादीनि, कमे 

समृद्धिफलाभि च कमोङ्कसबन्धीनि, रहस्यसरामान्यत् 

मनोब्रन्तिसामान्याच्च-- यथा अद्धैतज्ञान मनोचत्तिमालम् , 
तथा अन्यान्यप्युपासनानि मनोबरत्तिहूपाणि- इयस्ति हि 

सामान्यम् । कस्तर्दि अद्वैतज्ञानरयोपासनाना च चिचष 2 

उन्यते-- स्वाभाविकस्य आप्मन्यक्रियेऽध्यारो पित्तस्य क 

त्रौ दिका कक्रियाफलमेद विज्ञानख्य निवतेकमद्धैतनिज्ञानम , 

रञ्सवादापिन सपौच्यध्यारोपछक्षणज्ञानस्य रञ्ज्मादिस्वरूपति 

वय प्रकाशनिमिन्त , उपासन तु यथाक्षाञख्समथित किचिदा- 

छम्बनसुपादाय तस्मिन्समानचित्तब्रत्तिसतानकरण तद्धिरक्ष- 

णप्रययानन्तरितम्- इति विशेष । तान्येत्ान्युपासनानि 

सन्त्वशुद्धिकरत्वेन बस्तुतन्त्वावभासकत्वात् अद्वैतज्ञानोपकार 

काणि, आछरम्बननिषयस्वात् सुखसाध्यानि च-इति पूवेयुप- 

म्यस्यन्ते । तत्न कर्माभ्यासस्य रदीकृतत्वात् कर्मपरिव्यागेनो- 
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पासन एव दुख चेत समपेण कतुभिति कर्माज्ञविषयमेव 

तावन् आदौ उपासनम् उपन्यस्यते ॥। 

आओभित्येतदक्षरसुद्धीथसुपासीत । ओ- 

मिति द्युद्ायति लस्योपव्यार्यानम् ॥ 

ओभिव्येतदक्षरुद्रीथसुपासीत-- ओमिप्येतद्क्षर परमा- 

त्मनोऽभिधान नेदिष्ठम् , तस्मिन्हि प्रयुज्यमाने ख प्रसीदति, 

प्रियनामग्रहण इव रोक , तदिह इतिपर प्रयुक्तम् अभिधाय- 

कत्वाग्यावर्ित शब्दस्वरूपमानच्र प्रतीयते , तथा च अचो- 

दिवत् परस्यात्मन प्रतीक सपद्यते, एवं नामप्वेन प्रती 

कत्वेन च परमासोपासनसाधन श्रेष्ठमिति स्वैवेदान्तेष्व- 
वगतम , जपकमस्नाभ्यायाद्यन्तेषु च बहुश्च प्रयोगात् प्रसि 

द्वमस्य रष्ठथम , अत्त तदेतत् , अक्षर बणात्मकम् , उद्रीथभ 
क््यवयत्रत्वादुद्रीथशब्दवान्यम् , उपासीत- कमाोङ्गावयवभूते 
उकारे परमात्मप्रतीके हढामेकाग्यरुभणा मतिं सतुयात् । 

स्वयमेव श्रुति ओंकारस्य उद्रीथशब्दवान्यप्वे हेतुमाह-- 

ओमिति हुद्रायति, ओमिलयारभ्य, हि यस्मात् , इद्रायति; 

अत उद्रीथ ओंकार इलयथ । 

तस्य उपन्यास्यानम्-~ तस्य अक्षरस्य; उषव्यार यानम् 
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एवश्रुपासनमेवविभूयेवफरूभिल्यादिकथनम् उपव्याख्यानम् , 

प्रवतत इति वाक्यशेष -- 

एषा भूताना एथिवी रस थव्या 

आपो रस" । अपामोषधयो रस ओष- 

धीना पुरुषो रस" पुरुषस्य वाग्रसो वाच 

ऋग्रस ऋच सामरस सान्न उद्धीथो 

रसं | २॥ 

एवा चराचराणा भूताना प्रथिवी रस॒ मति परायण- 

मवष्टम्भ , प्रथिव्या भप रस ~ अप्सु हि ता च प्रोता 

च प्रथिवी, अत ता रस प्रथिव्या | सपाम् ओषध्य रस, 

अष्परिणामत्वादोषधीनामे, तासा पुरषो रस , अन्नपरि- 

णामत्वाप्पुरुषस्य , तस्यापि पुरुषस्य वाक् रस ~ पुरुषाव- 

यवाना हि वाक् सारिष्ठा; अतो वाक् पुरुषस्य रस 

डन्यते, तस्या अपि वाच; ऋक् रस सारतरा; ऋच 

साम रस॒ सारतरम् , तस्यापि सान्न उद्रीथ प्रकृतत्वादो- 

कार सारतर ॥ 

स एष रसाना.रसतलमः परम परा 
ध्योऽष्टमो यदुद्धीथ ॥ ३॥ 
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एवम्-- ख एष उद्रीथारय ञकार , मूतादीनसुत्तरोत्त- 

ररसानाम , अतिशयेन रस॒ रसरतम , परम › परमात्मप्र- 

तीकत्वात् , पराध्यं ~ अर्थ स्थानम् , पर च तदै च परार्धम् , 

तदैतीति पराध्यै ,-- परमाप्मस्थाना्ह , परमाप्मवहुपा 

स्यत्वादिलयभिप्राय , अष्टम -- प्रथिव्यादिरससर्यायाम् , 

यदुद्रीथ य उद्रीथ ॥ 

कतमा कनमक्छतमत्कतमत्साम कतम 

कतम उद्धीथ इति विग्डष् भवति ॥ ४॥ 

वाच कभ्रस इत्युक्तम् ; कतमा सा कक् ८ कतमनत्त 

त्साम ? कतमो वास इद्रीथ ? कतमा कतमेति बीप्ला आदरा- 

थो । ननु ८ वा बहूना जातिपरिप्रभे डतमच ' इति उतमन्प्र- 

यय इष्ट , न हि अत्र दग्ज। तिबहुत्वम् , कथ डतमन्प्रयोग ° 

नैष दोष , जातौ परिप्रो जातिपसिप्रश्न -इलयेतस्मिन्विग्रहे 
जाताब्गव्यक्तीना बहुप्वोपपन्ते , न तु जाते परिप्रश्न इति 

विग्रह्यते। ननु जात परिप्रभ -इलयस्मिन्विग्रहे "कतम कठ ' 

इयाध्ुदाहरणञ्पपन्नम् , जातौ परिप्रश्न हइयत्र तु न युल्यते-- 

तत्रापि कठादिजितावेव व्यक्तिबहुत्वायिप्रायेण परिपरभ इय- 

दोष । यदि जाते परिप्रभ्न स्यात् ›, ‹ कतमा कतम ' इत्या 
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दाबुपसस्यान कतव्य स्यात । विशृष भवति विमशे कृतो 

भवति ॥ 

वागेवक्प्रोण सामोभियेतदक्षरसुद्री- 
थ । तद्वा एतन्मिथुन यद्धाक्च प्राणथ- 

क्व साम च ॥ ५॥ 

बिमर्हे हि छते सति, प्रतिवचनोक्तिरुपपन्ना-- बागव 

ऋक् प्राण साम जओमित्येतदक्षरमुद्धीथ इति । वागरृचोरेक- 

त्वेऽपि न अष्टमत्वव्याघात , पूर्वस्मात् वाक्यान्तरप्वात् , आ- 

प्रिगुणसिद्धये हि ओमियेतदक्षरमुद्रीथ इति । वाक्प्राणौ 
तऋकमामयोनी इति वागेव क्क् प्राण साम इत्युच्यत , यथा- 

क्रमम् अक्सामयोन्योवांक्पराणयोभ्रहणे हि सवौसामृचा स- 

वेषा च सान्नामवरोध कृत स्यात्, सवैकसरांमावरोषे च 

जरक्सामसाध्याना च सवैकमेणामवरोध कृत स्यात् , तद्- 

वरोध च सर्वँ कामा अवरुद्धा स्यु । ओभिषप्येतद्क्षरम् 

उद्रीथ इति भक्ल्याज्ङ्का निवत्येते । तद्धा एतत् इति मिथुन 

निर्दिश्यते । कि तन्मिथुनमिति, आह-- यद्वाक्च प्राणश्च 

सर्वक्सौमकारणमूतौ मिशुनम् , ऋक्व साम चेति ऋक्सा 

मकारणौ कक्सामशब्दोक्तावित्यथं , न तु स्वातन्त्रयेण ऋक्च 
५1 पा 12 
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साम च भिथुनम् । अन्यथा हि बाक्प्राणश्च इत्येक मिथुनम् , 

ऋक्साम च अपरम्, इति दे भि्युन स्याताम; तथा च 

तद्वा एतन्मिथुनम इप्यकवचननिदशोऽनुपपन्न स्यात् › 

तस्मात् ऋक्सामयोन्योवक्प्रणयोरेव मिथुनप्वम् ॥ 

तदेतन्मिथुनमोभित्येतस्मिन्नक्षरे स 

सज्यते यदा चै मिथुनौ समागच्छ 
आपयतो बै तावन्योन्यस्य कामम् ॥ ६ ॥ 

तदेतत् एवलक्षण मिथुनम् ओभिस्येतस्मिश्नक्षरे सज्य 

ते, एव सर्वकामा्रिगुणविशिष्ट॒भिशुनम् ओकारे ससष्ट 

विद्यत इति ओंकारस्य सर्वकामाप्िगुणवत्त सिद्धम् , 

वाङ्यप्वम ओकारस्य प्राणनिष्पाद्यत्वे च मिथुनेन ससष्टत्ल- 

म । भिश्ुनस्य कामापथितृत्न प्रसिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते-- 

यथा छोके मिथुनौ भिशुनावयवौ शीपुसौ यदा समाग- 
ल्त ॒ आम्यधमतया सयुज्येयाता तदा आपयत प्रापयत 

अन्योन्यस्य इतरेतरस्य तौ कामम् , तथा ख्वारमाुप्रनि- 

छेन भिशरुनेन स्वकामापिगुणवतत्नम ओकारस्य सिद्धमि 
लयभिप्राय ॥ 

तदुपासकोऽप्युद्धाता तद्धर्मा भवत्तीयाद-- 
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आपयिता ह वै कामाना मवति थ 

ण्तदेव विद्धानक्षरसुद्धीथस्ुपास्ते ॥ ७ ॥ 

आपयिता ह् वै कामाना यजमानस्य भवतति, य एतत 
अक्षरम् एवम् आपिगुणवत् उहीथम् उपास्ते, तस्य एतद्यथोक्त 

फरमिलयथ , ‹ त यथा यथोपासते तदेव भवति" इति 

श्रुते ॥ 

तदा एतदनुज्ञाक्षर यद्धि किंचानुजा- 

नाव्योभिवयेव तदाहैषो एव समसृद्धिय॑द् 
सुज्ञा समधयिता ह वै कामाना भवति 
य एतदेव विद्धानक्षरसुद्रीथसुपास्ते ॥ ८ ॥ 

सम्रद्धिगुणवाश्च ओंकार , कथम् ? तत् वै एतत् प्रकृतम् , 

भनुक्ञाक्षरम् अनुज्ञा च सा अक्षर च तत् , भनुज्ञा च अनु- 
मति , ओंकार इथं । कथमनुङ्ञेति, आह श्ुतिरेव---यद्धि 
किंच यत्किच छोके ज्ञान धन वा अनुजानाति विद्धान् धनी 
वा, तत्राचुमतिं छव॑न् ओमित्येव तदाह, तथा च वेदे ‹ त्रय- 

खिक्षदिलयो मिति होवाच ` इत्यादि; तथा च छोकेऽपि तवेद् 

धन गरह्णामि इद्युक्ते ओमिप्येव आ । अत एषा ड एव एषैव 

हि समृद्धि यदचुज्ञा या अचुज्ञा सा सथद्धि , तन्मूखत्वादनु- 
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ज्ञाया ; समृद्धो हि ओभिययुज्षा ददाति , तस्मात् समृद्धि 

शुणवार्नोकार हयथे । समृद्धिगुणोपासकस्वात् तद्धमां सन 

समधयिता ह तै कामाना यजमानस्य मवति, य॒ एतदैव 
विद्वानक्चर्सद्रीथसुपास्ते इयादि पूर्ववत् ॥ 

तेनेय चरथीविश्ा वर्तते ओमिलयाश्रा- 

वयल्योभिति कशा सव्योभित्युद्धायत्येतस्यै- 
वाक्षरस्यापविले महिकन्ना रसेन ॥ ९॥ 

अथ इदानीमक्षर स्तौति, उपाखत्वात् , प्रोचनार्थम , 

कथम् ? तेन अक्षरेण प्रकृतेन इयम् ऋरवेदादिढक्षणा त्रयी- 

बिद्या, त्रयीवि्ाविदित कर्मेयर्थं ~ न हि त्रयीविदेव- 
आश्रावेणादिभिवैतैते । कर्मं तु तथा प्रवतत इति प्रसिद्धम् , 

कथम् ” ओभिलाश्रावयति ओमिति शसति ओभिष्युद्रायति , 
लिङ्काश्च सामयाग इति गम्यते । तश्च कमे एतस्यैव अक्ष 

रस्य अपचित्यै पूजायम्, परमास्मपरतीक हि तत्, तदप 
चिति परमात्मन एव स्यात् , ‹ खकर्मणा तमभ्यच्यै सिद्धि 
विन्दति मानव ` इति स्मृते । किच, एतस्वैवाक्षरस्य 
महिन्ना महत्त्वेन ऋलिग्यजमानादिप्राणैरिल्थं , तथा एत 
स्थैवाक्चरस्य रसेन व्रीहियवादिरसनि्ृत्तेन हिषे , 
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यागहोमादि अक्षरेण क्रियते, तञ्च आदियमुपतिष्ठते , 

वतो दृष्ट्यादिक्रमेण प्राणोऽन्न च जायते, प्राणैरन्नेन च 
यज्ञस्तायते , अतं उच्यते-- अक्षरस्य महिका रसेन इति ॥ 

तत्र॒ अक्षरविज्ञानवत कमं कतैव्यभिति स्थितमा 

सिपति- 

तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेव वेद् यश्चन 
वेद् । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव 
विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 

वीयैवन्तरं मवतषीति खल्वेतस्यैवाक्षरस्यो- 
पव्याख्यान भवति ॥ १० ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्ड ॥ 

तेन अक्षरेण उभौ कुरत , यश्च एतत् अक्षरम् एव यथा 

व्याख्यात वेद, यश्च क्ममात्रवित् अक्षरयाथात्म्य न वेद्, ता- 

वुभौ कुरुत कम , तयोश्च क्मसामथर्यादेव फक स्यात्, किं 
तच्राक्षरयाथास्म्यविज्ञानेन इति , दृष्ट हि छोके हरीतकीं भक्ष 

यसो तद्रसाभिक्ञेतरयो विरेचनम् नैवम्, यस्मात् नाना 

तु विद्या च अविद्या च, भिन्ने हि विद्याविद्ये, तु शब्द् 
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पक्षव्याव्स्यर्थ , न ओंकारस्य कर्माङ्गत्वमात्रविक्षानमेव 

रखतमापरिसश्चद्धिगुणवदिज्ञानम्, किं तदि ततोऽभ्यधि- 

कम्, तस्मात् तद्गाधिक्यात् तत्फटाधिक्य युक्तमित्यभि- 

प्राय , दृष्ट हि रोके वणिक्शवरयो पद्यरागादिमणिनि- 

क्रये वणिजो विज्ञानाधिक्यात् फटाधिक्यम् , तस्मात् यदेव 

विद्यया विज्ञानेन युक्तं सन् करोति कमै श्रद्धया भदधानश्च 
सन्, उपनिषदा योगेन युक्तश्चेय्थं , तदेव कमे बीयवत्तरम् 
अविद्वत्कभमेणोऽधिकफल भवतीति, विद्रत्कर्मणो बी्य॑वत्त- 

रप्ववचनादबिदुषोऽपि कमे बीयैवदेव भवतीलयभिप्राय । 
न च अविदुष कर्मण्यनधिकार , ओषस्स्ये काण्डे अविदु 
षामप्यालिव्यदक्षौनात् । रसत्तमाप्िसग्द्धिगुणवदक्षरभिये 

कमुपासनम् , मध्ये प्रयलनान्तरादसोनात् , अनेकै विशे- 
षणै अनेकधा उपास्यतात् खलु एतस्यैव प्रकृतस्य उद्वीथा- 

ख्यस्य अक्षरस्य उपय्याख्यान भवति ॥ 

इति प्रथमखण्ड माघ्यम् ॥ 

= व~ 



तीय खण्ड ॥ 
- 

देवासुरा चै यत्र सयेतिरे उभये 

प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्धीथमाजहूुरनेने- 

नानभिमविष्याम इति ॥ १॥ 

देवासुरा देवाश्च असुराश्च , देवा दी्यतेर्योतनाथेख 

हाश्ञोद्धासिता इन्द्रियवृत्तय , असुरा तद्धिपरीता स्वेष्वे- 
वासुषु विष्वग्विषयासु प्राणनक्रियासु रमणात् स्वाभाविक््य 

तमआत्मिका इन्द्रियघृत्तय एव , ह॒वै इति पू्वृत्तोद्धास- 
कौ निपातौ, यत्र यस्मिन्निमित्ते इतरेतरविषयापहारखक्षणे 

सयेतिरे, सपूर्वस्य यतते सथामाथत्वमिति, सभ्राम कृतवत 

इप्यथे । दास्ीयप्रकाशचवृत्त्यभिभवनाय प्रवृत्ता स्वाभावि- 

क्यस्तमोरूपा इन्द्रियदृत्तय असुरा , तथा तद्विपरीता 

शाख्नाथौविषयविवेकञ्योतिराप्मान देवा स्वाभाविकतमो- 

रूपासुराभिभवनाय प्रबुत्ता इति अन्योन्याभिभवोद्धवरूप 

सभाम इव, सवेप्राणिषु प्रतिदेहं देबासुरसभ्रामा अनादिका- 
श्रृत्त इत्यभिभाय । स इह श्रुया आख्यायिकारूपेण धमी- 
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धर्मोरपत्तिविबेकविज्ञानाय कथ्यते प्राणविहुद्धिविश्षानबिधि- 

परतया । अत उभयेऽपि देवासुरा , प्रजापतेरपल्यानीति प्रा- 

जाप्या ~ प्रजापति कर्मज्ञानाधिष्ेत पुरुष , पुरुष ए 

वोक्थमयमेव महान्प्रजापति ' इति श्रुयन्तरात् › तस्य हि 
शास्जीया सवाभाविक्यश्च करण्रृत्तयो रुद्धा अपलयानीव, 

तदुद्धवप्वात् । तत् तत्र उत्कषौपकषलक्षणनिमित्ते ह देवा उ- 

दवीथम् उद्गीथभक्षतयुपङुक्षितमौद्रात्र॒ कमं आजहू आहतव- 
न्त , तस्यापि केवङद्य अआहरणास भवात् ज्योतिष्टोमाथा 

हृतव-त इलयभिप्राय । तक्किमथेमाजहुरिति, उन्यते--अ- 

नेन कर्मणा एनान् असुरान् अभिमविष्याम इति एवमभि- 

प्राया सन्त ॥ 

यदा च तदुद्रीथ कमे आजिहीषेव , तवा-- 

ते ह नासिक्य पराणसुद्धीथञ्ुपासा 

चक्रिरे त. हासुरा" पाप्मना विविधुस्त- 

स्मा्तेनोमय जिघ्रति सुरभि च दुगेन्धि 
च पाप्मना च्येष विद्ध ॥ २॥ 

त ह् देवा नासिक्य नासिकाया भव प्राण चेतनावन्तं 

घ्राणम् इद्रीथकर्तारम् उद्रातारम् उद्रीथभक्त्या उपासाचक्रिरे 



२] प्रथमोऽध्याय । २१ 

पासन कृतवन्त इद्यथे , नासिक््यप्राणदृष्टथा उद्रीथारयम 

क्षरमोकारम् उपासाचक्रिरे इत्यथे । एव हि प्रक्ृताथैपरियाग 

अप्रकृतार्थोपादान च न कत स्यात-- ! खस्वेतस्याक्षरस्य ' 

इत्योकारो हि उपास्यतया प्रकृत । ननु शद्रीथोपटाक्षित 

कमे आहृतवन्त इलयवोच , इदानीमेव कथ नासिक्यप्राण- 

दृष्ट्या उद्रीथार्यमक्षरमोकारम् उपासाचक्रिर इत्यात्थ 

नेष दोष , उद्रीथकमैण्येव हि तस्कर्प्राणवेबतादृष्टया उ 

द्रीथभक्त्यवयवश्च ओंकार उपास्यत्वेन विवक्षित , न स्व 

तन्त्र › अत तादुर्भ्येन कमे आहृतवन्त इति युक्तमेवोक्तम् । 

तम ए देवैतमुद्रातार ह असुरा स्वाभाविकतमत्मान 
ञ्योतीरूप नासिक्य प्राण देव स्वकीयेन पाप्मना अधमौ 

सङ्गरूपेण वििधु बिद्धवन्त , ससर्ग॒छृतवन्त इत्यथ । 
स हि नासिक्य प्राण कस्याणग घद्महणाभिमानासङ्घा- 
भिभूतविबेकविज्ञानो बभूव, स तेन दोपेण पाप्मससर्गी 
बभूव तदिदसुक्तमसुरा पाप्मना विनिधुरिति । यस्मादा- 
सरेण पाप्मना चिद्ध , तस्मात् तेन पाप्मना प्रेरित प्राण 
दुगेन्धघराह्टक प्राणिनाम् । अत तेन उभय जिघ्रति कोक 
सुरभि च दुगेन्धि च, पाप्मना हि एष यस्मात् विद्ध । 
उभयब्रहणम् अविवक्षितम्-- यस्योभय हविराविमाच्छैति 
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इति यद्वत्, ‹ यदेवेवमग्रतिरूप जिघ्रति ` इति सभान- 

भरकरणश्चुत ॥ 

अथ इ चाचसुद्ीथसुपासाचक्रिरे ता 
हासुरा पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभय 
यदति सदय चात च पाप्मना द्येषा 

विद्धा ॥३॥ 

अथ ह चश्षुरद्रीथस्ुपासाचकिरे तद्धा- 

खराः पाप्मना विविधुस्तस्मान्चेनोभय प- 
इयति दद्दोनीय चादद्ीनीय च पाप्मना 
द्येतदिद्धम् ॥ ४ ॥ 

अथ ह ओच्रसुद्रीथसुपासाचकिरे त- 
द्ाखराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोम 

य.< श्रुणोति श्रवणीय चा्रवणीथ च 
पाप्मना द्येतदिद्धम् ॥ ५ ॥ 

अथ ह मन उद्रीयसुपासाचक्रिरे तद्धा 
सुरा. पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय< 
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सकल्पते सकस्पनीय चासकल्पनीथ च 

पाप्मना द्येतद्धिद्धम् ॥ ६ ॥ 

सुरयप्राणस्य उपास्यत्वाय तद्विश्चुद्धप्वाुभवाथ अय वि 
चार श्रुलया प्रवतित । अत चष्चुरादिदेवता कमेण विचा- 

ये आसुरेण पाप्मना विद्धा इयपो्यन्ते । समानमन्यत् -- 

अथ ह वाच चदु श्रोत्र मन इलयादि । अनुक्ता अप्यन्या 

व्वभ्रसनादिदेवता द्रष्टव्या, ‹ एवमु खस्वेता देवता 

पाप्ममि ` इति श्रुयन्तरात ॥ 

अथ दह य एवाय सख्य प्राणस्तघरुद्री 

थञुपासां चक्रिरे त हासुरा ऋत्वा विद् 

ध्वसुयैथादमानमाखणसरत्वा विष्व सेते 

वम् ।॥ ७ ॥ 

आसुरेण पाप्मना विद्धत्वात् प्राणादिदवता अपोह्य, 

अथ अनन्तरम्, ह, य एवाय प्रसिद्ध , सुखे भव सुख्य 

प्राण , तम् उद्रीथम उपासाचक्रिर, त ह असुरा पूववत् कप्वा 

प्राप्य बिद्ध्वसु विनष्टा, अभिप्रायमान्नेण, अखत्वा #िंचि- 

दपि प्राणस्य , कथ विना इति, अत्र दृष्टान्तमाहयथा रोके 

अद्मानम् आखणम्- न कायते खनितु कदाङादिभिरपि, 
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टङ्क छेत्तु न शक्य अखन , अखन एव आखण , तम्- 

ऋत्वा सामच्यौत् छोष्ट॒पाञयुपिण्ड , श्रयन्तराच्च- अश्मनि 

किप्त अरममेदनाभित्रायेण, तस्य अश्मन किचिदषप्यङ्कर्वा 

स्वय विध्वसेव विदीर्येत-- एव बिद्भ्वसुरिय्थं । एव वि- 

शुद्ध असुरैरधरषितत्वात् भराण इति ॥ 

यथादमानमाखणयत्वा विध्वतसत 

एवः. हैव स विध्व सते य ण्वविदि पाप 

कामयते यश्चैनमभिदासति स एषोऽदमा- 

खण ॥८॥ 

एवविदं प्राणात्मभूतस्य इद् फरूमाह-यथार्माममिति । 

एष एव दृष्टान्त , एव हैव स निध्वसते विनश्यति , कोऽसा 

विति, आह्~ य एवविदि यथोक्तप्राणविदि पाप तदन्ह कर्तु 

कामयते इच्छति यश्चापि एनम् अभिदासति हिनस्ति प्राणविद 

प्रति आक्राशताडनादि प्रयुङ्के, सोऽप्येवमेव बिध्वसत इत्यथै , 
यस्मात् स एष प्राणचित् प्राणभूतप्वात् अदमाखण इव अद्मा- 

खण अधषेणीय इत्यथ । नतु नासिक्योऽपि प्राण वाय्वा- 

त्मा, यथा मुख्य , तत्र नासिक्य प्राण पाप्मना विद्ध ~ 

प्राण एव सन्, न सुरय --कथम् ? नैष दोष , नासिक्यस्तु 
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स्थानकरणवैरुण्यात् असुरे पाप्मना विद्ध , बायाप्मापि 
सन्, मुख्यस्तु तदसभवात् स्थानदेवताबखीयस्स्वात् न 

विद्ध इति श्िष्टम्-- यथा बास्यादय शिक्षावप्पुरषाश्चरया 

कायैविशेष छुवैन्ति, न अन्यहस्तगता , तदत् दोषवद्ाणस- 
चिवत्वाद्टिद्धा धाणदेवता, न मुख्य ॥ 

नैवैतेन सुरनि न दुगैन्धि विजानालय- 
पहतपाप्मा दयेव तेन यदश्नाति यतस्पिच- 

ति तेनेतरान्प्राणानवति पतसखु एवान्त- 

तलोऽचिन्त्वोत्करामति व्याददालेवान्तत इ- 

ति।॥९॥ 

यस्मान्न बिद्ध॒ असुरे मुख्य , तस्मात् नैव एतेन सुरभि 
न दुगैन्धि च विजानाति लोक , घ्राणेनैव तदुभय चिजा 
नाति, अतश्च पाप्मकायौदरनात् अपहतपाप्मा अपहत 

विनाशित अपनीत पाप्मा यस्मात् सोऽयमपहतपाप्मा 

हि एष , विद्युद इथ । यस्माश्च आत्मभरय कठ्याणा- 

आसङ्गवन्त्वात् घ्राणादय -- न तथा आत्मभरिदयैख्य ; 

किं ति? सर्वां , कथमिति, उच्यते--तेन युख्येन यद् 
श्राति यत्पिघत्ति कोक तेन अशितेन पीतेन च इतरान् 
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प्राणाम् घ्राणादीन् अवति पाखयति , तन हि तेषा स्थिति 

भेवतीलयथे , अत सर्वभरि प्राण , अतो विशुद्ध । कथ 

पुन्युख्याशितपीताभ्या स्थिति इतरेषा गम्यत इत्ति, उन्यते- 

एतमु एव मुख्य प्राण शख्यप्राणस्य इत्तिम् , अन्नपाने इदयर्थं , 
अन्तत॒ अन्ते मरणकाङे अतित्वा अलब्ध्वा उत्क्रामति, 

घ्राणादिप्राणसमुदाय इथं , अभ्राणो हि न शक्रतोयशितु 
पातु बा, तदा उत्कान्ति प्रसिद्धा घ्राणादिकङापस्य, 

दश्यते हि उत्रान्तौ प्राणस्याक्चिक्चिषा, यत व्याददा- 
त्येव, आस्यविदारण करोतीयथ , तद्धि अन्नालामे उत्का- 
न्तस्य लिङ्गम ॥ 

`< हाद्धिरा उद्वीथसुपासाचक्र ण्तसु 

एवाङह्धिरस मन्यन्तेऽङ्गाना यद्रस' ॥ १० ॥ 
त ह अङ्गिरा त युख्य प्राण ह अङ्का इयेवगुणम् 

उद्रीथम् उपासाचक्र उपासन छृतवान् , बको दारभ्य इति 
वक्ष्यमाणेन सबध्यते , तथा ब्स्पतिरितति, आयास्य इति 

च उपासाचक्रे बक इत्येव सब ध कृतवन्तं केचित् , 
एतञ्रु एषाङ्गिरस बृहस्पतिमायास्य प्राण मन्यन्ते इति 
वचनात् । भवलेव यथाश्चुतासभवे , सभवति तु यथाश्रुतम् 
ऋषिचोदनायामपि-श्रयन्तरवत्-' तस्माच्छतचिन इयाच- 
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क्षते एतमेव सन्तम् ' ऋषिमपि , तथा माध्यमा गृप्समदो विश्वा 

मिन्नो बामदेवोऽत्रि इत्यादीन् ऋषीनेव प्राणमापादयति श्रुति , 
तथा तानपि ऋषीन् प्राणोपासकान् अङ्गिरोन्हस्पलयायास्यान् 

प्राण करोलयभेदविज्ञानाय-- "प्राणो ह पिता प्राणो साता" 

इदयादिवन्च । तस्मात् ऋषि अङ्गिरा नाम, भाण एव सन् , 

आत्मानमङ्किरस प्राणमुद्रीथम् उपासाचक्रे इयेतत्, यत् 

यस्मात् स॒ अङ्गाना प्राण सन् रस , तेनासौ अङ्गिरस ॥ 

तेन त< ह बृहस्पतिश्द्ीथसुपासा्चिक् 

एतु एव ब्रहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बृह- 

ती तखा एष पति ॥ ११ ॥ 

तथा वाचो बृह्या पति तेनास वृहस्पति ॥ 

तेन त हायास्य उद्गीथसुपासाचक्र 

एतय एवायास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ 

तथा यत् यस्मात् आस्यात् अयते निगन्छति तेन आया- 

स्य ऋषि पराण एव सन् इलयथे । वथा अन्योऽप्युपासक 
आत्मानमेव आङ्खिरसादिगुण प्राणयुद्रीथञ्ुपासीतेदय्थं ॥ 

तेन त<९< ह बको दाल्भ्यो विदाचकार । 
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ख ह नैभिश्ीयानाखुद्राता वभूव सह 

स्मैभ्य कामानागायति ॥ १३॥ 
न केवछमङ्गिर प्रभृतय उपासाच्वक्रिरे , त ह बको नाम 

दरभस्यापदय दारभ्य विवाचकार यथादर्ित प्राण बिज्ञा 

तवान्, विदित्वा चस ह तनैभिशीयाना सत्रिणाम् इद्राचा 

बभूव, स च प्राणविज्ञानसामभ्यौत् एभ्य नैमिशीयेभ्य 
कामान् आगायति स्म ह आगीतवान्किठेखयथ ॥ 

आगाता ह वै कामाना भवतिय ष- 

तदेव विद्धानक्षरसुद्रीथस्ुपास्त इव्यध्या 

त्मम् ॥ १४ ॥ 

इति द्वितीय खण्ड ॥ 

तथा अन्योऽप्युद्धाता आगाता ह वै कामाना मवति, 
य एतत् एव विद्धान् यथोक्तगुण प्राणम् अक्षरसुदरीथयुपास्ते, 

तस्य एतदृष्ट फलम् उक्तम् › प्राणात्मभावस्वदृष्टम्- ‹ वेवो 

भूत्वा देवानप्येति ` इति श्रुखन्तरास्सिद्धमेवेत्यभिप्राय । इत्य- 
ध्यात्मम्--एवत् आप्मविषयम् इद्रीथोपासनम् इति उक्तोपस- 

हार , अधथिदैवतोद्रीथोपासने बक्ष्यमाणे, बुद्धिसमाधानायै ॥ 
इति दितीयखण्डभाष्यम् ॥ 

~------~~ ~~~ 



तृतीय खण्ड ॥ 
® - 

अथाधिदैवत य एवासौ तपति तसु- 
द्वीथसुपासीतोद्यन्वा एष प्रजाभ्य उदा 

यति । उद्यस्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता 

ह वै भयस्य तमसो भवति य एव 

वेद् । १॥ 

अथ अन"तरम् अधिदैवत देवताविषयमुरीथोपासन प्र 

स्तुतमियथं , अनेकधा उपास्यत्वादुद्रीथस्य , य एवासौ आ 
दिल तपति, तम् उद्रीथयुपासीत आदियदृष्टथया उद्रीथसयुपा- 

सीतेदयर्थं , तसुद्रीथम् इति उदरीथशब्द् अक्षरवाची सन् 

कथमादित्ये वर्तत इति, उन्यते-- उयन् उदुन्छन् बै एष 
प्रजाभ्य प्रजार्थम् उद्वायति प्रजानामन्नोप्पत््यथेम् , न हि 

अनुद्यति तस्मिन् , ब्रीह्यादे निष्पत्ति स्यात्, अत उद्वाय 

तीवोद्वायत्ति- यथैवोद्राता अन्नार्थम्, अत उद्रीथ सविते 

र्थं । किंच उद्यन् नैश्च तम॒ तञ्न च भय प्राणिनाम् अप 
हन्ति, तमेवशुण सवितार य वेद्; स अपहन्ता नाशयिता 
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ह् तै भयस्य जन्ममरणादिलक्षणस्य आत्मन तमसश्च तत्का- 

रणस्याज्ञानढक्षणस्य भवति ॥ 

यद्यपि स्थानभेदाआआणादियौ भिन्नाविव रक्ष्येते, तथापि 

न स तन्त्वमेदस्तयो । कथम-- 

समान उ एवाय चासौ चोष्णोऽयश्ु 

षणोऽसौ स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति 

प्रल्यास्वर इद्यश् तस्मादा पएतमिममसु 

चोद्रीथसुपासीत ॥ २॥ 

समान ड ए तुल्य एव प्राण सवित्रा गुणत , सविता 

च प्राणेन , यस्मात् दष्णोऽय प्राण उष्णश्चासौ सखवित्ता । 

किच स्वर इति इम प्राणमाचक्षते कथयन्ति, तथा स्वर इति 

भ्र्यास्वर इति च अमु सवितारम् , यस्मात् प्राण स्ररल्येव 

न पुनत प्रयागच्छति, सविता तु अस्तामित्वा पुनरप्यहन्य 

हनि प्रयागच्छति; अत प्रलयास्वर , अस्मात् गुणत्तौ नाम- 

तश्च समानाविततरेतर आणादिल्यौ । अत तन्त्वाभेदात् एत 
भ्राणम्रं इमम् अमु च आदिल्यम् उद्रीथमुपासीत ॥ 

अथ खट व्यानमेवोद्वीथश्चुपासीत 

यद्र प्राणिति स प्राणो यदपानिति सो 
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ऽपान । अथय प्राणापानयो सधि" स 

व्यानो यो व्यान सा वाक् । तस्मादपा- 
णन्ननपानन्वयाचमभिव्याहरति ।॥ ३ ॥ 

भथ खलु इति प्रकारान्तरेणोपास्रनसुद्रीथस्योच्यते , 

व्यानमेव वक््यमाणङक्षण प्राणस्यैव वृत्तिमिरेषम् उद्रीथम् 

उपासीत । अधुना तस्य तत्त्व निरूप्यते-- यद्वै पुरुष 
प्राणिति सुखनासिकाभ्या वायु बहिनिं सारयति, स प्रा 

णाख्यो वायोवत्तिविरोष , यदपानिति अपश्वसिति ताभ्या 

मेबान्तराकषैति वायुम , स॒ अपान अपानाख्या चरन्ति । 

तत॒ किमिति, उन्यते-अथ य उक्तछक्षणयो प्राणापा- 

नयो सधि तयोरन्तरा वृत्तिविषोेष , स व्यान , य 

साख्यादिक्ाखप्रसिद्ध , श्रुला विशेषनिरूपणात्-नासौ व्यान 

इलयभिप्राय । कस्मास्युन प्राणापानौ हित्वा महता आया 

सेन न्यानस्यैवोपासनमरुन्यते £ वीयेवस्कमेहेतुप्वात् । कथ 

वीयेवत्कर्मेहेवुत्वमिति, आह-य व्यान सा वाक्, व्या 

नका्थैत्वाद्ाच । यस्माद्याननिर्वद्यौ वाक्, तस्मात् अप्राण- 

क्रनपानन् प्राणापनन्यापारावञ्कवेन् वाचमभिभ्याहरवि ड 

श्चारयति रोक ॥ 

या वाक्सक्तैस्मादपाणन्ननपानश्रुचम 
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भिव्याहरति यक्तैत्साम तस्मादपाणन्नन 

पानन्साम मायति यत्साम स उद्रीथस्त 

स्मादभाणन्ननपानस्युद्रायति ॥ ४ ॥ 

तथा बाग्विश्ेषागचम् , ऋक्सस्थ च साम, सामावयव 

चोटरीथम् , अप्राणन्ननपानम् व्यानेनैव निवतैयतीदयभिप्राय ॥ 

अतो यान्यन्यानि वीयवन्ति कमोणि 
यथाग्नेमेन्थनमाज्े सरण टढख धनुष 
आयमनसमप्राणन्ननपानः-स्तानि करोव्येत 

स्य हेतोव्यीनमेवोद्रीथस्ुपासीत ॥ ५ ॥ 

न केवर वायाद्यभिष्याहुरणमेव , अत॒ अस्मात् घन्या- 

न्यपि यानि वीयैवन्ति कमीणि प्रयन्नाधिक्यनिवै्व्यानि-~ 

यथा अग्नर्मन्थनम् , आज्ञे मयौदाया सरण धावनम् , 

दृढस्य धनुष आयमनम् आकषेणम्--- अप्राणन्ननपानसतानि 

करोति , अतो विशिष्ट व्यान प्राणादिवृत्तिभ्य । विशिष्ट 

स्योपासन ज्याय , फठवस्वाद्राजोपासनवत् । एतस्य हेतो 

एतस्मात्कारणात् व्यानमेषोद्गीथुपासीत, नान्यद्ु्यन्तरम् । 
कभेवीरयैवन्तरत्य फठ्म् ॥ 
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अथ खदूद्रीथाक्षराण्युपासीतोद्धीथ 

इति प्राण एवोत्पाणेन ह्युसिष्ठति वारगी- 

वोचो ह गिर इत्याचक्चतेऽन्न थमन्ने हीद्५ 
सबै. स्थितम् ॥ ६ ॥ 
अथ अधुना खलु उद्रीथाक्षराण्युपासीत मक्यक्षराणि 

मा भूवन्निलतो चिक्षिनष्टि--उद्रीथ इति, उद्गीथनामाक्षरा 
णीत्यथ -नामाक्षरोपासनेऽपि नामबत एवोपासन कृत भ- 

बेत् असुकमिश्रा इति यद्रत् । प्राण एव उत्, उदिलयस्मिन्न 

क्षरे प्राणदृष्टि । कथ प्राणस्य उतत्वभिति, आह्--प्राणेन 

हि उत्तिष्ठति सबै , अप्राणस्यावसाददक्ञ॑नात्, अतोऽस्त्युद् 

प्राणस्य च सामान्यम् । वाक् गी , वाचौ ह गिर इत्याचक्षते 

शिष्टा । तथा अन्न थम् , अन्ने हि इद सर्वं स्थितम्, अत 

अस्यन्नस्य थाक्षरस्य च सामान्यम् ॥ 

त्रयाणा श्रुत्युक्तानि सामान्यानि, तानि तेनाबुरूपेण 

शेषेष्वपि द्रष्टव्यानि--~ 

द्रौरेवोदन्तरिक्ष गीः पृथिवी थमादि- 

य एवोद्ायुगीरभिस्थ« सामवेद एवोश्य 

छर्वेदो गीक्रर्वेदस्थ दुग्धेऽस्मै वाग्दोह 
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यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य 

एतान्येव विद्रालुद्धीधाक्षराण्युपास्तं उ- 

द्वीथ इति ॥ ७॥ 

द्यौरेव उत् उच्चै धानात्, अन्तरिक्ष गी भिरणाह्ोका- 
नाम् ; परथिची थ प्राणिस्थानात्, आदिल एव उत् उर््वै- 
प्वात्, वायु गी अग्न्यादीना गिरणात् , अभि थ याज्ञी- 
यकमावस्थानात्, सामवेदं एव उत् सवर्गसस्तुतत्वात्, य- 
ऊुर्वेदो गी यज्जुषां प्रत्तस्य हविषो देवताना गिरणात्, न- 

ग्वेद थम् कऋल्यभ्यूढत्वारसान्न । इद्रीथाक्षरोपासनफलम- 
धुनोच्यते--दुग्धे दोग्धि असौ साधकाय, का सा वाक्, 
कम ४ दोहम, कोऽसौ वोह इति, आह-- यो वाचो दोह् , 
चरग्बेदादिदाब्दसाध्य फठमिलयमिप्राय , तत् बाचो दोह त 
स््यमेव वाक् दोग्धि आत्मानमेव दोग्धि । किंच अन्नवान् 
प्भूतान्न अन्नादश्च दीप्राभ्निभेवति, य एतानि यथोक्तानि 
एव यथोक्तगुणानि घद्रीाक्षराणि विद्वान्सन् उपास्ते इद्रीथ 
इति ॥ 

अथ खल्वाशी"सश्चद्धिरुपसरणानीत्यु- 
पासीत येन सान्न स्तोष्यन्स्यासत्सामो 
पघावेत् ॥ ८ ॥ 
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अथ खलु इदानीम् , आक्षी समृद्धि आशिष कामस्य 

समृद्धि यथा भवेत् तदुच्यत इति वाक्यशेष , उपसरणानि 

उपसतेव्यान्युपगन्तन्यानि ध्येयानीय्थं , कथम् 2 इत्युपा- 

सीत एवमुपासीत, तश्चथा-- येन साभ्ना येन सामविशे- 

षेण स्तोष्यन् स्तुर्तिं करिष्यन् स्यात् भवेदुद्राता वर्साम 
च, भ, [ च (~ 

उपधावेत् उपसरेत चिन्तयेदुत्पत््यादिभि ॥ 

यस्याखचि ताशव यदाषेय त्छषि 

था देवतामभिष्टोष्यन्स्यान्ता देवतासुप 

धावेत् ॥ ९ ॥ 
यस्यागरृचि तत्साम ता च ऋचम् उपधावेत् देवत्तादिभि , 

यदार्षेय साम त च ऋषिम्, या देवतामभिष्टोष्यन्स्यात् ता 

देवतामुपधावेत् ॥ 

येन च्छन्दसा स्तोष्थन्स्याग्लच्छन्द् उ- 

पधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाण स्यात्त 

स्तोमसुपधावेत् ॥ १० ॥ 

येन च्छन्दसा गायञ्यादिना स्तोष्यन्स्यात् तच्छन्द् इ~ 

पधावेत्, येन स्तोमेन स्तोष्यमाण स्यात् , स्तोमाङ्गफङस्य 

कवैगामिखाद्प्मनेपद् स्तोष्यमाण इति, त स्तोममुपधावेत् ॥ 
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था दिकमसिष्टोष्यन्स्यात्तां दिष्सुप- 

धाषेत् ॥ ११॥ 

या दिक्षमसिष्टोष्यन्स्यत् ता दिशमुपधावेत् अपिष्ठात्रा- 

दिभि ॥ 
आत्मानमन्तत उपरल्य स्तुवीत काम 

भ्यायन्नप्रमन्तोऽभ्याद्ो ह यदस्मै सका 
म, सर्ध्येत यत्कामः स्तुवीतेति यत्का 

भ स्तुवीतेति ॥ १२॥ 

इति तृतीयः खण्ड ॥ 

आत्मानम् उद्रात्ता स्व रूप गोत्रनामादिभि -- सामादीन् 

क्रमेण स्व च आस्मानम्-- अन्तत अन्ते उपदसय स्तुवीत, 

काम ध्यायन् अप्रसत्त खरोष्मव्यलनादिभ्य प्रमादमङुनैन्। 

तत॒ अभ्याश्च क्षिप्रमेव ह यत् यत्र अस्मै एवविदे स काम 
समरध्येत समृद्धि गच्छेत् । कोऽसौ ४ यत्काम य काम 

अस्य सोऽय यत्काम सन् स्तुनीतेति । द्विरक्तिरादराथा ॥ 

इति ततीयखण्डभाष्यम् ॥ 

५ 



चतुथं खण्ड ॥ 
--------> ---- 

ओभिलेतदक्षरसुद्रीथसुपासीतोमिति 

द्यद्रायति तस्थोपल्यासरुयानम् ॥ १ ॥ 

ओभिष्येतत् इयादिप्रकृतस्याक्षरस्य पुनरपादानम् उद्रीथा- 

क्षरादयुपासनान्तरितत्वादन्यनत्र प्रसङ्गो मा भूदित्येवमर्थम् , 

परकृतस्यैवाक्षरस्यामृताभयगुणविश्ष्टस्योपामन विधातव्यभि 

ल्यारम्भ । ओमिलादि व्याख्यातम् ॥ 

देवा वै सल्योर्विभ्यतखयीं विद्या प्रा 

विद्ार्स्ते छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिर 

चछादयः< स्तच्छन्दसा छन्दस्त्वम् ॥ २॥ 

देवा वै मलयो मारकात् बिभ्यत किं छरतबन्त इति, 

उनख्यत-- त्रयीं विद्या त्रयीविहित कमे प्राविशन् प्रविष्ठव- 

न्त , वैदिक कम प्रारब्धवन्त इ्यथ , तत् मृव्योख्ञाण मन्य- 

साना । किंच, ते कमैण्यविनियुक्तै छन्दोमि मन्त्रै जप- 
होमादि छ्षैन्त आत्मान कमान्तरेष्वच्छादयन् छादितव-त । 
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यत् यस्मात् एभि मन्त्रै अच्छादयन् , तत् तस्मात् छन्दसा 

मन्त्राणां छादनात् छन्दस्स्े प्रसिद्धे ॥ 

तालु त्र सृत्यु्॑था मत्स्यमुदके परि- 
परयेदेव प्थपदयदचि सानि यज्ञषि । 
ते लु षिदित्वोध्वौ ऋच. साश्नो यजुष. 
स्वरमेव प्राविदान् ॥ ३॥ 
तान् तत्र देवान्कमैपरान् मृत्यु यथा छोके मस्स्यघा- 

तको मस्स्यमुदके नातिगस्भीरे परिपश्येत् बडिरोदकस्रावो- 

पायसाध्य मन्यमान , एव पयेपश््यत् दृष्टवान् , स्यु क्म- 

्षेयोपायेन साध्या-देवान्मेने इलयथे । कासौ देवान्दद्र्योति, 
उन्त्यते-- ऋचि सन्नि यञ्चुषि, कऋग्यज्चु सामसबन्धिकमे- 

णीथे । तेनु देवा वैदिकेन कर्मणा सस्छृता जुद्धात्मान 
सन्त ॒भृलयोश्चिकीर्षित धिदितवन्त , विदित्वा च ते ऊर्वी 

व्यावृत्ता कमेभ्य क्व सान्न यदुष ऋग्यजु सामस- 
बद्धात्कमेण अभ्युत्थायेलथे । तेन कमणा भृप्युभयापगम 

प्रति निराश्चा तदपाद्य अशृताभयशगुणमक्षर स्वर स्वरश्च 

ष्दित प्रावरिदान्नेव प्रविष्टवन्त , ओंकारोपासनपरा सदृत्ता , 

एव-शब्द् अवधारणाथे सरन् सभुदयप्रतिषेधा्थं , तदुपासन- 
परा सत्ता इयथे ॥ 



% ] प्रथमोऽध्याय । ३९ 

कथ पुन स्वरश्चब्दबाच्यत्वमक्षरस्ये्ति, उच्यते-- 

यदा वा ऋचमाभोव्योभिव्येवातिखर- 

त्येव.^ सामेच यजुरेष उ स्वरो थदेलदक्च- 

रमेतद सतम भय तत्पविद्य देवा अस्ता 

अभ्या अभवन् ॥ ठे ॥ 

यदा वै ऋचम् आप्नोति ओमियेवातिसबरति एव साम 
एव यजु , एष उ स्वर , कोऽसौ ” यदेतदेक्षरम् एतदस्- 
तम् अभयम्, तस्रविद्य यथागुणमेव अग्रता अभयाश्च 

अभवन् देता ॥ 

सय एतदेव विद्वानक्चर परणौलयेतदे- 
वाक्षर< स्वरमसतममय प्रधिद्ाति तत्प 

विदय यद स्ता देवास्तदमृतो मवति ॥ 

इति चतुथे खण्ड ॥ 

स य अन्योऽपि देववदेव एतदक्षरम् एवम् अमृता- 

भयगुण विद्वान् प्रणौति स्तौति, उपासनमेवाग्र स्तुति- 

रभिप्रेता, स॒ तथैव एतदेवाक्षर स्वरमद्तमभय प्रचिद्यति 

तस्रविह्य च-~--राजकुढ प्रविष्टानाभिव राज्ञोऽन्तरङ्गनदिरङ्ग- 



० छान्दोग्योपनिषद्ध ष्ये [ख 

तावत् न परस्य ब्रह्मणोऽन्तरङ्गबहिरङ्गताविशेष ~--कि तहं ? 

यदमृता देवा येनाृतस्वेन यदमृता अभूवन् , तेनैवातत्वेन 

विरिष्॒ तदतो भवति, न न्यूनता नाप्यधिकता अश 

तत्वे इय्थं ॥ 

इति चतुथखण्डमाभ्यम् ॥ 



पञ्चम खण्ड ॥ 

ॐ 

प्राणादियदृष्टिविशिष्टस्योद्धीथस्योपासनसुक्तमेवानूद्य भ्रण 
वोद्रीथयोरेकप्व छ्र्वा तस्मिन्प्राणरदिमभेद्शुणविरिष्टद्टथा 

अक्षरस्योपासनमनेकपुष्रफरूमिदानीं बक्तम्यमिलयारभ्यते-- 

अथ खल्दुय उद्रीथ स प्रणवो य 

पणव स उद्रीथ इत्यसौ वा आदिद्य उदरी 
थ एष प्रणव ओभिति देष स्वरन्नेति ॥ 

अथ खलु य उदरीथ स प्रणव बहूचानाम् , यश्च 

प्रणव तेषा स एव न्छान्दोग्ये उद्रीयश्षब्दवान्य । असौ 
वा आदिय उद्रीथ एष प्रणव , प्रणवङाब्दबाच्योऽपि स 
एव बहचानाम् › नान्य । इद्भीथ आदिय कथम् खदरी 

थाख्यमक्षरम् ओमिति एतत् एष दहि यस्मात् स्वरम् उका 
रयन् › अनेकाथेस्वाद्धातूनाम् , अथवा स्वरन् गच्छन् एति । 
अत असाबुद्रीथं सतिता ॥ 

एतसु एवाहमभ्यगासिष तस्मान्मम 
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त्वमेकोऽसीति ह कौषीतकि पुन्रश्ुवाच 

रदमीऽस्त्व पथौवतयाहःरवो चै ते भवि- 
च्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥ २ ॥ 

तम् एतम् उ एव अहम् अभ्यगासिषम् आभियुरयेन 

गीतवानस्मि, आदिलयरहइम्यमेद छत्वा ध्यान कृतवानस्मी- 

व्यथ । तेन तस्मात्कारणात् मम स्वमेकोऽलि पुत्र इति ह् 

कौषीतकि कुषीतकस्यापय कौषीतकि पुत्रमुवाच उक्तवान् । 
अत रहमीनादित्य च भेदेन प्व॒पर्याबतेयात् पयौवतेये 

यर्थ , स्वयोगात् । एव बहवो वै ते तव पुरा भविष्यन्ती 
लयधिदैवतम् ॥ 

अथाध्यात्म य एवाय सुख्यः प्राणस्त 

सुद्रीथञ्ुपासीतोमिति ह्येष स्वरघ्नेति ॥ 

अथ अनन्तरम् अध्यात्मम् उन्यतं । य॒ एवाय सुरय 

प्राणस्तसुद्रीथञ्ुपासीतेदयादि पूवैवत् । तथा ओभिति ह्येष 

भ्राणोऽपि स्वरज्नेति ओंमिति ह्यसुक्ञा कुर्वन्निव वागादिप्रवृ- 

त्यथमेतीप्यथे । न हि मरणकारे भुमूर्षो समीपस्था प्रा 
णस्योकरण श्ण्वन्तीति । एतत्सामान्याद्ा दित्येऽप्योकरणम 

चुज्चामानत्र द्रष्टव्यम् ॥ 



५] प्रथमोऽध्याय । ४३ 

एतु एवाहमभ्यगासिष तस्मान्मम 

त्वमेकोऽसीति ह करोषीति पुच्रञुवाच 

प्राणास्त्व भूमानमभिगायतादहवो वै 

मे भविष्यन्तीति ॥ दे ॥ 

एतमु एवाहमभयगाक्िषमिलयादि पूववदेव ! अतो वागा 

दीन्सुरय च प्राण भेदगुणविरशिष्टसुद्रीथ पद्रयन् भूमान मन 

सा अभिगायतात् , पू्वैवदावर्तयेखथे , बहवो वै मे मम पुत्रा 
भविष्यन्ीत्येवमभिप्राय सन्नियथे । प्राणादित्यैकघ्वो द्रीथ 

दृष्टे एकयपुत्नस्वफङदोषणापादितप्वात् रद्धिमप्राणमेद्टष्टे करव- 

व्यता चोद्यते अस्मिखण्ड बहुपुत्रफर्तराथेम् ॥ 

अथ खलत्टुय उद्वीथ सप्रणवयोय,पर 

णव स उद्रीथ इति होतषद्नाद्धैवापि 

दुरुद्रीतमभनुसमाहरतीयलसमाहरतीति ॥ 

इति पश्चम खण्डं ॥ 

अथ खु य उद्रीथ इत्यादि प्रणवो द्ीयैकत्वदशं नमुक्त- 

म् , तस्थैतत्फलमुच्यते-- होठृषदनात् होता यत्रस्थ शसति 
तत्स्थान होतषदनम् , हौत्राकर्म॑ण सम्यक्प्रयुक्तादित्यर्थ । 
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न हि देशमात्रात्फकमाहर्तु शक्यम् । किं तत् ह एवापि 

दुश्दीत दुष्टसुद्रीतम् उद्रान कृतम् इद्रात्रा स्वकर्मणि श्त 
कृतमित्यथे , तदयु समाष्टरति अनुसधत्त इत्यथं --चिफिप्स 

येव धादुतैषभ्यसषमीकरणमिति ॥ 

इति पश्चमलण्डमाष्यम् ॥ 



षष्ठ खण्ड ॥ 

अथेदानी सवैफरसपन्त्यथेम् उद्रीथस्य उपासनान्तर 

निधित्स्यते-- 

इयमेवगेसि' साम तदेतदेतस्यामुच्य- 
ध्यूढ< साम तस्मादटच्य+^यूढ.« साम गी- 

यत इयमेव साग्निरमस्तत्साम ॥ १ ॥ 
इयमेव प्रथिवी ऋक् , ऋचि प्रथिवीदृष्ठि कायौ । तथा 

अध्रि साम, सास्ति अन्निदृष्टि । कथ प्रथिव्यग्न्यो ऋ 

कसामस्वमिति, उन्यत-- तदेतत् अग्न्याख्य साम एतस्या 

प्रथिव्याम् चि अध्यूढम अधिगतम उपरिभावेन स्थित 

मित्यथ , चीव साम, तस्मात् अत एव कारणात् कऋ- 

न्यध्यूढमेव साम गीयते इदानीमपि सामगै । यथाच 

अरकसामनी नालयन्त भिन्ने अन्योन्यम् , तथेतौ प्रथिव्यम्री, 

कथम् £ इयमेच प्रथिवी सा सामनामाधैशब्दवान्या , इतरा- 

धैरब्दवाच्य अभ्नि अम , तत् एतत्पृथिन्यभ्निद्रय सामै- 
कशब्दाभिधेयस्वमापन्न साम, तस्मान्नान्योन्य भिन्न प्रथि 

व्यन्निढय निलयसशिष्टमक्सासनी इव । तस्माच्च प्रथिव्य 

ग््योक्तौकसामप्वभिप्यथं । सामान्षरयो परथिव्यभिरष्िवि- 
धानाथैभियमेव सा अभ्रिरम इति केचित् ॥ 
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अन्तरिक्षमेवग्बौयु, साम तदेतदेत- 
स्याखच्यध्यूढह+ साम तस्माहच्यध्यू 

*< साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायु- 
रमस्तत्साम ॥ २॥ 
अन्तरिक्षमेव ऋक् वायु साम इलयादि पूवैवत् ॥ 

दयौरेवगौदित्य साम तदेतदेतस्यामू- 
च्यध्यूढः. साम तस्मादच्यध्युढ< साम 
गीयते द्यौरेव सादिव्योऽमस्तत्साम ॥ ३॥ 

नक्षल्ाण्येवक्चेन्द्रमा साम तदेतदेत 
स्यामृच्यभ्यूढः« साम तस्मादृच्यध्यूढ < 
साम गीयते नश्षन्राण्येव सा चन्द्रमा 
अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 
नक्षत्राणामधिपतिश्चन्द्रमा अत स साम॥ 

अथ यदेतदादिव्यस्य शुक भा" सैव 
गथ यन्नील पर क्रूष्ण तत्साम तदेतदे- 
तस्याख्च्यध्यूढ.< साम तस्मादृच्यध्यूढ 
साम गीयते ॥ ५॥ 



६] परथमाऽध्याय । ४७ 

अथ यदेतदादियस्य शु भा शङ्का दीपि सैष रक् । 

अथ यदादित्ये नीक पर कृष्ण परोऽतिश्चयेन करण्यं तत्साम । 

तद्येकान्तसमाहितदृ्टेर श्यते ॥ 

अथ यदेबेतदादिव्यस्य शुद्ध मा सैव 

साथ यन्नीलं पर क्षण तदमस्तत्सामाथ 

य ण्षोऽन्तरादित्ये हिरण्मय पुरुषो द 

इयते हिरण्यदमश्चर्हिरण्यकेदा आप्रणखा 

त्सबै णव सुवणे ॥ ६ ॥ 

ते एवैते मासौ शुष्कृष्णखे सा च असश्च साम । अथ 

य एष अन्तरादित्ये आदियस्यान्त मध्ये हिरण्मय हिर 

ण्मय इव हिरण्मय । न हि सुबणेविकारत्न देवस्य सभ- 

बति, तऋकसामगेष्णष्वापहतपाप्मल्रासमवात्, न हि सौवर्णे 

ऽचेतने पाप्मादिप्राप्निरस्ि, येन प्रतिषिध्येत, चाक्षुषे च 

अध्रहणात् , अतत छुप्नोपम एव हिरण्मयश्ब्द , ज्योतिमेय 

इत्यथ । उत्तरेष्वपि समाना योजना । पुरुष पुरि शयनात् 

पूरयति बा स्वेन आत्मना जगदिति , दृद्यते निवृत्तचक्चुभि 
समादहितचेतोभिव्रह्मचयौदिसाधनापेद्षौ । तेजख्िनोऽपि इम 

श्रकेशादय कृष्णा स्युरियतो विशिनष्टि-- दिरण्यश्मश्ु्हि- 
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रण्यकेक् इति , ज्योतिर्मयान्येवास्य दमश्रूणि केशाश्चेखथे । 

आप्रणखात् प्रणख नखाभ्र नखाग्रेण सह् सवै सुवणं इव 

भारूप शयथे ॥ 

तस्थ यथा कप्यास पुण्डसकमेवमस्चि- 
णी तस्योदिति नाम स एष सर्वैभ्य पा- 

प्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्म 

भ्यो य एव वेद् ॥ ७॥ 
तस्य एव सवत सुबणवणस्याप्यक्ष्णोविशष । कथम् ट 

तस्य यथा कपे मर्कटस्य आस कप्यास , आसेरुपदेशना- 

थैस्य करण घञ् , कपि्रषठान्त येनोपविशति › कप्यासं इव 

पुण्डरीकम् अलयन्ततेजस्वि एवम दृवस्य अक्षिणी , उपमितो 

पमानत्वात् न हीनोपमा । तस्य एवगुणविरिष्टस्य गौणमिद् 

नाम उदिति , कथ गौणत्वम्? स एष देव सर्वेभ्य पाप्म- 
भ्य पाप्मना सह त्कार्यैभय इत्यथे , ‹य आस्मापहतपाप्माः 

इत्यादि वक्ष्यति, उदित उत् इत , उद्रत इलयथ । अत असौ 

चन्नामा । तम् एवशुणसपन्नसुन्नामान यथोक्तन प्रकारेण यो 

वेद सोऽप्येवमेव उदेति उदटुच्छति सर्वेभ्य पाप्मभ्य - 

ह वै इयवधारणार्थौ निपातौ-- उदेयवेल्यथं ॥ 

तस्यक्च साम च गेष्णौ तस्मादुद्रीध- 



£ 1 प्रथमोऽध्याय । ४९ 

स्तस्मात्वेवोद्धातेतस्य हि गाता स एष 
ये चासुष्मात्पराश्चो रोकास्तेवा चेष देव- 

कामाना चेल्यधिदैवतम् ॥ ८ ॥ 

इति षष्ठ खण्ड ॥ 
तस्योदरीथत्व देवस्य आदिलयादीनामिव तिवक्षिलला 

आह-- तस्य ऋक्व साम च गेष्णौ पएृथिव्याथुकूलक्षणे 
पर्वणी । सबौत्मा दहि देप । परापरलोककामेशिदत्वादुप- 

पदयते एथिन्यरगन्याचुक्सामगेष्णत्वम् , सवेयोनिप्वाद्च । यत 

एवमुन्नामा च असौ ऋकसामगेष्णश्च तस्माटकसामगेष्णत्वे 

प्राप्ने उद्रीथप्वमुन्यते परोक्षेण, परोक्षप्रियस्वाहेवस्य, तस्मा- 

दुद्रीथ इति ! तस्मात्वेव हेतो उद् गायतीष्यद्धाता । यस्मा- 

द्धि एतस्य यथोक्तस्योन्नान्न गाता असौ अतो युक्ता उदरातेति 
नामभ्रसिष्धि उद्रातु । सएष दव उन्नामा ये च अमुष्मात् 

आदियात् परश्च परागश्वनात् उर्व छोका तेषा 

लोकाना च हषर न केवरमीश्चिदत्वमेव, च शब्दाद्धास्यति 

च, ५स दाधार पएरथिवीं धासुतेमाम् इत्यादिमन्भव णौत् । 

किच, देवकामानामीष्टे इति एतत् अधिदैवत देवताविषय 

देवस्योटीथस्य सखरूपसुक्तम् ॥ 

इति षष्ठखण्डभाष्यम् ॥ 



सप्तम. खण्ड ॥ 

अथाध्यात्म वागेवकप्राणः साम तवे- 

तदेतस्यामृच्यध्यूढ.< साम तस्मारच्य- 
ध्यूढ.<. साम गीते । बागेव सा पाणो 
ऽभस्तत्साम ॥ १॥ 

अथ अधुना अध्यात्मसुच्यते--वागेव रक् प्राण साम, 

अधरोपरिसानप्वसामान्यात् । प्राणो घराणसुन्यते सह् वा- 

युना । वागेव सा प्राणोऽम इत्यादि पूवैवत् ॥ 

चक्षुरेवगौत्मा साम तदेतदेतस्यामू- 
च्यध्यूढ'< साम तस्मादृच्यध्यूढ. साम 

गीयते । चक्षुरेव सात्मामस्तत्साम ॥ २॥ 

च्चुरेव ऋक् आत्मा साम । आप्मेति च्छायात्मा, 
तेत्स्यत्वात्साम ॥ 

ओ्रोत्रमेवदन साम तदेतदेतस्याभर- 
च्यध्यूढः« साम तस्मादस्थध्युढ« साम 

गीयते । ओमव सा मनोऽमस्तत्साम ॥ 
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श्रोत्रमेव ऋक् मन साम, शरोत्नस्याधिष्ठातृरवान्मनस 

सामत्वम् ॥ 
अथ यदेतदक्ष्णः शुद्ध भाः सैवगेथ 

यश्नील परः कृष्ण तत्साम तदेतदेतस्या- 

ग्हच्यध्यूढ^ साम तस्वादच्यभ्यूढ« साम 

गीयते । अथ यदेवेतदक्ष्ण" श्युङ्ध भाः 

सैव साथ यज्ञी पर करष्ण तद्मस्त- 
त्साम॥ 2॥ 

अथ यदेतदक्ष्ण श्ङ्घ मा सैव कक् । अथ यज्ञी पर 

कृष्णमादितय इव हक्शक्यधिष्ठान तत्साम ॥ 

अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दद्य 

ते सेवक्तत्साम तदुक्थ तव्यजुस्तद्नह्य त 
स्यैलस्य तदेव रूप यदसुष्य रूप यावसु 

ष्य गेष्णौ ती गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥ 
अथ य एषोऽ तरक्षिणि पुरषो दृश्यते, पूववत् । सैव 

ऋक् अध्यात्म वागाद्या, परथिव्याद्या च अधिदेवतम् › प्र- 

सिद्धा च ऋक् पादबद्धाक्षरास्मिका ; तथा साम) उक्थ- 

साहचयौद्धा स्तोत्र साम ऋक शश्मम् उक्थाद्-यत् तथा 
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यु स्वाहास्वधावषडादि स्वमेव वाग्यजु तत्स एव । 
सवौत्मकत्वास्स्वयोनिप्वान्वेति हयवोचाम । कगादिप्रकरणात् 

तद्भद्येति जयो वेदा । तस्यैतस्य चाक्षुषस्य पुरुषस्य तदेव 

रूपमतिदिष्यते । कि तत् यदञयुष्य आदिलपुरुषस्य- 

हिरण्मय इत्यादि यदधिदैवतमुक्तम् , यावमुष्य गेष्णौ पर्वणी, 

तावेवास्यापि चा्षुषस्य गेष्णौ, यच्चामुष्य नाम उदित्यु- 

द्रीथ इति च तदेवास्य नाम । स्थानभेदात् रूपगुणनामाति 

देहात् दशिप्वविषयभेदन्यपदेशान्न आदिव्यचा्चुषयोर्भेव् 
इति चेत् , न , ‹ अज्ुना ' ‹ अनेनैव ̀  इत्येकस्योभयात्मत्वभ्रा 

प्यजुपपत्ते । द्विधाभावेनोपपद्यत इति चेत् -- वक्ष्यति हि 

‹ स एकधा भवति त्रिधा भवति ` इलयादि, न , चेतनस्वैकस्य 
निरवयवस्वाहिधामावानुपपत्ते । तस्मादध्याप्माधिदैवतयोरेक 

प्वभेव । यत्तु रूपाद्यतिदेश्षो भेदकारणमवोच , न तद्भेदा 
वगमाय, किं तर्हि, स्थानभेदाद्धेदाशङ्का मा मूदिष्येवमर्थम् ॥ 

स एष ये चेतस्मादवौश्चो रोकास्तेषा 

चेष्टे मनुष्यकामाना चेति तद्य इमे वी 

णाया गायन्लयेत ते गायन्ति तस्मात्त 

धर्नसनय, ॥ ६॥ 

सएष चष्षुष पुरुष ये च एतस्मात् अध्यात्मिका 
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दात्मन अर्वाच अ्वारगता रोका तेषा चेष्टे मवुष्य 

सबन्धिना च कामानाम्। तत् तस्मात् य इमे वीणाया गाय- 
न्ति गायका त एतमेव गायन्ति । यस्मादीश्वर गायन्ति 

तस्मात्ते धनसनय धनलामयुक्ता , धनबन्त इलयथे ॥ 

अथ य एतदेव विद्वान्साम गायत्यु 

भौ स गायति सोऽसुनैव स एषये चा- 

खुष्मात्पराश्चो लोकास्त -अवाभोति देव- 

कामा । ७॥ 

अथ य एतदेव विद्धान् यथोक्त देवसुद्रीथ विद्धान् साम 

गायति उभौ स गायति चा्ुषमादिप्य च । तस्यैवचिदं 
फलसुन्यते-- सोऽमुनैव आदियेन स एष ये च अमुष्मा 

त्पराश्च खोका ताश्च आप्नोति, आदित्यान्तगेतदेवो भूर 

दर्थं , देवकामाश्च ॥ 

अथानेनैव ये चैतस्मादवौश्चो लोका- 
स्ताचव्यामोति मनुष्यकामा~इ तस्मादु 

हैवविदुद्वाता ब्रूयात् ॥ ८ ॥ 

क ते काममागायानीव्येष ह्येव काम- 
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गानस्येष्टे य एव विद्धान्सापम गायति 
साम गायति ॥ ९॥ 

हृति सप्रम खण्ड ॥ 

अथ अनेनैव चाश्चुषेणेव ये च पएतस्मादर्वौच्वो लोका 
ताश्च आप्नोति, मवुष्यकामाश्च-चा्चुषो भूत्वेयथे । तस्मादु 
ह एववित् उद्राता तयात् यजमानम्-- कम् इष्ट ते तव 

काममागायानीति । एष हि यस्मादुद्धाता कामागानस्य 

खद्धानेन काम सपादयितुमीष्टे समथ इत्यथ । कोऽसौ १ य 
एव विद्वान् साम गायति । द्विरुक्तिरपासनस्माप्यर्था ॥ 

दति सप्तमखण्डभाष्यम् ॥ 

>< 



अष्टम, खण्ड ॥ 

रयो होद्गीथे कुषदाला बभूवुः शिकः 

चालावद्यभ्चैकितायनो दारम्यः प्रवाहणो 

जैवलिरिति ते होचुरुद्गीथे चै कुराला 
स्मो हन्लोद्रीथे कथा वदाम इति ॥ १॥ 
अनेकधोपास्यत्वात्् अक्षरस्य प्रकारान्तरेण परोवरीय 

स्त्वगुणफङमुपासनान्तरमानिनाय । इतिहासस्तु सुखावबो- 

धनां । त्रय ल्िसरयाका, ह इत्यैतिह्याथे , उद्रीथे 

उद्रीधज्ञान प्रति, कुदा निपुणा बभूवु ;, कस्िशिदेशे 

कले च निमित्ते वा समेतानाभित्यभिप्राय । न हि स्ैस्मि 

गति त्रयाणामेव कौशालमूद्रीथादि विज्ञाने । श्रूयते हि 

उषरितिजानश्रुतिकैकेयभ्रश्चतय सरवज्ञक्पा । कै ते त्रय 

इति, आह-- शिख्क नामत ;, शखावत्ताऽपलय साङवत्य , 

चिकितायनस्यापत्य चैकितायन , दर्मगोत्रो दारभ्य, 
ग्यामुष्यायणो वा, प्रवाहणो नामत्त , जीवखस्यापत्य जैव ङि 
इत्येते चय ~ ते होचु अन्योन्यम्-उद्रीथे वै कुशला निपुणा 
इति प्रसिद्धा स्म । अतो हन्त यद्यनुमतिभ॑वताम् उद्रीथे 

उद्रीथज्ञाननिमित्ता कथा विचारणा पश्षप्रतिपक्षोपन्यासेन 
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वदाम वाद् छम इत्यथ । तथा च तद्टिद्यस्तवादे विपरीत 

भहणनाशोऽपूवैविज्ञानोपजन सश्यनिच्रत्तश्येति । अत॒ त- 
द्वियसयोग कर्तैव्य इति च इतिषहासप्रयोजनम् । ट श्यते 

हि शिरकादीनाम् ॥ 

तथेति ह ससुपविविष्यु सह प्रवा 

हणो जेवलिर्वाच भगवन्ताचमे वदता 

ब्राह्मणयोषैदतोवीच. ्ओोष्यामीति ॥ २ ॥ 

तथेप्युक्त्वा ते समुपविविश्यु ह उपविष्टवन्त किल । 
तन्न राज्ञ प्रागरभ्योपपत्ते स ह प्रवाहणो जैवद्धिरुवाच इत 

रौ- मगव तौ पूजाषन्तौ अग्ने पूर्व वदताम्, ब्राह्मणयोरिति 

जिङ्काद्राजा असौ, युवयोनरीक्मणयो वदतो वाच श्रोष्यामि, 
अथरहिताभित्यपरे, वाचमिति विरेषणात् ॥ 

सह रिरुक' रालावत्यश्चकितायन 

दारभ्यञ्ुवाच हन्त त्वा पच्छानीति प्र 

च्छेति होवाच ॥ ३६॥ 

उक्तयो स ह शिर्क शारावत्य चैकितायन दारभ्य 
युबाच-- हन्त यद्चनुमस्थसे स्वा प्वा प्रच्छानि इत्युक्त 

इतर पृच्छेति होवाच ॥ 
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कासाघ्नो गतिरिति खर इति होवाच 

खरस्य का गतिरिति पाण इति होवाच 

प्राणस्य का गतिरिदयन्नभिति होवाचान्नख 

का गतिरिदययाप इति होवाच ॥ ४॥ 

ठञ्धानुमतिराह-- का सान्न ~ प्रकूृतप्वादुद्रीथस्य ) 

उद्रीथो हि अन्न उपास्यप्वेन प्रकृत , ‹ परोवरीयाससुद्रीथम् ' 

इति च वक्ष्यति-- गति आश्रय , परायणमिलेतत् । एव 

प्रष्ठो दारभ्य उबाच-- सवर इति, स्वरालकत्वान्सास्न । 

यओो यदासक स तद्रतिस्तदाश्रयश्च भवतीति युक्तम्, मृदा 

श्रय इव घटादि । स्वरस्य का गतिरिति, प्राण इति हो 

बाच , प्राणनिष्पाद्यो हि स्वर , तस्मास्स्वरस्य प्राणो गति । 

प्राणस्य का गत्तिरिति, अन्नमिति होवाच , अन्नावष्टम्भो ष्टि 

भाण , शुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात् ' इति श्रते › ‹ अन्न 

दामः इति च ¦ अन्नस्य का गतिरिति, आप इत्ति होवाच, 

अप्वभवत्वादन्नस्य ॥ 

अपा का गनिरिल्यसौ खोक इति हो 

वाचासुष्य लोकस्य का गतिरिति न खं 

खोकमति नयेदिति होवाच खगं वय लो- 
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+सामाभिखस्यापयाम खगेस\स्ताव< 
रि सामेति ॥ ५॥ 
अपा का गत्तिरिति, असौ लोक इति होवाच , अयुष्मा- 

द्धि छोकाद्रृष्टि सरभवति । अमुष्य छोकस्य का गतिरित्ति 
पष्ट दाल्भ्य उवाच-- स्वगेमञु रोकमत्तीय आश्रयान्तर 

साम न नयस्कथित् इति होवाच आह् । अत्तो वयमपि 

स्वर्ग छोक साम अभिसस्थापयाम , खगलोकप्रतिष्ठ साम 

जानीम इयथ । खर्गसस्ताव म्व्ेलेन सस्तवन ससतावो 

यस्य ॒तप्साम स्व्भसस्तावम , हि यरमात् सर्गो तरै कोक 

साम वेद् इति श्रुति ॥ 

< ह शिलकः रशालावत्यश्चैकितायन 
दाल्भ्यख्ुवाचाप्रतिठित बैकिलते दा 
रभ्य साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयान्सूधी ते चि 
पतिष्यतीति मूधो ते विपनेदिति ॥ ६॥ 
तम् इतर शिक हशाखावत्य चैकितायन दाल्भ्यमुवाच 

-- अप्रतिष्ठितम् असितम् , परोवरीच्तवेनासमाप्रगति 

सरभेदयथे , वै इयागम स्मारयति किठेति च, दारभ्य ते 

तब साम । यस्तु असहिष्णु सामतित् एति एतस्मिन्काल 

नुयात् कश्चिद्िपरीतविज्ञानम् ~ अप्रतिष्ठित साम प्रतिष्ठित 
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मिति- एववादापराधिनो मूधा शिर ते विपतिष्यति चि 

स्थष्ट पतिष्यतीति । एवसुक्तञ्चापराधिन तथैव तद्धिपतेत् न 
सञ्चय , न प्वहं अवीमीत्यभिप्राय । ननु मूर्धपातार्ह चेद- 

पराध छृतवान् › अत परेणाचुक्तस्यापि पतेन्मूधौ, न बेदप- 
राधी उन्तस्यापि नैव पतति, अन्यथा अषृताभ्यागम कृत- 
नाशश्च स्याताम् । नैष दोष , कृतस्य कर्मण ड्युमा्चुभस्य 
फलमपिरदेशकारनिमित्तापेश्षस्वात् । ततैव साति मूर्धपातनि 
मित्तस्याप्यज्ञानस्य पराभिव्याहारनिमित्तापेश्चप्वमिति ॥ 

हन्नादमेतद्धगवत्तो वेदानीति विद्धी 

ति दोवाचासखुष्य लोकस्य का गतिर 

त्यथ लोक हति होवाचास्य रखोकश्य का 

गतिरिति न परनिषठा लोकमति नयेदिति 

होवाच परतिष्ा वय लोक सामाभिस 

`ख्थापयामः प्रतिछ्ठासस्ताव« हि सा 

सेति ॥ ७॥ 

एवमुक्तो दारभ्य आह--हन्ताहमेतद्धगवन्त भगवत वे- 

दानि यत्परतिष्ठ साम इष्युक्त प्रत्युवाच शाङावलय ~ विद्धीति 

होवाच । अमुष्य खोकस्य का रतिरिति प्ष्टं॑दारभ्येन 
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शाखावत्य अय खोक इति होवाच, अय हि रोको याग 

दानहोमादिभिरमु लोक पुष्यतीति, (अतत प्रदान देवा 

उपजीवन्ति इति हि श्रुतय , प्रक्ष दहि सवेभूताना 

धरणी प्रतिष्ठेति, अत साश्नोऽप्यय छार प्रतिदठिवेति 

युक्तम् । अस्य ठोाकस्य का गतिरि्युक्त आह शाराबय -- 

न प्रतिष्ठाम् इस छोकमतीलय नयेत् साम कथित् । अतो 

चय प्रतिष्ठा छोक साम अभिसस्थापयाम , यस्मास्मतिष्ठा 

सस्ताव हि, प्रतिष्ठास्ेन सस्तुत सामेयर्थं , ‹ इय वै रथ 

तरम् इति च शति ॥ 

८ ह प्रवाहणो जैवछिरुवाचान्तवद्धे 
किर ते शालावत्य साम यस्त्वेतर्हि चरु 

यान्मूधौ ते विपतिष्यतीति मूध ते चि 
पतेदिति हन्तारमेतद्धगवन्तो वेदानीति 

विद्धीति होवाच ॥ ८ ॥ 
इति अष्टम" खण्ड ॥ 

तमेवयुक्तवन्त ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच अन्तवद्वै किठ 
ते शाखावल सामेलयादि पूर्ववत् ! तत ॒शाखावलय आह-- 

हन्ताहभेतद्धगबत्तो वेदानीति , चिद्धीति होवाच इतर ॥ 

दति अष्टमखण्डमाभ्यम् ॥ 



नवमं खण्ड ॥ 

अस्थ लोकस्य का गतिरिव्याकादा इति 

होवाच सवीणि ह वा इमानि भ्रूतान्या 
काराद्ेव समुत्पद्यन्त आका प्रस्त 

न्त्याकारो द्येवैभ्यो ज्यायानाकाङ्ा, प 

रायणम् ॥ १॥ 

अनुज्ञात आह-- अस्य लोकस्य का गतिरिति, आ- 

कार इति होवाच प्रवाहण , आकाल इति च पर आस्मा, 

‹ आकाश्चो तै नाम" इति श्रुते तस्य हि कम सवभूतोप्पाद 

कत्वम्, तस्मिन्नेव हि भूतण्ख्य ~ ‹ तन्तेजोऽस्रजत ' ‹ तेज 

परस्या दबतायाय॒ ः इति हि वक्ष्यति, सवाणि ह बै 

इमानि भूतानि स्थावरजङ्गमानि आकाक्षदेव समुत्पद्यन्ते 
तेजोबन्नादिक्रमेण, सामभ्यौत् , आक्राश्च प्रति अस्त यन्ति 

प्रयकाठे तेनैव विपरीतक्रमेण , हि यस्मादाकाश एवैभ्य 

सर्वेभ्यो भूतेभ्य ञ्यायान् महत्तर , अत स सर्वेषा भूताना 

परमयन परायण प्रतिष्ठा तिष्वपि कारेष्विलयथं ॥ 
५ ४ ए 15 
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स एष परोवरीयायुद्धीथ स ण्षाऽन- 
न्त परोवरीयो हास्य भवति परोवरीय- 

सो ह रोकाश्चयति थ एतदेव विद्धान्प- 

रोवरीधाससुद्रीथस्ुपास्ते ॥ २॥ 

यस्मात् पर पर वरीय वरीयसाऽप्येष बर परश्च वरी 

याश्च परोवसीयान् उद्रीथ परमा्ला सपन्न इटयर्थं , अत 

एवे स एष अनन्त ॒ अविद्यमानान्त । तमत परोवसीयास्ष 

परम।सभूतमनन्तम् एव विद्वान परोबरीयासमुद्रीथमुषासते । 

तस्यैतत्फकमाह--परोवरीय पर पर वरीयो विशिष्टतर 

जीवन ह अस्य विदुषो भवति हृष्ट फलम् , अदृष्ट च परोवरी 

यस उत्तरोत्तरविशिष्टतरानव ब्रह्माकाशान्तान् छोकान् ज- 

यति-- य एतदव बिद्ानुद्रीथसुपास्ते ॥ 

त*< हैतमतिधन्वा रौनक उद्रशा- 

ण्डिलस्यायोकत्वोवाच यावत्त एन परजाया- 

सुद्धीथ वेदिष्यन्ते परोवरीयो डैभ्यस्ता- 

वदस्मिह्ोके जीवन भविष्यति ॥ ३॥ 

कि च तमेतमूद्रीथ विद्धान् अत्तिषन्वा नामत , ज्युनक- 
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स्यापत्य शौनक , उद्रश्चाण्डिल्याय शिष्याय एतम उद्रीथ 
दशनम उक्त्वा उवाच-- यावत् ते तव प्रजायाम् , प्रजास 

ततावित्यर्थं , एनम् उद्गीथ स्वत्सततिजा वेदिष्यन्ते ज्ञास्य 

न्ति, तावन्त काङ परोवरीयो हैभ्य प्रसिद्धेभ्यो लौकिक 

जीवनेभ्य उन्तरोत्तरविशिष्टतर जीवन तेभ्यो भविष्यति ॥ 

तथासुष्मिष्टीके लोक इति स य 

एतमेव विद्वानुपास्ते परोवसयए्वटाखा 

स्मि्ीके जीवन भवति तथासुष्मि्ीके 

लोक इति रोके लोक इति ॥ ४े ॥ 

इति नवम खण्ड ॥ 

तथा अदृष्टेऽपि पररोके अमुष्मिन परोवरीयाजीको 
भविष्यतीस्युक्तवान् शाण्डिस्याय अतिधन्वा रौनक । स्यादे- 

तत्र पूर्वेषा सष्ामाग्यानाम् , नैदयुगीनानाम-- इयाश्च 
कानिष्त्तये आह--स य कश्चित् एतमेव विद्धान् उदरी 

थम् एतर्हि उपास्ते, तस्याप्येवमेव परोवरीय एव ह अस्य 

अस्मिीके जीवन भवति तथा अमुष्मिछीके रोक इति ॥ 

इति नवमखण्डभाष्यम् ॥ 



दशम खण्ड. ॥ 

मटचीहतेषु कुरुष्वारिक्या संह जाय- 

योषस्तिरै चाकायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक 
उवास । १॥ 

उद्रीथोपासनप्रसङ्गेन प्रस्ताधपरतिहारविषयसप्युपासन व 

्व्यमितीदमारभ्यते, आरयायिका तु सुखाबबोधाथौं । 

मटचीहतेषु मटन्य अहशनय ताभिहतेषु नाभितेषु कुरुषु 
करुसस्येष्विप्यथै । ततो दुर्भिक्षे जाते आरिकया अच्खुप- 
जातपयोधरादिलीन्यल्नया सह जायया उषस्तिहं नामत , 

चक्रस्यापत्य चाक्रायण , इभो हस्ती तमर्हतीति इभ्य 

देश्वर , हस्त्यारोहो वा, तस्य प्राम इभ्यन्राम तस्मिन, 

प्रद्राणक अन्नाङाभात्त, "द्रा छत्लाया गतौ", कुत्सिता गतिं 

गत , अन्त्याघस्था प्राप्न इत्यथे , उवास उषितवान् कस्य 

चिदृहमाशिस्य ॥ 

स हेभ्य कुल्माषान्खादन्त बिभिक्षे 

त*५ होवाच । नेतोऽन्ये विव्यन्ते यच ये 

म इम उपनिहिता इति ॥ २॥ 
स॒ अन्नार्थमटन् हभ्य कुल्माषान् कस्सितान्माषान् खाद्- 
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न्त भक्षयन्त यदच्छयोपरूभ्य बिभिक्षे याचितवान् । तम् 

उषरस्ति ह उवाच इभ्य -- न इत › अस्मान्मया भक्ष्यमा 

णादुच्छिष्टराशे कुस्माषा अन्ये न वियन्ते , यच्च ये राक्षौमे 

मम उपनिषिता प्रक्षिप्ता इमे भाजने, किं करोमि , इ्युक्त 

परस्युवाच उषस्ति -- 
क 

एतेषा मे देहीति होवाच तानस्मै 

प्रददौ हन्तालुपानमित्युच्छ्ष्टिवेमे पी- 

< स्यादिति होवाच ॥ ३ ॥ 

एतेषाम् एतानियर्थं , मे मह्य देहीति ह उवाच, तान् 

स इभ्य अस्मै उषस्तये प्रददौ प्रदत्तवान् । पानाय समीं 

पस्थमुद्क च गृहीत्व, उवाच--ह त गरहाणानुपानम् , इद्युक्त 

्रत्युवाच-- उच्छिष्ट तै मे मम इदमुदक पीत स्यात्, यदि 

पास्यामि , इष्युक्तवन्त प्रप्युवाच इतर -- 

न स्विदेतेऽप्युच्छ्ष्टाहइति नवा अ 

जीविष्यभिमानखादन्िति टोवाच का- 

मोम उदपानमिति ॥४॥ 

किं न स्वदते छर्माषा अप्युच्छिष्टा , इत्युक्त आष्ट 

खषस्ति -- न वै अजीविष्य नैव जीविष्यामि इमान् कर्मा 
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षान् अखादन् अभक्षयन् इति होवाच । काम इच्छात 

मे मम उद्कपान छभ्यत इलथ । अतग्नैतामवस्था प्राप्तस्य 
विधाधर्मेयश्चोवत खात्मपरोपकारसम्स्यैतदपि कर्म छ्वेतो 

न अधस्पक्च इत्यभिप्राय । तस्यापि जीवित प्रति उपाया 

न्तरे ऽजुगुष्सिते सति जुगुध्सितमेतत्कमै दोषाय, ज्ञानाव 
ङेपन छवैतो नरकपात स्वाद्वेदयभिप्राय , प्रद्राणक्चष्द 

श्रवणात् ॥ 

स ट खादित्वातिशोषास्नायाया आज- 

हार साग्र एव सुभिक्षा बभूव तान्प्रति 

गृह्य निदधौ ॥ ५॥ 
ताश्च स॒ खादिप्वा अतिश्षान अतिशिष्टान् जायायै 

कारुण्यादाजहार, सा आटिकी अग्र एव कुल्माषप्राप्र 

सुभिक्षा श्चोभनभिक्षा, रब्धान्नेदेतत्, बभूव सबृत्ता , 

तथापि खीखामाव्यादनवज्ञाय तान्करुल्माषान पप्युहेस्तास्र 
तिगरृह्य निदधौ निक्षिप्रवती ॥ 

सह प्रात सजिहान उवाच यहता 

ज्नस्य रभेमहि रमेमहि धनसमाचश्रा~ रा 

जासौ यक्ष्यते स मा सवैरास्विच्यैव्र॑णी- 
तेति ॥ ६ ॥ 



१०] प्रथमोऽभ्याय । ६७ 

स तस्या कमै जानन भात उष काठे सजिहान 

शायन निद्रा वा परिव्यजन उवाव पल्या श्ण्वन्या --यत् 

यदि बतेति खिद्यमान अन्नस्य स्तोक रभेमहि, तद्धुक्त्वान्न 

समर्थो गत्वा कमेमहि धनमानच्नरा धनभ्यास्पम्, तत॒ अ 

स्माक जीवन भविष्यतीति | धनलाभे च कारणमाद्- 

राजासौ नातिदूरे स्थाने यक्ष्यते , यजमानत्वात्तस्य आर्म 
नेपवम , सुच राजामा मा पात्रमुपरुभ्य स्वराज्य 
ऋत्विक्षमेमि ऋलिक्षमप्रयोजनायेलयथै व्रणीतेति ॥ 

त जायोवाच हन्त पतत हम एव कु- 

ल्माषा इति तान्खादित्वासरु थज्ञ वितत- 
मेयाय | ७॥ 

ण्वसुक्तवन्त जायोवाच-- हन्त गृह्वाण हे पतते इम णव 
ये मद्धस्ते विनिक्षिप्राम्त्वया छल्माषा इति । तान्खादिष्वा 
असु यज्ञ राज्ञो वितत विस्तारितमृस्िग्मि ण्याय ॥ 

तच्नोद्धातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोप- 
विवेदा स हे पस्तोतारसुवाच ॥ ८ ॥ 
तन्न च गत्वा, उद्रातृन् उद्राद्पुरुषानागल, आ स्तुवन्य- 

स्मिन्निति आस्ताव तस्मिन्नास्तावे स्तोष्यमाणान् उपोपविवेश 



६८ छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये [ख 

सशरीये उपबिष्टस्तेषामियथे । उपविश्य च सख ह प्रस्तो- 
५।दमु्ाच ॥ 

परस्तोतयौ देवता प्रस्तावमन्वायन्ता 
ता चेदविद्ान्धस्तोष्यसि स्रधौ ते बिष 
तिष्यतीति ॥ ९ ॥ 

हे ्रस्तोतत इल्यामन्न्य अभिमुखीकरणाय, या देवता 
प्रस्ताव प्रस्तावभक्तिम् अनुगता अन्वायत्ता, ता चत् देवता 

प्रस्तावभक्ते अविद्धान्सन प्रस्तोष्यसि, विदुषो मम समीपे-- 
तत्पगोक्षेऽपि चल् विपतेत्तस्य मूधा, कमैमात्रविदामनधिकार 
एव कमणि स्यानं , तच्चानिष्टम् , अविदुषामपि कमन्शनात् 

दक्षिणमागौश्ुतश्च , अनधिकारे च अविदुषायुत्तर एवैको 
माग श्रूयेत , न च स्मातेकमनिमित्त एव रक्षिण पन्था › 

° यज्ञेन दानेन ' इल्याविश्रुते  ' तथोक्तस्य मथा ` इति च विश्च 
वणाष्धिद्रत्समक्षमेव कर्मण्यनधिकार , न सवत्राभ्निहोचस्मा 

तैकर्माभ्ययनादिषु च , अनुज्ञायास्तत्र तत्न दश्चनात , कर्म- 
मात्रविदोमप्यथिकार सिद्ध क्मेणीति-- मूधा त विप 
तिष्यतीति ॥ 

एवमवोद्धातारसुवाचोद्धात्या देवतो 
द्वीधमन्वायत्ता ता चेदविद्धानुद्धास्थसि 



१० ] प्रथमोऽध्याय । ६९ 

मूधौ ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ 

एवमेव प्रतिदतीरसुवाच प्रतिहलैर्या 
देवता चरतिहारमन्वायन्ता ता चदविद्रा- 

न्पतिहरिष्यसि सूधौ ते विपतिष्यतीति 
ते इ समारतास्तुष्णीमासाचक्रिरे ॥११॥ 

इति दशम खण्ड ॥ 

एवमेवोद्रातार प्रतिहतीरमुवाचेलयादि समानमन्यत् । ते 

प्रस्तोत्राद्य कमभ्य समारता उपरता सन्त मूधपातभ 

यात् तूष्णीमासाचक्रिर अन्यश्चाङ्कवेन्त , अर्थित्वात् ॥ 

इति दशमखण्डभाष्यम् ॥ 

51 वतु 



एकादद्च खण्ड ॥ 

अथ हैन यजमान उवाच भगवन्त 

वा अह विविदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चा- 

कायण इति होवाच ॥ १॥ 

अथं अनन्तर ह एनम् उषभ्ति यजमान यजा उवाच 

भगवन्त पूजावन्तम् वै अह विवितिषाणि बेदितुभिन्छामि , 
इप्युक्त उषस्ति अस्मि चाक्रायण तवापि श्रोत्रपथमागतो 

यदि~ इति ह उवाच उक्तवान् ॥ 

स होवाच भगवन्त वा अहमेभि स 
चैरास्विल्ये पयैषिष भगवलो वा अम- 
वित्त्यान्यानन्रषि ॥ २॥ 
स हं यजमान उवाच--सलयमे वमह भगवन्त बहुरुणम 

भषम् , सके कलिक््मभि आत्विल्यै पर्ैषिष पर्थेषण 
छरतवानस्मि , अन्विष्य भगवतो वा अहम् अवित््या अङाभेन 
अन्यानिमान् अचृषि वृत्तवानस्मि ॥ 

क मगवारस्त्वेव मे सर्वैराल्विज्येरिति 
तथेत्यथ त्यत ण्व समतिखष्टा' स्तुवता 



११] पथमोऽध्याय । ७९ 

यावन्वेभ्यो धन दद्यास्ताचन्मम द्व्या 

इति तयेति ह यजमान उवाच ॥ ३॥ 

अद्यापि भगवास्तवेव मे मम सयैरास्विज्यै दविक्छमाथेम् 
अस्तु, इ्युक्त तथेत्याह उषस्ति , किं तु अथैव तर्हि एते एव 

प्वया पूव वृता मया समतिन्ष्टा मया सम्यक्प्रसन्नेनाजु 

ज्ञाता सन्त स्तुवताम् , प्वया त्वेतत्कायम्-~- याचत्त्वेभ्य 

प्रस्तोत्नादिभ्य सर्वेभ्यो धन दध्या प्रयच्छसि, तावन्मम 

द्श्या , इप्युक्त तथति ह यजमान उवाच ॥ 

अथ हैन प्रस्तोतोपससाद प्रस्तो्तयौ 

देवला परस्नावमन्वायन्ता ता चेद्चिदडा 

न्पस्लोष्यसि सधी ते विपनिष्यतीति मा 
भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ 2 ॥ 

अथ ह एनम् ओष्त्य वच श्रुत्वा प्रस्तोता उपससाद् 
उषस्ति विनयेनोपजगाम । प्रस्तोतयी देवतेदयादि मा मा 

भगवानवोचत्पूर्वम्-- कतमा सा देवता या ्रस्तावभक्ति- 

मन्वायत्तेति ॥ 

प्राण इति होवाच सवबीणि हवा 
इमानि श्रूतानि पमाणमेवाभिसचिशश्ास्ति 



५७२ छान्दोग्योपनिषद्धा्ये [ख 

पाणमभ्युल्िहते सैषा देवता प्रस्तावम- 

न्वायत्ता तां चेदाविद्वान्पास्तोष्यो मूध 
ते उयपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ 

प्रष्ठ प्राण इति ह उवाच, युक्त प्रस्नावस्य प्राणो देव 

तेति । कथम् ? सवांणि स्थावरजङ्गमानि भूतानि प्राणमेव 
अभिसविशन्ति प्रख्यकारे, प्राणमभि रक्षयित्वा प्राणासनैनो 

जिहते प्राणादेबोदन्छन्तीयथ उत्पत्तिकाङे, अत सैषा 

देवता प्रस्तावमन्बायत्ता, ता चेदविद्ान् स्व प्रास्तोष्य 

मरस्तवन भस्तावभक्ति कृतवानसि यदि, मूधै। शिर ते व्यप- 

तिष्यत् निपतितमभविष्यत् तथोक्तस्य मया तत्काले मूषो 
ते विपतिष्यतीति । अतस्त्वया साधु कृतम् , मया निषिद्ध 
कर्मेणा यदुपरममकार्षीरित्यभिप्राय ॥ 

अथ हैनसुद्रातोपससादाद्वातयौ देव- 

तोद्धीथमन्वायत्ता ता चेदविद्वानुद्रास्यसि 

मूध ते विपतिष्यतीति मा मगवानवो- 
चत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 

तथोद्वाता पप्रच्छ कतमा सा उद्रीथभक्तेमलुगत। अन्वा- 

यत्ता देवतेति ॥ 



११] मरथमोऽध्याय । ७३ 

आदित्य इति होवाच स्वाणिहवा 
इमानि भूतान्यादिखसुचचै' सन्त गायन्ति 

सैषा देवतोद्वीथमन्वायन्ता ता चद्विद्धा 

नुदगास्यो भूघौ ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य 
मयेति ॥ ७ ॥ 

पष्ट आदिल इति ोवाच । सबीणि ह वा इमानि 

भूतानि आदिम् उचै ऊर्व सन्त गायन्ति शब्द्यन्ति, 

स्तुबन्तीलयभिपराय , उन्छब्दसामान्यात् , ्रशब्दसामान्यादिव 

प्राण । अत सैषा देवतेल्यादि पूर्वैवत् ॥ 

अथ छेन प्रतिहर्नौपससाद् प्रतिहता 

देवता व्रलिहारमन्वायन्ता ता चेदविढा 

न्परतिहरिष्यमि सधौ ते विपतिष्यतीति 
मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ 

एवमेवा ह एन प्रतिहता उपससाद् कतमा सा देवता 

प्रतिहारमन्वायत्तेति ॥ 

अन्नमिति होवाच सवौणिह वा हमा 
नि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीव 



७ ऊान्दोग्योपनिषद्भाष्ये [ख 

न्ति सैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ता 
("वाका „९ ५ ¢ म + चेद विद्ान्प्रल्यररिष्यो सूधां तै व्यपति- 
ष्यन्तथोक्तस्य मयति तथोक्तख मयेति ॥ 

इति एकादश खण्ड ॥ 

ष्ट अन्नमिति होवाच । सवौणि ह वा इमानि भूता 

न्यन्नमेव आत्मान प्रति सर्वत प्रतिहरमाणानि जीवन्ति । 

सैषा देवता प्रतिश्षब्दसामान्यासरतिहारभक्तिमनुगता । समा- 

नमन्यत्तथोक्तस्य मयेति । प्रस्तावो द्रीधप्रति्ारभक्ती प्राणा 
[+ क ९ 

दित्यान्नदृष्टथोपासीतेति समुदायाथे । प्राणाद्यापत्ति कर्म- 

स्द्धिवौ फरूमिति ॥ 

इति एकाददाखण्ड भाष्यम् ॥ 

अ$& 



दादश खण्ड ॥ 

अथात रोव उद्रीथस्तद्ध बका दा- 

ल्भ्यो ग्लावो वा मैच्रेय खाध्यायसुद्- 

व्राज । १॥ 

अतीते खण्डेऽन्नाप्रा्तिनिमिन्ता कष्टावस्थोक्ता उच्छिष्टो 

च्छिष्टपयुंषितभक्षणलक्षणा, सा मा भूदि्यन्नङाभाय 

अथ अनन्तर शौव आमिष उद्रीथ उद्रान साम अत 
्रस्तूयते। तन् तत्न ह किङ बको नामत , दस्मस्यापय दा 

सभ्य , गावो वा नामत, मिनायाश्चापत्य मैत्रेय , वा 

शब्दश्चार्थे, व्यासुष्यायणो ह्यसौ , बस्तुविषय क्रियास्विव 
विकल्पानुपपत्ते , द्विनामा द्विगोत्र इयादि हि स्प्रति, 

दश्यते च उभयत पिण्डमाक्त्वम् , उद्रीथे बद्धचित्त्वात् 

कऋषावनादृराह्ा | वा शब्द् स्वाध्यायार्थं । खाभ्याय कर 

ग्रासाद्रहि उद्रब्राज उद्रतवान्विविक्तदेशस्थोदकाभ्याश्चम् । 

८ चद्रन्नाज ' ' प्रतिपाख्याचकार ` इति च एकबचनाहिङ्धात् 

एकोऽसौ ऋषि । ोद्रीथकालप्रतिपाखङनात् कषे स्वाध्याय 

करणमन्नकामनयेति लक्ष्यत इत्यभिप्रायत ॥ 

तस्तै श्वा श्वेत प्राहुबेश्रुव तमन्ये 



७६ छा-दोग्योपनिषद्धाष्ये [ख 

श्वान उपसमेत्योचुरन्न नो भगवानागाय- 

त्वहानाथामवा इति । २॥ 

सखाभ्यायेन तोषिता देवता षिवा वरूप गुहीप्वा श्वा 

श्वत सन् तौ ऋषये तद्नुम्रहार्थं प्रादुबभूव प्रादुश्चकार । 
तमन्ये शु धान शुका श्वान उपसमेय अचु उक्तव- 

न्त -- अन्न न अस्मभ्य भगवान् आगायतु अआगानेन नि 

6पादयस्िलयथ । सुरयप्राणवागाद्यो वा प्राणमन्वन्नुज 

स्वाध्यायपरितोषिता सन्त अनुगृहीयुरेन अरूपमादायेति 

युक्तमेव प्रतिपत्तुम् । अश्चनायाम तै बुगुक्रिता स्मो वै 
इति ॥ 

तान्होवाचेहैव भा प्राततरुपसमीयातेति 

तद्ध बको दाल्भ्यो ग्खछावो वा मैच्रेय, प- 

तिपालयाचकार ॥ २ ॥ 
एवमुक्ते शवा श्वेत उवाच तान् श्ुह्कान्. श्युन , इहैव 

अस्मिन्नेव देरो मामा प्रात प्रात काठे उपसभीयातेति। 

दैघ्यं छान्दसम् , समीयतेति प्रमादपाटो वा । प्रातं काठकं 

रण तत्का एव कतन्यार्थैम् , अन्नदस्य वा सबितुरपरा 

हेऽनाभिसुर्यात् । तत् तत्रैव ह बको दास्भ्यो ग्छावो वा 

मैत्रेय क्षि प्रतिपार्याचकार प्रतीक्षण कृतवानिदयथं ॥ 



१२] प्रथमोऽध्याय । ७७ 

ते ₹ यथैवेद् बहिष्पवमानेन स्तोष्य 
माणा सपरब्धा स्पन्तीस्येवभासखपु 
स्ते ट सश्ुपविष््य हि चश्ल' ॥ ४ ॥ 
ते शान तत्रैव आग ऋषे समक्ष यथेवेह कर्मणि बहि- 

ह्पवमानेन स्तोत्रेण स्तोष्यमाणा उद्रातृपुरुषा सरज्धा सख 

ग्रा अन्योन्यमेव सर्पन्ति, एव भुखेनान्योन्यस्य पुन्छ गृहीत्वा 

आससपु आस्प्रबन्त , परिभ्रमण कृतवन्त इत्यथं , त एव ख- 

खध्य सञुपतिहय उपविष्टा सन्त हि चक्रु हिंकार कृतवन्त ॥ 

आओरेमदारेमोरे पिवारेमो३ देवो वरण 
प्रजापतिः सवितारेन्नमिहारहरदन्नपतेरे 
ऽन्नमिदारररारहरोरमिति ॥ ५॥ 
ओमदा्मो पिबामो देव , श्योतनात् , वरुण वर्षणाज्ञं 

गत , प्रजापति , पाङनाप्प्रजानाप्न्, सविता प्रसचिवृत्वा 

प्छनैस्य आदित्य उन्यतते । एते पर्यायै स प्रभूत आ 
दित्य अन्नम् अस्मभ्यम् इह आहरत् आहरस्विति । ते एव 

दिं छृत्वा पुनरप्यूचु -- स त्व हे अन्नपते, ख हि सर्व॑स्य 

करस्य प्रसवितृत्वात्पति › न हिं तत्पाकेन विना प्रसूतमन्न- 

मणुमात्रमपि जायते प्राणिनाम् , अतोऽन्नपति । ह अन्नपते, 
अन्नमस्मभ्यमिहाहराहरेति , अभ्यास आदराथं । भोमिति ॥ 

इति दादराखण्डभाष्यम् ॥ 
४ [ 16 



त्रयोदश खण्ड ॥ 

भक्तिविषयोपासन सामावयवसबद्धमिलयत सामावयवा 

न्तरस्तोमाक्षरविषयाण्युपासनान्तराणि स्तान्युपदिदयन्ते 

ऽनन्तरम् , तेषा सामावयवसवद्धत्वाविशेषत- 

अथय वाव लोका हाउकारो वायुहौह 
कारश्चन्द्रमा अथकार । आत्मेहकारो- 

ऽधिरीकार ॥ १॥ 
अय वाव अयमेव छोक हाउकार स्तोभो रथतरे 

सान्नि प्रसिद्ध --: इय वै रथतरम् ' इदयस्मात्सबन्धसामान्या- 

त् हाडकारस्तोमोऽय छोक इयेवसुपासीत । वायुहौइकार , 
वामदेव्ये सामनि हाईइकार प्रसिद्ध , वाग्वप्सबन्धश्च 

वामदेव्यस्य सन्नो योनि इयस्माप्सामान्यात् दादकार 

वायुदृष्टधोपासीत । चन्द्रमा अथकार , वचन्द्रदृष्टवा अथ- 

कारयुपासीत, अक्ने हीद् स्थितम्, अन्नात्मा चन्द्र , 

थकाराकारसमान्याश्च ! आत्मा इहकार , इहेति स्तोभ , 

भ्रयक्षो ह्याप्मा इषेत्ति व्यपदिश्यते, इहेति च स्तोभ , 

तत्सामान्यात् | अन्निरीकार , दैनिधनानि च आश्नेयानि 

सर्वाणि सामानीलयतस्तप्सामान्यात् ॥ 



१३। प्रथमोऽध्याय । ७९ 

आदिल ऊकारो निहव एकारो विश्वे 

देवा ओहोयिकार परजापतिदहिकार, प्रा 

ण" स्वरोऽन्न या वाग्विराट् ॥ २॥ 
आदिय ऊकार , उचैरूध्वं सन्तमादिव्य गायन्तीति ऊ 

कारश्चाय स्तोभ , आदिव्यदैवयये साश्नि स्तोभ इति आदिल 
ऊकार । निहव इलयाह्वानम् , एकार स्तोभ , एट्दीति च 

आह्वयन्तीति तत्सामान्यात् । विश्वदेवा ओदहोयिकार , वेश्च 
देव्ये सान्नि स्तोभस्य दरचानात् । प्रजापतिरिकार , आनि 

रुक्यात् , हिंकारस्य च अव्यक्तल्वात् | प्राण स्वर , स्वर 

इति स्तोभ , प्राणस्य च सखरहेतुप्वसामान्यात् । अन्न या 

या इति स्तोभ अन्नम्, अन्नेन ह्ीद यातीयतस्तत्सामा 

न्यात् । वागिति स्तोभो चिराद् अन्न देवताविरहेषो वा, 

वैराजे साम्नि स्तोभदशनात् ॥ 

अआनिरुक्तस्नयोदका' स्तोभ" सचरो हु- 
कारं ॥२॥ 

अनिरुक्त अव्यक्तत्वादिद् चेद चेति निवैक्तु न राक््यत 

इयत सचर विकल्प्यमानसरूप इदयथै । कोऽसाविति, 

आह-- त्रयोदक्च सोभ हकार । अव्यक्तो ह्ययम्, अतो- 

ऽनिरुक्तविहोष एवोपास्य इयभिपराय ॥ 



८० छान्दोम्योपनिषद्भाष्ये [ख 

स्तोभाक्षरोपासनाफलठमाह- 

दुग्धेऽस्मै वाग्दोह यो वाचो दोहो- 
ऽन्रवानन्नादो भवति य एतामेव सान्ना- 

सुपनिषद वेदोपनिषदं वेदेति ॥ ४ ॥ 

इति अरयोदक्न खण्डः ॥ 

दुग्धेऽस्मै बाण्दोदमिलयागुक्ताथम् । य एतमेव यथोक्तङ 
क्षणा सान्ना सामावयवस्तोभाक्षरविषयाम् उपनिषद ददन 
वेद्, तस्य एतद्यथोक्त फठमियर्थं । द्विरभ्यास अध्यायपरि 

समाप्यथे । सामाचयवविषयोपासनाविक्षेषपरिसमाप्यर्थं 

इति-श्ब्द इति ॥ 

इति अयोदशखण्डभाष्यम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरितरजकाचार्यस्य श्रीगोषि-दभगव 
पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छकरभरवत कृतौ 
छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये प्रथमोऽण्याय 

समाप्त ॥ 

-‰- 
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॥ हितीयोऽध्यायः ॥ 
-ष्ट-ेोन्नन्त- 

| भिलेतदक्चरम्? इत्यादिना सामावयव- 
विषयमुपासनमनेकफटस्ुपदिष्टम् । अनन्तर 

च स्तोभाक्षरविषयसुपासनयुक्तम-- सवैथा- 

पि सामैकदेशसबद्धमेव तदिति । अथेदानीं 

समस्ते सान्नि समस्तसामविषयाण्युपासनानि वक्ष्यामीयार 

भते श्रुति । युक्त हि एकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिविषयसु- 

पास्ननश्रुन्यत इति ॥ 

समस्तस्य खल सान्न उपासन ~ साधु 
यत्खलु साधु तत्सामेद्याचक्चते यदसाधु 

तदसामेति ॥ १॥ 

समस्तस्य सवौवयवविरिष्टख्य पाच्च भक्तिकस्य साप्रभक्ति 

कस्य च इत्यथ । खल्विति वाक्यालकारार्थं । मान्न उपा- 
खन साधु । समस्ते साश्नि साधुदृष्टिविधिपरत्वान्न पूर्वोपास- 

ननिन्दाथेत्व साधुक्ञब्दस्य । नलु पूवैच्राविद्यसान साधुत्व 



८४ छान्दोभ्योपनिषद्भ ष्ये [ख 

समस्ते साम्न्यभिधीयते । न, ‹ साधु सामेत्युपास्ते ' इृत्युपस- 

हारात् । साधुश्चब्द् शोभनवाची । कथमवगम्यत इति, 

आह--यस्छद्ु रोके साधु शोभनमनवद् प्रसिद्धम् , तत्सा- 

मेलयाचक्षते छराखा । यदसाधु विपरीतम् , तदसामेति ॥ 

तडुताप्याहु, सान्नेनशुपागादिति सा- 
धुनैनञ्ुपागादिवयेव तदादर सान्चैनसखुपागा 
दिव्यसाधुनेनष्षागादित्येव तदाद ॥ २॥ 

तत् तत्रैव साध्वसाधुनिवेककरणे उताप्याहुं --सान्ना 

एन राजन सामन्त च उपागात् उपगतवान्, कोऽसौ ? 

यत॒ असाघु्वप्रा्याश्ङ्का स इयसभिप्राय , होभनाभिप्रा 

येण साधुना एनमुपागात् इत्येव तत् तन आह॒ लौकिका 

बन्धनाद्यसाधुका्यंमपदयन्त । यत्र पुनर्विपयैयेण बन्धना- 

्साधुकार्य पश्यन्ति, तब असाश्रा एनमुपागादित्ि असा- 

धुनैनमुपागादित्येव तदाह ॥ 

अधोताप्याहू साम नो बतेति यत्सा- 
धु भवति साघु बतेत्येव तदाहुरसाम 
नो बतेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव 
तदादः ॥ ३ ॥ 



१] द्वितीयोऽध्याय । ८५ 

अथोताप्याह स्वसवेद्य साम न अस्माक बतेति अनुक- 

म्पयन्त सबृत्तमिदयाहु , एतत्तेरुक्त भवति, यस्साश्चु भवति 
साधु बतेत्येव तदाह , बिपयैये जाते असाम नो बतेति, 
यदसाधु भवति अलराधरु बतेत्येव तदाहु , तस्मात्सामसाश्ु 

शब्दयोरेकाथत्व सिद्धम् ॥ 

स य एतदेव विद्धान्साधु सामेत्युपा- 

स्तेऽभ्याद्ो ह यदेन «< साधवो घमौ आ 
च गच्छेयुरुप च नमेयु ॥ ठे ॥ 

इति प्रथम खण्ड ॥ 

अतं स य कश्ित्साशु सामेति सधुरुणवत्सामेप्युपास्ते 

समस्त साम साधुगुणवदिद्रान् , तस्थैतत्फम् अभ्याशो ह 

किप्र ह, यत् इति क्रियाविरोषणार्थम् , एनम् उपासक साधव 

शोभना धमो श्रुतिस्प्रयविरशुद्धा आ च गन्छेयु आग 
च्छेयुश्च , न केवरमागन्छेयु , उप च नमेयु उपनमेयुख्च, 

भोग्यप्वेनोपतिष्ठयुरिप्यथं ॥ 

दति पथमसखण्डभाभ्यम् ॥ 

7 



दिती" खण्ड, ॥ 

लोकेषु पश्चविध« सामोपासीत एथि- 

ची हिकारः। अभिः पस्तावोऽन्तरिक्षञु- 

द्वीथ आदिद प्रतिहारो चयौर्निधनमित्यू- 

वेषु ॥ १॥ 

कानि पुनस्तानि साधुदृष्टिविरिष्टानि। समस्तानि सामा- 

न्युपास्यानीति, इमानि ता युन्यन्त-- ोकेषु पश्चविधम् 

इत्यादीनि । ननु छोकादिदृष्टया तान्युपास्यानि साधुहृष्टथा 

च इति विरुद्धम् , न, साध्वर्थस्य खोकादिकार्येषु कारणस्यातु- 

गतत्वात्-- ग्दादिवद्धटादिविकारेषु । साधुश्चब्दवाच्यो ऽर्थो 

धर्मो जह्य वा सवथापि रोकादि कर्येष्वनुगतम् । अत॒ यथा 

यत्र घटादिदृष्टि सदादिदृष्टथनुगतैव सा, तथा साधुदृष्टथलु 

गतव छोकादिदृष्टि -- धमौदिकार्य॑लाघ्लोकादीनाम् । यद्यपि 

कारणत्वमविष्िष्ट ब्रह्यधर्मेयो , तथापि धमं एव साधुश्चब्द् 
वान्य इति युक्तम , साधुकारी साधुर्भवति इति ध्मविषय 
साुक्षब्दध्रयोगात् । ननु छोकादिकार्येष कारणस्यालुगतत्वा 

दथंप्ातैव तदृष्टिरिति ‹ साघु सामेत्युपास्ते ' इति न वक्तन्यम् , 



२1] द्वितीयोऽध्याय । ८७ 

न) शाञ्लगम्यस्वात्तहृ्े › सवत्र हि शाल्ञप्रापिता एव धमां 
उपास्या , न विद्यमाना अन्यशाश्लीया ॥ 

लोकेषु प्रथिन्यादिषु पञ्चविध पश्चभक्तिभेदेन पश्चप्र 

कार साघु समस्त सामोपासीत । कथम् ? प्रथिवी हिंकार । 

खोकैष्विति या सप्तमी, ता प्रथमात्वेन विपरिणमय्य प्रथिवी- 

दृष्ट्या दहिंकारे परथिवी हिंकार इत्युपासीत । न्यलस्य चा 

सप्नमीश्रुतिं खोकविषयः र्दिकारादिषु प्रथिव्यादिदृष्टिं छृस्वो- 
पासीत । तत्र प्रथिवी हिंकार , प्राथम्यसामान्यात् । अभि 

प्रस्ताव । अग्नौ हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते । प्रस्तावश्च भक्ति । 
अन्तरिक्षमुद्रीथ । अन्तरिक्ष हि गगनम् । गकारविशिष्- 

श्चोद्रीथ । आदिल्य प्रतिहार, प्रतिप्राण्यभिगुखत्वान्मा 

भ्रति मा प्रतीति । दौनिधनम् । दिवि निधीयन्ते हि इतो 

गता इत्यूर्ध्वषुध्वेगतेषु रोकदृश्या सामोपासनम् ॥ 

अथाच््तेषु थौहिकार आदित्य प्रस्ता 
वोऽन्तरिश्चखद्रीथोऽभ्चि प्रतिहार पए़थिवी 

निघनम्॥ २॥ 

अथ आवृत्तेषु अवाख्छसेषु पञच्चतिधयुल्यते सामोपा 

सनम् । गल्यागतिविरिष्ठा हि छोका । यथा ते, तथाद- 
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षटयैव सामोपासन विधीयते यत , अत आब्र्तेषु सोकेषु । 

चौष्टिकार , प्राथस्यात् । आदिल प्रस्ताव , उदिते छादि 

त्ये प्रस्तूयन्ते कमणि प्राणिनाम् । अगतरिक्षञद्रीथ पूर्ववत् । 
अभ्नि प्रतिहार , प्राणिमि प्रतिह्रणादघ्ने । प्रथिवी निध- 

नम् , तत आगत्तानामिह निधना ॥ 

कल्पन्ते हास्मै खोका ऊ्वीशाघ- 
लाश्च य एतदेव विद्वाछ्धोकेषु पश्चविध 

सामोपास्ते ॥ ३॥ 

इति द्वितीय खण्ड ॥ 

डपासनफक--- कल्पन्ते समथ भवन्ति ह अस्मै 

लोका रर्ध्वश्च आवृत्ताश्च, गव्यागतिविशिष्टा मोग्यस्वेन 

व्यवतिष्ठत इथे । य एतदेव बिद्धान टोकेषु पच्चविध 

समस्त साधु सामेप्युपास्ते इति सर्वत्र योजना पच्चविधे 

सप्रविधे च ॥ 

इति वितीयखण्डमाष्यम् ॥ 

+ > 



तुतीय खण्ड ॥ 

बृष्टौ पञ्चविध« सामोपासीत पुरोवा 
तो हिंकारो मेधो जायते स प्रस्तावो वषे 
तिस उद्धीथो विद्योतते स्तनयति सप 

तिहार उदृहाति त्निधनम् ॥ १ ॥ 

ष्टौ पश्चविध स्राम उपासीत । छोकस्थिते दष्टिनि 
भित्तत्वादानन्तर्यम् । पुरोवातो हिंकार । पुरोबातादुद्रह- 

णान्ता हि बृष्टि, यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम् , अत 

पुरोवातो कार , पराथस्यात् । मेधो जायते ख प्रस्ताव › 

प्रावृषि मेधजनने वृष्टे प्रस्ताव इति हि प्रसिद्धिः , चषेति स 

घद्धीथ , जेष्ठथात् › विद्योतते स्तनयति स प्रतिक्षर , प्रति- 

हतप्वात् ; उदटहाति तत् निधनम् , समाप्िसामान्यात् ॥ 

चषेति हास्मै वर्षयति हइ य एतदेव 
विद्वान्श्रष्छौ पञ्चविध. सामोपास्ते ॥ २॥ 

इति तृतीय खण्ड, ॥ 

फटुपासनस्य-- वषेति हइ अस्मै इच्छात । तथा वषै- 

यति ह् असल्यामपि बरष्टौ । य एतदादि पूर्ववत् ॥ 
इति तृतीयखण्डभाष्यम् ॥ 



चतुथं सखण्ड ॥ 

सर्वास्वप्सु पञ्चविधः<.साभोपासीत मेघो 
यत्सष्टवते स हिंकारो यदषैति।स परस्ता 
वो या" प्राच्य स्यन्दन्ते स उद्वीथोया' 

प्रतीच्य स प्रतिहार" सखुद्रो निधनम् ॥ 

सर्वाख्प्सु पश्चबिध साम उपासीत । बृष्पू्वकत्वात्स 
वासामपामानन्तयैम । मेघो यप्सप्रुवते एकीभावेनेतरतर 

वनीमवत्ति मेघ यदा उन्नत, तदा सपुवते इप्युन्यते, 

तदा अपामारभ्म स हिंकार , यद्वर्षति स प्रस्ताव , आ- 

प॒ स्वेतो व्याघ्र प्रस्तुता । या प्राच्य स्यन्दन्ते स उदरी 

थ, श्रे्ठथात्, या प्रतीन्य स प्रतिहार , प्रतिशब्दसामा- 
न्यात् , समुद्रो निधनम , तन्निधनप्वादपाम् ॥ 

न हाप्सु वैत्यप्सुमान्भवति य एतदेव 

विद्रान्स्वाखयप्सु पश्चविध. सामोपास्ते ॥ 
इति चतुथं खण्ड ॥ 

न ह अप्सु त्रैति । नेन्छति चेत् । अप्डुमान् अम्मान्भ- 
वति फठम् ॥ 

इति चतुथखण्डमाप्यम् ॥ 



पथ्चम खण्ड ॥ 

ऋतुषु पञ्चविधः^ सामोपासीत वस 
न्तो हिकारो ग्रीष्म" प्रस्तावो वषौ उदरी 

थ चारत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥१॥ 

तुषु पश्चविध साम उपासीत । तदतुज्यवखाया यथो 
्ताम्बुनिभित्तत्वादानन्तयम् । वसन्तो हिकार › प्राथम्यात्; 

ग्रीध्म प्रस्ताव , यवादिसग्रह प्रस्तूयते हि प्राब्रडथम् , ब 

षा उद्रीथ , प्राधान्यात्, शरत् प्रतिहार , रोगिणा सृताना च 

प्रतिहरणात् , हेमन्तो निधनम् › निवाते निधनासप्राणिनाम् ॥ 

कट्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति 

य एतदेव विषान्दतुषु पञ्चविध» सामो- 
पास्ते ॥ २॥ 

इति पञ्चम खण्ड ॥ 

फरम्-- कल्पन्ते ह॒ ऋतुव्यवस्थानुरूप भोग्यत्वेनास्मै 

उपासकाय ऋतव । ऋतुभान् आतेवैभोगिश्च सपन्नो समवती- 

दथ ॥ 

इति पश्चमखण्डभाष्यम् ॥ 



षष्ठ" खण्ड ॥ 

पद्युषु पश्चविधः« सामोपासीताजा हि 

कारोऽवय. प्रस्तावो गाव उद्रीथोऽश्वाः ध- 

तिहार' पुरुषो निघनम् ॥ १॥ 

पशुषु पच्चविध साम उपासीत । सम्यग्टृत्तेष्वतुषु पक्ष 

ठ्य कार हइत्यानन्तयेम् | अजा हिंकार , प्राधान्यात् › प्राथ- 

स्याद्रा ५ अज पडला प्रथम ' इति श्रुते , अवय प्रस्ताव , 

साहचर्यदश्नादजावीनाम्, गाव उद्रीथ , श्रैष्ठ्यात्, अश्वा 

प्रतिहार , प्रतिहरणास्पुरषाणाम् , पुरुषी निधनम्, पुरुषाश्न- 

यत््रात्पशचूलाम् ॥ 

भवन्ति हास्य पराव, पष्युमान्भवति 

य एतदेव विद्वान्पद्युषु पश्चविध^ सा- 

भोपास्ते ॥ २॥ 
इति षष्ठः खण्डः ॥ 

फरम्-- भवन्ति ह अस्य पशव पञ्युमान्भवति, पश्युफ- 

ङश्च भोगलयागादिभियुंज्यत इत्यथे ॥ 

इति षष्ठखण्डमाभ्यम् ॥ 



सप्तम खण्ड ॥ 
क" 

प्राणेषु पञ्चविध परोवरीय. सामोपा- 

सीत प्राणो हिकारो बाक्परस्तावश्चश्ुश्दी 

थ' ओच्र प्रतिहारो मनो निधन परोष 

रीयाःसि वा एतानि ॥ १॥ 

प्राणेषु पश्चनिध परोवरीय साम उपासीत, पर पर 

बरीयस्त्वगुणवप्मराणहष्टिवि्िष्ट॒सामोपासीतेत्यथै । प्राणो 

हिंकार , उत्तरोन्तरवरीयसा प्राथम्यात्; वाक् प्रस्ताव › वाचा 

हि प्रस्तूयते सवम् , वाग्बरीयसी भ्राणात्-- अप्राप्रमप्युच्यते 

वाचा, प्राप्तस्यैव तु गन्धस्य ब्राहक प्राण , चष्ुरुद्रीथ , 

वाचो बहुतरविषय प्रकाशयति चक्षु , अता वरीया वाच 

उद्रीथ , ब्रेष्ठथात् , श्रोत्र प्रतिहार , प्रतिहृतत्वात्, वरीय- 

आक्षुष , सवेत श्रवणात् , मनो निधनम् , मनसि हि निधी 

यन्ते पुरुषस्य भोग्यप्वेन सर्वेन्द्रियाहृता विषया ; वरी- 

यस्त्व च श्रोश्रान्मनस › सर्वेन्द्रयविषयन्यापकत्वात् \, ज- 

तीन्द्रियविषयोऽपि मनसो गोचर एवेति । यथोक्त्ेषुभ्य 

परोषरीयासि प्राणादीनि वै एतानि ॥ 
& ध गा 17 
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परोवरीयो हास्य मवति परोवरीयसो 

ह लोकाञ्जयति य ण्तदेव विद्वान्प्राणेषु 
पश्चविध परोवरीय सामोपास्त इति तु 
पञ्चविधस्य ॥ २॥ 

इति सम खण्ड ॥ 

एतदृष्टथा विशिष्ट य॒ परोवरीय साम उपास्ते, यरा- 

वरीयो ह अस्य जीवन भवतीप्युक्ता्थेम । इति तु पश्चवि 

धस्य सान्न उपासनमुक्तमिति सप्रविधे वक्ष्यमाणविषये 

बुद्धिसमाधानाथेम । निरपेक्षो हि पश्चतिधे, वक्ष्यमाणे बुद्धि 
समाधित्सति ॥ 

इति सप्तमखण्डमाष्यम् ॥ 



अष्टम, खण्ड ॥ 

अथ सप्तविधस्य वाचि सप्षविध.+ सा 
मोपासीत यत्किच वाचोहुमितिसहिका 
रो यत्पेति स प्रस्तावो यदेति स आदि. ॥ 
अथ अनन्तर सप्तविधस्य समस्तस्य सान्न उपासन 

साभ्विदमारमभ्यते । बाचि इति सप्तमी पूववत् , वाग्दष्टि- 
विष्िष्ट सप्रविध सामोपासीतेखथे । य्किच वाच शब्दस्य 

हुमिति यो विशेष स र्कार , हकारसामान्यात् । यस्परेति 

शब्दरूप स प्रस्ताव, प्र सामान्यात् । यत् आ इति स 

आदि , आकारसामान्यात् । आदिरित्योंकार , सवौदित्वात् ॥ 

यडदिति स उद्रीथो यत्पतीति स प्रतिहा- 
रो यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तल्िधनस् ॥ 
यदुदिति स उद्वीथ , उत्पूवैत्वादुद्धीथस्य , यत्मरतीति स 

प्रतिष्ार , प्रतिस्रामान्यात , यदुपेति स उपद्रव , उपोपक्र- 

मर्वादुपद्रवस्य , यन्नीति तन्निधनम , नि शब्दसामान्यात ॥ 

दुग्धेऽस्मै वाण्दोह यो वाचो दोहोऽन्न 
वानन्नादो भवति य एतदेव विद्धान्वाचि 
सक्षविधः. सामोपास्ते ॥ ३॥ 
दुग्धेऽस्मै इयाद्युक्ताथंम् ॥ 

इति अष्टमखण्डभाष्यम् ॥ 



नवम खण्ड ॥ 

अथ खस्वस्ुमादिलय + सस्षविध.. सा- 

मोपासीत सवेदा समस्तेन साम मां 
प्रति मा परतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥ 

अवयवमात्रे साम्न्यादिल्यदृष्टि पच्चविधेपुक्ता प्रथमे 
चाध्याये । अथ इदानी खलु अभुमादित्य समस्ते साम्न्य- 

वयवविभागज्ञोऽध्यस्य सप्रविध सामोपासीत । कथ पुन 

सामत्वमादित्यस्येति, उच्यते-- उदरीथस्वे हैतुबदादित्यस्य 

सामव्वे हतु । कोऽसौ सवेदा सम वबृद्धिक्षयाभावात्, 
तेन हेतुना स्राम आदित्य । मा प्रति मा प्रतीति तुल्या बुद्धि 

य॒त्पाद्यति , अत सवेण सम , अत साम, समत्वादित्यथं । 

उद्धीथभक्िसामान्यवचनादेव छोकादिषृक्तसामान्यात दहि- 

कारादित्व गम्यत इति हिंकारादित्वे कारण नोक्तम् । 

सामल पुन सवितुरचुक्त कारण न सुबोधमिति समत्व 

सुक्तम् ॥ 

तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्त्राय- 
सानीति विद्यात्तस्य यत्पुरोदयात्स दहि. 
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९] द्वितीयोऽध्याय । ९७ 

कारस्तदख पशावोऽन्वायन्तास्तस्मान्ते हि 

कुवन्ति हिंकारभाजिनो द्येलस्य साञ्चनः॥ 

तस्मिन् आदित्ये अवयवविभागक्च इमानि वष्यमाणा- 

नि साभि भूतानि अन्वायत्तानि अज्ुगतान्यादिव्यभुषजी- 

व्यत्वेन इति विद्यात् । कथम् ! तस्य आदियस्य यत्पुरोदया 

त् धर्मरूपम् , स हिंकार भक्ति , तत्रेद् सामान्यम् , यत्तस्य 

हिंकारभक्तिरूपम् । तदस्यादिलयस्य सान्न पश्चव राबादय 

अन्वायत्ता अनुगता तद्धक्तिरूपसुपजीवन्तीदय्थं । यस्मा- 

देवम् , तस्मात्ते हि कुवन्ति पश्चव प्रागुदयात् । तस्माद्धिका- 

रभाजिनो हि एतस्य आदिलयाख्यस्य सान्न , तद्वक्तिभजन- 

क्ीरत्वाद्धि त एव वतेन्ते ॥ 

अथ यत्प्रथमोदिते स प्रसतावस्तदख 

मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिका- 

मा प्रदासाकामा प्रस्तावभाजिनो 

तस्य सान्न ॥२३॥ 

अथ यसप्रथमोदिते सविद्ृरूपम्, तवस्य आदिलयाख्यस्य 

साश्न स प्रस्ताव , तदस्य मनुष्या अन्वायत्ता पुैवत् । त 
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(भ, (५ 

स्मात्ते प्रस्तुतिं प्रशषखा कामयन्ते, यस्मास्स्तावभाजिनो हि 

एतद सान्न ॥ 

अथ यत्सगववेलाया स आदिस्त 

दस्य वयार्स्यन्वायत्तानि तस्मासान्य- 

न्तरिक्षेऽनारम्बणान्यादाथात्मान परिष 

तन्दयादिभाजीनि ह्येतस्य सान्न ॥ ४ ॥ 

अथ यत् सगववेलाया गवा रदमीना सगमन सगो 

यस्या वायाम् , गवा वा वत्सै सह्, सा सगववेखा सस्मि- 

न्काङे यत्सावित्र रूपम् , म आदि भक्तिनिशोष ओकार । 

तदस्य वयासि पक्षिणोऽन्बायत्तानि । यत एवम् , तस्मात् 

तानि बयासि अन्तरिक्षे अनारस्बणानि अनाखस्वनानि, आ- 

त्मानमादाय आत्मानमेव आरूम्बनप्वेन ग्रहीत्वा, परिप 

न्ति गन्छन्ति, अत आकारसामान्यादादिभक्तिभाजीनि हि 

एतस्य सान्न ॥ 

अथ यत्सप्रतिभध्यदिने स उद्धीथस्त- 

दस्य देवा अन्वायन्तास्तस्मात्ते सत्तमा" 

प्राजापत्यानासुद्वीधमाजिनो दयेतस्थ सा 

म्नः ॥ ५ ॥ 



९] द्वितीयोऽध्याय । ९९ 

अथ यत् सप्रतिमध्यदिने कजुमध्यदिने इये, स 

उद्रीथभक्ति , तदस्य दैवा अन्वायत्ता , शोत्तनातिश्चयात्त- 

त्काठे । तस्मात्ते सत्तमा विशिष्टतमा प्राजापत्याना प्रजा- 

पत्यपस्यानाम् , उद्रीथभाजिनो हि एतस्य सान्न ॥ 

अथ यदूध्वं मध्यदिनात्प्रागपराहास्स 
प्रतिहारस्तदस्य गमौ अन्वायन्तास्तस्मा 
ते प्रतिहतानावपद्यन्ते प्रतिहारभानि 

नो शछेतस्य साम्न ॥ द ॥ 

अथ यदृम्वे मध्यदिनात् प्रागपराह्णात् यद्रू सितु , स 
भ्रतिहार , तदस्य गभं अन्वायत्ता । अत ते सबितु 

प्रतिक्ारभक्तिरूपेणोध्वं प्रतिहता सन्त ॒नावपश्चन्ते नाध 
पतन्ति, तहरे सल्यपीलयथं । यत प्रतिहारभाजिना हि 

एतस्य साम्नो गभो ॥ 

अथ यदूध्वैमपराह्णात्पागस्तमयात्स- 
उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्त 

पुरुष दष्टा कक्त^ श्वश्नमित्युपद्रवन्त्युपद्र- 
वमाजिनो छेतस्य सान्न, ॥ ७॥ 



१०० छान्दोम्योपनिषद्धाष्ये 

अथ यदृध्वैमपराह्वात् प्रागस्तमयात्त स उपद्रव , तदस्य 
आरण्या पक्व अन्वायत्ता । तस्मात्ते पुरुषं दष्टा भीता 

कक्षम अरण्य श्रभ्र भयशून्यभिति उपद्रवन्ति उपगच्छन्ति , 

टृष्धोपद्रबणात् उपद्रवभाजिनो हि एतस्य सान्न ॥ 

अथ यत्प्रथमास्तमिते त्िधन तदृ 

पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्ताक्चिदधति निध- 

नभालिनो द्येनख साम्न एव म्वलट्वस्ुभा- 

दिव्य « सप्तविधः सामोपास्ते ॥ ८ ॥ 

हति नवम खण्ड" ॥ 

अथ यत् प्रथमास्तमितेऽदशन जिगमिषति सवितरि, त- 

क्षिधनम , तदस्य पितर॒ अन्वायत्ता , तस्मात्तान्निदधति-- 

पितृपितामहप्रपितामहरूपेण दर्भेषु निक्षिपन्ति तान , तदर्थ 
पिण्डान्वा खापयन्ति । निधनसबन्धान्नधनभाजिनो हि 

एतस्य साश्न पित्तर । एवमवयवश सप्रधा विभक्त खल्यु 

अञ्ुमादित्य सप्तविध सामोपास्ते य › तस्य तदापत्ति फठ- 

मिति वाक्यशचष ॥ 

इति नवमखण्डमाभ्यम् ॥ 

1 



दरम खण्ड ॥ 

मृत्यु आदित्य , अहोराल्लादिकाङेन जगत प्रमापयि- 

तृस्वान् । तस्म अततितरणाय इद सामोपासनसुपदिशयते-- 

अथ खस्यात्मसमितमतिगत्यु स्षवि- 

ध; सामोपासीत शिकार इलि व्यक्षर 

प्रस्ताव इति न्यक्षर तत्समम् ॥ १॥ 

अथ खट अनन्तरम् , आदित्यम्त्युविषयसामोपासनस्य , 

आस्मसमित सखावयवतुल्यतया मितम् , परमास्मतुस्यतया वा 

समितम् , अतिमृप्यु, भृप्युजयहेतुप्वात् , यथा प्रथमेऽध्याये 

उद्रीथभक्तिनामाक्षराणि उद्रीथ इत्युपास्यत्वेनोक्तानि, तथेह 

सान्न सप्रविधभक्तिनामाक्षराणि समाह्य त्रिभिखिभि 

समतया सामप्व परिकस्प्य उपास्यप्वेन उनयन्ते । तदुपास्तन 

खुत्युगोचराक्चरसख्यासामान्येन सप्यु प्राप्य, तदतिरिकाक्ष- 

रेण तस्य आदित्यस्य मूलयोरतिकर्मणाथेव सक्रमण कर्पयति । 
अतिमृत्यु सप्ततिध साम उपासीत, मृ्युमतिक्रान्तमतिरिक्ता- 

क्षरसख्यया इत्यतिमत्यु साम । तस प्रथमभक्तिनामाक्षराणि 

हिंकार इति , एतत् अयक्षर भक्तिनाम । भ्रस्ता इति च 

मक्तेरूयक्षरमव नाम , तन्, पूर्वेण समम् ॥ 

आदिरिति व्यक्षर धरतिहार इति चतु 
न १ ५ ~ ५५५७४ 

परिप्रह्ण्मं 

| भन्थातयःञ् उति शि संश्यान 
{ सारनाथ, षाराणसती 



१०२ छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये [खि 

रक्षर तत दैक तत्समम् ॥ २॥ 
आदिरिति ग्यक्षरम , सप्रविधस्य सान्न सरयापूरणे ओकार 

आदिरिव्यु्यते। प्रतिहार इति चतुरक्षरम् । तत इदैकभश्चरम- 
वन्छिद्य आद्यक्षरयो प्रक्षिप्यते , तेन तत् सममेव भवति ॥ 

उद्रीथ इति च्यक्षरसुपद्रव इति चतुर- 

क्षर न्रिभिखिभि सम मवल्यक्षरमनि- 
रिष्यत च्यक्षर तत्समम् ॥ ३॥ 

उद्रीथ इति अ्यक्षरम् उपद्रव इति चतुरक्षर त्रिभिखिभि 

सम भवति । अक्षरमतिरिष्यत अतिरिन््रत | तेन वैषम्ये 

परापरे, सान्न समत्वकरणाय आह-- तदकमपि सदक्षरभिति 

न्यक्षरमेव भवति । अत तत् समम् ॥ 

निधनमिति च्यक्चर तत्सममेव भवति 
तानिदहवा एतानि ाविन्ातिरक्षराणि॥ 
निधनमिति तयक्षर तत्सममेव भवति । ण्व त्यक्षरस 

मतया सामव्व सपाद्य यथाप्राप्रान्येवाक्षराणि सख्यायन्ते 

--तानि ह बा एतानि सप्रभक्तिनामाक्षराणि द्वाविति ॥ 

एक वि श्ात्यादिदयमाभ्रोदयेकचिनच्डो वा 
इतोऽसावादित्यो दाविष््ोन परमादि 
त्याज्ञयति तन्नाक तदिश्ोकम् ॥ ५ ॥ 



१० | द्वितीयोऽध्याय । १०३ 

तत्रैकविं्ययक्षरसरयया आन्यिमाघ्रोति मृ्युम् । यस्मा 

देकर्विंश इत अस्माह्लाकात् असावादिल्य सख्यया । 

द्वादश मासा पच्चर्तवखय इमे लोका असावादिदय एक 

विभका ` इति श्रुते , अत्िषदिष्टेन द्वार्विं्ञेनाक्षरेण पर गयो 

आदियात् जयति आप्रोतीव्यथ । यच्च तदादिलयात्परम , किं 

तत् नाकम् , कमिति सुख तस्य प्रतिषधोऽक तन्न भवतीति 

नाकम् , कमेवेत्यथे , अमृत्युविषयस्ात् । विश्ोक च तत वि- 

गतश्ोक मानसदु खरदहितमिलय्थं -- तदाप्रोतीति ॥ 

आस्रोति हादिव्यख जय परो हास्या 

दिद्यजयाल्ञयो मवति य एतदेव विद्धा 

नात्मसभितमतिष्त्यु ससविध« सामो- 

पास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 

इति दश्षम खण्ड ॥ 

उन्तस्यैव पिण्डिताथमाह--एकर्विशातिसरख्यया आदिय- 

स्य जयमञ्ु, परा ह, अस्य एवविद् भआदितल्यजयात् मृत्युगो 

चरात्त परो जयो भवति, द्वाचिायक्षरसरययेदथे । य एत 

देव विद्वानिलयादयुक्ताथम › तस्यैतद्यथोक्तं फरूभिति। द्विरभ्या 
स साप्तविध्यसमाप्लयथ ॥ 

इति दक्रामखण्डमाष्यम् ॥ 



एकादद् खण्ड ॥ 

मनो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्ीथ 
आन्न प्रतिहारः प्राणो निघनमेतद्धायच्र 
प्राणेषु प्रोतम् ॥ १ ॥ 
विना नामग्रहण पश्चविधस्य सप्ततिधस्य च सान्न उपा- 

सनमुक्तम् । अथेदानीं गायत्रादिनामम्रहणपूव॑क विरिष्टफ- 

खानि सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते । यथाक्रम गायत्रादीना 

कसैणि प्रयोग , तथैव मनो हिंकार , मनस सर्वकरणधवृत्ती- 
ना प्राथम्यात् । तदानन्तयौत् वाक् प्रस्ताव › चक्षु उद्गीथ , 

्े्ठयात् । श्रात्र प्रतिहार , प्रतिहृतत्वात् । प्राणो निधनम् , 

यथाक्ताना प्राणे निधनाप्खापकार । एतद्रायत्न साम प्राणेषु 

प्रातम् , गायन्या प्राणसस्तुतत्वा- ॥ 

स॒ एवमेतद्रायत्र प्राणेषु पोत वेद् 
प्राणी भवति सबैमायुरोति स्योग्जीवति 
महान्प्रजया पश्युभिभेवति मटान्कीत्यी 
महामना स्यात्तद्रतम् । २॥ 

स , य एवमेतद्रायन प्राणेषु भरोत बेद्, प्राणी भवति, अवि- 

कलठ्करणो भवत्तीलेतत् । सर्वैमायुरेति, शत वषौणि सवमायु 

पुरुषस्य इति श्रुते । स्योक् उञञ्वरु सन् जीवति । महान 
भवति प्रजादिभि । हाश्च कीर्यो । गायत्रोपासकस्य एतत् 

अत भवति, यत् महामना अश्चुद्रचित्त स्यादियं ॥ 
इति एकदराखण्डमाष्यम् ॥ 



दादश खण्ड ॥ 

अभिमन्थति स हिकारो धूमो जायते 
स प्रस्तावो ज्वलति स उद्रीथोऽद्गारा 
भवन्ति स प्रतिहार उपदाम्यति तन्नि 
घन" सश्चाम्यति तच्चिधनमेतद्रथतरम- 
म्नौ पोतम् ॥ १॥ 
अभिमन्थति स र्हिकार › प्राथम्यात् । अभ्नधूमो जायते 

स प्रस्ताव , आनन्तयौत् । उ्वरति स उद्रीथ , हवि स- 

बन्धच्छैष्ठय अवरनस्य । जङ्घारा भवन्ति स प्रतिहार, 

अङ्घाराणा प्रतिहटतत्वात । उपदाम , सावशेषत्वादप्ने, स- 

दाम नि शेषोपक्चम , समाप्निसामान्यान्निधनम् । एतद्रथ- 

तरम् अभ्नौ प्रोतम् । मन्थने हि अभ्निर्गीयत ॥ 

सय एवमेतद्रथतरमभ्नौ पोत वेद ब्रह्म 
वचेस्यन्नादो मवति सवेमायुरेति ज्योग्जी- 
वति महान्प्रजया प्युभिभवति महान्की- 
स्यौ न पल्यङ्डभिमाचामेन्न निष्टीवेत्तद्रतम्॥ 
ख॒ य इत्यादि पूवेवत्। ब्रह्मवचैसी वृत्तस्वाध्यायनिमिन्त 

तेजो ब्रह्मव्वेसम । तेजस्तु केवर स्विद्भाव । अन्नादो दी- 
प्राभि । न प्र्यकक्, अभ्नेरभिञुखो न आचामेत् न भक्षये- 

स्किचित् , न निष्ठीवेत् शष्मनिरसन च न कुर्यात् , तद्रतम्॥ 
इति इाददाखण्डमाष्यम् ॥ 



त्रयोदश खण्ड ॥ 

उपमन्त्रयते स हिकारो ज्ञपयते स 

प्रस्ताव, खिया सह रेते स उद्वीथ, प्रति 

खरी सह रोते स प्रतिहारः काल गच्छति 

त्चिधन पार गच्छति तल्िधनमेतदामद्- 

च्य सिथुने प्रोत्तम् ॥ १॥ 

उपमन्त्रयते सफेत करोति, प्राथम्यात् स हिंकार । ज्ञप 

यते तोषयति, स प्रस्ताव । सहशयनम् एकपयैङ्कगमनम् , स 

उदरीथ , रष्ठथात् । प्रति स्ली शयन सिया अभियुखीभाव , 

स प्रतिष्टार । काल गच्छति मेथुनेन, पार समाप्तिं गन्छति 
तक्निधनम् , एतद्टामदेन्य मिथुने प्रोतम् , वारबवम्बुमिथुनस- 

बन्धात् ॥ 

स य एवमेतद्वामदेव्य मिधुने पोत 
वेद भिनी भवति सिथुनान्मिथुनात्प्रजा- 

यते सथैमायुरेति ज्योग्जीवति महान्ध- 



१३] दितीयोऽध्याय । १०७ 

जया पड्युभिमैवति महान्कीतयी न का 
चन परिहरेत्तद्रतम् ॥ २॥ 

इति अयोदक्ञ खण्ड ॥ 

> भा (८. [3 वि 

स य इत्यादि पूवैवत् । मिश्युनीभवति अविधुरो भवती 

लं । भिश्ुनान्मिश्ुनास्रजायते इत्ति अमोघरेतेस्त्वमु 
च्यते । न काचन, काचिदपि लिय स्वाप्मतत्पप्राप्रा न परि 

हरेत् समागमाथिनीम् , बामदेव्यसामोपासनाङ्खप्वेन षिधा 

नात् 1 एतस्मादन्यत्र प्रतिषेधस्द्ृतय । वचनप्रामाण्या्न 
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धमावगतेने प्रतिषेधश्चाख्ेणाख विरोध ॥ 

इति रयोददराखण्डभाष्यम् ॥ 



चतुदश खण्ड. ॥ 

उच्यन्हिकार उदित, प्रस्तावो मध्य- 

दिनं उद्धीथोऽपराह्, प्रतिहारोऽस्त यन्नि 

घनमेतद्भृहदादिले प्रोतम् ॥ १ ॥ 

उश्चन्सविता स हिंकार; प्राथम्यादशेनस्य | उदित 

भ्रस्ता , प्रस्तवनहेतुप्वात्कमंणाम् । मध्यदिन उद्रीथ, 

रष्ठचात् । अपराह प्रतिहार , पश्वादीना गृहान्प्रति हर 

णात् । यदस्त॒यस्तन्निधनम् , रात्रौ गृहे निधानास््राणि 
नाम्। एतद्रहत् आदिये प्रोतम् , बृहत आदिल्यदैवप्यत्वात् ॥ 

स य एवमेतद्ृहदादिल्ये पोत वेद ते 

जस्न्यन्नादो मवति सवेमायुरेति ज्यो 
ग्जीवति महान्प्रजया प्युभिभैवति म 
हान्कीत्यी तपन्तं न निन्देन्तद्रतम् ॥ २॥ 

इति चतुदश खण्डः ॥ 

स य इप्यादि पूवैवत् । तपन्त न निन्देत, तद्गतम् ॥ 

इति चतु्दशसण्डभाष्यम् ॥ 



पञ्चदश खण्ड ॥ 

अभ्राणि सष्रवन्ते स हिंकारो मेघो 

जायते स प्रस्तावो वषेति स उद्धीथो 
विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्रज्ञा 

ति तत्निधनमेतदैरूप पजैन्ये पोतम् ॥ १॥ 

अभ्राणि अब्भरणात् । मेव उद्कसेक्तत्वात् । उक्ताथ॑म 
न्यत् । पतद्वैरूप नाम साम पजंन्ये प्रोतम् । अनेकरूपत्वात् 
अभ्रादिभि पजन्यस्य, वैरूप्यम् ॥ 

सय एवमेतद्धैरूप पजेन्ये पोत वेद 
विरूपा «अ सुरूपा. ग्य पद्यूनवरुन्धे स- 

वैमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया प 
छ्युभिभवति महान्कीत्यी वर्षन्त न नि 
न्देत्तद्रतम् ॥ २॥ 

इति षश्चदंश् खण्ड ॥ 

विरूपाश्च सुरूपाश्चाजानिप्रश्तीन्पञ्यूनवरन्ये प्राप्रोतीदय- 

थे । वर्षन्त न निन्देत् सद्भतम् ॥ 

इति पञ्चदद्राखण्डमाष्यम् ॥ 
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षोडद्, खण्ड, ॥ 

वसन्तो हिकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो व 

षी उद्गीथः हारत्परतिहारो हेमन्तो निध- 

नमेतद्वैराजग्धतुषु भोतम् ॥ १॥ 
बसन्तो दिकार , प्राथम्यात् । ग्रीष्म प्रस्ताव इत्यादि 

पूर्ववत् ॥ 

स थ एवमेतद्वैराजण्तुषु प्रोत वेद् 
विराजति प्रजया पद्युभिन्रह्यव्चसेन स 
यैमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया प 

छुभि मवति महान्की्यतन्न निन्देन्तद्र 

तम् ॥ २॥ 
इति षीडश्च, खण्ड; ॥ 

एतद्वैसजगरघुषु प्रोत वेद, विराजति ऋतुवत्-- यथा 

ऋतव आतैध्ै्विराजन्ते, एव प्रजादिभिविद्वानिति। उन्त- 

मन्यत् । ऋतृन्न निन्देत् , तद्रतम् ॥ 

दति षोडदाखण्डभाष्यम् ॥ 



सप्तदश खण्ड. ॥ 

चथिवी हिकारोऽन्तरिश्च प्रस्तावो चौ- 
स्द्रीथो दिद प्रतिहारः ससुरो निधनभे- 

ता शक्र्यो लोकेषु प्रोता" ॥ १॥ 

प्रथिवी हिंकार इयादि पूववत् । शक्य इति नित्य बह 

वचन रेवत्य इव । छोकेषु प्रोता ॥ 

सय एवमेता दहाक््यो रोकेषु प्रोता 
वेद लोकी भवति सबैमायुरेति ज्योग्जी 
वति महान्प्रजया पश्ुभिभेवति महा 
न्कीलयौ रोकाक्न निन्दे्तद्रतम् ॥ २॥ 

इति सप्दश्च खण्ड ॥ 

रोकी भवतति रोकफठेन युज्यत इत्यथ । छोकान्न 

निन्देत् , तद्रतम् ॥ 

इति सप्तदराखण्डमाष्यम् ॥ 

षि 



अष्टादश खण्ड ॥ 

-----+---- 

अजा हिकारोऽवय प्रस्तावो गाव 
उद्रीथोऽश्वा प्रतिहार पुरुषो निधनमेता 

रेवत्य पशुषु प्रोता, ॥ १॥ 

अजा हिंकार इत्यादि पूववत् । पशुषु प्राता ॥ 

संय एवमेता रेवद, पष्चुषु प्रोता वेद 
प्युमान्भवति सवैमायुरेति ज्योग्जीवति 
मरान्प्रजया पद्युभिभेवति महान्कीत्यौ 
पश्यन्न निन्देन्तद्रतम् ॥ २॥ 

हृति अष्टादश्च, खण्ड ॥ 

पञ्चून न निन्दत् , तद्रतम् ॥ 

इति अष्टादहाखण्डभाष्यम् ॥ 
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एकोनविंदा खण्ड ॥ 
४----- 

लोम िकारस्त्वक््रस्तावो माधससु- 

द्रीथोऽस्यि प्रतिहारो मज्ञा निधनमतद्य 

ज्ञायज्चीयमङ्गेषु पोतम् ॥ १ ॥ 
लोम हिकार , देहावयकाना प्राथम्यात् । त्वक् प्रस्ताव 

आनन्तयौत् । मासम् उद्रीथ , ब्रेष्ठयात । अस्थि प्रतिहार , 

प्रतिहृतत्वात् । मज्ञा निधनम , आन्दयात् । एतद्यज्ञाय- 

ज्ञीय नाम साम देहावयवेषु श्रोतम ॥ 

स॒ य ण्वमतद्यज्ञायनज्ञीयमङषु पोत 

वेदाङ्गी भवति नाद्धेन विहरति सवेमा 

युरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पद्यु 
भिमैवति महान्कीदययौ सबत्सर मज्ज्ञो 
नाश्चीयात्तद्रत मज्ज्ञो नाश्नीयादिति वा॥ 

अङ्गी भवति समभ्राज्गो भवतीव्यथ । नाङ्गेन हस्तपादा- 

दिना विहूढति न कुटिङीभवति, पड्क कणी व इत्यर्थं । 
सवत्सर सवत्सरमात्र मज्ज्ञो मासानि नाधीयात् न भक्ष 

येतत् । बहुवचन मस्स्थोपलक्षणाथेम् । मञ्ज्ञो नाश्रीयत 

सवदैव नाश्ीयादिति वा, तद्रतम् ॥ 
इति पकोनविराखण्डमाण्यम् ॥ 



विश खण्डः ॥ 
अभ्िहिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य 

उद्गीथो नक्षश्राणि परतिदारन्द्रमा निध- 
नमेलद्राजन देवतासु पोतम् ॥ १ ॥ 
अनि हिंकार, प्रथमसख्थानप्वात् । वायु प्रस्ताव › आन- 

न्तयैसामान्यातत् । आदित्य उद्रीथ , श्रषठयात् । नक्षत्राणि 

प्रतिहार , प्रतिष्टवत्वात्। चन्द्रमा निधनम्) कर्मणा तज्ञिध- 

नात् । एतद्राजन देवतासु प्रोतम्, देवताना दीपिमच्वात् ॥ 

स य एवमेतद्राजन देवतासु पोत 
वेदैतासामेव देवताना+ सलोकता. सा 
शिता< सायुज्य गच्छति सवैमायुरेति 
ज्योग्जीवति महान्प्रजया पद्युभिभवति 
महान्कीर्यौ ब्राह्मणान्न निन्देसद्रतम् ॥ 
विद्रत्फकम-एतासामेवाग्न्यादीना देवनाना सखोकता 

सखमानखोकता साष्टिता समानद्धित्व सायुञ्य सयुगभावम 

एकदे्देहि्भियेतत्, घा चब्दोऽत्र लुपो द्रष्टव्य , सखो- 

कता वा इलयादि, भावनाविश्ञेषत फकतिश्चेषोपपत्ते । ग 

न्छति प्राप्रोति , ससुच्चयातुपपत्तेश्च । ब्राह्मणान् न निन्देत् , 

तद्भतम् । “एते वै देवा प्रक्ष यद्भाङ्यणा ' इति श्रुते 
ज्राह्मणनिन्दा देवतानिन्दैवेति ॥ 

इति विशहाखण्डभाप्यम् ॥ 



एकवा. खण्ड, ॥ 

रथी विद्या हिकारखय इमे लोकाः 

स प्रस्ताबोऽप्रिवौयुरादित्यः स उद्वीथो 
नक्षत्राणि कयासि मरीचय., स पति- 

हार. सपी गन्धवौ पितरस्तन्निधनमेत- 
त्साभ सबैस्मिन्प्रोत्तम्॥ १॥ 
तरयी विद्या हिंकार । कषग्न्यादिसान्न आनन्त्यं त्रयी 

विद्याया अगन्यादिकायत्वश्चुते । हिंकार प्राथम्यात्सवैकते 
व्यानाम् । त्रय इमे छोकास्तत्कायैखादनन्तरा इति प्रस्ताव । 
अग्यादीनामुद्रीयत्व श्रैष्ठयात् । नक्षत्रादीना प्रति्तप्वा 

सप्रतिहारत्वम् । सपदीना धकारसामान्यान्निधमत्वम्। एत 

त्साम नामविषशेषाभावराप्सामसयुदाय सामश्चब्द स्ैस्मिन् 

म्रोतम् । त्रयीविथादि हि सवैम् । तचरयीविद्यादिदृष्टथा 
हिकारादिसामभक्तय उपास्या । अतीतेष्वपि सामोपास्- 

नेषु येषु येश्ु प्रोत यद्यप्लाम, तदष्टधा तदुपास्यमिति । 
दृष्टिविषे क 

कमोङ्गाना षेणेवाज्यस्य सस्कायत्वात् ॥ 

स य एवमेतत्साम सवैस्मिन्ोत वेद् 
सर्य ह भवति ॥ २॥ 



११६ छान्वोग्योपनिषद्धाष्ये [ख 

सर्वविषयसामविद् फलम्--सर्वं ह भवति सर्वेश्वरो 
भवतीत्यर्थ । निरुपचरितसर्व॑भावे हि दिक्स्थेभ्यो बरिप्रा- 

प्यनुपपत्ति ॥ 

तदेष शछोको यानि पञ्चधा च्रीणि 
च्रीणि तेभ्यो न ञ्याय परमन्यदस्ति ॥ 
तत् एतस्मिन्न्थ एष शोक मश्रोऽप्यस्ति । यानि 

पथ्चधा पच्चप्रकारेण हिकारादिविभागै प्रोक्तानि त्रीणि 

त्रीणि त्रयीविधादीनि, तेभ्य पच्ूश्निकेभ्य ज्याय महत्तर 

पर च व्यतिरिक्तम् अन्यत् वसू्बन्तर नास्ति न विशत 

इत्यथं । तत्रैव हि सवैस्यान्तभौव ॥ 

यस्तद्वेद स वेद सबै, सवौ दियो 
बलिमस्मै हरन्ति सवैमस्मीत्युपासीत त- 
द्रत तद्रतम् ॥ २ ॥ 

इति एकर्विगः खण्डः; ॥ 
य॒ तत् यथोक्त सवाप्मक साम वेद, स वेद सवं स स- 

ज्ञो भवतीव्यथ । सवौ दिश॒ सवदिकस्था अस्मै एवविदे 
बरं भोग हरन्ति प्रापयन्तीत्यथं । स्वम् अस्मि मवामि 

इति एवम् एतत्साम उपासीत, तस्य एतदेव घ्रतम्। द्िरुक्ति 

सामोपासनसमाप्यथाीं ॥ 
इति एकविराखलण्डभाष्यम् ॥ 



द्वाविश खण्ड ॥ 

विनर्दि साभ्नो ब्रणे पशाव्यमियगश्ट्री 

थोऽनिरुक्त, प्रजापतेर्निसक्त सोमस्य शद 
छश््ण वायो क्ष्ण बलवदिन्द्रस्य कौश 

बृहस्पतेरपध्वान्त वरुणस्य तान्स वोनेवो 
पसेवेल वारुण त्वेव वजैयेत् ॥ १ ॥ 

सामोपासनप्रसङ्खन गानविश्ेषादिसपत् उद्रातुरुपदिश्यते, 

फरविशेषसबन्धात् । विनदिं तिरिष्टो नदै स्वरविशेष 
ऋषभकरूजितसमोऽस्यास्तीति विनर्दि गानमिति वाक्यशेष । 

तच्च साश्न मबन्धि पड्युभ्यो हित पशव्यम् अग्ने अभ्मिदेवय 

च उद्रीथ उद्रानम् । तदहमेवविरिष्ट बणे प्राये इति क- 

चिद्यजमान उद्राता वा मन्यते । अनिरंक्त असुकेसम 
इत्यविरहोषित प्रजापते प्रजापतिदेवय स गानविशेष , आ 

निरुक्लयालसजापते । निरुक्तं स्पष्ट । सोमस्य सोमदेवत्य स 

उदरीथ इत्यथ । मदु क्षण च गान वायो वायुदेषल्य तत् । 

ग्छक्षण वख्वच्च प्रयत्नाधिक्योपेत च इन्द्रस्य पेन्द्र तद्रानम् । 

कोच त्रौ च्व पक्षिनिनादसम बृहस्पते बेस्पलय तत् । अप- 



११८ छान्दाग्य पनिषद्धाष्ये [खि 

ध्वान्त भिज्नकास्यसखरसम वरुणस्य एतद्रानम् । तान्सनौने.- 
बोपसेवेत प्रयु खीत वारुण त्वेवैक वर्जयेत् ॥ 

अश्तत्व देवेभ्य आगायानीदयागाथे- 

त्स्वधां पितृभ्य आशा मतुष्येभ्यस्तणो- 

दक पञ्युभ्य स्वभ लोक यजमानायान्न- 
मात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्या- 

यन्नप्रमत्त स्तुवीत ॥ २॥ 

असरतत्व देवेभ्य आगायानि साधयानि , खधा पिचभ्य 
आगायानि , आश्चा मनुष्येभ्य , आशा प्राथना प्राथितमि- 

ल्येतत् , वृणोदक पञ्युभ्य , स्वगं छोक यजमानाय, अन्नम 

आत्मने मह्यम् आगायानि , इयेत्तानि मनसा चिन्तयन 

ध्यायन् अप्रमत्त स्वरोष्मव्यशखरनादिभ्य स्तुवीत ॥ 

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यातमान, स्यं ऊष्मा- 
ण प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पशौ मृत्यो 

रात्मानस्त यदि खरेषुपारमेतेन्द्र ̂  शार- 
ण प्रपन्नोऽभूव स त्वा परति वक्ष्यतीसयेन 

ब्रुयात् ॥ ३ ॥ 
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सर्वे स्वरा अकारादय इन्द्रस बरकर्मण प्राणस्य 

आत्मान देहावयवस्थानीया । सर्वे उरष्माण शषसहादय 

प्रजापतेविसज कश्यपस्य वा आत्मान । सर्वे स्प 

कादयो व्यनानि सत्योरात्मान । तमेवविदुद्वातार यदि 
कथित् स्वरेषूपाङुभेत- स्वरस्स्वया दुष्ट प्रयुक्त इति, एवस 

पाङन्ध इन्द्र प्राणमीश्वर शरणम् आश्रय श्रपन्नोऽभूव 
खरान्प्रयुलानोऽदम् , स इन्द्र॒ यत्तव वक्तव्य स्वा खां प्रति 

वक्ष्यति स एव देव उत्तर दास्यतीलयेन ब्रूयात् ॥ 

अथ यद्येनसमूष्मस्लपालमेत प्रजापति 
चारण प्रपन्नोऽभूव स त्वा प्रति पेश््यती- 

व्येन ब्रूयादथ यद्येन स्पर्शेषूपालभेत 
मृत्यु < चरण प्रपन्नोऽभ्ूव स त्वा परति 

धक्ष्यतीत्येन ब्रूयात् ॥ ४ ॥ 

अथ यद्येनमूष्मञ्ु तथैबोपाकभेत, प्रजापतिं शरण प्रप- 

जनोऽभूवम् , स त्वा भति पेक्ष्यति सचूणेयिष्यतीलेन बूयात । 

अथ यद्येन स्परोषूपाङमेत, सत्यु शरण प्रपन्नोऽभूवम › स 
स्वा प्रति धक््यति भस्मीकरिष्यतीलेन ब्रूयात् ॥ 

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्त 
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व्या इन्द्रे बल ददानीति सबै ऊरष्माणो 
ऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या" पर- 

जापतेरात्मान परिददानीति सर्वे स्पत 
लेशोनानभिनिहिता वक्तव्या खत्योरा- 

त्मान परिहराणीति ।॥ ५॥ 

इति दर्विः खण्ड ॥ 

यत इन्द्राद्यात्मान स्वरादय , अत सर्वे स्वरा घोषवन्त 

वबन्तो वक्तव्या । तथा अहमिन्द्रे बक ददानि बखमाद- 

धानीति । तथा सर्वे ऊष्माण अधस्ता अन्तरप्रवेशिता 

अनिरस्ता बाहरप्रश्चिप्रा विवृता बिवरतप्रयनेपेता । भ्रजा- 

पतेरा.मान परिददानि प्रयन्छानीति ¦ स्वे स्पशौ छेरेन 

शनकै अनभिनिहिता अनसिनिकिप्रा वक्तव्या । मूलो 

रात्मान षाङानिव शनकै परिहरन् मूयोराप्मान परिह 
राणीति ॥ 

इति डार्चिशखण्डभाष्यम् ॥ 

7 



त्रयोविशा, खण्ड ॥ 
% 

त्रयो ध्मैसकन्धा यज्ञोऽध्ययन दान- 
मिति प्रथमस्तप एव द्विलीयो ब्रह्मचा- 

यौचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमाह्मा- 
नमाचाथैकुलेऽवसाद यन्सवै एते पुण्य- 
लोका भवन्ति ब्रह्मसभ्स्थोऽग्रतत्व- 

मेति ॥ १॥ 

ओंकारस्योपासनबिध्यर्थं त्रयो धमस्कन्धा इयाद्यार 

भयते । नैव मन्तव्य सामावयवभूतस्थैवोद्रीथादिरक्षणखो 

कारस्योपासनात्फढ प्राप्यत इति, कि तर्हि, यस्सर्वैरपि 

सामोपासमचै कर्मभिश्चाप्राप्य तत्फलममरतप्व केवरादोकारो 

पासनातपराप्यत इति । तत्स्तुख्थ सामभरकरणे तदुंपन्यास । 

तरय त्रिसख्याका धर्मस्य स्कन्धा धर्मस्कन्धा धर्मप्रनि- 

भागा इथे , के ते इति, आह-- यज्ञ॒ अभ्चिदोनादि , 

अध्ययन सनियमस्य ऋगदेरभ्यास , दान बहिर्वेदि यथा- 

शक्ति द्रव्यसविभागो भिक्षमाणेभ्य , इति एष प्रथम धमं 
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स्कन्ध ग्रहस्थसमवेतत्वात् तन्निवैतैकेन गृहस्थेन निरदिंदयते, 

भ्रथम एक इलय्थं , द्वितीयतृतीयश्नवणात् न आद्या । 

तप एव द्वितीय › तप इति कृच्छरूचन्द्रायणादि तद्वान् 
तापस परिव्राङ़ा, न ब्रह्मसस्थ आश्रमधमेमात्रसस्थ , ब्रह्म 

सस्थस्य तु असरतत्वश्रवणात् , दवितीय धमैस्कन्ध । बह्म 

चारी आचायर वस्तु शीलमस्येल्याचाय॑ङकखवासी ! अलय- 

न्त यावल्ञीवम् आसमान नियम आ्ाथञ्ुटे अव सादयन् 

क्षपयन् देह वतीय धर्मस्कन्ध । अलयन्तमिलयादिषिश्ेषणाजे- 

ठिक इति गम्यते । उपकुवांणस्य स्वाध्यायग्रहणाथैत्वात् न 

पुण्यलोकत्व ब्रह्मचयंण । सवं एते त्रयोऽप्याश्रमिण यथो 
कध्यै पुण्यलोका भवन्ति, पुण्यो छोको येषा त इमे 

पुण्यलोका आश्रमिणो भवन्ति । अवशिष्स्त्रनुक्त परि. 

जाद् तुरीय ब्रह्मसख ब्रह्मणि सम्यक्स्थित , सोऽमृतस्व 

पुण्यलखोकविक्षणममरणभावमायन्तिकम् एति, न अपेश्चि 

कम् , देवाद्यभृतत्ववत् , पुण्यलोकापपरथक् अमृतत्वस्य 

बिभागकरणात् ॥ 

यदि च पुण्यङोकातिशयमात्मसृतप्वमभविष्यत् , तत 

पुण्यलोकलत्वाद्धिभक्त नावक्ष्यत् । विभक्तोपदेश्चाश्च आलयन्ति 

कममृतत्वमिति गम्यते } अन्न च आश्नमधर्मफलोपन्यास 
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प्रणवसिवास्तुखयर्थं , न तत्फर्चिष्य्थ , स्तुतये च प्रणवसे 

वाया , आश्रमधमेफङविधये च, इति हि भिद्येत वाक्यम् । 

तस्मासस्छृतिप्रसिद्धाश्रमफलालुवादेन प्रणवसेवाफरममुतल चरु 

वन् प्रणवसेवां स्तौति । यथा पूणवरमेण सेवा भक्तपरिधा- 

नमात्रफला, राजवर्मणस्तु सेवा राज्यतुस्यफङेति- तद्वत् । 

भ्रणबश्च तत्स पर ब्रह्म तस्रतीकत्वात् । " एतद्धथेवाक्षर 

जह्य एतच्येवाक्षर परम् ' इयाद्याम्नानात्काठके युक्त तत्से- 

वातोऽमूतत्वम् ॥ 

अत्र आह केचित्- चतुणौमाश्रमिणामविशेषेण स्वधमालु- 

प्वानापपुण्यलोकता इहोक्ता ज्ञानवजितानाम् ' सव एते पुण्यरो- 

का भवन्ति ` इति। नात्र परिघ्राडवशेषित , परित्राजकस्यापि 

ज्ञान यमा नियमाश्च तप एवेति , तप एव द्वितीय इत्यत्र तप 

शब्देन परित्राद्तापसौ गृहीतौ । अतस्तेषामेव चदुर्णा॑यो 

जद्यसस्थ प्रणवसेवक सोऽमृतत्वमेतीति चतुणामधिङृत 

स्वाविश्षेषात्, ब्रह्मसस्थतवेऽप्रतिषेधाश्च, स्वकम॑च्छिद्रे च 

जह्यसस्थताया सामर्थ्योपपत्ते । न च यववराहादिशब्दवत् 

नह्यसस्थक्षब्द परिव्राजके रूढ , ब्रह्मणि सस्थितिनिमिन्त- 

मुपादाय प्रचत्तत्वात् । न दि रूढिशब्दा निमित्तसुपाददते । 

सर्वेषा च ब्रह्मणि स्थितिरपपव्यते । यत्र यच्र निमित्तमस्ति 
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नह्मणि सस्थिति , तस्य तस्य निमित्तवतो वाचक सन्त 

ब्रह्मसस्थशष्द परित्राडेकविषये सकोचे कारणामावात् निरो 

दुमयुक्तम् । न च पारिव्राज्याश्रमधमेमात्रेणासृतत्वम् , ज्ञा 
नानर्थक्यप्रसङ्भात् । पारित्राञ्यध्मयुक्तमेव ज्ञानममृतस्वसाध 

नमिति चेत्, न, आश्रमधमत्वाविष्चेषात् । धर्मो बा ज्ञान- 

विशिष्टोऽृतत्व साधनमिलेतदपि सवांश्रमधर्माणामविशिष्टम् । 
न॒ च वचनमस्ति परित्राजकस्यैव ब्रह्मसस्थस्य मोक्ष , 
नान्येषाम् इति । ज्ञानान्मोक्ष इति च स्वोपनिषदा सिद्धा 

न्त । तस्माश्च एष ब्रह्मसस्थ सखाश्रमविहितधर्मवताम्, 
सोऽमृतत्वमेतीति ॥ 

न, कर्मनिमित्तविद्याभ्र्यययो्धियोधात्। कन्नीदिकारककरि 
याफलमेद्भ्रययवक्व हि निमित्तमुपादाय इद छर इद मा 

काषीं इति कमेविधय प्रवृत्ता । तच्च निमित्त न शाख 

वम्, स्प्राणिष्ु वक्ष॑नात् । ‹ सत् एकमेवाद्धितीयम् " 

“ आस्मैबेद् सवम् । ब्रह्मैवेदं सवम् ̀  इति शाखजन्य प्रत्य- 

यो विद्यारूपं स्वाभाविके क्रियाकारकफङूमेदप्रयय कभमवि- 

पिनिभित्तमनुपमृश्च न जायते, भेदृाभेदप्र्यययोर्विरोधात् । 

न द्वि तैमिरिकद्धिचन्द्रादिभेदप्रययमनुपम्द्य त्िभिरापगमे 
चन्द्रादयेकतप्रल्यय उपजायते, विद्याविद्याप्रयययोर्विरोधात् । 
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तत्नैव सति य भेद्प्रययसुपादाय कमैविधय प्रवृत्ता, स 

यस्योपमर्दित ‹सत् एकमेवाद्वितीयम् ̀  ‹ तत्सयम् ̀  ‹ वि- 

कारमेदोऽचरृतम् इवेतद्धाक्यश्रमाणजनितनैकघवप्रययेन, स 

सर्ैक्मैभ्यो निवृत्त , निभित्तनिषृत्ते, स च निषृत्तकमौ 

ब्रह्मसस्थ उच्यते, स च परित्राडेव; अन्यस्यासभवात्, 

अन्यो हि अनिवरत्तभेदप्रयय सोऽन्वत्पदयञ्श्रण्वन्मन्वा 

नो विजानाननिद् कृपयेद् प्राप्तुचामिति हि मन्यते । तस्यैव 

कुर्वतो न ब्रह्मसस्थता, बाचारम्भणमान्नविकायनरूताभिस 

धिभ्रयययवत्त्वात् । न च असलत्यमि्युपमदिते भद्प्रयये स 

व्यमिदमनन कतैव्य मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरूपपद्ते- 

आका इव तरमख्बुद्धिविवकिन । उपमदितेऽपि मेद् 

प्रयये कमेभ्यो न निवर्तते चेत् , प्रागिव मेदप्रप्ययानुपम- 

दैनादेकप्वप्रत्ययविधायक वाक्यमप्रमाभीत स्यात् । अम- 

ह्यभक्षणादिप्रतिषधवाक्याना प्रामाण्यवत् युक्तमेकत्ववा 

कयस्यापि प्रामाण्यम्, सर्बोपनिषदा तत्परम्वात् । 

कमैविधीनामप्रामाण्यगप्रसङ्ख इति चेत्, न, अनुपमरदितभे 

द्प्रययवत्पुरुषविषये प्रामाण्योपपत्ते स्वभ्रादिप्रल्यय इव 

प्राक्प्रबोधात् । निवेकिनामकरणात् कर्मतिश्रिप्रामाण्यो 

च्छद इति चेत्, न, काम्यविध्रयुच्छेदद्नात् 1 न~ दिः 
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कामात्मता न प्रक्स्तेत्येवे विज्ञानवद्धि काम्यानि कमौणि 

नातुष्ठीयन्त इति, काम्यकमेविधय उच्छिद्यन्ते, अनुष्ठीयन्त 

एव कामिभिरिति, तथा ब्रह्मसस्थेनरह्यविद्धिनीलुष्ठीयन्ते 

कर्माणीति न तद्विषय उच्छिथन्ते, अन्रह्मविद्धिरसुष्ठीयन्त 

एवेति । परिबाजकाना भिक्षाचरणादिवत् उत्पन्नैकत्वप्रय 

यानासपि गृहस्थादीनामभिहोत्रादिकमीनिवृत्तिरिति चेत् , 

न, प्रामाण्यचिन्ताया पुरुषप्रबृत्तरदष्टान्तत्वात्-- न दहि, 

नाभिषरेदिति शरतिषिद्धमप्यभिचरण कथित्कुवेन्दष्ट इति, 

श्लौ दवेषरहितेनापि विवेकिना अभिचरण क्रियते । न च 
कमेविधिग्रवृत्तिनिभित्ते भेदप्रत्यये बाधिते अभ्निहोत्रादौ भ्रव 

तैकं निमित्तमस्ति, परित्राजकस्येव भिक्षाचरणादौ वृञुक्षादि 
प्रवतैकम् । इहाप्यकरणे प्रयवायभय प्रवतैकमिति चेत् , न, 

भेदप्रययवततोऽधिकृतत्वात्त । भेदप्रलययवान् अनुपमर्दितभेदबु 

द्िर्विद्यया य, स कर्मण्यधिङ्कत इलयवोचाम, यो हि 

अधिकृत कमणि, तस्य तदकरणे प्रयवाय , न निषृत्ताधि- 

कारस्य; गृहस्थस्येव, बह्मचारिणो विरेषधमौननुष्ठाने । एव 
तरदं सवै खाश्रमस्थ उत्पन्ञेकत्वपत्यय परिव्राडिति चेत् , 

न, खस्रामिस्वभेदबुद्धथनिवृतते, कर्माथेत्वाश्च इतराश्रमा- 

णाम्-- ^ अथ कमं कुर्वीय ' इति श्रुते । तस्मात् खसखा- 
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भित्वाभावात् भिश्चुरेकं एव परिव्राट्, न गृहस्थादि । 

एकत्वप्रलययविधिजनितन प्रययेन विधिनिभिन्तभेदप्रलययस्यो- 

पमर्दितत्वात् यमनियमाद्यतुपपत्ति परित्राजकस्येति चेत्, 

न, ब्ुशुक्षादिना एकल्वभ्रययात्पन्यावितस्योपपत्ते , निवत््य- 
त्वात् । न च प्रतिषिद्धसेवापराप्नि , एकत्वप्रत्ययात्पत्त 

प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात् । न दहि राश्रौ करूपे कण्टके वा पतित 
उदितेऽपि सवितरि पतति तस्मिन्नेव । तस्मात् सिद्ध निन्रू- 

तक्मा भिक्षुक एव ब्रह्मसस्थ इति । यत्पुनरुक्तं सर्वेषा 
ज्ञानवजिताना पुण्यलोकतेति--सलयमेतत् । यश्चोक्तं तप 

शाब्देन परित्राडप्युक्त इति--एतदसत् । कस्मात् ? परिब्रा- 

जकस्यैव निवृत्तमेदप्र्ययस्य ब्रह्मसस्थतासभवात् । स एव हि 

अवशेषित इल्यवाचाम । एकत्वनिज्ञानवतोऽन्निदोन्नादिवत्त- 

पोनिवृत्तेश्च । भेदवबुद्धिमत एव हि तप कव्यता स्यात् । 

एतेन कमन्छिदरे ब्रह्मसस्थतासाम्यैम् ; अप्रतिषेधश्च प्र 

युक्त । तथा ज्ञानवानेव निदृत्तकमो परिव्राडिति ज्ञान- 

त्रैयथ्यै प्रत्युक्तम् । यत्पुनरुक्तं यववराहादिषशषब्दबरपरित्रा 

जे न रूढो ब्रह्मसस्थशाब्द इति, तत्परिहृतम् , तस्येव 

अह्यसस्थतासखभवान्नान्यस्येति । यप्पुनर्क्त रूढकषब्दा नि- 

भिन्त नोपाद्दत इति, तन्न, गृहस्थतक्षपरित्राजकादिश्चच्च्- 
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दश्चनात । गृहस्थितिपारित्राज्यतश्चणादिनिमिन्तोपादाना अपि, 

ग्रहस्थपरिताजकावाश्रमिविराषे, विशिष्जात्तिमति च तक्षति, 

रूढा रश्यन्तं शच्दा । न यत्र यच्च निमित्तानि तत्न तत्र 

वतन्ते, प्रसिद्धथभावात् । तथा इहापि तब्रह्मसस्थशब्दो 
निवृत्तस्वैकमेततप्साधनपरित्राडेकविषयञऽलयाश्रमिणि परमह 

सारये प्रत्त इह मवितुमहति, ुरयामृतप्वफङश्रवणा-् । 

अतश्चदमेवैक वेदोक्त पारित्राञ्यम् , न यज्ञोपवीतन्निदण्ड 

कमण्डल्वादिपरिग्रह इति , ‹ सुण्डोऽपरिग्रहयोऽसङ्ग ` इति 

च । श्रुति "अलयाश्रिभ्य परम पविनम ` इयानि च 
शेतागश्रतरीये , ‹ निस्तुतिनिनमस्कार ' इयादिस्परातम्यश्च , 
८ तस्मात्कम न कुभान्त चतय पारदर्शिन । तस्मादलिन्गा 

धमेज्ञोऽग्यक्तछिन्ग ` इलयादिम्प्रतिभ्यश्च ॥ 

यत्त॒ सास्ये कमेयागोऽभ्युपगस्यते, क्रियाकारकफर्म 
दुद्धे सलस्वाभ्युपगमात् › चन्मृषा । यच्च बौद्धे श्यूल्यता- 
भ्युपगमात् अकरेत्वमभ्युपगस्यते, तदप्यसत्, तद्भ्युप- 

गन्तु सक्त्वाभ्युपगमात् । यच्च अज्ञैरखसतया अकरैस्वाभ्युप- 
गम , सोऽप्यघत्, कारकबुद्धेरनिवरितस्वासरमाणेन । तस्मात् 

बेदान्तभ्रमाणजनितेकघ्वभ्रययवत एव क्मनिवृ्तिरक्षण पा- 
रित्राञ्य ब्रह्मसस्थत्व चेति सिद्धम् । एतेन गृहस्थस्थैकप्ववि- 
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ज्ञाने सति पारित्राज्यमथसिद्धम् ॥ 

ननु अगन्युस्सादनदोषभाक्स्यात् परिव्रजन्-- “वीरा 

वा एष देवाना योऽभ्निञुदयासयते ' इति श्रते , न, दैबोत्सा- 

दित्वात् , उत्सन्न एव हि स एकपदश्ौने जाते-- "अपा 

गाद्भ्नेरभ्नष्वम् * इति श्रुते । भतो न दोषभाक् गृहस्थ परि 

त्रजन्निति ॥ 

यत्ससय अमृतत्वमेति, तन्निरूपणार्थमाह- 

प्रजापिर्लोकानभ्यतपन्तेभ्योऽभमितसे 

भयश्नयी विद्या सप्रास्रवन्ताभभ्यतपत्त 

स्या अभितप्ताया ण्तान्यक्षराणि सपाख 
© रिति 

वन्त भ्ूखुव स्वरिति ॥२॥ 

प्रजापति विराट् कश्यपो वा, छोकान् उदिदय तेषु 

सारजिधृक्षया अभ्यतपत् अभिताप छतवान् ध्यान तप 

छतवानियथे , तेभ्य अभितप्नेभ्य सारभूता त्रयी विद्या 
सभ्राख्तवत् प्रजापतेमेनसि प्रयभाियिथ । तामभ्यतपत्- 

पू्ैवत् । तस्या अभितप्राया एतान्यक्षराणि सप्रास्रवन्त 

भूर्युव स्वरिति व्याहृतय ॥ 
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तान्यभ्यतपन्तेभ्योऽभितपषेभ्य ॐध्कार 

सपास्रवत्तद्यथा राडङकुना सर्वाणि पणौ- 
नि सतृण्णान्येवमोंकारेण सवी बाक्स 
तृण्णोंकार एवेद सर्वमोकार एद् 
स्वम् ॥ ३ ॥ 

इति ्योविंश खण्ड ॥ 

तानि अक्षराणि अभ्यतपत् , तेभ्य अमितप्रभ्य स्म्कार 

सध्राख्वत् । तत् बह्म कीदृशमिति, आह-- तद्यथा शङ्कना 

पर्णनाङेन सर्वाणि पणानि पत्रावयवजातानि सव्ण्णानि नि 

विद्धानि व्याप्नानीय्थं । एवम् ओंकारेण ब्रह्मणा परमात्मन 

प्रतीकभूतेन सर्वां वाक् गब्द्जात सदृण्णा-* अकारो वै स- 

वा वाक् इत्यादिश्रुते । परमात्मविकारच नामधेयमात्रम् 

इयत ओकार एवेद ५ सवैभिति । द्िरभ्यास्र आद्राथे । 
0.6 (~ 

लोकादिनिष्पादनकथनम ओकारस्तुलयथेमिति ॥ 

इति चयोधविशश्शखष्डभाष्यम् ॥ 

~क 



चतुर्विंशा. खण्ड. ॥ 
ऋ - 

सामोपासनप्रसङ्खेन कमैगुणभूतत्वाश्रिवल्ये ओंकार पर 

मात्मप्रतीकत्वादसृतत्वहेुत्वेन मदीकृत्य प्रकृतस्यैव यज्ञस्य 

अङ्गभूतानि सामहोममन्त्रोत्थानान्युपदिविक्षननाह-- 

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदसूना प्रात 

सवनः< शद्राणा माध्यादिन < सवनमादि- 

लयानां च विभ्वेषा च देवानां तृतीयसव- 

नम् ॥ १॥ 

ब्रह्मवादिनो वदन्ति, यस्परात्त सवन प्रसिद्ध तद्धसूनाम् । 

तैश्च प्रात सवनसबद्धोऽय छोको वशीकृत प्रात खवनेश्षान । 
तथा रुद्रेमौभ्यदिनसबनेशा अन्तरिक्षलोकं । आदित्यैश्च 

विग्ैदवैश्च ठृतीयसवनेशानैस्दृतीयो कोको वदीट्त । इति 

यजमानस्य छोकोऽन्य परिशिष्टो न बिद्यते ॥ 

क तहिं यजमानस्य लोक इति स 

यस्तं न विग्यात्कथ छुयीदथ विदान्कुयौत्॥ 
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अत क्र तर्हिं यजमानस्य ठोक; यदूर्थं यजते, नक्र 

चिह्लोकोऽस्तीवयभिप्राय -- ‹ छोकाय त्रै यजते यो यजते 

इति श्रुते । छोकामावे च स यो यजमान त छाकस्वीकर 
णोपाय सामहोममन्त्रोत्थानरुक्षण न विद्यात् न विजानी 

यात्, सोऽज्ञ कथ कुयोत् यज्ञम् , न कथचन तस्य कवृत्व 

युपपद्यत इये । सामादि विज्ञानस्तुतिपरत्वात्् न अविदुष 

कतै कममात्रचिद् प्रतिषिध्यते-- स्तुतये च सामादिषि 
ज्ञानस्य, अविद्रत्कवैत्वमरतिषेधाय च इति हि भिद्येत वाक्यम् । 

आचये च ओषस्त्ये काण्डे अबिदुषोऽपि कमौस्तीति हेतुम 
वोचाम । अथ एतद्वक्ष्यमाण सामाद्ुपाय विद्वन्र्यात् ॥ 

पुरा पात्तरतुवाकस्योपाकरणाजघनेन 

माहंपत्यसोद्ड्खुख उपविदय स वासव 
सामाभिगायति ॥ ३ ॥ 

फं तद्वेद्यमिति, आह-- पुरा पूर्वं प्रातरनुवाकस्य श्च 
खस्य प्रारम्भात् जघनेन गाष््पयस्य पश्चात् उदङ्मुख सन् 

उपविश्य स॒ वासव वदुदैषत्य साम अभिगायति ॥ 

रोरेकद्वारमपावारणौ ३३ पदयेम त्वा 
वयर ३३२३२ इ्२३२म्अआ ३३ स्या३ 
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यो ३२१११ इहति॥४॥ 

लोकट्वारम् अस्य प्रथिवीटोकस्य प्राप्रय द्वारम् अपाब्रणु 

हे अन्ने तेन द्वारेण पश्येम ष्वा स्वा राञ्यायेति ॥ 

अथ जुहोति नमोऽग्रये प्रथिवीक्षिते 

लोकक्षिते रोक मे यजमानाय विन्दैष 

वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५॥ 

अथ अनन्तर जुहोत्ति अनेन मन्त्रेण-- नमोऽन्नये श्रह्वी 

भूता तुभ्य बय प्रथिवीक्षिते प्रथिवीनिवासाय रोकश्चिते 
छोकनिवासाय, प्रथिवीलोकनि नाकसायेत्यथै , छोक म मह्य 

यज्ञमानाय विन्द छमस्व , णष तै मम यजमानस्य लोक 

एता गन्ता अस्मि ॥ 

अन्न यजमान परस्तादायुष स्वाहाः 

पजि परिधमिस्युकत्वोसतिष्टठति तस्मै 
वसवः प्रात सवन सप्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ 

अत्र अरिमिह्लोके यजमान अष्टम् आयुष परस्तात् ऊर्ध्वं 

शृत सन् इत्यथे । स्वाहेति जुहोति । अपजहि अपनय परिष 

लोकद्वारागैकम्-- इति एत मन्त्रम् उक्त्वा उत्तिष्ठति! एव- 
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मेतैवसु*य प्रात सवनसबद्धो लोको निष्कीत स्यात् । ततस्ते 
प्रात सवन वसवो यजमानाय सप्रयन्न्ति | 1 

पुरा माध्यदिनस्य सवनस्योपाकरणा- 
ज्ञघनेनाग्रीधीयस्यो दडूसुख उपविदय स 
रौद्र « सामाभिगायति ॥ ७॥ 

रोरेकदारमपावाऽण३३ पदयेम त्वा 
वथ वैरा३३३३३ हुरेम् आ े ल्याश्यो 
आ३२१११इति ॥ ८ ॥ 

तथा अभ्मीधीयस्य दक्षिणाप्न जघनेन उदच्छुख उप- 
विश्य स रौद्र साम अभिगायति यजमान रद्रदैवलय वैरा 
ज्याय | 

अथ जहति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते 
लोकक्षिते लोक मे यजमानाय विन्दैष वै 

यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ९ ॥ 

अच्र यजमान, परस्तादायुषः स्वाहा 

पजदहि परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मे 
र्द्रा माध्यदिन५ सवनः‹ सप्रयच्छस्ति ॥ 
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अन्तरिक्षक्षित इलयादि समानम् ॥ 

पुरा च॒तीयसखवनस्यो पाकरणाञ्लधघनेना- 

हवनीयस्योदड खख उपायिद्य स आदि- 

त्य ~स वैभ्वदेव« सामाभिगायति ॥ ११ ॥ 

रोरेकदारमपावारेणु३ इपदयेम त्वा व- 
य< स्वारा ३३३३२ हुरेम् आ२३ ज्यारे 

योरे आ ३२१११ इति॥ १२॥ 

आदिव्यमथ वैच्वदेव लोरकद्ारमपा- 

वारेण३३ परेम त्वा वथ.‹ साग्रारे ६६३३ 
हरेम् आ३३ ज्यारेयोरेआ ३२१११ इति ॥ 

तथा आहवनीयस्योदख्छुख उपविश्य स॒ आदिलयदेव 
लम् आदिल वरैखदेव च साम अभिगायति क्रमेण स्वारा 

ञ्याय साम्राज्याय ॥ 

अथ जुहोति नम आदियेभ्यश्च विग्वे- 

भ्यश्च देवेभ्यो दिविक्षि्यो लोकक्षिच्यो 

कोक मे यजमानाय विन्दतत ॥ १४ ॥ 
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एष वै यजमानस्य लोक ग्तास्म्यच्न 
यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापहत परिः 

धमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १५॥ 
दिविक्षिश्य इयेवमादि समानमन्यत् । सिन्दत अपहत 

इति बहुवचनमत्र विशेष । याजमान प्वेतत् , एतास्म्यत्र 

यजमान इयादिखिङ्गात् ॥ 

तस्मा आदिद्याश्च विभ्वे च देवास्तेती 

यसवन-< सप्रयच्छन्दयेष ह वै यज्ञस्य 
माज्नावेद् य एवे चेद् थ एव वेद् ॥१६॥ 

दति चतुर्वि, खण्ड ॥ 
एष ह तै यजमान एववित् यथोक्तस्य सामदेविद्रान् 

यज्ञस्य मात्रा यज्ञयाथारम्य वेद् यथोक्तम् । य॒ ण्व वेदेति 
द्िरंक्तिरध्यायपरिसमाप्लथौ ॥ 

इति चतुर्थिरखण्डभाभ्यम् ॥ 

इति श्रीमप्परमहसपरित्राजकाचायस्य श्रीगोविदभग 

पत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरमगवत कृतौ 
छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये द्वितीयोऽध्याय ॥ 

समप्र ॥ 
[1 
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॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
-नन्किनण्रनदर्तन्ल-~ 

(0 (९, शः 

प अहि सो वा आदित्य"? इलयादि अभ्यायारम्भे 
हि] 
ह 

मन्त्रोप्थानानि विशिष्टफलखप्राप्ये यज्ञाङ्गभूता 
स्युपदिष्टानि । सवेयज्ञाना च कार्य॑निवै्तिरूप 

सविता महत्या भरिया दीप्यते । स एष सर्वप्राणिकमैफड 

मूत ॒प्रयक्ष॒सवैरुपजीग्यते । अतो यज्ञव्यपदेक्ञानन्तर त 
स्कायैभूतस्तविदविषयमुपासन सवैपुरषार्थेभ्य श्रेष्ठतमफल वि 

घास्यामीव्येवमारमते श्रति -- 

असौ वा आदित्यो देवमधु तख द्यौ- 

रेव तिरश्चीनव<कोऽन्तरिश्चमप्रूपो मरी 

चथः पुन्ना, ॥ १॥ 
असौ वा आदियो देवमभ्विदयादि । देवाना मोदनात् 

मध्विव मधु असौ आदिल । वस्वादीना च मोदनहेतुप्व 
क्षयति सर्वयज्ञफररूपत्वादादित्यस्य । कथ मधुत्वमिति; 

आह---तस्य मधुन चौरेव भ्रामरस्येव मधुन तिरधीनव 
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का तिरश्चीनश्चासौ वशश्चेति तिरश्चीनवश्च । तियैरगतेव हि 

द्यौढक्ष्यते । अन्तरिक्ष च मध्यपूप युवा छप सन् छम्बत 
इव, अतो मध्वपूपसामान्यात् अन्तरिक्ष मध्वपूप , मधुन 

सवितुराश्रयत्वाच्च । मरीचय रदेमय रदरिमिखा आपा भौ 

मा सविच्राह्ृष्टा । (एता वा आप स्वराजो यन्मरीचवय › 

इति दहि विज्ञायन्ते । ता अन्तरिश्चमध्वपूपस्थररम्यन्त्गत 

त्वात् भरमरबीजभूता पुत्रा इव हिता ठक्ष्यन्त इति पुत्रा 

इव पुजा › मष्वपूपनाङ्यन्तगता हि भरमरपुत्रा ॥ 

तस्य ये पाश्चो ररमयस्ता ण्वास्य प्रा 

च्यो मधुनाङ्य । ऋनच ण्व मघुकरत क 

ग्वेद ण्व पुष्प ता अग्रता आपस्ता बा 

ण्ता ऋष्व ॥ २॥ 

तस्य मवितु मध्वाश्रयस्य मधुना च प्राञ्च प्रान्या 

दिशि गता रदमय) ता ण्व अस्य प्राच्य प्रागश्चनात् 

मधुनो नाक्य मधघुनाञ्य इव मध्वाधारन्छिद्राणीयर्थं । तत 

ऋच एव मधुरृत रोहितरूप सविवाश्रय मशु छुबन्तीति 

मधुेत भ्रमरा इव, यतो रसानाद्ाय मधु कुवन्ति, तप्पु 

यमित पुष्पम ऋग्वद एव । तन कऋम्न्राह्मणसमुद्ायस्य 



१] तृतीयाऽध्याय । १४१ 

ऋबेदाख्यत्वात् शब्दमात्राश्च भोग्यरूपरसनिस्लावासभवात् 

चर्गबेदशब्देन अत्र कर्वेद् विदित कमे, ततो हि कमैफरभू 
तमधुरसनिलावसभवात् । मधुकरैरिव पुष्पसथानीयादग्बेव्- 

विहितात्कमेण अप आदाय कम्भिमधु निवैलेते । कास्ता 

आप इति, आह--- ता कमणि प्रयुक्ता सोमाज्यपयोहूपा 

अभ्नौ प्रिता तत्पाकाभिनि््त्ता अमृता अमृता्थेल्वादलय 

न्तरसवल्य आपो भवन्ति । तद्रसानादायता वा एता कच 

पुष्पेभ्यो रसमाददाना इव भ्रमरा क्च ॥ 

एतग्यृग्बेदमभ्यततप<स्तस्याभितघ्स्व य- 

दास्तेज इन्द्रिय वी्यमन्नाच्य« रसोऽजा 
यत ॥२३॥ 

एतम् कर्वेदम ऋर्बेद्विषित कमे पुष्पस्थानीयम् अभ्य 

तपन् अभिताप छृतबरलय इव एता ऋच कमणि प्रयुक्ता । 
ऋग्भिर्हि मन्व शसराधङ्गभावसुपगते क्रियमाण कमै मधु- 
नि्ैतैक रस अुश्वतीप्युपपदयते, पुष्पाणीव भ्रमैरेराचूष्यमा 
णानि । तदेतदाह-- तद्य ऋश्वेद्स्य अभितप्तस्य । कोऽसौ 

रसं , य कड्धुकराभितापनि सत इत्युन्यते? यक्ष ॒वि 
्रतस्व तेज देहगता वधि इन्द्रिय सामथ्येपितैरिन्दरथेर 
कल्य वीयं सामध्यं बरमिल्थं , अन्नाद्यम् अन्न च तदाद्य च 
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नोपयुञ्यमानेनाहन्यहनि देवाना सिति खात् तदन्नाच्यम् 
एष रस अजायत यागादिक्षणात्कमेण ॥ 

तथ्यक्षर्तदादिवयममितोऽश्रयत्तद्वाए 

लद्यदेतदादिलयख रोरितः« रूपम् ॥ ४ ॥ 

इति प्रथम खण्ड ॥ 

य़ आद्यन्नाद्यपयन्त तत् व्यक्षरत् विकशषेणाक्षरत् अगमत्। 

गत्वा च तदादियम् अभित पाश्चैत पृक्ेभाग सवितु अश्र 

यत् आश्रितबदिय्थं । अमुष्मिन्नादित्ये सचित कर्मफटार्य 

मधु भोक्ष्यामह इयेव हि यश्आदिरुक्षणफखप्राप्तये कर्मा 

णि क्रियन्ते मनुष्ये --केदारनिपादनमिव कषकै । तस्र 

यक्ष प्रदश्यते श्रद्धाहतो । तद्रा ण्तत्, फिं तत्? यदेतत् 

आदियस्य उद्यतो हश्यते रोहित रूपम ॥ 

इति प्रथमसखण्डमाष्यम् ॥ 

1.) 



दितीय खण्ड ॥ 

अथ येऽस्य दक्षिणा रदमयस्ता एवा 

स्य दक्षिणा मधुनाड्यो यज् स्येव भधुक्र- 

तो यजुर्वेद एव पुष्प ता अखला अष्प ॥ 

अथ ये अस्य दक्षिणा रदरमय इयादि समानम् । यजू 

ष्येव मधुकृत यजुर्ेदविहिते क्मेणि प्रयुक्तानि, पूैवन्मधु 

कृत इव । यजुर्बेदविदित करम पुष्पस्थानीय पुष्पभि्युन्यते । 

ता एव सोमाद्या अगरता आप ॥ 

तानि वा एतानि यजूः^ष्येत यलुर्वेद्- 

मभ्यतप« स्तस्याभितस्षस्य थक्ास्तेज इ 

न्दिय वीथैमन्नाय« रसोऽजायत ॥ २॥ 

तद्यक्चरत्तदादिव्यमभितोऽश्रयत्तद्राए 
तश्यदेतदादिलयस्य छु्कः< रूपम् ॥ ३ ॥ 

इति द्वितीयः खण्ड ॥ 

तानि वा एतानि यजूष्येत यजर्वेदमभ्यतपन् इत्येवमादि 
सवै खमानम् । मधु एवदादियस्य इष्यते शयु रूपम् ॥ 

इति द्वितीयखण्डभाष्यम् ॥ 



तृतीय खण्ड ॥ 

अथ येऽस्य प्रलयश्चो रद्मयस्ता एवास्य 

प्रतीश्यो मधुनाञ्य, सामान्येव मधुक्कत 

सामवेद एव पुष्प ता अमृता आप ॥ 

तानि वा एतानि सामान्यत. सामवे- 

दमभ्यतप<स्तस्याभितस्चस्य य्ास्तेज इ 

न्द्िय बीयमन्नायः< रसोऽजायत ॥ २॥ 

तच्यक्षरन्तदादिवयमसितोऽश्रयन्तदा ए- 

त्यदेतदादिदयस्य क्रुष्ण < रूपम् ॥ ३ ॥ 

इति दतीय खण्ड ॥ 

अथ येऽस्य प्रलयश्चो रहमय इद्यादि समानम् । तथा 

साम्ना मधु, एतदादिलस्य कृष्ण ख्पम् ॥ 

इति तृतीयखण्डभाष्यम् ॥ 

--# 



चतुथं, खण्ड" ॥ 

अथ येऽस्योदश्वो ररमयस्ता एवास्यो 
दीच्यो मधुनाड्योऽथवौक्गिरस एव मधुकर 
त इतिहासपुराण पुष्प ता अश्रता आपः ॥ 

ते वा एतेऽथवाौक्षिरस एतदितिहास 
पुराणमभ्यतप« स्तस्याभितप्तस्य यास्ते 

ज इन्द्रिय बी्यमन्नाद्य ‰ रसोऽजायत ॥ 

तच्यक्षरत्तदादिलयमनितोऽश्रयन्तद्वा च- 

तद्यदेत्तदादिल्यस्य पर करष्णः« रूपम् ॥३॥ 

इति चतुथे, खण्ड ॥ 

अथ येऽस्योदच्चो रमय इयादि समानम् । अथवौ- 

ङ्गिरस अथवैणा अङ्गिरसा च दृष्टा मन्या अथवोज्गिरस , 

कर्मणि प्रयुक्ता मधुछत । इतिहास्रपुराण पुष्पम् । तयोश्वे- 

तिहाक्तपुराणयोर्शमेधे पारिष्रवासु रा्नि्रु क्माङ्गप्वेन विनि- 

योग सिद्ध । मधु एतदादिलस्य पर कृष्ण रूपम् अतिशयेन 

छष्णमिलयथे ॥ 
इति चतुथ॑खण्डभाष्यम् ॥ 



पश्चम खण्ड ॥ 

अथ येऽस्योध्वौ ररृमयस्ता एवास्यो- 
ध्वौ मधुनाडयो युदया एवादेशा मधुक्रतो 
ब्रह्मेव पुष्प ता असता आप" ॥ १॥ 

ते वा रते गद्या आदेकरा एतट्ह्याभ्य 

तप स्तस्याभितसस्य यशस्तेज इष्य 

वीर्यमन्नाद्य < रसोऽजायत ॥ २ ॥ 

तद्यक्षर्तदादित्यममितोऽश्रयत्तद्वा ण 

तद्यदेतदादिलयस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३॥ 

अथ येऽस्योर्ध्वा रदमय इत्यादि पूर्वैवत् । गुह्या गोप्या 

रहस्या एव अदिश्चा छोकद्ारीयादिविधय उपासनानि च 

कर्माज्गविषयाणि मधुद्कत , द्यैव शब्दाधिकारास्मणवाख्य 
पुष्पम् । समानमन्यत् । मधु एतत् आदिलयस्य मध्ये क्षोभत 

इव समादिषदृषटदैशयते स्रतीव ॥ 

लेवा एते रसानाम रसा वेदा हि 
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रसास्तेषामेते रसास्तानि वा एतान्यमर- 

त्ानामश्तानि वेदा दम्यतास्तेषामेतान्य- 

सरलानि ॥ ४॥ 

इति पञ्चम खण्ड ॥ 

ते वा एत यथाक्ता रोहितादिरूपविश्ेषा रसाना रसा । 
केषा रसानामिति, आह-- वेदा हि स्माह्ोकनिष्यन्दत्वा- 

प्सारा इति रसा , तेषा रसाना कर्मभावमापन्नानामप्येते रो- 

हितादिविश्चेषा रसा अलयन्तसारभूता इतयं । तथा अष्ताना 
ममृतानि वेदा ह्यृता , निलत्वात् , तेषामेतानि रोहितादीनि 
रूपाण्यस्तानि । रसाना रसा इद्यादि कर्मस्तुतिरेबा--यस्थै- 
चविशिष्टान्यसतानि फलमिति ॥ 

इति पञ्चमखण्डभाष्यम् ॥ 



षष्ठ खण्ड ॥ 

तद्यत्प्रथमममल तद्रस उपजीवन्लय 

भ्रिना सुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिष 

न्येतदेवासृत दष्टा तृप्यन्ति ॥ १॥ 

तत् तत्र यस्रथमममृत रोहितरूपरक्षण तद्वसव प्रात 

सवनेश्चाना उपजीवन्ति अभभिना सुखेन अभ्निना प्रधानभूतेन, 
अन्निप्रधाना सन्त उपजीबन्तीयथे । अन्नाद रसोऽजायत 

इति वचनात् कबलयाहमश्नन्तीति प्राप्तम् , तप्प्रतिषिध्यते- 

नवै देवा अश्नन्ति न पिबन्तीति । कथ तरह उपजीवन्तीति, 

उन्यते--एतदेव हि यथो्तमम्रत सहित रूप रषा उप- 

भ्य सवैकरणैरलुभूय क्ष्यन्ति, दश्च स्वैकरणद्वारोपक 

उ्ध्यथेप्वात् । नज्ु रोहित रूप नेत्युक्तम्, कथमन्येन्द्रिय 

विषयत्व रूपस्येति , न, यश्षआदीना श्रोनादिगम्यत्वात् । 

श्रोच्रम्राह्न यश्च॒ । तेजोरूप वचाष्षुषम् । इन्द्रिय विषयग्रह् 

णकायौलुमेय करणसामश्य॑म् । वीय बल देहगत उत्साह 

प्राणवत्ता । अन्नाद्य प्रयहमुपजीव्यमान शरीरस्थितिकर 
यद्भवति । रसो द्येवमात्मक सर्वं । य दृष्टा तृप्यन्ति सर्वे। 
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देवा रा वृप्यन्तीति एतत्स स्वकरणैरलुभूय दृप्यन्तीयथं । 

आदिलयसश्रया सन्तो वैगन्ध्यादिदेहकरणदोषरदहिताश्च ॥ 

त॒ एतदेव रूपमभिसविान्येतस्मा- 
द्रपादुयन्ति ॥ २॥ 

किते निरुद्यमा अमृतञरुपजीवन्तिः न, कथ तदहि 

एतदेव रूपम् अभिरक्ष्य अघुना भोगावसरो नास्माक 

मिति बुदधूः अभिसविश्चन्ति उदासते । यदा वै तस्या्रतद्य 
भोगावसरो भवेत् , तदैतस्मादसरतादमृतभोगनिमित्तमिलयथ , 

एतस्माद्रूपान् उद्यन्ति इस्साहव तो भवन्तीयथ । न हि 

अनुत्साहवतामनसुतिष्ठतामङसाना मोगप्राप्निरकि दृष्टा ॥ 

सय एतदेवमभरत वेद् वसूनामेवैको 
भूत्वाभ्रिनेव सुखेनैतदेवाखत दृषा तप्य- 

ति स एतदेव रूपमभिसविशालेतस्माद्- 

पादुदेति ॥ ३॥ 
सय कथित् एतदेव यथादितम् ड्ुकरतापरसस 

क्षरणम् अरग्बेदविहितक्पुष्पात् तस्य च आदिलयसश्नरयण 

रोष्ितरूपत्व च अयृततम्य प्राचीदिग्गतरदिमनाडीसश्थता 

वसुदेवमोग्यता तद्धिदश्च बसुभि सहैकता गत्वा अभनिना 
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मुखेनोपजीवन दृरौनमातन्नेण त्नं च स्वभोगावसरे उद्यमन 

तत्कारापाये च सवेशन वेद, सोऽपि वसुवत् सवं तथैवानु- 

भवति ॥ 

स थावदादित्य' पुरस्तादुदेता पञाद्- 
स्तमेता बसूनामेव तावदाधिपतय ̂ स्वा- 

राज्य पर्येता ॥ ४॥ 

इति षष खण्ड ॥ 

कियन्त कार बिद्धास्तदमृतमुपजीचतीतति, उच्यते- स 

विद्धान् यावदादिलय पुरस्तात् प्राच्या दिशि उदेता पश्चात् 

प्रतीन्याम् अस्तमता, ताबद्भसूना भोगकाङ तावन्तमेव का 
वसूनामाधिपलय खाराज्य पर्येता परितो गन्ता भवतीलयथै । 
न यथा चन्द्रमण्डरस्थ केवरुक्मी परतन्त्रो देवानामन्नभूत , 
किं तर्हि, अयम आधिपलय स्वाराञ्य स्वराङ्भाव च अधि 

गच्छति ।। 

इनि षष्ठखण्डभाष्यम् ॥ 

न्वः 

चे 



सप्तम खण्ड. ॥ 

अथ यद्धितीयममृत तटुद्रा उपजीव 

न्तीन्दरेण सुखेन नवै देवा अश्चन्तिन 

पिबन्त्येतदेबास्रत दष्टा तप्यन्ति ॥ १ ॥ 

त एतदेव रूपमभिसविकान्त्येतस्माद्र- 

पादु्यन्ति ॥ २॥ 

स य एतदेवमभृत वेद रदाणामेवैको 
भूत्वेन्द्रेणैव सुखेमैतदेवाभृत दष्टा तृप्यति 

स एतदेव रूपमभिसविक्रयतस्माद्रुपा 

दुदेति ॥ ३॥ 
अथ यहितीयमखत तद्रुद्रा उपजीबन्तील्यादि समानम् ॥ 

स थावदादिलय, पुरस्तादुदेता प्चाद् 
स्तमेता दिस्तावदक्षिणत उदेतोन्तरतो 

ऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपदय« खा 

राज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 
इति सप्तम खण्ड ॥ 

स यावदादिखय पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावत् 

ततो द्विगुण कार दक्षिणत उदेता उन्तरतोऽस्तमेता रद्राणा 

तावद्धोगकाल ॥ 
इति सक्तमसखण्डमाष्यम् ॥ 



अष्टम' खण्ड. ॥ 

अथ यच्छतीयममूत तदादिया उपजी 
वन्ति वरुणेन सुखेन न वे देवा अश्नन्ति 
न पिबन्त्येतदेवामुत दष्टा तप्यन्ति ॥ १॥ 

त एतदेव रूपमभिसविदान्येतस्माद्र 
पादुयन्ति ॥ २॥ 

स य एतदेवमश्रत वेदादिव्यानाभेवै- 
को भूत्वा वरुणेनेव सुखेनैतदेवाष्त 
छा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसविद्ा 
त्येतस्मादरुपादुदेति ॥ ३॥ 

स यावदादित्यो दक्षिणत उदतोत्तर 
तोऽस्तमेता दिस्तावत्पश्चादृदेता पुर 
स्तादस्तमेतादित्यानामेव तावदाधिषदय^ 
स्वाराज्य पर्येता ॥ ४॥ 

इति अष्टम खण्ड ॥ 

तथा पश्चात् उत्तरत उर्व॑सूदेता विपययेण अस्तमेता । 

पूवेस्मापूवैस्माहिगुणोत्तरोत्तरेण कलेनेयपौराण दशनम् । 

सतिततु चतुदिक्षमिन्द्रयमवरुणसोमपु्षु उद्यास्तमयकालस्य 

बुस्यत्व हि पौराणिकैसक्तम् , मानसेोत्तरस्य मूर्धनि मेरो 
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प्रक्षिणाधृत्तेस्तुस्यत्वादिति । अत्रोक्त परिहार आचर्य | 

अमरावद्यादीना पुरीणा दिशुणोत्तसोत्तरेण काठेनोद्यासर 

खात् । उदयश्च नाम सितु तन्निवास्िना प्राणिना च्षर्गो 

चरापत्ति , तदययश्च अस्तमनम् , न परमार्थत उदयास्तमने 

सत॒ । तक्निवासिना च प्राणिनामभवे तान्धरति तेनैव मार्गेण 
गच्छन्नपि नैवोदेता नास्तमेतेति, च्षर्गोचरापन्तेस्तदल्ययख चं 

अभावात्] तथा अमराबलया सकाशाहिशुण काक सयमनी 

पुरी वसति, अतस्तन्निवासिन प्राणिन प्रति दक्षिणत इव 

खदति उत्तरतोऽस्तमेति इतयुच्यतेऽस्महुदधि च अपेक्ष्य । तथो 

नततरास्वपि पुरीषु योजना । सर्वेषा च मेरुरुत्तरतो भवति । 

यदा अमरावत्या मध्याहगत सविता, तदा सयमन्यासुद्य 

न्यते, तत॒ मध्याह्ृगतो बारुण्या्जु्यन्दृहयते , तथोत्तर 

खाम्, प्रदक्षिणाव्त्तस्ुस्यत्वात् । इङाघरतवासिना सरवेत 

प्वैतभ्राकारनिवारितादिव्यरहमीना सविता ऊर्वं इव उदेता 

अवौगस्तमेता दश्यते, पर्वतोध्वैच्छिद्र्रवेश्षाप्सवितरभरकाशस्य । 

तथा ऋगाद्यमृतोपजीविनाममरताना च द्विशुणोत्तरोत्तरबी 

यवत्वमनुमीयते भोगकाल्दरैरण्यलिङ्गेन । उद्यमनसवेश्य 
नादि देवाना रद्रादीना विदुषश्च समानम् ॥ 

इति अष्टमखण्डभाष्यम् ॥ 



नवम खण्ड ॥ 

अथ यचतुथंमश्त तन्मरुत पजीव 
न्ति सोमेन सुखेन नवै देवा अश्नन्ति 

न पिबन्त्येतदेवाशत दृष्टा तृप्यन्ति ॥ १॥ 

त एतदेव रूपमभिसविदान्त्येतस्मा 
दरपादुद्यन्ति ॥ २॥ 

सय ण्तदेवममृत वेद मरुतामेवैको 
मत्वा सोमेनैव खुखेनैतदेवामृत दष्टा 
तृप्यति स एतदेव रूपमभिसविशात्येत- 

स्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 

स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्ताद 

स्तमेता दिस्तावदुन्तरत उदेता दक्षिणतो 
ऽस्तमेता मर्तामेव तावदाधिपद्य स्वा- 

राज्य पर्थेता ।॥ ठे ॥ 
इति नवम खण्डः ॥ 



दशम खण्ड ॥ 

अथ यत्पश्चममभत तत्साध्या उपजी- 

वन्ति ब्रह्मणा सुखेन नवै देवा अदनन्ति 
न पिबन्त्येतदेवामृत दष्टा तृप्यन्ति ॥१॥ 

त॒ एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्मा- 

द्रपादुव्यन्ति॥ २॥ 

स य एतदेवमभृत वेद् साध्यानामेवे- 
को भूत्वा जह्मषोव सुखेनेतदेवामृत दृष्टा 

तृप्यति सर एतदेव रूपमभिसविशात्येत 

स्माद्रपादुदेति ॥ ३॥ 

स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षि 

णातोऽस्तमेता द्विस्तावदूभ्यै उदेतावौ- 
गस्तयेला साध्यानामेव तावदाधिपल्य ̂ 

खाराञ्य पर्येता ॥ ४ ॥ 

इति दश्षमः खण्ड ॥ 



एकाटद् खण्ड ॥ 

अथ तत ऊध्यै उदेल्य नैवोदेता नास्त 
मेतैकर एव मध्ये स्थाता तदेष छोकः ॥ 

छृजैवमुदयास्तमनेन प्राणिना स्वकमफरमोगनिमिन्तमनु 

अहम , तत्कर्म॑फरमोगक्षये तानि प्राणिजातान्याप्मनि सहयः 

अथ तत तस्मादनन्तर प्राण्यनुभह्काखादृध्नै सन् आप्मन्यु- 

देल उद्गम्य यान्ध्र्युदेति तेषा प्राणनासमावात्् स्वात्मस्थ 

नैवोदेता नास्तमेता एकल अद्वितीय अनवयव मध्ये खा 

स्मन्येव स्थाता । तत्र कथ्िद्धिद्रान्स्वादिसमानचरण रोहि 

ताद्यमृतभोगभागी यथोक्तक्रमेण स्वात्मान सवितारमात्मले 

नोपेलय समाहित सन् णत मन्त्र दृष्टा उत्थित अन्यस्मै प्रष्ठ 

वते जगाद्---यतस्त्वमागतो ब्रह्मलोकात् किं तत्राप्यहोराल्ला 

भ्या परिवतमान सविता म्राणिनामायु क्षपयति यथेहास्मा- 

कम् , इये पष्ट प्रयाह्--तत् तत्र यथा पृष्टे यथोक्त च अर्थे 
एष शोको मवति तेनोक्तो योगिनेति शुते्वैचनमिवम् ॥ 

न वे तल न निम्लोच नोदिथाय 
कदाचन । देवास्तेनाह "< सल्येन मा विरा- 
धिषि बह्मणेति ॥ २॥ 
न वै तत्र यतोऽह ब्रह्मरोकादागत तस्मिन्न र तत्र एतदस्ति 

यत्पच्छसि | न हि तत्र निम्डोच अस्तमगमत्सविता न च 
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उदियाय उद्रत छुतश्चित कदाचन करस्मिथिद्पि काङे इति । 

उद्यास्तमयवर्जित् ब्रह्मरोक इलयनुपपन्नम् इत्युक्त छापथ 

मिव प्रतिपेदे--हे देवा साक्षिणो यूय णुत, यथा मयाक्त 
सल बच तेन सयेन अहं बरह्मणा ब्रह्मस्वरूपेण मा विर- 

धिषि मा विरुध्येयम् , अप्र्ित्रह्मणो मम मा मूदिल्थं ॥ 

सय तेनोक्तमिदाह श्वेति -- 

नह या अस्मा उदेति न निर्खोचति 
सकरादिवा हैवास्मै मवति य एतानेव ब्र 
हयोपामिषद् वेद् ॥ ३॥ 
न हइ वा अस्मै यथोक्तब्रह्मविदे न उदेति न निम्खोच- 

ति नास्तमेति, किं तु त्रह्मविदेऽस्मै सकृदिवा हैव सदैव अह- 

मवति, स्वयज्योतिष्टत्, य एता यथोक्ता ब्रह्मापनिषद् वेद 

गुह्य वेद, एव॒ तत्रेण वश्चादिच्रय प्रयसूतसबन्ध च यश्च 

अन्यदवोचाम एव जानातीयथ । विद्धान् उदयास्तमयकारा- 

परिन्छे्य निलयमज बह्म भवतील्यथं ॥ 

लद्धैलहू ह्या पजापतय उवाच अजाप 
तिमेनवे भनु प्रजाम्यस्तदधैतदुदालकाया 
रुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता जह्य प्रोवाच॥ 
तद्धैतत् मधुज्ञान न्रह्मा हिरण्यगमै विराजे प्रजापतये 

17 ता <] 
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उवाच , सोऽपि मनवे, मुरिश््वाकाश्ाभ्य प्रजाभ्य 

प्रोवाचेति विया स्तौति--व्रह्मादि विशिष्टकमागतेति । किं च, 

तद्धैतत् मधुज्ञानम् उदाखकाय आरुणये पिता ब्रह्मविज्ञान 
ज्येष्ठाय पुताय प्रोवाच ॥ 

इद बाच तज्ज्येष्ठाय पुललाय पिता ब्र 
ह्य पत्रूयात्पणाय्याय वान्तेवासिने ॥ 
इद वाव तद्यथोक्तम् अन्योऽपि ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वप्रियादहाय 

बह्म परन्रूयात् । प्रणाय्याय वा योग्याय अन्तेवासिने शिष्याय ॥ 

नान्यस्मै कस्मैचन यब्यप्यस्मा इमाम- 
द्धि परिगहीता धनस्य प्रणी दृद्यादेतदेव 
तत्तो भूय इयेतदेव ततो श्रय इति ॥६॥ 
नान्यस्मै कस्मैचन प्रब्रथात् । तीद्रयसलुज्ञातमनेकेषा प्रा 

प्राना तीथौनामाचायौदीनाम् । कस्माप्पुनसतीर्थंसकोचन वि 

द्याया कृतमिति, आह-- यद्यपि अस्मै आचायाय इमा क- 
श्चिष्छथिकीम् अद्धि परिगृहीता ससुद्रपरिवेष्टिता समस्तामपि 

दद्यात् , अस्या विद्याया निच्रयाथेम् , आचायौय धनस्य पूर्णा 

सपन्ना भोगोपकरणे , नासावस्य निष्करय , यस्मात् ततोऽपि 

दानात् एतदेव यन्मधुविद्यादान भूय बहूुतरफङमिप्यथै । 

द्विरभ्यास आदराथे ॥ 
इति एकाद्शखण्डमाष्यम् ॥ 



दादश्चः खण्ड ॥ 

यत एवमतिश्षयफरेषा नह्मविश्चा, अत सा प्रकारान्तरे- 

णापि वक्तव्येति ‹ गायत्री वाः इल्याद्यारभ्यते ! गायन्रीद्रा- 

रेण च उन्यते ब्रह्म, सवैविरोषरष्ितस्य ° नेति नेति ' इया- 

दिबिरेषभ्रतिषेधगम्यस्य दुर्बोधत्वात् । सत्सनेकेषु च्छन्द सु 
गायजञ्या एव नह्यज्ञानद्वारतयोपादान प्राधान्यात् । सोभाद- 

रणात् इतरन्छन्दोक्षराहरणन इतरच्छन्दोव्याप्लया च सवै- 

सवनन्यापकप्वाश्च यज्ञे प्राधान्य गायच्या । गायन्नीसार- 

त्वाच्च ब्राह्मणस्य मातरमिव, दहित्वा गुरुतरा गायत्री ततो- 

ऽन्यदधुरुतर न प्रतिपद्यते यथोक्त बक्षापीति, तस्यामलयन्तगौ- 

रवस्य प्रसिद्धत्वात् । अतो गायनत्रीमुखेनैव ब्रद्मोन्यते-- 

गायच्री वा इद् ५ सर्वं श्रुत यदिद् 
किष्च वाग्यै गायल्ली वाग्वा इद् सवं 

भूत गायति च चायते च ।॥ १॥ 

गायत्री वा इत्यवधारणार्थौ वे शब्द । इद सर्वभूत 
भ्राणिजात यरस्किच स्थावर जङ्गम वा तस्सर्वं गायत्येव । 



१६० छा दोग्योपनिषद्धष्ये [ख 

तश्यादढन्दोमात्राया सर्वभूतप्वमलुपपन्नमिति गायत्रीकारण 

वाच शब्दरूपामापादयति गायत्री वाग्वै गायतीति । बाग्बा 

इद स्वं भूतम । यस्मात वाक् शब्दरूपा मती सर्व भूत गा 

यति शब्दयति- असौ गौ असावश्व इत्ति च, नायते च 

रक्षति~ असुष्मान्मा भैषी कि ते भयञुध्यितम् इलयादिना 

सर्वैतो भयाभिवप्यमान वाचा त्रात स्यात्। यत् वाक् भत 

गायति च त्रायते च, गायन्येव तत् गायति च जायते च, वाच 

अनन्यव्वाद्रायच्या । गानान्राणाञ्च गायजञ्था गायन्नीत्वम ॥ 

यावैसा गायद्ीय वाच सा येय परथि- 

व्यस्या« हद् सवं सून परतिषटितमेना- 
मेव नातिङ्ीयते ॥ २॥ 

या वै सा एवलक्षणा स्वभूतरूपा गायत्री, इथ वाव सा 

यय प्रथिवी । कथ पुनरिय प्रथिवी गायत्रीति, उन्यते-- 

सवभुतसबन्धात् । कथ सवंभूतलबन्ध › अस्या प्रथिन्या हि 

यस्मान् सर्व स्थावर जङ्गम च भूत प्रतिष्ठितम्, एतामेव प्रथि 

वीं नातिशीयते नातिवतेत इटयेतत् । यथा गानत्राणाभ्या 

भूतसबन्धो गायन्या , एव भूतप्रतिष्ठानाद्भूतसबद्धा प्रथिषी, 
अतो गायनी प्रथिवी ॥ 



१२] तृतीयोऽध्याय । १६१ 

यावै सा पृथिवीय वाव सा यदिद्भ- 

स्मिन्पुरुषे ₹चारीरमस्मिन्टीमे प्राणा प्रति- 

छिता ण्तदेव नातिक्ीयन्ते ॥ ३॥ 

यावमा प्रथिवी गायत्री इय बाव सा इदमेव । 
तात्किम् 2 यदिद्मस्मिन्पुरुष क्यैकरणसघाते जीवति श्री- 

रम् ; पाथिवत्वान्छरीरस्य । कथ शरीरस्य गायवरीस्वमिति, 
उन्यते--अस्मिन्हि इम प्राणा भूतशब्दवाच्या प्रति- 
षिता ; अत प्रथिवीवश्नूतशब्दवान्यप्राणप्रतिष्ठानात् शरीर 
गायन्ती, एतदेव यस्मान्छरीर नातिशीयन्ते प्राणा ॥ 

यद्वै तत्पुरुषे दारीरमिद वाव तथदि 
दमस्मिन्नन्त, पुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे भा 

णा प्रतिशिता रुतदेव नातिीयन्ते ॥२४॥ 

यद्वै तप्पुरुषे रारीर गायत्री इद् वाव तत् । यदिदम- 
स्मिन्नन्त मध्ये पुरुषे हृदय पुण्डरीकाल्यम् एतद्वायत्री । कथ 

भित्ति, आह--अस्मिन्हि इमे प्राणा प्रतिष्ठिता, अत 

शरीरवत् गायत्री हृदयम् । एतदेव च नातिशीयन्ते प्राणा । 

“प्राणो ह पित्ता। प्राणो माता “ अर्िसन्सवैभूतानि' 
इति श्रुते भूतशब्दवाच्या प्राणा ॥ 



१६२ छा दाग्योपनिषद्धाष्ये [ख 

सैषा चतुष्पदा षड्धा गायन्नी तदे 
तदटचाभ्यनृक्तम् ॥ ५ ॥ 
सैषा चतुष्पदा षडक्षरपदा छन्दोषूपा सती भवति गाय 

तरी षड्िधा--वाग्भुतरथिवीक्ञरीरहृदयभ्राणरूपा सती षड्धिधा 

मवति । वाक्श्राणयोरन्याथंनिर्दिष्टयोरपि गायत्रीभ्रकारत्वम् , 

अन्यथा षाडूधसरयापूरणालुपपत्ते । तत् एतरिमन्नथे एतत् 

गायञ्याख्य ब्रह्म॒ गायज्यजुगत गायत्रीुखेनोक्तम् कटवा 

अपि मन्त्रेणाभ्यनृक्त भ्रकारितम् ॥ 

तावानस्य सिमा नता ज्याधाच्ञ्य 

पूरुष । पादोऽस्य सवौ मूलानि निपाद 
स्याखरत दिकीति ॥ ६॥ 

तावान् अस्थ गायञ्याख्यस्य ब्रह्मण समस्तस्य महिमा 

बिभूतिविस्तार , यावाश्चतुष्पाखद्धिधश्च ब्रह्मणो विकार 

पादो गायत्तीति व्यारयात । अत्त तस्मादिकारछृक्षणादरा 

यञ्याख्याद्वाचारसम्भणमात्रात् ततो अ्यायान् महत्तरश्च परमा- 

थसलयरूपोऽविकार पुरुष पुरुष सर्वपूरणात् पुरि शय 
नाञ्च | तस्य अस पाद सवौ सबौणि भूतानि तेजोबन्ना 
दीनि सस्थावरजङ्कमानि, त्रिपात् त्रय॒ पादा अस्य सोऽय 



१२) ठवीयोऽध्याय । १६३ 

न्निपात्, जिपादशृत पुरुषारय समस्तस्य गायञ्याप्मनो 

दिवि श्ोतनवति स्वाप्मन्यवस्थितभिलर्थं इति ॥ 

यद्वै तद्रह्येतीद् वाव तश्योय बहिधौ 

पुरुषादाकारो थो चै स बहधा पुरुषादा 
काद्ठाः ॥ ७ ॥ 

यद्वै तत् त्रिषादग्रत गायत्रीभुखेनोक्त ब्रह्मेति, इद वाव 

तत् इदमेव तत् , योऽय भसिद्ध बिध बि पुरुषाद्ाकाश्च 

भौतिको योवै, स बिध पुरुषादाकाश उक्त ॥ 

अय वाव स योऽयमन्त, पुरुष अक्रा 

रो यो वै सोऽन्तः पुरुष आकादाः ॥८॥ 

अय बाव स, योऽयमन्त पुरुष इारीरे आकाश्च । यो 

रै सोऽन्त पुरुष आक ॥ 

अथ वाव स योऽयमन्तहेदय आका 

शस्तदेतत्पूणैमप्रवतिं प्रणीमप्रवर्तिनी 

भिय लभते य एव वेद् ॥ ९॥ 

इति द्रादचचः खण्ड ॥ 



१६४ छा दग्यापनिषद्धाष्य [ख 

अय बाब स , योऽयमन्तहंदये हृदयपुण्डरीके आकाश्च । 

कथमेकस्य सत आकारस्य त्रिधा भेद इति, उन्यते---बा- 

दयन्द्रियविषये जागारेतस्थाने नभसि दु खबाहुस्य दश्यते । 

ततोऽन्त शरीरे स्वप्रस्थानभूते मन्द्र दु ख भवति | स्व 

प्रान्पश्यतो हृदयस्थे पुननेभसि न कचन काम कामयते न 

कचन स्वप्र पद्रयति | अत॒ सवैदु खनिद्ृन्तिरूपमाकाश सु 

सुप्तस्थानम । अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा मेदान्वारयानम् । 

बहिधौ पुहषादारभ्य आकारस्य हृद्ये सकोचकरण चत - 

समाधानस्थानस्तुतये--यथा ° त्रयाणामपि रोकाना कुरुक्षेत्र 

विशिष्यते । अतस्तु इछ्रक्षेत्रमधतस्तु प्रथूदकम् ' इति, 

तद्वत् । तदेतद्धा्दीकाञ्चारय ब्रह्म पूर्णं सर्वगतम् , न हृदय 
मात्रपरिज्छिन्नमिति मन्तन्यम्, यद्यपि हृदयाकादो चेत 

समाधीयते । अप्रवसि न कुतश्चित्कचिप्रवसितु शीरमस्येय- 

भ्रवर्ति, तदलुल्छित्तिधमेकम् । यथा अन्यानि भूतानि परि- 
न्छिन्नान्युच्छित्तिधमकाणि, न तथा हाई नभ । पू्णोमप्रवर्ति 

नीमयुच्छेदाप्मिका रिय विभूतिं गुणफल रमते दृष्टम्। य 

एव यथोक्त पुणौभरवर्विरुण नद्य षेद जानाति इहैव जीवन् 

तद्भाव प्रतिपद्यत इप्यथं ॥ 

इति द्वादश्खण्डभाष्यम् ॥ 



त्रयोदश. खण्ड ॥ 

लस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देव- 
सुषय स योऽस्य पाड्स्ुषि स प्राणस्तच्च 
क्च. स आदि्यस्तदेतत्तेजोऽन्नायमित्युपा 
सीत तेजस्व्यन्नादो मवति य एव वेद् ॥ 
ततस्य ह वा इ्यादिना गायञ्याख्यस्य ब्रह्मण उपास 

नाङ्गप्वेन ारपाादिगुणविधानाथमारभ्यते । यथा लोके 
दवारपाखा राज्ञ उपासनेन वक्ीकवा राजग्राप्त्यथौ भवन्ति, 
तथेहापीति । तस्य इति प्रकृतस्य हृदयखेत्यथं । एतस्य 
अनन्तरनिदिष्टस्य पश्च पश्चसख्याका देवाना सुषय देव 
सुषय स्वगेरोकपरापतिदारन्दछिद्राणि, देवै प्राणादित्यादिभि 

रक्ष्यमाणानि इत्यतो देवलुषय , तस्य स्वर्गलोक भवनस्य हद् 

यस्य अस्य य प्राङ्पसुषि पूबोभिसुखस्य प्रार्गत यन्द्र 
द्वार सख प्राण , तत्स्थ तेन द्वारेण य सचरति बायुविशष 
स प्रागनितीति प्राण । तेनैव सवद्धमव्यतिरिक्त तच्चक्षु , 
तथैव स आदिल (आदिलयो ह वै बाष्यप्राण ` इति रते 

चश्चुरूपप्रतिष्ठाक्रमेण हृदि शित्त , (स आदिय कस्मि- 



१६६ छान्वोग्योपनिषद्धाभ्य [ख 

न्प्रतिष्ठित इति चक्षुषि इलयादि हि वाजसनेयके । प्राण- 

वायुदेवतैव हि एका चक्षुरादित्यश्च सहाश्रयेण । वक्ष्यति च~ 

प्राणाय स्वाहेति हृत हनि सर्वमेतन्तपंयतीति । तदेतत् 

प्राणारय स्वरीरोकट्वारपाङत्वात् ब्रह्म । स्वगैढाक प्रतिपि 

प्सु तेजस्वी एतत् चश्चुरादिप्यस्वरूपेण अन्ना्यत्वाच्च सितु 

तेज अक्नाश्म् इत्याभ्या गुणाभ्याम् उपाक्ीत । तत ॒तेज- 

स्व्यन्नादश्च आम्रयानिप्वरदितो भवतति, य एव वेद् तस्यै 

तहुणफङम् । उपासनेन वशीकृतो द्वार स्वगैलोकप्र नदेषु 
वतीति यरय च फरम् ॥ 

अथ थोऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यान 

स्तच्छोत्र'« स चन्द्रमास्तदेतच्दरीश्च यशा 

श्चत्युपासीत आमान्यद्चास्वी भवति थ 

एव वेद् ॥ २॥ 
अथ योऽस्य दक्षिण सुषि तत्श्चो बायुविकशषेष स 

बीर्येवत्कम कुर्वन् विग्य वा प्राणापानौ नना वा अनि 

तीत्ति ज्यान । तप्सबद्धमेव च तच्द्रत्रमिन्द्रियम् । तथा स 
चन्द्रमा श्रोत्रेण सृष्टा दिश्चश्च चन्द्रमाश्च इति श्रुते । सहा 

श्रय पूर्वत् ¦ तदेतते श्रीश्च विभूति शरोत्रचन्द्रमसोज्ञोनान्नहे- 



१३] तृतीयोऽध्याय । १६७ 

तत्वम्, अप्तस्ताभ्या भरीत्वम् । ज्ञानान्नवतश्च यश्च स्या 

तिभैवतीति यशोहवुस्वात् यक्चसस्वम् । अलस्ताभ्या गुणाभ्या- 
मुपासीतेत्यादि समानम ॥ २॥ 

अथ योऽस्य प्रयङ्सुषि सोऽपानः 
सा वाक्सोऽभिस्तदेलट्रष्यवव्ैसमन्ाद्य- 
मित्युपासीत ब्रह्मवचैस्यन्नादो भवति य 
एव येद् ॥ ३॥ 

अथ योऽस्य प्रयि पाश्चम तस्स्थो वायुविशेष 
स मूबनपुरीषाद्यपनयन् अधोऽनिरीलयपान । सा तथा वाक् › 

तत्सवन्धात् , तथा अन्नि , तदेतद्भङ्यवचेस इत्तखराध्यायनि- 
भित्त तेज ब्रह्मव्वैसम , अभिसबन्धादुत्तस्वाध्यायस्य । 
अन्नम्रसनहेतुप्वात् अपानस्य अन्नाद्यत्रम । समानमन्यत् ॥ 

अथ योऽस्योदडसखुषि स समानस्त 

न्मन स पजेन्यस्तदेतत्कीर्तिथ व्युष्टे 
शत्युपासीत कीतिमान्व्युषिमान्मवति 
य एव वेद् ॥ ४॥ 

अथ योऽस्योदङ् घुषि इद्ग्गत सुषि तस्स्थो वायु- 
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विशेष साऽश्चितपीते सम नयतीति समान । तस्सबद्ध 

मनोऽन्त करणम्, स पज॑न्या बृष्टथाप्मको देव॒ पञज॑न्यनि- 

मित्ताश्च आप इत, "मनसा खषा आपश्च वरुणश्च ' इति 

श्रते । तदेतप्कीतिश्व, मनसा ज्ञानस्य कीतिहेतुत्वात् । 

आप्मपरोक्ष विश्रुतस्य कीर्तियश्ञ । स्वकरणसवद्य विश्रुत 
त्व व्युष्टि कान्तिर्दंहगत रावण्यम् । ततश्च कीततिसभवा 

त्की्तिश्चेति । समानमन्यत् ॥ 

अथ योऽस्योध्वै सुषि स उदान स 
यायुः स आकारास्तदेतदोजच् महश्चेत्यु 

पासीतौजस्वी मरस्वान्भवति थ ण्व 
वेद् ॥ ५॥ 

अथ योऽस्योध्वे सुषि स उदान आ पाद्तलादार 

भ्योध्नैसुक्रमणात् उप्कषाथं च कम कुवन् अनितीप्युदान । 

ख चायु तदाधारइ्च आकाल । तदेतत् वाथ्वाकाशयोरोजो- 

हेतुत्मादोज बर महस्वाश्च मह इति । समानमन्यत् ॥ 

ते वा णते पञ्च ब्रह्मपुरुषा खगस्य 
लोकस्य दारपाः स य एतानेव पश्च 

ब्रह्मपुरुषान्स्वस्य लोकस्य द्ारपान्वेदा 
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स्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वरम 
रोक य एतानेव पञ ब्रह्मपुरषान्स्व्भस्य 
खोकस्य द्वारपान्बेद् ॥ ६ ॥ 

ते वा एते यथोक्ता पथ्सुषिसबन्धात् पच्च ब्रह्मणो 

हारस्य पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारस्था स्वर्गस्य हार्दस्य 

रोकस्य हवारपा द्वारपाला । एतै चक्षु शरोत्रवाडन - 
प्राणिवैहियैखप्रवतेनरह्यणो हादैस्य प्रापिद्राराणि निरुद्धानि । 

परप्यक्ष॒ हि एतदाजितकरणतया बाह्यविषयासङ्गानृतमप्ररूढ- 

त्वात् न हदं ब्रह्मणि मनस्तिष्ठति । तस्मात्सत्यञुक्तमेते पच्च 

जरह्मपुरुषा स्वगस्य रोकस्य द्वारपा इति । अत स य एता- 

नेव यथोक्तगुणविशिष्टान् स्वगस्य छाकस्य द्वारपान् वेद 

उपास्ते उपासनया वश्चीकरोति, स राजट्वारपारानिवोपास- 

नेन वश्चीकृय तैरनिवारित प्रचिपद्यते स्वभे खोक राजान- 

भिव हार्द ब्रह्म । किंच अद्य विदुष कुठे वीर पुत्रो 

जायते वीरपुरुषसेवनात् । तस्य च ऋणापाकरणेन ब्रह्मो 

पासनप्रवृत्तिहेतुत्वम् । ततश्च स्वगेखोकभ्रतिपन्तये पारम्पर्येण 

भवतीति स्वगैरोकभतिपत्तिरेषैक फठम् ॥ 

अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते 
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चिग्वत' पए्ेषु सवेतः प्रेष्वनुन्तमेषृत्तमेषु 
लोकेष्विद् वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे 

ज्योति" ॥ ७ ॥ 

अथ यत् असौ विद्धान् स्वम खोक वीरपुरुषसेवनाप््रति- 

पश्चते, यश्चोक्त त्रिपाद्स्यास्रत विवीति, तदिद् शि्गेन चक्षु - 

भ्ोतरेन्द्रियगोष्वरमापाद्यितव्यम् , यथा अग्न्यादि धूमादि 

शिङ्घिन । वथा हि एयमेवेदमिति यथोक्ते अर्थे टृढा प्रतीति 

स्यात्- अनन्यत्वेन च निदचय इति । अत आह्--- यदत्त 

अमुष्मात् दिव श्युरखोकात् , पर परमिति छिङ्गव्यययेन, 

उ्योतिर्दीप्यते, स्वयप्रमं सदाधकराश्चप्वादीप्यत इव दीप्यत 

इ्युन्यते, अर यादिवञ्ज्वलनठक्षणाया दीप्ररसभवात् । 

विश्वत प्रषठेष्िलेतस्य व्याख्यान सर्वेत प्रष्ेष्विति, ससा 

रादुपरीत्यथ , ससार एव हि सबै, अससारिण एकत्वा 

निर्मेदप्वाच्च । अनुत्तमेषु, तत्पुरुषसमासाश्षङ्कानिनवृत्तये आह 

उत्तमेषु छोकेष्िति , सलयदछोकादिषु दिरण्यगभांदिकार्यरूपस्य 

परस्ये रस्य आसन्न.वादुच्यते उन्तमेषु रोकेष्विति । इद 
चाव इदमेव तत् यदिदमस्मिन्पुरुषे अन्त मध्ये ज्योति चष 
भोत्रमराह्येण रिङ्गेनोष्णन्ना शब्देन च अवगम्यते । यत् त्वचा 
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स्पर्शारूपेण गृ्यते तशवक्ुषैव, दढप्रतीतिकरत्वानत्वच , अवि 

नाभूतप्वाञ्च रूपस्पशेयो ॥ 

तस्यैषा द्ियेत्रैतदस्मिञ्छरीरे स 
स्पर्शो नोष्णिमान विजानाति तस्मैषा शु 
तिथे्रैतत्क्णीवपिगृद्य निनदमिव नद्धु 
रिवाभ्नरिव ज्वलत उपश्ुणोति तदेतद 

च श्युत चेत्युपासीत चक्षुष्य श्रुतो भवति 

य एव वेद् य णवं वेद् ॥ ८ ॥ 

इति जयोदश्चः खण्ड ॥ 

कथ पुन तस्य ज्योतिष ङ्ग व्वग्टष्टिगोचरप्वमापश्चत 

इति, आह-- यत्र॒ यस्मिन्कारे, एतदिति क्रियाविशेषणम् , 

अस्िन्शरीरे हस्तेन आरभ्य स्पर्शेन उष्िमान रूपसद- 

माविनसुष्णस्पदीभाव विजानाति, स हि उष्णिमा नाम 

पठ्याकरणाय देहमतुप्रविष्ठस्य चैतन्यात्मन्योतिष छिङ्गम् , 

अव्यभिचारात् । न हि जीवन्तमात्मानसुष्िसा व्यभिचर् 

ति । उष्ण एव जीधिष्यन् क्तो मरिष्यन् इति हिं विज्ञा 

यते | मरणकाङे च तेज परस्या देवतायामिति परेणानिभाग- 
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प्वोपगमात् । अत असाधारण छिज्ञ मौष्ण्यमभ्रेरिव धूम । अ 
तस्तस्य परस्यैषा नष्टि माक्षादिप द्॑न दशैनोपाय इयं । 

तथा तस्य उयोतिष एषा श्रुति श्रवण श्र यणोपायो ऽप्युन्य 
मान । यत्र यदा पुरुष अ्यातिषो लिङ्ग शुश्रूषति श्रोतुभि 

नछति, तदा एतत् क्णीवपिगृह्य, एतन्छब्द् क्रियाविशेषणम्, 

अपिगृह्य अपिधायेत्य्थं , अङ्कुकिभ्या प्रो निनदमिव 

रथस्येव घोषो निनद तमिव श्णोति, नदधुसिप ऋषभकूजित 
मिव कष्ठ , यथा च अप्नेषहिञ्वैकत एव शब्दमन्त शरीरे 

उपग्णोति, तदेतत् ज्योति हटश्चुतरिद्ग्वात् दृष्ट च श्रुत च 

इ्युपासीत । तथोपासनात् चष्ुष्य द्नीय श्रुत विश्र 
तश्च । यत स्पशैगुणोपासननिभिन्त फर तत् रूपे सपादयति 

चष्चुष्य इति, रूपस्पशयो महभाविप्वात् , इष्टस्वाञ्च दशनी 

यताया । एव च निन्याया फलमुपपन्न स्यात् , न तु मृदुस्या- 

दिस्पक्षैवस्वे । य एव यथोक्तौ गुणौ वेद । स्वगैरोकप्रतिप- 
तिस्तु उक्तमदृष्ट फलम् । द्विरभ्यास आद्रा ॥ 

दति चयोदराखण्डभाष्यम् ॥ 

रच 



चतुर्दरा खण्ड. ॥ 

पुनस्तस्यैव त्िपादमृतस्य जक्षणोऽनन्तशुणवतोऽनन्तद्च- 
क्तेरनेकमेदोपास्यस्य भिरिष्टगुणशक्तिमत्वेनोपासन विधि- 

प्सन् आाह- 

सव म्बल्विद् ब्रह्म तज्नलानिलि शान्त 
उपासीत । अथ खलु क्तुमय पुरुषो 
यथाक्रतुरस्मिह्छोके पुरुषो भवति तथेत 
पेद भवति स क्रतु कुवीत ॥ १॥ 

सर्वं समस्तम् , खल्विति काक्याङकारार्थो निपात । इद् 

जगत् नामरूपविक्रत प्रयक्षादिविषय ब्रह्म कारणम्, बृद्धतम 

त्वात् ब्रह्म । कथ सर्वैस्य ब्रह्मत्वभियत आद-- तल्नलानि- 

ति, तस्माद्भद्यणो जात तजोबन्नादिक्रमण सवम् , अत तल्नम् , 

तथा तेनैव जननक्रमेण प्रतिरोमत्तया तस्मिन्नव ब्रह्मणि 

खीयत तदात्मतया शिष्यत इति तलवम्, तथा तस्मिक्नव 

स्थितिकाल, अनिति प्राणिति चेष्टत इति । एव ब्रह्मात्तया 

तरिषु काठेष्वनिशिष्टम् , तन्यतिरेकेणामरहणात् । अत ॒तदेवेद 

जगत् । यथा च इद् तदेवैकमद्धितीय तथा ष्ठे विस्तरेण ब 
श्याम । यस्माच्च सव॑मिद् बरह्म, अत दशान्त रागद्धेषादिदो- 

बरहित सयत सन् , यत् तत्सै ब्रह्म तत् वह््यमणैरशुणैरपा 

सीत । कथमुपासीत ४ करतु डुर्वीति-क्रतु निदष्योऽध्यवसाय 
५ ६ 7 22 
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एवमव -न्यथेयपिचरू प्रयय , त कतु कुर्वीत उपासीत 

इत्यनेन व्यवहितन सबन्ध । कि पुन क्रतुकरणेन कर्त॑त्य 

प्रयाजनम् £ कथ वा क्रतु कतव्य 2 क्रतुकरण च अभि 

म्ेताथसिद्धिसाधन कथम ° इूयस्याथस्य प्रतिपाद्नाथम् अथे 

ादिप्रन्थ । अथ खस्वित्ति हत्वय । यस्माक्रतुमय 

कतुप्रायोऽध्यवसायालक पुरूष जीय , यथाक्रतु यादृश 

कतु अस्य सोऽय यथाकतु यथाध्यवसाय यारद्निश्च 
य॒ अस्मिीके जीवन् इह पुरुषो भवति तथा इत अस्मा 

देहात प्रेय मृप्वा भवति, क्प्वनुरूपफङात्मको भवती- 

त्यथे । एव हि एतन्छाखरतो दृष्टप---'य य वापि स्मर 

न्भाव लयजखन्ते केवर ` इत्यादि । यतत एव॒ व्यव्ा 

शाखदृष्टा, अत स एव जानन कतु छुर्यीति, यान्ड कतु 

व्याम तम । यत्त एव शाख्रनामाण्यादुपप्ते क्रप्वनुरूप 

फरूम् , अत म कर्तव्य कतु ॥ 

मनोमयः धाणद्ारीरो भारूप सल 
सखकल्प आकाशात्मा सवैकमी सर्भकामः 
सवेगन्धः सयैरसः सवैभिदमभ्यान्तोऽवा 
ऋयनाद्रः। २॥ 

कथम् मनोमय मन प्राय , मलुतेऽनेनति मन तत् 
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स्वन्रन्त्या विषयघु प्रवृत्त भवति, तन मनसा तन्मय , तथा 

प्रवृत्त इव तसप्रायो निवृत्त इव च । अत एव प्राणकदयरीर 

प्राणो लिङ्गात्मा विज्ञानक्रियाशकतिद्रयसमूचछित , (यो वै 
प्राण साप्रज्ञायावा प्रज्ञा स प्राण ` इति श्रुत । 

स॒ शरीर यस्य, स प्राणशरीर , ‹ मनोमय प्राणशरीर- 

नेता' इति च श्रयन्तरात् । भारूप भा दीप्रि चैतन्य- 

छक्षण रूप यस्य स मारूप । सदयक्षकल्प सव्या 

अवितथा सकस्पा यस्य, सोऽय सलयसकल्प , न यथा 

ससारिण इवानैकान्तिकफल सकल्प ईंश्वरस्येद्यथे । स 

सारिण अनृतन भि" याफङष्वहतुना भ्स्यूढत्वात् सकस्पस्य 

मिथ्याफङप्व वक्यत्ति-- अस्तेन दि प्रस्यूढा ' इति । आका 

शात्मा आकाश्च इव आत्मा स्वहूप यस्य स॒ आकाश्चाप्मा । 

सवगतसव्व सष्ष्मत्व रूपादिष्ठीनप्व च आकराश्तुस्यता इश्व 

रस्य । सवकमा सर्वं विश्च तेनश्वरेण करित इति जगत्सवं 

कर्म यस्य स सर्वकर्मा, ‹स हि सरवैस्य कतो › इति श्रुते । 
सर्वकाम सर्य कामा दोषरहिता अस्येति सबंकाम , ‹ घमा 

विरुद्धो भूतेषु कामोःऽरिम ' इति स्पत । नञ कामोऽस्मि 

वचनात् इह बहुत्रीहिमै सभवति सवेकाम इति । न, काम 

स्य कर्तव्यत्वात् रन्दादिवत्पाराध्यप्रसङ्गाच्च द्वस्य । तस्मात् 
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यथेह स्वैकाम इति बहुव्रीहि › तथा कामोऽस्मीति स्मृलर्थो 

वान्य । सवगन्ध सर्वे गन्धा सुखकरा अम्य सोऽय 

सवगन्ध , “पुण्यो गन्ध प्रथिव्याम् ' इति स्पते । तथारमा 

अपि विज्ञया , अपुण्यगन्धरसम्रहणस्य पाप्मसबन्धनिमित्त- 

त्वश्रवणात् , ‹ तस्मात्तेनोभय जिघ्रति सुरभि च दुगन्धि च। 

पाप्मना ह्येष विद्ध ` इति श्रुते । न च पाप्मससगे इश्व- 

रस्य, अविद्यादिदोषस्यानुपपत्त । सघमिद् जगन अभ्यात्त 

असिनव्याप्र । अततव्योप्य्थस्य कतरि निष्ठा । तथा अबा- 

की- उन्यत अनयति वाक् वागेव वाक , यद्वा वचेधेजन्त- 
स्य करणे वाक , स यस्य विद्यते स वाकी, न बाकी अ 

वाकी । वाक्व्रतिषेधश्च अत उपलक्षणाथ । गन्धरसादि- 
श्रनणात् इश्वरस्य प्राप्रानि घ्राणादीनि करणानि गन्धादि 

ग्रहणाय , अत वाक्प्रतिषेभेन प्रतिषिध्यन्ते तानि, (अपा- 

णिपादो जवनो ब्रहीता परययचक्षु स श्णोयकणे ' 

इयादिमन्नवर्णात् । अनादर असश्चम , जप्राप्प्राप्तौ हि 
सभ्रम स्यादनाप्रकामस्य । न तु आप्तकामम्बात्त नियत्रप्रस्ये- 

शरस्य स्रमोऽस्ति कचित् ॥ 

एष म आत्मान्तहेदयेऽणीयान्त्रीदेवीं 
यवाद्या सषेपाद्वा इयामाकादा इयामाक 
तण्ड़लद्रैष म॒ आत्मान्तहदये स्याया- 
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न्णथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाञ्स्यायानिद् 
चो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य ॥ ३॥ 

ण्ष॒ यथोक्तगुण मे मम आप्मा अन्तहृदये हृदयपुण्ड- 
रीकस्यान्त मध्ये अणीयान् अणुततर , व्रीहेर्वा यवाद्वा इयादि 

अव्यन्तसुष्ष्मत्वप्रदश्ञेनाथंम् । इयामाकाद्ा इयामाकतण्डुलाद्रा 

इति परिच्छिन्नपरिमाणात् अणीयानित्युक्तेऽणुपरिमाणस्व 

प्राप्रमाराङ्कय, अत॒ तस्मतिषेधायारमत-- एष म॒ आत्मा 

न्तहृदय ज्यायान्पृथिव्या इलयादिना । अयाय परिमाणाच्च 

उ्यायस्त्व दक्षेयन् अन तपरिमाणत्व दशेयति--मनोमय 

इत्यादिना ज्यायानेभ्यो रोकेभ्य इलन्तेन ॥ 

सवैकमो सवेकाम सथैगन्ध सवै 
रस" सर्ममिदमभ्यातस्तोऽवाक्यनाद्र णष 
म आत्मान्तष्टैदय एतहृ ह्यैतमितः परेद्या- 
भिसभवितास्मीति यस्थ स्यादद्धा न 

विचिकित्सास्तीति ह स्मार दाण्डिस्य 

चाण्डिल्य ॥ ४॥ 

यथोक्तुणलक्षण ईशर ध्येय, न तु तद्ुणविशिष्ट 

एव--यथा राजपुरुषमानय चित्रगु वा इत्युक्ते न विच्ष- 
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णस्याग्यानयने व्याप्रियते तद्दिहापि प्राप्रम , अतस्तन्नि 

बृत्त्यथ सवकर्मेवयादि पुनर्वचनम् । तस्मात् मनोमयत्वादिशु 

णवि्िष्ट एवेश्वरो ध्यय । अत ण्व षष्ठसप्रमयोरि (त 

त्वमसि ` ‹ आस्मैवेद सव॑म: इति नेह ॒स्वाराञ्येऽभिषि 

वति, णष म॒ आत्मा णतद्भह्यैतमित प्रेयाभिसमवितास्मि 
इति छि्गात्त , न तु आप्मश्श-देन प्रयगात्मैव उन्यते, ममेति 

षष्ठथा सब धाथप्रयायकप्वात् ›, एतमभिसभवितास्मीति च 

कर्मकत्त्वनिर्देशात् । ननु षष्ठेऽपि (अथ सपर्स्ये' इति 

सस्सपत्ते काठान्तारतप्व दीयति । न, आरन्धसस्कारशे- 

षस्थिलयथैपरप्ात्त्, न कालान्तरिताथेता, अन्यथा तत्त्व 

मसीयेतस्याथस्य बाधमप्रसङ्गात् । यद्यपि आस्मक्षब्दस्य प्र 

लगर्थप्व सर्वं खल्विद् ब्र्येति च प्रकृेतम एष म आस्मा 
न्वहदय णतद्भङषप्युन्यते, तथापि अगतधानमीषद्परिलयञ्यैव 
एतमाप्मान इत ॒ अस्माच्छरीरात प्रेय अभिसभवितास्मी 

युक्तम् । यथाक्रतुरूपस्य आप्मन प्रतिपत्तास्मीति यस्यैवविद 
स्यात् भवेत् अद्धा सलयम् एव स्यामहं प्रेय, एव न स्यामिति 

न च विचिकिष्सा अस्ति इयेतस्मिन्नर्थे क्रतुफकसबन्धे, स 

तथेवेश्वरभाव प्रतिपद्यते विद्धान् , इयेतदाह स्म उक्तवान्किङ 

राण्डिल्या नाम ऋषि । ्िरभ्यास आदराथं ॥ 
इति चतर्व॑राखण्डभाष्यम ॥ 
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अस्य ऊक बीरो जायते ' इत्युक्तम् । न वीरज ममात्र 
पिवुखाणाय, (तस्मासपुगमचुशिष्ट ोक्यमाह ' इति ्रुय- 
न्तरात् । अतस्तदीरघायुष् कथ स्यादित्येवमर्थ कोशविज्ञाना- 
रम्भ । अभ्यर्दितविज्ञानन्यासङ्गादन-तरमेव नोक्त तदिदा- 
नीमेव आरभ्यते-- 

न्तरिक्षोदर, कोडो भूमिवुधो न 
जीयेति दिरो छस्य खक्तयो द्ौरस्योत्त 
र धिरूः<स एष कोशो वसुधानस्तस्मि 

न्विश्वमिद्< धितम् ॥ १॥ 
अन्तरिक्षम् उदरम् अन्त सुषिर यस्य सोऽयम् अन्तरिक्ष) 

द्र, कोश कोश्च इव अनेकधमेसादृशयात्कोश्च , स च भूमि 

बभ्र भूमिबुभ्नो मूल यस्य स भूमिबुध्र, न जीति न वि 
नद्यति, त्रैढोक्यालकत्वात् । सहसरयुगकाङावस्थायी हि 

स । दि हि अस्य सवी सक्तय कोणा । द्यौरस्य कोक्षस्य 
उत्तरम ऊर्ध्वं चिम्, स एष यथोक्तगुण कोश॒ बञुधान 

वसु धीयतेऽस्मिन्प्राणिना कमफलाख्यम , अतो वसुधान । 

तस्मिन्नन्त॒विन्ध समस्त प्राणिकमैफ सह॒ तत्साधमै इद् 

यदृते प्रयक्षादिप्रमाणे भरितम् आश्रित स्थितभित्यथ ।) 

प 
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तस्य पाची दिग्जहूनाम सहमाना ना 
म दक्षिणा राज्ञी नाम परतीची सुभूता 

नामोदीची तासा वायुषैत्स सय एत 
मेव वायु दिशा वत्स वेद् न पुत्ररोद"< 

रोदिति सोऽहमेतमेव वायु दिका वत्स 

वेद् भा पु्ररोद् रुदम् ॥ २॥ 

तस्यास्य प्राची दिक् प्राग्गतो भाग जुहूनांम जुहदयसखा 

दिशि कर्मिण प्राख्रखा सन्त इति जुहूनाम । सहमाना 
नाम॒ सहन्तेऽस्या पापकरमफलरानि यमपुर्या प्राणिन इति 
सहमाना नाम दक्षिणा दिक् । तथा रज्ञी नाम प्रतीची 

पश्चिमा दिक्; राज्ञी राज्ञा वरुणनाधिष्ठिता, सध्यारागयो- 
गराद्धा । सुभूता नाम भूतिमद्धिरीन्धरकुबेरदिभिरधिष्टितस्वात्त 

सुभूता नाम उदीची । तासा दिशा वायु वत्स , दिग्जत्वा 

द्वायो , पुरोवात इल्यादिदशनात् । स य कथित पुत्रदीधज्ी- 

वितार्थी एव यथेक्तगुण बायु दिक्षा वत्सम् अग्रत बेद, स 

न पुच्ररोद पुत्रनिभित्त रोदन न रोदिति, पुत्रो न भ्रियत 

इत्यथं । यतत एव विरिष्ट कोरादिग्वप्सविषय विज्ञानम् , 

अत सोऽह पुत्रजीवितार्थी एवमेत वायु दिश्चा वत्स वेदे 
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जाने । अत पुत्रोद मा रुद् पुत्रमरणनिमित्त पुन्नरोदो 
मम मा भूदियथं ॥ 

अरिष्टे कोच प्रपगेऽखुनासुनासुना प्रा- 
ण॒ पप्येऽसुनासुनाजुना भू प्रपद्येऽसुना 
सुनाना भ्रुव प्रपद्येऽसुनासुनासुना स्व 

प्रपथ्येऽखुनाखुनासुना ॥ ३ ॥ 

अरिष्टम् अविनाशिन कोश यथोक्तं प्रपद्ये प्रपन्नोऽस्मि 

पुत्रायुषे । अञुनामुनामुनेति चिनौम गृह्णाति पुत्रस्य । तथा 
प्राण प्रपद्येऽसुनामुनमुना, भू प्रपयेऽमुनामुनामुना, भुव 

प्रपद्यऽमुनाम्रुनासुना, स्व प्रपद्येऽमुनामुनाभ्रुना, स्व्र प्रपद्ये 

इति त्रिनौम गृह्णाति पुन पुन ॥ 

स यदवोच प्राण प्रपद्य इति प्राणो वा 

इद < स्वं भूल यदिद किच तमेव तल्पा 
पत्सि ॥ ४॥ 
स यदवोच प्राणं प्रपद्य इति व्याख्यानार्थमुपन्यास । 

प्राणो वा इद् सर्वं भूत यदिद जगत्। यथा वारा नाभौ 

इति वक््यति । अतस्तमेव स तत् तेन प्राणप्रतिपादनेन 

भ्रापस्सि प्रपन्नोऽभूवम् ॥ 
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अथ यद्बोच भरू प्रपद्य इति पृथिवीं 

प्रपयेऽन्तरिक्ष पपे दिव प्रपद्य इव्यव 

तदवोचम् ॥ ५॥ 
तथा भू प्रपद्ये इति गीहीकान्मूरादीन्प्रपद्ये इति तदवो 

चम् ॥ 
अथ यदवोच सुवः प्रपद्य इत्यभि प्रप्य 

वायु प्रपद्य आदित्य प्रपद्य इत्येव तद्वो 

चम् ॥ ६ ॥ 

अथ यदवोच शव प्रपश्े इति, अग्न्यादीन्प्रपद्ये इति 

तदवोचम् ॥ 

अथ ग्रदवोचमस्व प्रपद्य इत्युग्वेद 
प्रपनये यजतर्वेद प्रपद्ये सामयेद् प्रपद्य इत्येव 

तदवो तदवोचम् ॥ ७ ॥ 

इति पञ्चदश खण्ड ॥ 

अथ यद्वाच स्न प्रपद्ये इति, चरग्बेदादीन्प्रपद्ये इल्येव 

तदबोचमिति । उपरिष्ठान्मन्त्रान् जपेत् तत ॒पूर्वोक्तमजर 

कोडा सदिग्बन्स यथावद्धथात्वा । द्विवैचनमादराथम् ॥ 

इति पञ्चदृशाखण्डभाष्यम् ॥ 



षोड खण्ड ॥ 

पुत्रायुष उपासनयुक्त जपश्च । अथेदानीमात्मन दीघ 

जीवनायेदमुपासन जप च विद्धदाह् , जीवन्हि स्वय पुत्रा 

दिफखेन युज्यते, नान्यथा । इयत आप्मान यज्ञ सपादयति 

पुरुष - 

पुरूषो वाव यज्ञम्तख यानि चतुर्वि 

ति चषौणि तत्पात.सवन चतुर्चि.द्ायक्च 
रा गायनच्री गायच्न प्रात सवन तद्द व 

सवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते 

हीद्^ सव वासयन्ति ॥ १॥ 

पुरुष जीवनविशिष्ट काये करणसघातते यथाप्रसिद्ध 

ण्व, वावक्ष-दोऽवधारणाथं , पुरुष एव यज्ञ इस्यथं । 

तथा हि सामान्यै सपादयति यनप्वम् । कथम् £ तस्य 

पुरुषस्य यानि चतुधिशातिवषाण्यायुष , तस्मात सवन पुरुषा- 

ख्यस्य यज्ञस्य । केन सामान्येनेति, आह-- चतुविक्चयक्चषरा 
गायत्री छन्द् , गायत्रे गायत्रीछन्द्स्क हि विधियज्ञस्य प्रात - 



१८४ छ्ान्दोग्योपनिषद्धाष्ये [ख 

सवनम्, अत प्रात सवनसपन्नेन चतुर्विदातित्रषायुषा युक्त 

पुरुष अतो विधियज्ञसारश्यात् यज्ञ । तथोन्तरयोरग्या 

युषो सवनद्रयसपन्ति त्रिषटुगजगययक्षरससख्यासामान्यतो वा- 

न्या । किंच, तदस्य पुरुषयज्ञस्य प्रात सरवन विधियज्ञस्येव 

वसव देवा अन्वायत्ता अनुगता , सवनदेवताप्वेन स्वा 

मिन इलयथे । पुरुषयज्ञेऽपि विधियज्ञ इव अग्न्याद्थो बस 

व देवा प्राप्ता इयतो विशिनष्टि--प्राणा वाव वसव वा- 

गाद्यो वायत्रश्च । एते हि यस्मात इदं पुरुषादिप्राणिजातम 

एते वासयन्ति । प्राणेषु हि देहे वसत्सु सवमिद् वसति, 

ना-यथा । इत्यतो वसनाद्रामनाच्न वसव ॥ 

त चेदेतस्मिन्वयसि कि्िदुपतपेत्म 

न्रु्ात्प्राणा वसव इद् मे प्रा्त सवन मा- 

यदिन. सवनमनुसततुतेति माह प्राणा- 

नां वखना मध्ये यज्ञो विरोप्सित्युद्धैव 

तलत एत्यगदो ह भवाति ॥ २॥ 

त चेत् यज्ञसप!दिनम एतस्मिन् भ्रात सबनसतपन्ने वयति 

किंचित् व्याध्यादि मरणकशङ्काकारणम् उपतपेत् दु खमुत्पा 

दयेत्, स तदा यज्ञसपादी पुरुष आप्मान यज्ञ मन्यमान 
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नूयातं जपेदिलयथ इम मन्वमू-- हे प्राणा वसव इद् म 

प्रात सवन मम यज्ञ वतत, तत् माध्यदिन सवनम् अनुसत 

लुतेति माध्यदिनन सवनेन आयुषा सित एकी भूत सतत 

छृरुतस्थ । मा अह् यज्ञ युष्माक प्राणाना वसूना प्रात मव 

नेशाना मध्ये विलोप्सीय विल्ुग्येय विच्छिद्येयलयथ । इति 

शाब्दो मच्रपरिसमाप्यथ । स तेन जपेन ध्यानेन च तत 

तस्मादुपतापात् उत् एति उद्रन्छति । उद्रम्य विभुक्तं खन् 

अगदो ह अन्तुपतापौ भवययव ॥ 

अथ यानि चतुख्त्वारि<कादबोणि 
तन्माध्यदिनः५ सवन चतुश्चत्वारि'छाद- 

क्षरा लिष्टुप्चेष्टुम माध्यदिन^ सवन त- 

दस्य रुद्रा अन्वायना मणा चाव श्द्रा 

एत हीद्^ सवे. रोदयन्ति ॥ ३॥ 

अथ यानि चतुश्चत्वारिकषद्रबणीलयादि समानम् । रुदन्ति 

रोदयन्तीति प्राणा द्रा । करूरा हि ते मध्यमे वयि, अतो 

रुद्रा ॥ 

त चेदेतस्मिन्वयसि किचिदुपतपेत्स 
[ (क| 

ब्रयात्प्राणा रुद्रा इद् मे माध्यदिनि< सवन 
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त॒तीथस्वनममुसतनुतति माह प्राणना 

र्द्राणा सध्ये यज्ञो विलोप्सीयस्युद्धैव तन 
एत्यगदो ह भवति ॥ ४॥ 

अथ यान्यष्टाचल्वारिच्शाद्रषोणि त 
सुतीयसवनमष्टाचत्वारि सादक्षरा जग 

तली जागत तृतीयसवन तदस्यादिया अ 

न्वायत्ता पाणा वावादित्या एते सीद् 
सवेमाददते ॥ ५॥ 

त॒ चदस्मिन्ययसि किचिदपतपेत्स 
ब्रयात्पाणा जादित्या इद मे तृनीयमवन 

मायुरलसतनुतेति माह पाणानामादि 

त्याना मध्ये यज्ञा विरोप्सीयेत्युद्धेव तन 
एत्यगदो रैव मवति ॥ ६ ॥ 

तथा आदिल्या प्राणा । ते हि इद शब्दादिजातम् 

आददते, अत आददिया । वृतीयस्वनमायु षोडशोत्तरवषशत 

समापयत अनुसतनुत यज्ञ॒ समापयतेलयथं । समानम- 

न्यत् ॥ 
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[म + श, भ, 4 

नाश्ता ह निचा फलायत्यंतहषशयन् उद्ाहरात- 

एतद्ध स्मवे तदिद्रानाह मल्दास 

फेतरेयः स शि स एतदुपतपसि योऽहम 
नेन न प्रेषयामीति स ह षोड्टा वषक्ात- 
मजीवत्प्र ह षोडद्ा वधेद्रात जीवति य 
एवं घेद् ॥ ७ ॥ 

इति षोडश खण्ड ॥ 

एतत् यज्ञदरन ह स्म वै फिर तद्विद्वानाह सहिदासो ना 

मत , इतराया अपल्यमं पेतरेय । फि कस्मान् म॒ मम एतत् 

खपतपनम् उपतपसि म घ ह रोग, याऽह् यक्ष अनेन स्व 

प्ृतनोपतापेन न ष्यामि न मरिष्यामि, अतो बथा तव 

श्रमं यथ । उप्यवमाह स्म--दइति पूरेण सबन्ध । स ण्वनि 

शय सन् षोडशा वषेशातमजीवत् । अन्योऽग्येवनिश्चय 

घोडश्च वर्षा प्रजीवति, य ण्व -थाक्त यज्ञसपादन वेद 

जानापि, स इथं ॥ 

दति षाडदाखण्डभाष्यम् ॥ 

4 



सप्तदश खण्ड ॥ 

स यदृदिशिषति यत्पिपासति यन्न 

रमते ता अस्य दक्षा ॥१॥ 

स यदशिशिषतीव्यादियज्ञसामान्यनिर्देश पुरुषस्य पूर्वे 

णैव सबध्यतते । यदरिगिषति आङ्ातुभिन्छति , तथा 

पिपासति पातुमिन्छति , यन्न रमत इष्टाद्यप्राप्निनिमित्तम् , 

यदेबजातीयक दु खमनुभवति, ता अस्य दीक्षा , दुख 

सामायाद्विधियज्ञस्येव ॥ 

अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदु- 

पसदैरेति ॥ २ ॥ 
अथ यद् भात यतििबति यद्रमते रति च अनुभवति 

इृष्टादिसयोगात् , त उपसदै समानतामेति। उपसदा च प- 

योब्रतत्वनिभित्त सुखमस्ति । अरपभोजनीयानि च अहान्यास 

ज्ञानि इति प्रश्वास , अतोऽशनादीनासुपसदा च सामान्यम् ॥ 

अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मेशुन चर- 
ति स्तुतशश्रेव तदेति ॥ ३॥ 
अथ यद्धसत्ति यज्ञक्षति मश्चयति यन्तैथुन चरति, स्तुत- 

छास्ैरेव तत्समानतामेति , दाब्दवत््वसामान्यात् ॥ 

अथ यत्तपो दानमाजैवमहिषसा सदय 
वचनमिति ता अस्य दक्षिणा ॥४॥ 
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अथ यत्तपो दानमाजंवमदिसा सलयवचनमिति, ता अस्य 

दक्षिणा , ध्ेपुष्टिकरत्वसामान्यात् ॥ 

तस्मादाहुः सोष्यव्यसोषटेति पुनरुत्पा- 
दनमेवास्य तन्मरणमेवावभृथ ॥५५॥ 

यस्माच्च यज्ञ पुरुष , तस्मात् त जनयिष्यति माता यदा, 

तदा आहूुरन्ये सोष्यतीति तस्य मातरम्, यदा च प्रसूता 

भवति, तदा असोष्ट पूरणिकेति , विधियज्ञ इव सोष्यति सोम 
देवदत्त , असोष्ट सोम यन्ञदत्त इति , अत शब्दसामान्याह्ा 

पुरुषो यज्ञ॒ । पुनरुत्पादनमेवाख्य तत् पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य, 

यत्सोष्यलयसेष्टेति शब्दसबन्धित्व विधियज्ञस्येव । किंच तन्म- 

रणमेव अस्य पुरुषयज्ञस्य अवश्रथ , समाप्रिसामान्यात् ॥ 

तद्धैतद्धोर आङ्गिरस कृष्णाय देवकी 
पुत्रायोक्त्वोवाचापिपास एव स वभूव 
सोऽन्तवेलायामेतत्त्रथ प्रतिपयेताक्षित 
मस्यच्युतमसि प्राणस'<रितमसीति त- 
चैते दे ऋचौ मवत ॥ ६॥ 
तद्धैवत् यज्ञदकषेन घोर नामत), आङ्खिरम गोत्रत , 

कृष्णाय देवकीपुत्राय शिष्याय उक्त्वा, उवाच तदेतन्नयम् 

इयादिव्यवहितेन सबन्ध । स च एतद्दशौन श्रुस्वा अपि 
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पास एवान्याभ्यो विश्चाभ्यो बभूव । इत्थ च विशिष्टा इयम , 

यतछृष्णस्य देवकीपुत्रस्य अन्या विद्या प्रति वरङ्धिन्छेढकरी 
इति पुरुषयज्ञविचा स्तौति । घोर आश्धिरस कृष्णायोक्त्वेमा 

विद्या किञुवाचेति, तदाह--स एव यथोक्तयज्ञविन् अ^त- 

बेराया मरणकाडङे एतत् मन्त्रत्रय प्रतिपद्येत जपदिद्यथं । कि 

तत् अक्षितम् अक्षीणम् अक्षत वा अस्ति इयेक यजु । सा 

मभ्यदादियस्थ प्राण च एकीशृय आह | तथा तमेव भद्, 
अच्युत स्वरूपादप्रर्युतमसि इति हितीय यज्जु । प्रणस 

शित प्राणश्च स सश्ित सम्यक्तनूजृतत च सूक्ष्म तत् त्वमसि 

इति वृपीय यजु । तत्न एतस्मिन्नर्थे वि्यास्तुतिपरे दे चौ 
मन्त्रौ मवत › न जपार्थे, त्रय प्रतिपद्येत इति भिप्वसख्याव्रा- 

धनात् , पच्चसरया हि तद् स्यात् ॥ 

आादित्प्रलस्य रेतस । उद्य तमस- 
स्परि ज्योति पडथन्त उत्तर ख परय 

न्त उन्तर देव देवरा सूयैमगन्म ज्योति- 
सत्तममिति ञ्योतिस्सममिति ॥ ७॥ 

आदित् इयनत्र आकार स्यानुबन्धस्तकार अनर्थक इन्छ 

ब्दृश्च । प्रन्नम्य चिरत्तनस्य पुराणस्येय्थं , रेतस 

कारणस्य बीजभूतस्य जगत , सदाख्यस्य उयोति प्रकाश 



१७ |] ठृतीयोऽध्याय । १९१ 

पश्यन्ति । आराब्द् उत्सष्टानुबन्ध पर्यन्तीयनेन सबध्यते , 
कि तज्ज्योति पद्रयन्ति, वासरम अह् अहरिव तत्र स्वैतो 

व्याघ्र बह्मणो ज्योति , निवृ्तचक्षुषो ब्रह्मविद् ब्रह्मचयौ 

दिनिषृत्तिसाधनै शुद्धान्त करणा आ समन्तत जयोति 
पहयन्तीयथ । पर परमिति लिङ्कन्यलययेन, ज्योतिष्पर 

त्वान् , यत् इध्यते दीप्यते दिवि द्योतनवति परस्मिन्ब्रह्मणि 

वसैमानम येन भ्योतिषेद्ध सविता तपति चन्द्रमा भति 

विन्यदिद्योतते ्रहतारागणा विभासन्ते | किं च, अन्यो मन्त्र 

रगाह यथोक्त ज्योति पद्यन-- उद्य तमस अज्ञानरक्षणा- 

त परि परस्तादिति शेष , तमसो वा अपने यञ्ञ्योति 

उन्तरम्--- आदिखयस्थ परिपशहयन्त वयम् उत् अगन्म इति 

व्यवहितेन सबन्ध , तञ्ञ्योति स्व स्वम् आत्मीयमस्मद्ूदि 

स्थितम , आदिलयस्थ च तदेक स्योति , यत् उत्तरम् उत्कृष्टत 

रमूष्वततर बा अपर अयोतिरपेक्ष्य, पर्यन्त उद्गन्म वयम् । 
कञयुदगन्मति, आह । देव दतनवन्त देवत्रा देवेषु सर्वेषु, 

सर्य रसाना रदमीना प्राणाना च जगत दईैरणात्सूर्यं॑तसुदग 
न्म गतवन्त , ज्योतिरुत्तम स्वैज्योतिभ्यं उत्कृष्टतमम् अहो 

प्राप्ता चयमिलय्थं । इद् तञ्ज्योति › यत् ऋग्भ्या स्तुत यद्यजु- 

खयेण प्रकाशितम् । द्विरभ्यासो यज्ञकस्पनापरिसमाप्यथं ॥ 
इति स्ददाखण्डभाष्यम् ॥ 



अष्टादद्र खण्ड ॥ 

मनो बह्मत्युपासीतेखध्यात्ममधाधि- 
दैवतमाकादो ब्रह्मेत्यु भयमादिष्ट मवलय- 
ध्यात्म चापिदैवत च ।॥ १॥ 

मनोमय ईश्वर उक्तं आकाशात्मेति च ब्रह्मणो गुणैक- 

देशस्वेन । अथेदानीं मनञआकाडायो समस्तब्रह्मरष्िविधा- 

नाथ आरम्भ मनो ब्रह्मेदखाहि । मन मुतेऽनेनेखन्त 

करण तद्भय परभिप्युपासीतति ण्तदात्मविषय दशनम् 

अध्यात्मम् । अथ अधिदैवत देवताविषयमिद् वक्ष्याम । 

आकाशो ब्रहमप्युपासीत , णवमुभयमभ्यात्ममधिदैवत च उभय 
जद्यटृष्टिविषयम् आदिष्टम् उपदिष्ट भवति, आकाश्चमनसो 

सृष््मत्वात्् मनसोपदभ्यत्वाश्च ब्रह्मण , योग्य मनो ब्रह्म- 

दृष्टे , आकाशश्च, स्वेगतत्वात्सुक्ष्मस्वादुपाधिष्यीनप्वाज्च ॥ 

तदेतचतुष्पाट्रह्म वाक्पाद्ः प्राण" पाद् 

अक्षुः पाद्" ओच्र पाद् इत्यध्यात्ममथा- 

धिदैवतम्नि' पादो वायु, पाद् आदित्य. 
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पादो दिशा पाद हइत्युभयमेवादिष्ट भव- 

त्यध्यात्म चैवापिदैवत च ॥ २॥ 

तदेतत् मनञआख्य चतुष्पाद्रह्म, चप्वार पादा अस्येति । 

कथ चतुष्पात्त्व मनसा ब्रह्मण इति, आषह--बाक्पराणश्चक्षु 

शरोन्नभिप्येते पादा इलयभ्यालमम् | अथाधिदैवतम् आकाशस्य 

ब्रह्मणोऽध्िर्बायुरादिल्यो दिश्च इत्येते । एवञ्ुमयमेव चतुष्पा- 

दद्य आदिष्ट भवति अध्यात्म चैवाधिदैवत च । त्च वागेव 
मनसो बह्मणश्चतुथे पाद इतरपादलयापेक्षया-- वाचा हि 

पादेनेव गवादि वक्तन्यविषय प्रति तिष्ठति, अतो मनस 

पाद इव वाक् 1 तथा प्राणो घ्राण पाद ; तेनापि गन्ध- 

विषय प्रति च क्रामति । तथा चष्षु पाद् श्रोत्र पाद् इवय 

वमध्यात्म चलुष्पा्व मनसो ब्रह्मण । अथाधिदैवतम अभि- 

वाग्वादिलयदिश्च आकाशस्य ब्रह्मण उद्र इव गो पादा इव 

कमा उपरूभ्यन्ते, तेन तस्य आकाशस्य अग्न्यादय पादा 

उच्यन्ते । एवभ्रुभयमध्य्ाप्म चैवाधिदैवतं च वचतुष्पादादिष्ट 

भवति ॥ 

वागेव ब्र्मणश्तुथं पादः सोऽभ्रिना 
स्योलिषा माति च तपति च जाति च 
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तपति च कीस यासा ब्रह्मवर्चसेन य 

एव वेद् ॥ ३॥ 

तत्र वागेव मनसो ब्रह्मणश्वतुथ पाद् । माऽञ्निनाअ 

धिदैवतेन ज्योतिषा भाति च दीप्यते तपति च सताप च 

ओष्ण्य करोति । अथवा तैरधृताद्याप्रेयाश्चतेन इद्धा बाग्भाति 
च तपति च वद्नायोरसाहवतती स्यादित्यथ । षिद्रत्फरूम् , 

भाति च तपत्ति च कीत्य यासा ब्रह्मवर्चसेन, य एव 

यथाक्त वेद ॥ 

पाण एव ब्रह्मणश्चतुधे, पाद् स वायु- 
ना ज्योतिषा माति च तपति च भाति 

च तपति च कीत्य यच्सा बह्यव्चसेन 
य ण्व घेद् ॥ ४॥ 

चक्षुरेव ्रह्मणश्चतुथे' पाद स आदि 
त्येन ज्योतिषा भाति च तपति च भा 
ति च तपति च कीत्यौ यश्चासा ब्रह्मवै- 
सेन य एव वेद् ॥ ५॥ 

श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुथ" पाद्; सदि 
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न्मिञ्योतिषा भाति च तपति च भाति 
6 क. 

च तपति च कीत्य यश्चासा बह्मवष्वेसेन 

यण्ववेद् थ ण्ववेद् ॥६॥ 

इति अष्टादश खृष्ड ॥ 

तथा प्राण एव ब्रह्मणश्चतुै पाद् । स वायुना 

गन्धाय भाति च तपति च । तथा चक्षु आदित्येन रूपप्रह- 

णाय, श्रोत्र दिग्भि रब्दभ्रहणाय । विध्याफर समान सर्वन्न 

जह्मसपत्तिररष्र फल य एव वेद् । द्विरुक्तिदैशेनसमाध्यथा ॥ 

इति अष्टाददालण्डमान्यम् ॥ 



पकोनषिदा खण्ड ॥ 

आदित्यो ब्रह्मण पाद् उक्त इति तस्मिन्सकरब्ह्यदृष्ट्य- 

भमिदमारभ्यते-- 

आदिष्यो ब्रह्म्यादेशस्तस्योपव्याख्या- 

नमसदेबेदमग्र आसीत् । तत्सदासीत्त- 

तसम भवन्तदाण्ड निरवतैत तत्सवत्सरसख 
मालामरशायत नन्निरभिश्त ते आण्डक- 

पाले रजत च सुवण चाभवताम् ॥ १॥ 

आदिव्यो ब्रह्मेयदेष्षा उपदेश , तस्योपव्यारयान क्रियते 

स्तुय्थेम । असत अन्याकृतनामरूपम् इद जगत् अश्शषसमग्र 

प्रागवस्थायाभ्रुस्यत्ते आसीत न त्वसदेव , ‹ कथमसत मजा 

येत ̀  इति असप्कायेप्वस्य प्रतिषेधात् । नयु इहा सदेवेति 

विधानाद्विकस्प दयात् 1 न, क्रियाखिव वस्तुनि विकस्पाचु 

पपत्ते । कथ तदं इदमसदेवेति £ नन्ववोचाम अन्याकृतनाम 

रूपत्वादसदिवासदिति । नन्वेवश्ब्दोऽवधारणार्थं , सयमे 

वम् , न तु सत्वाभावमबधास्यत्ि , कि तर्हि, व्वाकृत्तनाम 
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रूपाभावमबधारयति ; नामरूपव्याकृतविषये सनछब्दप्रयागा 

दृष्ट । तच्च नामरूपव्याकरणमादिलयायत्त प्रायो जगत । 

तदभावे हि अन्ध तम इव इद् न प्रज्ञायेत फिंचन इयत 

तस्स्तुतिपरे बाक्ये सद्पीद् प्रागुप्पत्तेजैगद सदेबेवयादिप्य स्तौ 

ति ब्रह्मृष्टहप्वाय , आदियनिभित्तो हि ठोके सदिति व्य- 

बहर -- यथा असदेवेद् राज्ञ कुल स्वैुणसपन्ने पूणैव- 

मणि राजन्यसतीति तदत् | न च सन्त्वमसस्व वा इह 

जगत प्रतिपिपाद्यिषितम् , आदित्यो ज्येयदेशपरस्वात् । 

उपसखहरिष्यत्यन्ते आदित्य ब्रह्मेत्युपास इति । तम्सदासीतं 

तत् असच्छब्देवाच्य प्रागुत्पत्ते स्तिमितम् अनिस्पन्द्मस 

दिवे सप्कायभिश्चखम् द्ंषदुपजातप्रद्ृत्ति सदासीत्, ततो छ 

ञ्धपरिस्प^द् तस्समभवत् अल्पतरनाभरूपव्याकरणेन अङ्कुर 
भूतमिव बीजम् । ततोऽपि क्रमेण स्थूटी मवत् अद्य आण्ड 
समवतैत सषृत्तम् । आण्डमितति दैर्ध्यं छान्दसम् । तदण्ड 
सवत्सरस्य कारस्य प्रसिद्धस्य मात्रा परिमाणम् अभिन्न 

स्वरूपमेव अशयत खित बभूव । तत् तत॒ सवर्टरपरिमा 
फात्काङादूर्वं निरभिद्यत निरभिन्नम्-- बयसामिवाण्डम् | 
तस्य निभिन्नस्याण्डस्य कपाङे दे रजत च सुवर्णं च अभवता 
सदृन्ते ॥ 
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तद्यद्रजत* सेय पृथिवी यत्सुव्ण 
सा चोौ्थल्लरायु ते पर्वता यदुल्ब ८ समेघो 
नीहारो या धमनयस्ता नव्यो यद्वास्तेय- 

सखुदक^~स ससुद्र' | २॥ 

तत॒ तयो कपाख्यो यद्रजत कपारमासीत् , सेय प्रथि 

वी प्रथिव्युपरक्षितमधोऽण्डकपारूमिलयथ । यप्सुवर्ण कपा 

ठसा द्यौ नुोकोपकक्षितमूर््वं कपार्भिलथ । यञ्जरायु 
गभपरिषेष्टन स्थूलम् अण्डस्य दिं कटीभावकाङे आसीत्, ते 

पकता बभूवु । यडुस्व सूक्ष्म गभैपरिवेष्टनम् , तत् सह चै 

समेघ रीहारोऽवश्याय बभूवेयथे । या गस्य जातस्य 
देहे धमनय शिरा , तानधो बभूवु । यत् तस्य वस्तौ भव 

वस्तेययुदकम् , स समुद्र ॥ 

अथ यत्तदजायत सोऽसावादिदयस्त 

जायमान चोषा उद्लवोऽनृदतिष्ठन्सवौ 

णि च श्रुतानि सर्वे च कामास्तस्मात्त- 

स्योदय प्रति प्रलयायन प्रति घोषा उदक 

योऽनूततिष्ठन्ति सवीणि च श्रुतानि सरवे 
चच कामाः॥३॥ 
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अथ यत्तदजायत ग्भरूप तस्मिन्नण्डे, सोऽसावादिय , 
तमादिय जायमान घोषा शब्दा उद्धव उरूरवो विस्ती- 

णैरवा उदतिष्ठन् उद्थिवन्त इश्वरस्येवेह प्रथमपुबलजन्मनि 
सबोणि च स्थावरजङ्गमानि भूतानि सर्वे च तेषा भूताना 
कामा काम्यन्त इति विषया सख्लीवसखान्नादय । यस्मादा- 

दिव्यजन्मनिमित्ता मूतकामोत्पत्ति › तस्मादद्ष्वेऽपि सस्या 
दियस्यादय प्रति प्रल्ायन प्रति अस्तगमन च प्रति, अथवा 

पुन पुन प्रस्यागमन प्रल्यायन तप्पति तज्निमित्तीकृत्यत्यथं , 
सवांणि च भूतानि स्वे च कामा घोषा उद्धखवश्रानुति- 
छठन्ति । प्रसिद्ध हि एतदुदयादौ सवितु ॥ 

स य एतमेव चिद्वानादि ब्रह्मेत्युपा- 
स्तेऽभ्यारो ह यदेन५ साधवो घोषा आ 

च गच्छेयुरुप च निम्रेडरक्निभ्रेडरन् ॥ ४ ॥ 

इति एकोनर्विंक्ष खण्ड ॥ 

स य कथित् एतमेव यथोक्तमहिमान विद्धान्सन् आ 

दिप्य ब्रह्ेसयुपास्वे, स तद्भाव परतिपत इत्यथ । किच्च दृष्ट 
फलम् अभ्याश श्षिप्र तद्विद् , यदिति क्रियाविशेषणम् , एन- 

मेवतिद साधव शोभना घोषा ;, साधुस घोषादीना यदु- 
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पभोगे पापाचुबन्धाभाव , आ च गन्ष्ेयु आगन्छयुश्च, 

उप च निश्रेडरन् उपनिग्रेडेरश्च--न केवरूमागमनमाच्र 

घोषाणाम् उपसुखयेयुश्च उपसुख च कुयरिप्यथ । दविर 
भ्यास अध्यायपरिसमास्यथे आदराथश्च ॥ 

इति एकोनविश्ाखण्ड भाष्यम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य तीगोवि दमग 

वरपूज्यपादरिष्यस्य भरीमच्छकरभगवत कृतौ 

छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये तृतीयोऽध्याय 

समाप्र ॥ 
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यः ट इ 
॥ चतुथाऽध्यायः 

~| 2८ 24.८2.८0 ८८ 20.८44 1 1.7/1 

युम्राणयोब्रह्मणः पादरष्वन्या- 

मः: पुरस्ताद्रर्णितः । अथेदानीं तयोः 

साक्षाद्रह्मत्वेनोपाखचत्वायोत्तरमारभ्य- 

ते । सुखावबोधार्था आख्यायिका, 

:; बिद्यादानमहणविधिप्रदशषीनार्था च । 

श्रद्धान्नदानानुद्धतत्वादीनां च विद्या 

प्रा्चिसाधनस्व प्रददयेत आख्यायिकया-- 

9 \ ४ 

+| | 
ग ष 

॥ 

[५ 

५ 

जानशनिहं पौत्रायणः श्रद्धादेयो व- 

हुदायी बहुपाक्य आस स द सवेन 
आवसथान्मापयांचक्रे सवेत एव मेऽन्न- 
मत्स्यन्तीति । १॥ 

जानश्रुतिः जनश्रुतस्यापत्यम् । ह रेतिह्याथैः । पुत्रस्य पौत्रः 
पौत्रायणः स एव श्रद्धादेयः श्रद्धापुरःसरमेव जा्मणादिभ्यो 

देयमस्येति श्रद्धादेयः । बहुदायी प्रभूतं दातुं शीमस्यति बहु- 

दायी । बहुपाक्य: वहू पक्तज्यमहन्यहनि गृहे यस्यासौ बहुपा- 
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क्यः ; भोजनाथिभ्यो बहुस्य गृहेऽन्न पच्यत इत्यथैः । एवे- 

गुणसंपन्नोऽसौ जानश्रुतिः पौत्रायणो विशिष्टे देशे कले च 
करिमश्चित् आस बभूव । म ह सर्वतः सवौसु दिक्षु भ्रामेषु 
नगरेषु आवसथान एत्य वसन्ति येष्विति आवसथाः तान 

मापयांचक्रे कारितवानिस्यथः । सर्वत एव मे मम अन्नं 

तेष्वावसथेषु बसन्तः अत्स्यन्ति भोक्ष्यन्त इत्येवमभिप्रायः॥ 

अथ हश्सा नि्ायामत्तिपेतुस्तद्धे- 

च ५ ह« सोह समभ्युवाद दो टोऽपि 

मह्टाक्च भह्टाक्ष जानश्चतः पौच्रायणख 

समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ्क्षी 

स्तत्त्वा सा प्रधाक्षीरिति ॥ २॥ 

तन्नैवं सति राजनि तस्मिन्धमैकाङे हरम्य॑तलस्थे अथ ह 

हंसा निश्चायां रात्रौ अतिपेतुः । ऋषयो देवता वा राज्ञो- 
ऽन्नदानराणैस्तोषिताः सन्तः हंसरूपा भूत्वा राज्ञो दशेनगो- 
चरे अतिपेतुः पतितवन्तः । तत् त्स्मिन्काठे तेषां पत्ततां 

हंसानाम् एकः प्रष्ठतः पतन् अग्रतः पतन्तं हंसमभ्युवाद 

अभ्युक्तवान-- हो होयीति भो भो इति संबोध्य महाक्ष 

भद्याक्षेयादरं देयन् यथा पद्य पयाश्चयंभिति तद्त् ; भ- 

हयक्षेति मन्द दृष्टिसं सूचयन्नाह ; अथवा सम्यग््रह्मददेना- 
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भिमानवत्त्वात्तस्य असकरदुपान्धस्तेन पीञ्यमानोऽम्षितया 

तत्सूचयति भलाक्षेति ; जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं तुल्यं 

दिवा द्युलोकेन ज्योतिः प्रभाखवरम् अन्नदानादिजनितप्रभावजम् 

आततं व्याघ्रं दयुरोकस्प्रगियर्थः; दिवा अहवा वा समं 

ज्योतिरित्येतत् ; तन्मा प्रसाष्कीः सजनं सक्तिं तेन ज्योति- 

षा संबन्धं मा काषौरियथेः । तसप्रसश्नेन तत ञ्योतिः 

त्वात्वा मा प्रधाक्षीः मा दहत्वित्यर्थः; पुरुषन्यल्ययेन मा 

प्रधाक्नीदिति ॥ 

तसु ह परः प्रत्युवाच कम्वर एनमेत- 

त्सन्त \ सयुग्वानमिव रेकमात्थेति यो 

न॒ कथ< सयुग्वा रेक इति ॥ ३॥ 
तम एवमुक्तवन्तं पर: इतरोऽग्रगामी प्रत्युवाच-- अरे 

निष्कृष्टो ऽयं राजा बराकः, तं कमु एनं सन्तं केन माहात्म्येन 

युक्तं सन्तमिति ऊुत्सयत्ति एनमेवं सबहुमानमेतदचनमास्थ 

रेकमिव सयुग्वानम् , सह युग्बना गन्त्या वैत इति सयुग्वा 
रेकः, तभिव आत्थ एनम् ; अनवुरूपमस्िन्नयुक्तमीदक्ं वक्तु 

रेक इवेदखभिप्रायः । इतरश्च आह -- यो लु कथं त्वयोच्यते 

सयुग्वा रेकः । इत्युक्तवन्तं माश्च आह श्रु यथा स रेकः 

यथा क्रूतायविजितायाघरेयाः संय- 
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न्त्येवमेन < संव लदभिसमेति यत्किच 

प्रजाः साधु कुन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद् 
स मयैतदुक्त इति॥ ४॥ 
यथा रोके कृतायः कृतो नामाय द्यूतसमये प्रसिद्धश्च- 

तुरः, स यदा जयति दते प्रवृत्तानाम् › तस्मै विजिताय तद्- 

ेमितरे च्िब्येकाङ्का अधरेयाः अताद्रापरकछिनामानः सं- 

यन्ति संगच्छन्तेऽन्तभैवन्ति ; चतुरङ्के कृताय त्रिन्यकाङ्घानां 

विद्यमानसत्तदन्तर्भषन्तीय्थः । यथा अयं रष्टान्तः, पव 

मेन रेकं कृतायस्थानीयं त्रेताद्ययस्थानीयं सर्व तदभिसमैति 

अन्तभवति रैकं । किं तत्? यच्किच रोके सवो; प्रजाः 

साधु शोभनं धर्मजातं कुवन्ति, तत्सर्वं रेकस्य घर्मोऽन्तभ- 
वति, तस्य च फंठे मभप्राणिघर्मफङमन्तर्मैवतीयर्थः । 
तथा अन्योऽपि कशचित् य: तत वेद्यं वेद् । कं तत् १ यत् वेद्यं 

सः रेकः वेद ; तद्ेद्यमन्योऽपि यो वेद्, तमपि सर्वप्राणि- 

घर्मजातं तत्फटं च रेकमिवामिसमैतीत्यचुव्तैते । मः 

एवंभूतः अरैक्वोऽपि मया चिद्वान् एतदुक्तः एवसुक्तः, रैक्व- 

वत्स एव कृतायस्थानीयो भवतीत्यभिप्रायः ॥ 

तदु ह जानश्रुतिः पौलायण उपयु 
श्रावस द संजिहान एव श्चत्तारसुवा- 
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चाङ्गारे ह सयुग्वानमिव रेकमात्थेति यो 
न॒ कश्च सयुग्वा रेक इति ॥ ५ ॥ 

यथा क्रूलायविजिलायाधरेयाः सय- 

न्त्येवमेन ५ स्च तदभिसमैति यत्किच 

प्रजाः साघु कुवन्ति यस्त्रेद यत्मवदम 

मयैतदुक्त इनि ॥६॥ 
तदु ह तदेतदीद्टयं हंसवाक्यमात्मनः ऊत्सारूपमन्यस्य 

विदुषा रेकादेः प्ररंसारूपम उपशुश्राव श्रुतवान्हम्यंतस्थो 

राजा जानश्रुतिः पौत्रायणः । तच्च हंमवाक्यं स्मरन्नेव पौनः- 

पुन्येन रात्रिश्चषमतिवाहयामास । ततः म॒ वन्दिभी राजा 

स्तुतियुक्ताभिर्वाग्भिः प्रतिबोध्यमानः उवाच क्षत्तारं मेलि- 

हान एव दशायने निद्रां वा परियजन्नेव, हऽङ्ग वत्म अर सयु- 

ग्वानभिव रेकमात्थ किं माम ; स एव म्तुयर्हो नाहमिव्ययि- 

प्रायः । अथवा सयुग्वानं रेकमात्थ गत्वा मम तदिरक्नाम् । 
तदा इवशब्दो ऽवधारणार्थोऽनथेको वा वाच्यः | स च क्षत्ता 

प्रत्युवाच रैक्वानयनकामो राज्ञोऽभिप्रायज्ञः-- यो लु कथं 
सयुग्वा रेक्व इति, राज्ञा एवं चोक्तः अनतुं तचविद्ं ज्ञातु- 
भिच्छन् यो जु कथं सयुग्वा रैक्व इलयवोचन । स च भ- 
छाक्षवचनमेवावोचन तस्य स्मरन ॥ 



२०८ छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये [ख- 

स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्ये 
याय त ९ दोवाच यत्रारे बाद्यणस्यान्वेष- 
णा तदेनमर्छेति | ७॥ 
स ह क्षत्ता नगरं प्रामं वा गत्वा अन्विष्य रैक्वं नाविदं 

न व्यज्ञासिषमिति प्रत्येयाय प्रल्यागतवान् । तं होवाच क्षत्ता- 

रम्-- अरे यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदे एकान्तेऽरण्ये नदीपु- 

लिनादौ विविक्ते देशे अन्वेषणा अनुमार्मणं मवति, तत् तत्र 

एनं रैक्वम् अच्छं कच्छ गच्छ, तत्र मगेणं कुविस्यर्थः ॥ 

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामान केषमाण- 
सुपोपविवे्ा न हाभ्युवाद त्व नु मग- 
चः सयुग्वा रेक इत्यदभ्द्यरा३े हति दे 
प्रतिज्ञे स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥ 
इत्युक्तः क्षत्ता अन्विष्य तं विजने देरो अधस्ताच्छकटस्र 

गन्न्याः पामानं खज कषमाणे कण्टूयमानं दष्रा, अयं नूनं 

सयुग्वा रैक इति उप समीपे दपविवेश्च विनये नोपविष्ट- 
वान् । तं च रेकं ह अभ्युवाद उक्तवान । त्वमसि हे मगवः 
भगवन् सयुभ्वा रैक इति । एवं प्रष्टः अहमस्मि हि अरा३ 

अरे इति ह अनादर एव प्रतिजज्ञे अभ्युषगतवान्--स तं 
विज्ञाय अविद विज्ञातवानस्मीति प्रयेयाय प्रयागत इयर्थः ॥ 

इति प्रथमखण्डभाष्यम् ॥ 



दितीयः खण्डः ॥ 
म 

तदु ह जानश्छुतिः पौत्रायणः षट्- 
चलानि गवां निस्कमभश्वतरीरथं तदादाय 

प्रतिचक्रमे त हाभ्युवाद ॥ १॥ 

तत तत्र कपेगाहस्थ्य प्रति अभिप्रायं बुद्धू धनाधथितां च 

उ ह एव जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्ञतानि गवां निष्कं क- 
ण्ठहारम् अश्वतरीरथम् अश्वतरीभ्यां युक्तं रथं तदादाय 

धनं गृहीत्वा प्रतिचक्रमे रेकं प्रति गतवान् । तं च गत्वा 

अभ्युवाद ह॒ अभ्युक्तवान् ॥ 

रेकेमानि षटुक्रतानि गवामयं निष्को- 
ऽयमभश्वतरीरथोऽनु भ पतां भगवो देव- 

ना< राधि यां देवताश्ुपास्स इति ॥२॥ 

हे रैक गवां षट् शतानि इमानि तुभ्यं मया आनीता- 
नि, अयं निष्कः अश्धतरीरथन्चायम् एतद्धनमादत्स । भग- 

वोऽनुशाधि च मे माम् एताम्, यां च देवतां लमुपास्ते 

तदेवतोपदेरेन मामनुश्चाधीयर्थः ॥ 



२१० छान्दोम्योपनिषद्धाप्ये [ख, 

लु ह परः परर्युवाचाद् हारेत्वा चादर 

तवैव सह गोभिरस्त्विति तदु ह पुनरेव 

जानश्रुतिः पौच्चायणः सहस गवां निः 

ष्क्रमन्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिच- 

मे ॥ ३॥ 
तम॒ एवसुक्तवन्तं राजानं प्रस्युवाच परो रेकः । अहे- 

त्ययं निपातो विनिग्रहर्थीयोाऽन्यत्र, इह त्वनथंकः, एव- 

शाव्दम्य प्रथक्प्रयोगात् । हारेत्वा हारेण युक्ता इत्वा गन्त्री 

सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्तु तवैव तिष्ठतु न मम 

अपयोप्रन कमौथंमनेन प्रयोजनमियमभिप्रायः । हे शुदरेति- 

नलु राजासौ क्षत्तसंबन्धात् , स॒ह क्रत्तारमुवाचेप्युक्तम् ; 

विद्याग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपगमात् शद्रस्य च अनधि- 

कारात् कथमिदमननुरूपं रैकेणोच्यते दे द्रेति । तत्राहुरा- 

चायोः--हंसवचनश्रवणान् जुगेनमाचिवेशच ; तेनासौ शुचा 

श्रुसवा रैक्वस्य महिमानं वा आद्रवतीति उरृषिः आत्मनः प- 

रोक्षज्ञतां द्शंयन् शुद्रेयाहेति । शद्रवद्ध। धनेनैव एनं विद्या- 
अहणायोपज्गाम न च शुश्रूषया । न तु जायैव शद्ध इति । 

अपरे पुनराहुः अस्प धनसाहृतमिति रुषैव एनमुक्तबान् 

शूद्रेति । शिङ्खं च वह्वाहरणे उपादानं धनच्येति । नदु ह् 



२.] चतुर्थोऽध्यायः । २११ 

चदषे्मतं ज्ञात्वा पुनरेव जानश्रुतिः पौल्लायणो गवां सहस्रम- 
धिकं जायां च ऋषेरभिमतां दुहितरमासनः तदादाय प्रति- 

चक्रमे क्रान्तवान् ॥ 

९ हाभ्युवाद रेकेद् ९ सहसरं गवामयं 

निष्कोऽयमश्वलरीरथ इयं जायायं ग्रामो 

यस्मिन्नास्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीति ॥ 

तस्या द सुस्वसुपोद्रहन्ुवाचाजहारेमाः 

शछद्रानेतनैव सुग्वेनारापयिष्यथा इति ते 

हेते रेकपणो नाम महाघ्रषेषु यत्रास्मा उ- 

चास स तस्मै दोवाच॥ ५॥ 

हृति द्वितीयः खण्डः ॥ 

रैक्व इदं गवां सहस्रम् अयं निष्कः अयमश्वतरीरथः इयं 

जाया जायार्थ मम दुहिता आनीता अयं च मामः यस्मिन्नास्से 

तिष्ठसि स च स्वदर्थे मया कस्पितः ; तदेतत्सर्वमादाय अनु- 
राध्येव मा मां हे भगवः, इत्युक्तः तम्या जायार्थमानीताया 

राज्ञो दुद्ितुः ह एव मुखं द्वारं विद्याया दाने तीथेम् उपो- 

दुहन् जानन्नियथेः । “व्रह्मचारी घनद्ायी मेधावी श्रोत्रियः 



२१२ छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये [ख. 

रियः । विद्यया वा विद्यां प्राह तानि तीथौनि षण्मम' 

इति विद्याया वचनं विज्ञायते हि। एवं जानन् उपो- 

दृह्वन् उवाच उक्तवान । आजहार आहृतवान् भवान् 

इमाः गाः यज्ान्यद्धनं तत्साभ्वित्ति वाक्यशेषः । शुद्रेति 

पूवोक्तानुकृतिमातरं न तु कारणान्तरापेक्षया पूवैवत् । अने- 

नैव मुखेन विधाम्रहणतीर्थेन आरापयिष्यथाः आलापय- 

सीति मां माणयसीलयर्थः। तेह एते प्रामा रैकपणी नाम 

विख्याता महाच्रृषेषु देशेषु यत्र येषु भ्रामेषु उवास उषित- 

वान् रेकः, तानसौ प्रामानदादस्मै रैक्वाय राजा । तस्मै 

राज्ञ धनं दन्तवते ह् किर उवाच विद्यां सः रेक्वः ॥ 

इति दितीयखण्डभाष्यम् ॥ 

न ॥॥॥ 11 

44 



तृतीयः खण्डः ॥ 

वायुवोव संवर्गो यदा वा अचिरा 

यति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति 

वायुमेवाप्यति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायु- 
मेवाप्येति ॥ १॥ 

वायुबोव संवर्गः वायुबोद्यः, बवेयवधारणार्भः, संव 
जेनास्संग्रहणात्सम्रसनाद्वा संवगः; व््यमाणा अगन्याद्या 

देव्ता आत्मभावमापाद्यततीदयतः संवगः संवज॑नाख्यो गुणो 

ध्येयो वायोः, कृतायान्तभावदृ्टान्तात् । कथं मंवगेत्वं 

वायोरिति, आह्--यदा यभ्मिन्काङे वै अभिः उद्वायति उद्रा- 
सनं प्राप्रोति उपशाम्यति, तदा असौ अभिः वायुमेव अ- 

प्येति बायुस्वाभाव्यमपिगच्छति । तथा यद् सुर्योऽस्तमत्ति, 
न  ( , ४ १९ क क ३ 

वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति | 

नलु कथं सूयौचन्द्रमसोः स्वरूपाचस्थितयोः वायो अपि- 
(-। ५ भ ~~ 

गमनम् १ नैष दोषः, अस्तमने अदश्चैनम्रप्निः वायुनिभित्त- 

त्वात् ; वायुना हि अस्तं नीयते सूयः, चख्नस्य बायुकार्य- 

त्वात् । अथवा प्रख्ये सूयांचन्द्रमसोः स्वरूपथरंशे तेजोरूप- 

योवौयावेव अपिगमनं स्यात् ॥ 



२१४ छान्दाभ्यापनिषद्भाप्ये ख. 

यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमवापियन्ति 

वायुद्येवेतान्स वौन्संवृङ्ध इय धिदैवतम् ॥ 

तथा यदा आपः उच्छुष्यन्ति उनच्छोषमाप्रुवन्ति, तदा 

वायुमेव अपियन्ति । वायु यस्मादेव एतान् अग्न्याद्या- 

न्महाबछान् संबरृङ्धे, अतो वायुः संवगेगुण उपास्य इयर्थः । 
इल्धिदेवतं देवतासु संबगददयौनमक्तम् ॥ 

अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवर्भः स 
यदा खपिति प्राणमेव वागप्येति प्राणं 

चक्षुः प्राण ञ्रोच्रं प्राणं मनः प्राणो दय 
वैतान्सवान्संगरह इति ॥ ३ ॥ 
अथ अनन्तरम् अध्यात्मम आत्मनि संबगीद्दौनमिदमु- 

च्यते । प्राणः मुख्यः वाव संवगः । स पुरुषः यदा य- 
स्मिन्काले खपिति, तदा प्राणमेव वागप्येति-वायुभिवाभिः। 

प्राणं च्यु; प्राणं श्रो प्राणं मनः प्राणो हि यस्मादेवैता- 
न्वागादीन सवान्संघङ्क इति ॥ 

तौ वा एतौद्धौ संवगौ वायुरेव दे- 
वेषु प्राणः प्राणेषु ॥ ४ ॥ 
तोवा एतौ द्रौ संबगौ संवर्जनगुणौ--वायुरेव देवेषु 



३. चवुर्थोऽध्यायः। २१५ 

संवगः प्राणः प्राणेषु वागादिषु मुख्यः ॥ 

अथ दह रौनक च कापेयमनिप्रनारि- 

णं च काक्षसेनि परिविष्यमाणौ ब्रह्य 
चारी चिभिक्ष तस्माउदह् न ददतुः ॥५॥ 

अथ गतयोः स्तुस्यथम इयमास्यायेका आरभ्यत । 
हेत्यैतिद्याथः । सौनकं च शुनकसयापययं शौनकं कापेयं 

कपिगोत्रमभिग्रतारिणं च नामतः कक्षसेनस्यापः्यं काक्षसेनिं 
भ त > शन । ष ग न > 
भजनायापविष्रा पारावप्यमणा सूपकारः ब्रह्मचारा ब्रह्मवि- 

(५ 

च्छौण्डो चिभिक्ने भिश्षितवान् । ब्रह्मचारिणो व्रह्मविन्मानि- 

तां बुद्धा तं जिज्ञासमानौ तम्मै उ भिक्षां न ददतुः न 

दत्तवन्तौ ह किमयं वक्ष्यतीति ॥ 

स हावाच महात्मनश्चतुरो देव एकः 
कः स जगार सखुवनस्य गोपास्तं कापेय 

नाभिपदयान्ति मतयो जभिपरतारिन्वहुधा 
वसन्तं यस्मे वा एनदन्नं तस्मा एतन्न द्- 

तामिति ॥ ६॥ | 
स ह् उवाच ब्रह्मचारी महात्मनश्चतुर इति द्वितीयाब्हु- 

वचनम् । देव एकः अग्न्यादीन्वायुवोगादीन्प्राणः । कः 



२१६ छन्दोम्योपनिषद्धाप्ये [ख. 

सः प्रजापतिः जगार प्रसितवान । कः स॒ जागरेति भञ्- 

मेके । मुबनश्य मवन्यस्मिन्मूतानीति सुवनं भूरादिः सर्वो 

रोकः तस्य गोपाः गोपायिता रक्षिता गोप्यथेः । तं कं 
प्रजापतिं हे कापेय नाभिपदयन्ति न जानन्ति मत्याः मग- 

णध्माणोऽविवेकिनो वा हे अभिप्रतारिन बहुधा अध्यात्मा- 

यिदेवताधिमूतप्रकपिः वसन्तम् । यस्म तरै एतत् अहन्यहनि 
अन्नम् अदनायाहियते संस्क्रियत च, तस्मे प्रजापतये एत- 

दन्नं न दत्तमिति ॥ 

तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः 
प्रस्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजाना 

हिरण्यदध्ष्रो बभसोऽनसरिभहान्तम- 
स्य महिमानमाहुरनयमानो यद्नन्नम- 
तीति वे वय व्रह्यचारिन्नेदसुपास्मदे द्- 
्ास्मै भिक्षामिति ॥ ७ ॥ 

तदु ह ब्रह्मचारिणो वचनं शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः 
मनसा आरोचयन् बह्मचारिणं प्रयेयाय आजगाम । गल्ना 

च आह यं त्वमवोचः नाभिपद्यन्ति म्यौ इत्ति, तं वयं 
पश्यामः । कथम् १ आत्मा स्वस्य स्थावरजङ्कमस्य । किंच 
देवानामगन्यादीनाम् आत्मनि संहय भरसित्वा पुनर्जनयिता 
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उत्पादयिता वायुरूपेणायिदैवतमगन्यादीनाम् | अध्यास्मं 

च प्राणरूपेण वागादीनां प्रजानां च जनितं । अथवा 

आत्मा देवानामश्चिवागादीनां जनिता प्रजानां स्थावरजं- 

गमानाम् । हिरण्यरदष्ूः असृतदंश्रः अभग्रदंध्र् इति यावत् । 

बभसो भक्षणक्ीकः । अनसूरिः सूरिर्मेधावी न सूरिरस्- 

रिस्तव््रतिषेधोऽनसूरिः सूरिरषेय्थः । महान्तमतिप्रमाण- 
मप्रमेयमस्य प्रजापतेमहिमानं विभूत्तिम आहुव्ह्मविद्ः । 
यस्मात्खयमन्यैरनद्यमानः अभक््यमाणः यदनन्नम॒ अग्नि 

वागादिदेवतारूपम् अत्ति मक्चयतीति । वा इति निर्थेकः । 

वयं ह ब्रह्मचारिन्, आ इदम् एवं यथोक्तछक्चणं ब्रह्म 

वयमा उपास्महे । वयमिति व्यवहितेन संबन्धः । अन्ये 

न वयसिदसुपास्महे, किं तरि परमेव ब्रह्म उपास्महे इति 

वर्णयन्ति । दन्तास्मे भिक्षामिलवोचद्भयान् ॥ 

तस्माउ ह ददुस्ते वा एते पश्चान्ये 
पञ्चान्ये दद सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सर्वासु 
दिक्ष्वन्नमेव दहा करत सैषा विराडन्नादी 

तयेद्« सवं दष्ट ̂  सवैमस्येदं दं भव- 
्यन्नादौो भवति य एवंवेद् य एवं वेद् ॥ 

हति वतीयः खण्डः ॥ 
४ (, 1.2 
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तस्मा उह ददुः तेहि भिक्षाम । ते वरै ये प्रस्यन्ते 

अगन्याद्यः यश्च तेषां प्रसिता वायुः पञ्चान्ये वागादिभ्यः) 

तथा अन्ये तेभ्यः पश्चाध्यात्मं वागादयः प्राणङच, ते मर्वे 

द्र भवन्ति संख्यया, दशर सन्तः तत्कृतं भवति त, चतुरङ्क 

एकायः एवं चत्वारस्त्यङ्कायः एवं चयोऽपरे व्यङ्कायः एवे द्राव- 

न्यावेकाङ्कायः एवमेकोऽन्यः इत्येवं दृश सन्तः तत्छरतं भवत्ि। 

यत एवम् , तस्मात् सवौसु दिक्षु दशस्वप्यगन्याद्या वागाययाश्च 

द्श्संख्यासामान्यादन्नमेव, ' दज्ञाक्षारा विराद् ' ‹ चिराडन्नम ' 

इति हि श्रुतिः } अतोऽत्नमेव, दक्चमंख्यत्वात् । तत एवं देश 

कृतं कृतेऽन्तमावान् चतुरङ्कायत्वनत्यवाचाम । सषा विराद् 
दशसंख्या सती अन्नं च अन्नादी अन्नादिनी च कृतत्वेन । 

कृते हि दजञसख्या अन्तभूता, अतोऽन्नमन्नादिनी च सा| 

तथा विद्धान्द्षदेवतात्मभूतः सन् विराट्स्वेन दशसंख्यया 

अन्नं कृतसंख्यया अन्नादी च । तया अन्नान्नादिन्या इदं सर्व 

जगत् दश्चदिकसस्थं दषं कृतसंख्याभूतया उपड्ब्धम् । एवंविद 
अस्य सर्व छृतसंख्यामूतस्य दञ्चदिक्संबद्धं दृष्टम् उपठब्धं 
मवति । किंच अन्नादश्च भवति, य एवं वेद यथोक्तदर्घी | 
द्विरभ्यासः उपासनसमाघ्यथः ॥ 

इति तृतीयखण्डमाप्यम् ॥ 



चतुर्थः खण्डः ॥ 

सलयकामो ह जाबाला जबालां माल- 

रमामन्त्रथां चक्रे ब्रह्मच भवति यिव- 
त्स्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीनि ॥ १॥ ` 

सर्व वागाच्यग्न्यादि च अन्नान्नाद्त्वसंस्तुतं जगदेकीक्रय 

षोडशधा प्रविभज्य तम्मिन्त्रह्मटष्टि्विधात्व्येल्यारभ्यते । 

श्रद्धातपसोव्रह्योपासनाङ्गत्वप्रदशैनाय आख्यायिका । सय- 

कामो ह नामतः, ह-शब्द देतिद्याथः, जवाराया अपस्य 

जावारः जवालां स्वां मातरम् आमन्त्रयांचक्रे आमन्त्रित 

वान् । ब्रह्मचर्यं स्वाध्यायग्रहणाय हे मवति विवत्स्यामि 

आचायर, किंगोत्रोऽदहं किमम्य मम गोत्रं सोऽहं किंगो- 

त्रो जु अहमस्मीति ॥ 

सा दहैनखुवाच नादमतद्रेद तात यद्भो- 
चस्त्वमसि बहदं चरन्ती परिचारिणी 

यौवने त्वामटभ्ने साहमेतन्न चेद् यद्रा 

लस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि स- 



२२० छान्दाग्योपनिषद्धाप्ये खि. 

लयक्ामो नाम त्वमसि स सल्यकाम एव 

जाबालो त्रवीथा इति ॥ २॥ 

एवं प्रष्टा जबाला सा ह एनं पु्रञुवाच--नाहमेतत तव 

गोच्नं वेद, हे तात यद्वोत्रसत्वमसि । कस्मान्न वेत्सी्युक्ता 

आह-- बहु भकैगृहे परिचयोजातमतिथ्यभ्यागतादि चर- 

न्ती अहं परिचारिणी परिचिरन्तीति परिचरणकशीरैवाहम् , 

परिचरणचित्ततया गोत्रादिस्मरणे मम मनो नाभूत् । यौवने 

च तत्काले स्वामरमे छन्धवत्यस्मि । तदैव ते पितोपरतः; 

अतोऽनाथा अहम , साहमेतन्न वेद यद्रोच्रस्त्वमसि । जबाला 

तु नामाहमस्मि, सलयकामो नाम त्वमसि, सत्वं सल्यकाम 

एवाहं जावालोऽस्मीयाचायांय ब्रुवीथा ; यद्याचार्येण पष्ट 

इलयाभेप्रायः ॥ 

सह हारिदुमत गौतममेत्योवाच न- 

हयच्यं भगवति वत्स्याम्युपेयां भगव- 
न्तभिति ॥ ३॥ 

< होवाच किंगोत्रो जु सोम्यासी- 

ति स होवाच नाहमेतद्वेद मो यद्धोच्रो- 

ऽहमस्म्यप्रच्छं मातर सा मा प्रलयत्रवी- 
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इहह चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वा- 

मरखुमे साहमेतन्न वेद् यद्धोच्नस्त्वमसि 

जारा तु नामाहमस्मि सलयकामो नाम 

त्वमसीति सोऽह सलयकामो जाबालो 

ऽस्मिभोहइति॥४॥ 

स॒ह सलयकामः हारिद्रुमतं हरिहुमतोऽपल्यं हारि- 

मतं गौतमं गोत्रतः एत्य गत्वा उवाच-- न्यचर्य भग- 
वति पूजावति त्वायि बल्सामि अतः उपेयाम् उपगच्छेयं 
शिष्यतया भगवन्तम् इत्युक्तवन्तं तं ह उवाच गौतमः--कि- 

गोत्रः नु सोम्य असीति, विज्ञातकुख्गोत्नः शिष्य उपनेतव्यः ; 

इति प्रष्ठः प्रदाह सलयकामः । स ह उवाच--- नाहमेतद्रेद 

भो, यदरोत्रो ऽहमस्मि; किं तु अप्रच्छं प्ष्टवानस्मि मातरम् ; 

सा मया प्रष्टा मां प्रयत्रवीन्माता; चहृहं चरन्तीलयादि 

पूववत् ; तस्या अहं वचः स्मरामि; सोऽहं सलक्रामो जावा- 

रोऽस्मि भो इति ॥ 

५ होवाच नैतदब्राह्यणो विवक्तुम- 

हति समिध सोम्याहरोप त्वा मेष्ये न 
सलाद्गा इति तमुपनीय कूदानामव- 
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खानां चतुःरखता गा निराक्रुलयोवाचेमाः 

सोम्थानुसंबजेति ता अभिप्रस्थापयस्लु- 
वाच नासदहस्रेणावर्तैयेति स ह् वर्षगणं 
प्रोवास ता यदा सहस्र ̂ संपेदुः ॥ ५॥ 

इति चतुधैः खण्डः ॥ 
[+ तं ह॒ उवाच गौतमः--नैतद्रचः अब्राह्मणो विदोषेण 

वक्तुमर्हति आजंवा्थसंयुक्तम् । ऋजवो हि ब्राह्मणा नेतरे 

खभावत्तः । यस्मान्न सव्यान् ब्राह्यणजातिधर्मात्त अभा: 

नापेतवानस्षि, अतः ब्राह्मणं स्वामुपनेष्ये ; अतः संस्कारार्थं 

होमाय समिधं सोम्य आहर, इत्युक्त्वा तमुपनीय कृशा- 

नामवलानां गोयूधान्निर रत्य अपकृष्य चतुःकता चत्वारिशच- 

तानि गवाम उवाच---इमाः गाः सोम्य अनुसंत्रज अनुगच्छ । 

इत्युक्तः ता अरण्यं प्रस्यभिभ्रस्थापयज्नुवाच-- नासहसरेण 

अपूर्णेन सहस्रेण नावततेय न प्रत्यागच्छेयम् । स एवमुक्ता 

गाः अरण्यं तृणोद्कबहुरं इन्द्ररहितं प्रवेदय स॒ह वर्षगणं 

दीर्ध प्रोवास प्रोषितवान् । ताः सम्यग्गावः रक्षिताः यदा 

यस्मिन्काठे सहसरं संपेदुः संपन्ना बभूवुः ॥ 

इति चतुथेखण्डभाष्यम् ॥ 



पञ्चमः खण्डः ॥ 

अथ हैनख्षमोऽभ्युवाद सत्यकाम 
इति भगव इति इ प्रनिद्युश्राव प्रासाः 

सोम्य सहस्र स्मः प्रापय न आचाय- 
कुरुम् ॥ १॥ 
तमेतं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं वायुदेवता दिकमेबन्धिनी 

तुष्टा सती कऋषभमनुप्रविर्य ऋषभभावमापन्ना अनुग्रहाय 
अथ ह एनसृषभोऽभ्युवाद् अभ्युक्तवान मत्यकामर३ इति 

संबोध्य । तम असौ सत्यकामो भगव इति ह प्रतिद्ुभ्राव 

प्रतिवचनं ददौ । प्राप्ताः सोम्य सहखं स्मः, पूणां तव 

परतिज्ञा अतः प्रापय नः अस्मानाचार्यकुरुम ॥ 

ब्रह्मणश्च ते पादं बवाणीति ब्रवीतु मे 

भगवानिति नस्ते होवाच प्राची दिच्छला 
प्रतीची दिक्ला दक्षिणा दिक्लोदीची 

दिक्ररेष वै सोम्य चतुष्कलः पादा ब्रह्य- ` 
णः प्रकाद्ावान्नाम | २॥ 

किंच अहं ब्रह्मणः परख ते तुभ्यं पादं त्रवाणि कथ- 

यानि । इत्युक्तः प्रत्युवाच वीतु कथयतु म मद्यं मग- 
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वान् । इव्युक्तः उरषभः तस्मै सयकामाय ह उवाच-- 

प्राची दिक्कङा ब्रह्मणः पादस्य चतुर्थो भागः । तथा प्रतीची 

दिक्खा दक्षिणा दिका उदीची दिक्षा, एष वै सोम्य 

ब्रह्मणः पादः चतुष्कंटः चतस्रः कठा अवयवा यस्य 

सोऽयं चतुष्कः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम प्रकाश्चवा- 

निदलेव नाम अभिधानं यस्य । तथोत्तरेऽपि पादाखरयश्चतु- 

ष्का ब्रह्मणः ॥ 

स य एतमेवं विद्राश्तुष्कलं पाद् 

ब्रह्मणः प्रकादावानित्युपास्ते प्रकाहावान- 
स्मिद्धीके मवति प्रका्ावतो ह लोका- 

ज्जयति य एतमेवं विद्रा्तुष्कलं पादं 
ब्रह्मणः प्रकाङावानित्यु पास्ते ॥ ३॥ 
स यः कश्चित् एवं यथोक्तमेततं ब्रह्मणः चतुष्कटं पादं 

विद्वान् प्रकाश्वानिलनेन गुणन विशिष्टम् उपास्ते, तस्यदं 

फर्म -- प्रकाशचवानस्मिहठीके भवति प्रख्यातो भवतीलयथैः ; 
तथा अदृष्टं फरम्-~- प्रकाशवतः ह छोकान् देवादिसंबन्धिनः 

मृतः सन् जयति प्राप्रोति; य एतमेवं विद्धान् चतुष्कं 

पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानिस्युपास्ते ॥ 

इति पश्चमखण्डभाष्यम् ॥ 



षष्टः खण्डः ॥ 

अभ्रिष्टे पाद् वक्ततिस ह श्वोभूते 
गा अनभिपस्थापयांचकार ता यत्राभि 

सायं बभ्नूवुस्तच्ाभेसुपसमाधाय गा उ- 
परूध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्पो- 

पविते ॥ 

सोऽभ्निः ते पादं वक्तेत्युपरराम ऋषभः । सः सत्य 
कामः ह श्चोभूते परेयुः नैत्यकं नित्यं कमै कृत्वा गाः 
अभिग्रस्थापयांचकार आचा्यङ्ुङं प्रति । ताः इनैश्चरन्त्यः 

आचायङ्घलाभिसुख्यः प्रिता: यत्र यस्मिन्काले देशेऽभि 

सायं निश्ायामभिसंबभूवुः एकत्राभिमुख्यः संभूताः, तच्रा- 

भरिुपसमाघाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः भराच्छु- 

ख; उपविवेश ऋषभवयचो ध्यायन् ॥ 

तमश्रिरमभ्युवाद् सत्यकामरे इति भग- 

व इति ह प्रातिद्ुखाव ॥ २॥ 

तमभ्निरभ्युवाद सलयकामद३े इति संबोध्य । तम॒ असौ 
सलयकामो भगव इति ह प्रतिद्युश्राव प्रतिवचनं ददौ ॥ 

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति 
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चीतु मे भगवानिति तस्म होवाच परथिवी 

कलान्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः क- 

रेष चै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो- 
ऽनन्तवान्नाम ॥ ३॥ 

[3 [क 

बरह्मणः सोम्य ते पाद् ब्रवाणीति । व्रवीतु मे भगवानिति । 
तस्यै ह उवाच, प्रथिवी कला अन्तरिक्षं कटा द्यौः कठा ससुरः 
कटेलयात्ममोचर्मेव दशनमधिरव्रवीत् । एष वै सोम्य चतु- 

पकः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥ 

सय एतमेवं विद्धाभतुष्कलटं पादं 

ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युषास्तेऽनन्तवानस्मि- 
होक भवलयनन्तवतो हद लोकाञ्जयति 
र एतमेवं विद्भा५यतुष्करलं पादं बरह्मणो- 
ऽनन्तवानित्युषास्ते ॥ ४॥ 

इति षष्टः खण्डः ॥ 

स यः कश्चित् यथेक्तं पादमनन्तवत्त्वेन गुणेनोपास्ते, 

स तथैव तद्ुणो भवलयस्मिं्टोके, सतश्च अनन्तवतो ह रो- 
कान् स जयति; य एतमेवमिव्यादि पूरवैवतत् ॥ 

इति षष्ठखण्डभाष्यम् ॥ 



सप्तमः खण्डः ॥ 

दभ्सस्ते पादं वक्तेति सदह श्वोभूत 
गा आभिप्रस्थापयांचकार ता यत्राभि 

सायं वभूवुस्तवाभ्निसुपसमाघाय गा 

उपरुध्य समिधमाधाय पञ्चाद्ग्नेः प्राङ्- 
पोपविवेदा ॥ १ ॥ 

न५ ह स उपनिपल्याभ्युवाद् सलयका- 

मरे इति भगव इति हं प्रतिद्युश्चाव ॥२॥ 

सोऽभ्चिः हंसः ते पादं वक्तेतयुक्त्वा उपरराम । हंस आ- 

दिव्यः, शोधात्पतनसामान्याच्च । सह श्वोभूते इल्यादि 
समानम् ॥ 

बरह्मणः सोम्य ते पाद् वाणीति जवी- 

तु मे भगवानिति तस्मै दोवाचाग्निः 
कला सूये; कला चन्द्रः कला विद्युत्कङै- 
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[~ 
घ वै सोम्य चतुष्कलः पादा ब्रह्मणो 

उ्योतिष्मान्नाम ॥ ३॥ 

स य एतमेवं विद्रा<्यतुष्करं पादं 

बरह्मणो ल्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिः 

ष्मानस्मिहटीके मवति ज्योतिष्मतो ह 

लोकाञ्जयति य एतमेवं विदा<उअतुष्कलं 

पादं बरह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ठ ॥ 

इति सप्रमः खण्डः ॥ 

अस्निः कला सूर्यैः कठा चन्द्रः कला विदुस्करैष वै 

सोम्येति उ्योति्विषयमेव च दर्शनं प्रोवाच; अतो हंसख् 

आदित्यत्वं प्रतीयते । विद्रत्फल्म्--अयोतिष्मान् दीपरियु- 

क्तो ऽस्मिह्ठीके भवति । चन्द्रादित्यादीनां ज्योतिष्मत एव 

च मृत्वा छोकान् जयति । समनयुत्तरम ॥ 

इति सक्तमखण्डभाप्यम् ॥ 

% ५ 



अश्मः खण्डः ॥ 

महुष्टे पादं वक्ततिसदह श्वोभूते गा 

अभिप्रस्थापयांचकार ता यच्राभि सायं 

वभूवुस्तच्रािसुपसमाधाय गा उपरुध्य 

समिधमाधाय पञ्चादश्रः पराङ्पोपवि- 
वेका ॥ १॥ 

हंसोऽपि मष्ट पादं वक्तेत्युपरराम । मधुः उदकचरः 
पक्षी, स॒ च अप्संवन्धस्राणः । स ह श्रोभूते इ्यादि 
पूववत् ॥ 

त॒ मटुरुपनिपलयाभ्युवाद् सव्यकाभर 

इति भगव 'हति ह प्रतिद्युञ्चाच ॥ २॥ 

बरह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ्- 
वीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच पाणः 

कला चक्रुः कला शओरोच्रं कला मनः करैष 
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वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयत- 
नवान्चाम ॥ ३॥ 

स च महः प्राणः खविषयमव च दरानञुवाच प्राणः 

करेत्याद्रायतनवानित्येवं नाम । आयतनं नाम मनः सर्व- 

करणापहतानां भोगानां तद्यस्मिन्पादे विद्यत इत्यायतनवा- 

न्नाम पादः ॥ 

स य एतमेवं विद्धां्खतुष्करं पादं 

त्रह्मण आयतनवानित्युपास्त जायततनवा- 

नस्मिह्छीके भवत्यायतनवतो द लोकाञ्च- 

यति य एतमेव विन्रा<यतुष्कटं पादं 

ब्रह्मण आयतनवानि्युपास्ते ॥ ४॥ 

इति अष्टमः खण्डः ॥ 

तं पादं तथैबोपास्ते यः स आयतनवान् आश्रयवान् - 

स्मिंछछोके भवति । आयतनवत एव सावकार्ांशोकान्मृतो 
जयति । य एतमेवमित्यादि पूववत् ॥ 

इति अष्टमखण्डभाष्यम् ॥ 



नवमः खण्डः ॥ 

६. 

पाप हाचाय॑कुलं तमाचार्योऽस्युवाद् 

सखयकामरे इति भगव इति द प्रतिद्यु 

स्राव ॥ १॥ 

स प्वं ब्रह्मवित्सन् प्राप ह प्राप्रावानाचार्यक्कुरम । 

तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकामे इत्ति; भगव इति ह प्रति- 

ञुश्राव ॥ 

ब्रह्मविदिववे सोम्य मनासि कोनु 

त्वानुदरासयन्य मसुष्मेभ्य इति ह प्र- 

तिजज्ञ भगवारस्त्वव मे कामे ब्रूयात् ॥ 
ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि । प्रसन्नेन्द्रियः प्रहभितवद्- 

नश्च निश्चिन्तः करतार्थो ब्रह्मविद्धवति । अत आह आचार्यो 

जरह्यविदिव भासीति; को न्विति वितकंयञ्चुवाच---कस्त्वाम- 

नुश्ासेति । स च आह् सलयकामः अन्ये मनुष्येभ्यः । 

देवत मामनुशिष्टवयः । कोऽस्यो भगवच्छिष्यं मां मनुष्यः 

सन् अनुरासितुस॒त्सहेतयभिभ्रायः । अतोऽन्ये मलुष्येभ्य 
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इति ह प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञातवान् । भगवांस्त्वेव मे कमि ममे- 

च्छायां ्रूयात्त किमन्यैरुक्तेन, नाहं तद्रणयामील्यभिप्रायः ॥ 

फ ५५ शरुत ९ दयेव मे भगवदृश्चोभ्य आचाय 
[ कन 

द्वेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापतीति 
२, 

तस्मै हैतदेवोवाचाच्र इ न किंचन वीया- 

येति कीथायेति ॥ ३ ॥ 

इति नवमः खण्डः ॥ 

किंच शृतं हि यस्मात् मम विद्यते एवास्मिन्नर्थे भगवहू- 

रोभ्यो भगवत्समेभ्यः ऋषिभ्यः । आचार्याद्धैव विद्या विदिता 

साधिष्ठं साधुतमल्वं प्रापति प्राप्नोति ; अतो भगवानेव त्रूया- 

दि्युक्तः आचायः अत्रव तस्मै तामेव दैवततैरुक्तां बिद्याम्। 
अत्रह न किंचन षोडरकटविद्यायाः किंचिदेकदेश्चमान्नमपि 

न वीयाय न विगतमिलयथैः । द्विरभ्यासो विच्यापरिसमा- 

स्यथः ॥ 

इति नवमखण्डमाष्यम् ॥ 



दशमः खण्डः ॥ 
र. 

पुननरद्यविद्यां प्रकारान्तरेण वक््यामीटलयारभते गत्ति च 

तद्िदोऽभ्रिविग्रां च । आख्यायिका पूवेवच्छरदधातपसोनेद्य- 
विव्यासाधनव्वप्रदशैनाथौ-- 

उपकोसल्रद वै कामलायनः सत्य- 
क्रा जाबाले ब्रह्मचयेसुवास तस्य दं 
द्वाद वषोण्यग्रीन्परिचचार सद स्मा- 
न्यानन्तेवासिनः समावतयस्स्त ५ ह स्मै- 
च न समावतेयति ॥ १॥ 
उपकासखो ह वै नामतः कमछस्यापत्यं कामदायनः 

सयकामे जाबा ब्रह्मचर्यमुवास । तस्य, ह् रएेतिद्या्थः, 

तस्य आचाम्य द्वादश वषीणि अभ्नीन्परिचचार अभ्रीनां 

परिचरणं कृतवान् । स॒ह स्म आचार्यैः अन्यान्त्रह्मचा- 

रिणः स्वाध्यायं प्राहयित्वा समावतेयन् तमेवोपकोसख्मेकं 

न समावतयति स्मदह्॥ 

तं जायोवाच तषो बह्यचारी कुखल- 
मग्रीन्परिचनचारीन्मा त्वाग्नयः परिपरवो- 
चन्पन्रह्यस्मा इति तस्मै हापोच्यैव प्रवा 
सांचक्रे ॥ २॥ 

४ (1. 1. 3 
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तप॒ आचार्यं जाया उवाच-- तप्रो ब्रह्मचारी कुशं 

सम्यक् अग्नीन् परिचचारीत् परिचरितवान; भगवांश्च 

अभ्निषु भक्तं न समावतेयति ; अत्तः अम्मद्भक्तं न समा- 

वर्तयत्तीति ज्ञात्वा स्वाम् अग्नयः मा परिप्रवोचन् गर्ही तव 

मा क्यु? ; अतः प्रहि अस्मै विद्यामिष्टठाम उपकोसखा- 

यति । तस्मै एवं जायया उक्ताऽपि ह॒ अप्रोच्यैव अनुक्त्मैव 

किंचित्परवासांचक्रे प्रबसित्तवान ॥ 

सह व्याधिनानशितुं दध्र तमाचा्थ- 
जायोचाच ब्रह्मचारिन्चरान किंनु नाश्चा- 
सीति सख टोवाच बहव इमेऽस्मिन्पुरूच 
कामा नानाद्यथा व्याधिभिः प्रतिपूर्ण 
ऽस्मि नाकिष्यामीति ॥ ३॥ 

स ह उपकोसखः व्याधिना मानसेन दुःखेन अनरितुम 

अनशनं ककं परे धृतवान्मनः । तं तूष्णीमश्न्यागारे ऽवस्ि- 
तम॒ आवचायेजायोवाच--हे ब्रह्मचारिन् अद्यान भुङ्क्ष्व, किं 

लु कस्मान्नु कारणान्नाञ्नसि ? इति । स ह उवाच--- बहवः 

अनेकेऽस्मिन्पुरुषेऽद्ृतार्थ प्राकृते कामाः इच्छाः कर्तव्यं प्रति 
नाना अलययः अतिगमनं येषां व्याधीनां क्व्यचिन्तानां ते 

+ 

नानालययाः व्याधयः कर्तव्यताप्रापतिनिमित्तानि चित्तदुःखा- 
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नीलैः ; तैः प्रतिपूर्णोऽस्मि; अतो नाशिष्यामीति ॥ 

अथ ाप्नयः समूदिरे त्तो ब्रह्मचारी 
कुराल नः पयेचारीद्धन्तास्मे परनत्रवामेनि 
तस्मै दोचुः प्राणो जह्य कं ब्रह्म खं 
्रह्यति ॥ ४॥ 
उक्त्वा तूष्णींभूते ब्रह्मचारिणः अथ ह अम्नयः शुश्रूष 

यावजिताः कारुण्याविष्टाः सन्तः त्रयोऽपि समूदिरे संभू- 
योक्तवन्तः-- हन्त इदानीम अस्मे ब्रह्मचारिणे अस्मद्धक्ताय 

दुःखिताय तपस्िने श्रदधानाय स्वेऽबुश्चास्मः अनुप्रत्रवाम 

नरह्मविद्याम् , इति एवं संग्रधाय, तस्मै ह् उतु: उक्तवन्तः-- 

प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति ॥ 

स होवाच विजानाम्यहं यत्पाणो ब्रह्म 

कंचतुखंचन विजानामीति ते दोचु- 

द्रावय कं तदेव स्वं यदेव खं तदेव कामि- 

ति प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः ॥५॥ 
इति दशमः खण्डः ॥ 

स ह उवाच ब्रह्मचारी-- विजानाम्यहं यद्धवद्धिरुक्तं प्र- 

सिद्धपदाथंकत्वास्राणो नचेति, सः यस्मिन्सति जीवने यदपः 
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गमे च न भवति, तस्मिन्वायुविशेषे छोके रूढः ; अतः युक्तं ` 

ब्रह्मत्वं तस्य ; तेन प्रसिद्धपदाथकत्वाद्विजानाम्यहं यसपाणो ब्- 

हेति । कं चतुखं चन विजानामीति। ननु कंखंशब्दयोरपि 

सुखाकाशविषयस्वेन प्रमिद्धपदाथकत्वमेव, कस्माद्रद्मचारि- 

णोऽज्ञानम ? नूनम , सुखस्य कंराब्दवाच्यम्य क्षणप्र्वंसि- 

त्वात् खशव्द्वाच्यस्य च आकाश्चस्याचेतनस्य कर्थं ब्रह्म 

त्वमिति मन्यते ; कथं च भगवतां वाक्यमप्रमाणं स्यादिति; 

अतो न विजानामीलयाह् । तम एवमुक्तवन्तं ब्रह्मचारिणं त 

ह अग्नय उचुः-- यद्वाव यदेव बयं कम् अवोचाम, तथैव 

खम् आकारम् , इत्येवं खेन विशेष्यमाणं कं विषयेन्द्रियसं- 

योगजासुखान्निवर्तितं स्यात्-- नीदेनेव विशेष्यमाणसुत्प॑खं 
रक्तादिभ्यः । यदेव खम् इद्याकाश्चमवोचाम, तदेव च कं 

सुखमिति जानीहि । एवं च सुखेन विशेष्यमाणं खं भौति- 

काद चेतनात्ान्निवत्तितं स्यात््- नीरोत्पर्वदेव । सुखमाका- 

सस्थं नेतरौ किकम् , आकारां च सुखाश्रय नेतरद्धौतिकमि- 

यथः । नन्वाकाडं चेत् सुखेन विङेषयितुभिष्टम् , अस्त्न्य- 

तरदव विरशेषणम्-यद्वाव कं तदेव खम् इति, अतिरिक्तमि- 

तरत्; यदेव खं तदेव कमिति पूवैविश्ेषणं वा; ननु सुखा- 
काशयोरभयोरपि लौकिकघुखाकादाभ्यां व्याव्रत्तिरिषटेत्य- 
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बोचाम । सुखेन आकारो विशेषिते व्यावरत्तिरुभयोरथप्रात्रैवेति 
चन् , सलयमेवम् ; किंतु सुखेन विरोषितस्यैव आकाश्चस्य ध्ये- 

यत्वं विहितम् ; न त्वाकाश्चगुणस्य विरोषणस्य सुखद ध्ये- 
यत्वं विदितं स्यात् , विशेषणोपादानस्य बिरोष्यनियन्तृतवे- 

नैवोपक्षयात् । अतः खेन सुखमपि विशेष्यते ध्येयत्वाय । 

कुतश्च तननिश्चीयते £ कंशब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसंबन्धात् कं 

बरह्मति । यदि हि सुखगुणविरिष्टस्य खख ध्येयत्वं विव- 

क्षितं स्यात्; कं खं ब्रह्मेति ब्रूयुः अग्नयः प्रथमम् । न 

चैवमुक्तवन्तः । किंतर्हि कं ब्रह्म खं ब्रह्येति। अतः 

ब्रह्मचारिणो मोदापनयनाय कंखंशब्दयोरितरेतरविरेषणवि- 

शोष्यत्वनिर्दश्लो युक्तं एव यद्वाव कमिलयादिः । तदेतदभ्चिभि- 

रुक्तं वाक्याथेमस्मद्रोधाय श्रतिराह-- प्राणं च ह अस्मै 

ब्रह्मचारिणे, तस्य आकाशः तदाकाश्चः, प्राणस्य संबन्धी 

आश्रयत्वेन हाद आकारा इद्यथेः, सुखगुणवन्त्वनिर्दे शात्; 

तं च आकाशं सुखगुणविरिष्टं ब्रह्म त्ख च प्राणं ब्रह्म 

संपकोदेव त्रह्येत्युभयं प्राणं च आकाशं च समुचय 
ब्रह्मणी उचुः अग्नय इति ॥ 

इति दशमखण्डभाष्यम् ॥ 

ॐ --------~ 



एकाद राः खण्डः ॥ 

अथ हैनं गादैपल्योऽनु खास प्रथिन्य- 

भरिरन्नमादिख इति थ एष आदिय पुरूषो 

दर्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ 

संभूयाग्रयः ब्रह्मचारिणे ब्रह्म उक्तवन्तः । अथ अन- 
न्तरं प्रयेकं खस्वविषयां विद्यां वक्तुभरेभिरे । तत्र आदौ 
एनं बह्मचारिण गाहपलयः अग्निः अनुशदास--प्रथिव्यभ्नि- 

रन्नमादिलय इति मैताश्चतस्लस्तनवः । तत्न य॒ आदिय एष 

पुरुषो दशयते, सोऽहमस्मि गाहपयोऽप्भिः, यश्च गारहैपलयो- 

ऽरि: स एवाहमादिये पुरुषोऽस्मि, इति पुनः परावृत्य स 

एवाहमस्मीति वचनम् । प्रथिव्यन्नयोरिव मोज्यत्वरक्षणयोः 

संबन्धो न गाहपलादिययोः । अनतृत्वपक्तृतप्रकाशनधमो 

अविशिष्टा इल्यतः एकस्वमेवानयोर्यन्तम् । प्रथिव्यन्नयोस्तु 

भोञ्यसेन आभ्यां संबन्धः ॥ 

स य एतमेव विद्धानुपास्तेऽपहते पाप- 

कृत्यां लोकी भवति सवेमायुरोति ज्यो- 



११. चतुर्थोऽध्यायः । २३९ 

ग्जीवति नास्याचरपुरंषाः क्षीयन्त उप 

वथं तं सुञ्रामोऽस्मि «अ लोकेऽसुष्मि्च 

य एतमेवं विद्रालुपास्ते ॥ २॥ 

इति एकादशः खण्डः ॥ 

स यः करिचत् एवं यथोक्तं गा्हपलयमभ्मिम् अन्नान्ना- 

दत्वेन चतुधौ प्रविभक्तम् उपास्ते, सोऽपहते विनाशयति 

पापकरलां पापं कमं । लोकी छोकवांङचास्मदीयेन छोकेना- 

मेयेन तद्वान्भवति यथ। वयम् । इह च छोके स्वै वषैशतम् 
आयुरेति प्राप्रोति । ज्योक् उञ्ञ्वलं जीवति नाघ्रर्यात 

इयेतत् । न च अस्य अवराद्च ते पुरुषादच अस्य विदुषः 

संततिजा इयथः, न क्षीयन्ते संतत्युच्छेदो न भवती- 

दर्थः किंच तं वयम् उपञुखामः पाख्यामः अस्मि्च 

लोके जीवन्तम् अमुष्मि पररोके । य॒ एतमेवं विद्राु- 

पास्ते, यथोक्तं तस्य तत्फरमिलयथैः ॥ 

इति एकादशसण्डमाष्यम् ॥ 

“गर् 



द्राः खण्डः ॥ 

अथ हैनमन्वादा्यपचनोऽनुरारासा- 
पो दिरो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति य 
एष चन्द्रमसि पुरुषो ददयते सोऽदमसि 
स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 

सथ एतमेवं चिद्धानुपास्तेऽपटते पाप- 
कयां लोकी मवति सवैमायुरेति ज्यो- 
ग्जीवाति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप 
चयं तं अुञ्लामोऽस्मि् लोकेऽसुष्मि 
य एतमेव विद्धालुपास्ते ॥ २॥ 

' अथ ह् एनम् अन्वाहार्यपचनः अनुशशास दक्चिणाभ्निः- 
आपो दिश्चो नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम॒ चतसखस्तनवः 

चतुधौ अहमन्वाहा्यपचने आत्मानं प्रविभञ्यावस्थितः । 
तत्र य एष चन्द्रमसि पुरुषो दश्यते, सोऽहमस्मि, स एवा- , 

हमस्मीति पूर्ववत् । अन्नसंबन्धाञ्ज्योतिष्ठुसामान्याच अन्वा- 

हायंपचमचन्द्रमसोरेकत्वं दक्षिणदिक्संबन्धच । अपां नक्ष 

तराणां च पूर्वदन्नतवेनैव संबन्धः, नक्षत्राणां चन्द्रमसो मो- 
ग्यत्वप्रसिद्धेः । मपामन्नोत्पादकत्वादन्नवं दक्षिणामनेः-- प्रथि- 

वीवद्भाहपयस्य । समानमन्यत् । 
इति द्रादशखण्डभाष्यम् ॥ 



जयोदशः खण्डः ॥ 

अथ दैनमाहवनीयोऽनुशारास प्राण 

आकारो बयौर्विद्युदिति य एष विद्य॒ 

ति परुषो दद्यते सोऽदमस्मि स एवा- 

हमस्मीति ॥ १॥ 

स य एतमेवं विद्रानुपास्तेऽपदते पाप- 

करलं लोकी भवति सवेभायुरेति ञ्या- 
ग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप 

वयं तं सुखामोऽस्मिश्य लोकेऽसुष्मि < 

इच य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 

इति जयोदश्ञः खण्डः ॥ 

अथ ह एनमाहवनीयोऽनुश्चश्चास-प्राण आकाशो द्योर्वि- 

यदिति ममाप्येताश्चतस्स्तनवः । य एष विद्युति पुरुषो द- 

इयते, सोऽहमस्मीयादि पूववत् सामान्यात् । दुस्वाकाञ्च- 

योः खाश्रयत्वान् विद्यदाहवनीययोः भोग्यत्वेनैव संबन्धः । 

समासमन्यत् ॥ ॥ 

इति अयोदराखण्डभाष्यम् ॥ 



चतुर्दशः खण्डः ॥ 
ते होचुरुपकोसखेषा सोम्य तेऽस्मदि 

यात्मविया चाचायस्तु ते गति वक्तत्या- 
जगाम हास्याचायस्तमाचा्योऽभ्युवादो- 
पकासल३े इति ॥ १॥ 

ते पुनः संभूयोचुः ह--उपकोसल एषा सोस्य ते तव 
अस्मद्ि्या अभ्निविधेत्यधैः ; आत्मविद्या पूर्वोक्ता प्राणो ब्रह्य 
कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति च ; आचायेस्तु ते गति वक्ता विद्याफलभ्रा- 

प्रये इत्युक्त्वा उपरेमुर प्रयः । आजगाम ह अस्य आचार्यैः का- 

खेन । तं च शिष्यम् आचार्यो अभ्युवाद उपकोसल ३ इति ॥ 

भगव इति ह प्रतिद्यु्राव ब्रह्मविद् 
इव सोम्य ते सुख माति को नु त्वानु- 
चारासेति कोनु मानुरिष्याद्धो इती. 
हापव निहत इमे नूनमीदरा अन्यादरा 

इतीहाग्नीनभ्यूदे किंनु सोम्य किलते 
ऽवोचन्निति ॥ २॥ 

इदमिति ह प्रतिजन्ञे लोकान्वाव 
किल सोम्य तेऽवोचन्नहं तु ते तदक्ष्यामि 
यथा पुष्करपलादडा आपो न श्छिष्यन्त 
एवमेवंविदि पापं कमे न शिष्यत इति 
ब्रवीतु मे भगवानिति तस्ते होवाच ॥ 
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भगव इति ह प्रतिष्ुश्राव । ब्रह्मविद इव सोभ्य ते मुखं 

प्रसन्नं भातिको तु त्वा अनुश्चश्चास इद्युक्तः प्रव्याहू-- को 

लु मा अनुशिष्यात् अनुशासनं कुर्यात् भो भगवन् स्वयि 

्ोषिते, इति इह अप इव निहुते अपनिहुत इवेति व्यवहितेन 
संबन्धः; न च अपनिहुते, न च यथावद्ग्निभिरुक्तं त्रवीती- 
लयभिप्रायः। कथम् ? इमे अग्नयः मया परिचरिता; उक्तवन्तः 

नूनम् › यतस्त्वां दद्रा वेपमाना इव इटृशा हर्यन्ते पूर्वैमन्या- 

दशाः सन्तः, इति इह अग्नीन् अभ्यूदे अभ्युक्तवान् काका 

अग्नीन्दरोयन् । किंमु सोम्य किर ते तुभ्यम् अवोचन् 

अग्नयः १ इति, पष्ट; इसयेवम इदुक्तवन्तः इयेवं ह प्रतिजज्ञे 
प्रतिज्ञातवान् प्रतीकमात्रं किंचित्, न सर्वं यथोक्तमग्निभिर- 

क्तमवोचतं । यत आह आचा्यः-- छोकान्वाव प्रथिव्या- 

दीन् हे सोम्य किल ते अवोचन, न ब्रह्म साकल्येन । अहं 

तु ते तुभ्यं तद्भद्य यदिच्छसि त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, शृणु तस्य 

मयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञानमाहात्म्यम्-- यथा पुष्करपलाश 

पद्मपत्रे आपो न शिष्यन्ते, एवं यथा वक्ष्यामि ब्रह्य, ए- 

विदि पापं कम न शिष्यते न संबध्यते इति । एवमुक्तवति 

आचार्ये आह उपकोसलः-- ब्रवीतु मे भगवानिति । तस्मै 

ह उवाच आचार्यः ॥ 
इति चतुर्दहाखण्डमाप्यम् ॥ 



पञ्चद रः खण्डः ॥ 

य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो द्यत एष 

आत्मेति होवाचैतदसतमभयमतद्रह्योति 

तदयदयप्यस्मिन्सरपिं्वोदकं वा सिश्चति व- 

त्मेनी एव गच्छति ॥ १॥ 

य एषोऽक्षिणि पुरुषः टृदयते निचृत्तचक्चुर्भितरद्यचरयादि- 
साधनसंपन्नैः शान्ते्विवेकिभिः दृष्टा, ' चष्चुषश्चघ्षुः ' इया. 
दिश्रुयन्तसात् ; नु अधिभिसक्तं वितथम् , यतः आचार्य 

स्तु ते गति वक्ता इति गतिमाल्तस्य वक्तेत्यवोचन् , भवि- 

ष्यद्विषयापरिज्ञानं च अभ्रीनाम ; नैष दोषः; सुखाकाशास्यैव 

अक्षिणि दृश्यत इति द्र्टरुवादात् । एष आत्मा प्राणि- 

नामिति ह उवाच एवमुक्तवान ; एतत् यदेव आत्मतत्वम- 

वोचाम, एतदमृतम् अमरणधर्मि अविना अत एवाभ- 

यम्, यस्य हि विनाशाङङ्का तस्य भयोपपत्तिः तदभावादभ- 

यम् , अत एव एतद्भह्य ब्रहदनन्तमिति । किंच, अस्य व्रह्म 

णोऽश्िपुरुषस्य माहात्म्यम्-तत् तन्न पुरुषस्य स्थाने अक्षिणि 
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यद्यप्यस्मिन्सर्पिर्वोदकं वा सिञ्चति, वत्नी एव गच्छति 

पक््मावेव गच्छति ; न चश्चुषा संबध्यते-पद्यपत्रेणेवोदकम् । 

स्थानस्याप्ये्न्माहोतम्यम् , किं पूनः स्थानिनोऽक्षिपुरूपस्य 

निर खनस्वं वक्तल्यभित्यभिगप्रायः ॥ 

एत संयद्वाम इत्याचक्षत एल दहि 

सवणे वामान्यभिसंयन्ति स्वीप्येनं 
वामान्यभिसंयन्ति य एवं घेद् ॥ २॥ 

एतं यथोक्तं पुरुषं संयद्वाम इद्याचक्ष॒ते । कस्मात् ? यस्मा- 

देतं सर्वाणि वामानि वननीयानि संभजनीयानि योभनानि 
अभिसयान्ति अभिसंगच्छन्तीयतः संयद्वाम: । तथा एवेविद्- 

मेनं सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥ 

५ एष उ एव वामनीरेष दि स्वीणि 
[ वामानि नयति सवाणि वामानि नयति 

य ण्वंवेद् ॥३।॥ 

एष उ एव वामनीः, यस्मादेष हि सर्वाणि वामानि 

पुण्यकर्मफलानि पुण्यानुरूपं प्राणिभ्यो नयत्ति प्रापयति 
वहति च आत्मधमेत्वेन । विदुषः फरम्-- सर्वाणि वामानि 

नयति य एवं वेदे ॥ 
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एष उ एव भामनीरेष दहि सर्वेषु ला- 
केषु भाति सर्वषु लोकेषु भाति य एवं 

चेद् ॥ ४॥ 

एष छ एव भामनीः, एष हि यस्मात् सर्वेषु लोकेषु आ- 

दिलयचन्द्राग्न्यादिरूपेः माति दीप्यते, ‹ तस्य भासा सर्वमिदं 

विभाति ' इति श्रुतेः । अतो भामानि नयतीति भामनीः । 

य एवं वेद्, असावपि सर्वेषु छोकेषु भाति ॥ 

अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुषेन्ति यदि 
च नार्चिषभेवाभिसंमवन्त्यचिषोऽदरह 

आपूयमाणपक्षमापूयमाणपश्चाद्यान्षडद्- 
ङ्ङ्ति मासाशस्तान्मासेभ्यः संवत्सर ९ 

संवत्सरादादिखयमादिव्याचन्द्रमस्ं चन्द्र 

मसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एना- 

न््रह्म गमययेष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन 

प्रतिपद्यमाना इम मानवमावते नावत- 

न्ते नावर्तन्ते ॥ ५॥ 

इति पञ्चदशः खण्डः ॥ ̀ 



१५.] चतुर्थोऽध्यायः । २४७ 

अथेदानीं यथोक्तन्रह्यविदः गतिङर्च्यते । यत् यदिडउच 

एव अस्मिन् एवंविदि शव्यं शवकर्म मृते कुवैन्ति, यदिच 

न कुवन्ति ऋतििजः, स्वथाप्येवेचित् तेन शवकमेणा अकृते- 

नापि प्रतिबद्धो न ब्रह्म न प्राप्नोत्ति; न च छृतेन छवकर्मणा 

अस्य कश्चनाभ्यधिको छोकः; ‹न कर्मणा वधते नो कनी- 

यान् ' इति श्रुयन्तरत् । शावकमेण्यनादरं दशेयन विया 
स्तौति, न पुनः शवकर्म एवंबिदः न कर्तव्यमिति । 

अक्रियमाणे हि शवकर्मणि कमणां फलारम्मे प्रतिबन्धः क- 

शिदलुमीयतेऽन्यन्र । यत इह विद्याफलारम्भकारे इावकमै 

स्याद्वा न वेति विद्यावतः अप्रतिवन्धेन फलारम्भं दरयति । 

य सुखाकाशमक्षिस्थं संयद्वामो वामनीमौमनीरित्येवंगुणसु- 

पासते प्राणसहितामग्निविद्यां च, तेषामन्यत्कमे भवतु मा 

का भूत् सवैथा अपि ते अचिषमेवाभिसंभवन्ति अ- 

चिरभिमानिनीं देवतामभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्त इव्यथः । 

अविषः अचिर्देवताया अहः अहरभिमानिनीं देवताम् , अहः 

आपूयैमाणपक्षं जुह्पक्षदेवताम् , आपूयैमाणपक्षान् यान्षण्मा- 

सान् उदङ् उत्तरां दिदाम एति सविता तान्मासान् उत्तरायण- 

देवताम् , तेभ्यो मासेभ्यः संवत्सरं संबरसरदेवताम् › ततः सं- 

वत्सराद्ादित्यम् , आदित्या्चन्द्रमसम् , चन्द्रमसो विद्युतम् । 
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तत् तत्रस्थान् तान् पुरूषः कथ्िद्द्मलोकदित्य अमानवः 

मानव्यां सष्टौ भवः मानवः न मानवः अमानवः स पुरपः 

एनान्बह्य सत्यलोकस्थं गमयति गन्तृगन्तव्यगमयितृत्वव्य- 

पदेभ्यः, सन्मात्रबरह्मप्राप्रौ तदनुपपत्तेः । "ब्रह्मैव सन्त्र 

ह्याप्येति ' इति हि तत्र वक्तुं न्याय्यम् । सवैमेदनिरामेन 

सन्मात्रप्रतिपत्ति वक््यति । न च अदृष्टो मार्गोऽगमनायो- 

परतिष्ठते, (स एनमविदितो न जुनक्ति" इति श्रुत्यन्त- 

रात्त । एष देवपथः देषेरचिरादिभिर्गमयितृस्वनाधिक्रतेरपल- 

क्षितः पन्था देवपथ उच्यते । व्रह्म गन्तव्यं तेन च उप- 

छक्षित इति ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो बह्म 

इमं मानवं मनुसंबन्धिनं मनोः स्रष्िलक्षणमाबर्त नावसेन्त 

आवतेन्तेऽस्मिज्लननमरणम्रबन्धचक्रारूढा घटीयन्त्रवत्पुनः 

पुनरिव्यावतैः तं न प्रतिपद्यन्ते । नावर्तन्ते इति द्विरुक्तिः 
सफटखाया विद्यायाः परिसमा्निप्रदरेनाथौ ॥ 

दति पञ्चदराखण्डभाष्यम् ॥ 

€ 



षोडः खण्डः ॥ 
रहस्यप्रकरणे प्रसङ्गात् आरण्यकत्वसामान्याच्च यज्ञे क्षत 

उत्पन्ने व्याहृतयः प्रायश्चित्तार्था विधातन्याः, तदभिज्ञस्य च 

ऋत्विजो ब्रह्मणो मौनभियत इदमारभ्यते-- 

एष इ वै यज्ञो माऽ पचत एष दह् 
यच्निद्<. सर्य पुनाति यदेष यल्िद् ९ सवै 
पुनाति तस्मादेष एव यज्ञस्नस्य मनश्च 
वाक्च वलेनी ॥ १॥ 
एष वै एष वायुः योऽयं पवते अयं यज्ञः । ह वै इति भ्र- 

सिद्धाथौवद्योततकौ निपातौ । वायुप्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्धः श्रति- 

घु, ‹ स्वाहा वातेधाः ' * अयं वै यज्ञो योऽयं पवते › इत्यादिश्र- 
तिभ्यः । वात एव हि चङनास्मकलस्वात्कियासमवायी, * बात 

एव यज्ञम्यारम्भको वातः प्रतिष्ठा ' इति च श्रवात् । एष ह् 

यन् गच्छन् चलन् इदं सवै जगत पुनाति पावयति शोधयति । 

न हि अचरत; शुद्धिरस्ति । द षनिरमनं चरतो हि रृष्टं न स्थि- 

रस्य । यत् यस्माच्च यन् एष इदं सर्म पुनाति, तस्मादेष एव 

यज्ञः यत्पुनातीति । तस्यास्थैवं विशिष्टस्य यज्ञस्य वाक्च म- 

न््ोच्चारणे व्याप्ता, मनश्च यथामूता्थंज्ञाने व्याप्रतम्, ते 
एते बाड््नसे वतेनी मार्गौ. याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवर्तते ते 

वतनी ; “ प्राणापानपरिचलनवयया हि बाचभित्तस्य चोत्तरोत्त- 

रक्रमो यद्यज्ञः ' इति हि श्रुयन्तरम् । अतो बाड्नसाभ्यां 
, (1. 1४. 4 
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यज्ञो वर्तत इति वाङ्न वतेनी उन्येते यज्ञस्य ॥ | 

तथोरन्यनरां मनसा सभ्स्करोनि 
ब्रह्मा वाचा होताध्वथस्दधातान्यतरा९< स 
यच्रोपाक्रने पालरनुवाक पुरा परिधानी- 
याथा ब्रह्मा व्यवदति ॥२॥ 

अन्यलरा्रच वनैनी९ मध्स्करोति 
हीयतऽन्यनरा स ग्रभैकपाद्रजन्रथो चैक- 
न चक्रेण वनमानो रिष्यलयेवमस्य यज्ञा 
रिषति यज्ञ रिष्यन्तं यजमानाऽनुरि- 
ष्यतिस हृष्टा पापीयान्मचति ॥२॥ 

तयोः च्तन्यो; अन्यतरं वतन मनमा विवेकज्ञानवता सं- 

स्करोति ब्रह्मा ऋत्विक् , वाचा वतेन्या होताध्वयुंरद्वाता इत्येते 

त्रयोऽपि ऋलिजः अन्यतरां वाग्टक्षणां वतनीं वाचैव संस्कुव- 

न्ति। तत्रैवं सति वाङ््नमे वैन संस्कार्ये यज्ञे । अथ स ब्रह्मा 

यत्र यर्मिन्काे उपाक्रते प्रारब्धे प्रातरनुवाके शख, पुरा पूर्वै प- 

रिधानीयाया ऋचः ब्रह्मा एतस्मिन्नन्तरे काटे व्यवदति मौनं प- 

रियजति यदि, तदा अन्यत्तरामेव वाग्वतैनीं संस्कराति | ब्रह्मणा 

संस्करियमाणा मनोवरत॑नी हीयते विनदयति छिद्री भवति अन्यन- 

रा; स यज्ञः वाग्वतैन्यैव अन्यतरथा वर्तितुमशक्नुवन रिष्यति। 
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कथमिवेप्ति, आह--स यथैकपात् पुरुषः व्रजन् गच्छन्नध्वानं 

शिष्यति,रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो गच्छन रिष्यति,एवमस्य य 

जमानस्य कुव्रद्मणा यज्ञो रिष्यति विनद्यति । यज्ञं रिष्यन्तं यज- 

मानोऽनुरिष्यति । यज्ञप्राणो ह यजमानः । अतो युक्तो यज्ञरेषे 

रेषस्तस्य । मः तं यज्ञमिष्ठा तादृशं पापीयान पापत्तरो भवति ॥ 

अथ यनच्रोपाक्रत प्रालरनुवाक्र न पुरा 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदत्युभे एव व- 
लेनी स श्स्कुर्यनिनि न हीयतऽन्यलरा ॥४॥ 

स यरथोप्रयपाद्भलन्रधा वोभाभ्यां च- 
काभ्यां चनेमानः प्रनितिष्टलयवमस्य यज्ञः 
प्रनितिष्नि थज्ञं परनिनिष्ठन्तं यजमानो- 
ऽनुप्रनिनिषछठति स इष्टा श्रयान्मवति ॥ 
अथ पुनः यत्र बह्मा विद्धान् मौनं परिगृह्य वार्विसगमकु- 

व॑न् वर्ते यावत्परिधानीयाया न ठ्यबदति, तथैव सर्वसविजः, 
उभे एव वतै्न। संस्कुबैन्ति न हीयतेऽन्यततरापि । किमिवेयाह- 

ूर्वोक्तविपरीतौ दृष्टान्तौ । एवमस्य यजमान यज्ञः स्ववर्ैनी- 
भ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठति स्वेन आत्मनाविनद्यन्वतंत इलय्थः । 

यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति। सः यजमानः एवं मौ- 

नविज्ञानवद्रद्मोपेतं यज्ञमिष्ठा श्रेयान्मवति श्रेष्ठो भवतीय्थैः | 
इति षोडदराखण्डभाप्यम् ॥ 



सप्तददाः खण्डः ॥ 

` अच्र ब्रह्मणो मोन विहितम , तद्रेषे ब्रह्मस्वकर्मणि च अ- 

यान्यस्मिश्च हौतरादिकमरेषे व्याहृतिहोमः प्रायथित्तभिति 

तदर्थं व्याहतयो विधातव्या इयाह-- 

प्रजापतिर्लोकानभ्यनपत्तषां तप्यमा- 

नाना रसान्पाब्रहद्ि प्राधिच्या वायुम- 
न्लरिश्लादादिदयं दिवः ॥ १॥ 

प्रजापतिः छोकानभ्यतपत छोकानुदिद्य तत्र सारनजि- 

घृक्षया ध्यानरक्षणं तपश्चचार । तेषां तप्यमानानां खोकानां 

रसान साररूपन्प्राबृहत. उद्भृतवान जग्राहेयर्थैः । कान ! 

अभि रसं प्रथिव्याः, वायुमन्तरिक्षात् , आदिं दिवः ॥ 

स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां 

तप्यमानानाः< र सान्पराच्रहदमेकछचो वा- 

योयेजुरषि सामान्यादिव्यात् ॥ २॥ 
पुनरप्येवमेवागन्याद्याः स॒ एतास्िख्लो देवता उदिहय 

अभ्यतपत् । ततोऽपि सारं रसं त्रयीविद्या जग्राह ॥ 

स एतां चथीं विवययामभ्यतपन्तस्यास्त- 
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प्यमानाया रसान्परात्रहद्वरित्युग्भ्यो खव- 

†राति यलुभ्येः स्वरिति सामभ्यः ॥ ३॥ 

तद्द क्त रस्य: स्वाहति गाहेपत्य 

अदहुसादहचामयव तद्रसंनचा वायणचा य- 

ज्ञस्य विरि संदधाति ॥ ४ ॥ 
स एतां पुनरभ्यतपत् अर्यी विद्याम् । सस्यास्वप्यमा- 

नाया रसं भूरिति त्याहततिम कभ्भ्यो जभ्राह ; भुवरिति 

व्याहृतिं यजुुभ्येः ; स्वरिति व्याहति सामभ्यः | अतत एव 

खोकदेववेद्रसा महाव्याहृतयः । अतः ततत् तच यज्ञे यदि 

ऋतः चरकसंबन्धादरङ्निमिन्तं रिष्येत यज्ञः क्षतं प्राभ्रुयात् , 

भूः स्वाहेति गाहैपव्ये जुहुयात् । सा तत्र प्रायश्चित्तिः । 

कथम् £ ऋचामेव, तदिति क्रियाविदेषणम् , रसेन ऋचां 

वीर्येण ओजसा ऋचां यज्ञस्य ऋरकसंबन्धिनो यज्ञस्य विरिष्टं 

विच्छिन्नं श्तरूपमुत्पन्ने संदधाति प्रतिसंधत्ते ॥ 

स यदि यजुष्टो रिष्येद्भुवः स्वाहेति 

दक्षिणाग्नौ जद्याव्यज्लषाभमेच तद्रसेन य- 
जषां वीर्येण यच्चषां यज्ञस्य विरि खं 
दधाति ॥ ५ 
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अथ यदि सामनो रिष्यत्स्वः खाहे- 

व्याहवनीय जद्धधात्सान्नामेव तद्रसेन 

साश्नां वीरेण साश्चां यज्ञस्य विरिष्ट 

संदधाति ॥ १ ॥ 

अथ यदि यजुष्टो यजुर्चिमित्तं रिष्येत् , भुवः स्वाहेति 

दक्षिणाग्नै जुहुयात । तथा मामनिमित्ते रेपे म्बः स्वाहे- 

वाहवनीये जुहुयान । नथा पूर्ववदयज्ञं संदधाति । ब्रह्मनि- 
मित्ते तु रेषे च्रिष्वग्निषु तिसृभिव्याहतिभिजुहुयान । च्या 

हि विद्यायाः स रेषः, (अश केन ब्रह्मत्वमिलयनयैव त्रय्या 

विद्यया ' इति श्रुतेः । म्यायान्तरं वा मृग्य ब्रह्मस्वनिभित्त 

रेषे ॥ 

तद्यथा वणन सुवर्ण संदध्यात्सु- 
वर्णेन रजत ५ रजतेन पु चपुणा सीस ५ 

सीसेन लों लोदेन दारु दार् चर्मणा ॥ 

एवभषां लोकानामासां देवतानाम- 

स्याख्नय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरि- 

चरः संदधाति भेषजक्रतो ह वा णष 

यज्ञो यच्रैवचिद्रह्या मवति ॥ ८ ॥ 
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त्था कवणेन सुव संदध्यात् । क्षारेण टङ्कणादिना 

खर मृदुत्वकरं हि तत् । सुवर्णेन रजतसकक्यसंधानं संद - 
ध्यान् । रजतेन तथा त्रपु, त्रपुणा सीसम , सीसेन लोहम् , छो- 

हेन दास, दारू चर्मणा चसमबन्धनेन । एवमेषां छोकानामासां 

देवततानामस्याख्लय्या विद्याया वीर्येण रसाख्येनौजसा यज्ञस्य 

विरिष्टं संदधाति । भेषजकृतो ह वा एष यज्ञः-- रोगां 

द पुमांरिचकित्सकेन सुकशिश्षितन एष यज्ञो भवति । कोऽसौ 
यत्र॒ यस्मिन्यज्ञे एवंवित् यथोक्तन्याह्यतिहोमप्रायश्चित्तवित् 

ब्रह्मा ऋच्िम्भवति स यज्ञ इत्यर्थः ॥ 

एष इ वा उद्क्प्रवणो यज्ञो थच्चैववि- 

द्रदह्या भवस्येवविद् दह वा पषा ब्रह्मयाण- 

मुगाथा यतो यत आवतैते तत्तद्रच्छति ॥ 

किंच, एषह वा उदक्प्रवण र्दङ्नि्नो दक्षिणोच्छरयो 

यज्ञा भवति ; उत्तरमाग॑प्रत्तिपत्तिहेतुरियर्थः । यत्रैवविद्ह्या 

भवति । एवविदं ह॒ वै बद्याणम् अदृत्विजं प्रति एषा अनु- 
गाथा ब्रह्मणः स्तुत्तिपरा--यतो यते आवर्तते कर्मं प्रदेश्चात् 

अरस्विजां यज्ञः क्षतीभवन् › तन्तद्ज्ञस्य क्षतरूपं प्रतिसंदधत् 

प्रायश्चित्तेन गच्छति परिपार्यतीयतत् ॥ 

मानवो ब्रह्मेवेक ऋलिविक्कुरूनश्वाभिर- 
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क्षयेवंविद्ध चै ब्रह्मा यज्ञं यजमान< सवौ- 

$अअल्विजोऽभिरक्षति तस्मादेवविदमेव 

ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविदम् ॥ 

इति सथ्रदशः खण्डः ॥ 

मानवो ब्रह्मा मौनाचरणान्मननाद्भा ज्ञानवच्वान ; तता 

ब्रहैवैकः उरलिक् इरून कतृन-- योद्धृनारूढानश्वा बडवा 

यथा अभिरक्षति, एवंवित् ह वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं स्वीश्च 

ऋत्विजो ऽभिरक्षति, तच्कृतदोषापनयनात् । यत एवं विशि- 

ष्टो ब्रह्मा विद्वान् , तस्मादेवंविदमेव यथोक्तव्याह्यादिविदं 

ब्रह्माणं कुर्वीति, नानेवंविदं कदाचनेति । द्विरमभ्यासोऽध्याय- 

परिसमाघ्यथेः ॥ 

इति सप्नदश्खण्डमाष्यम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभग- 

वत्पूज्यपादिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्नः ॥ 

=^ #.._ 
श््=------- 



पिनषद्धाघ्यम् 
क, 

टोग्यं १13 | 





॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
४) 

8 गुणब्रह्मविद्याया उत्तरा गतिरुक्ता । अभे- 

दानी पच्चमऽध्याये पच्चाग्निविदो गृहस्यस्य 

६ उध्वेरेतसां च श्रद्धाटूनां विचान्तस्शीदिनां 
414 तामेव गतिमनूद्य अन्या दक्षिणादिकसंबन्धिनी 

"` केवलकरमि्णा धूमादिखक्नणा, पुनरावृत्तिरूपा तर- 

तीया च तततः कष्टतरा संसारगतिः, वैराग्यहेतोः वक्तव्येत्या- 

रभ्यते । प्राणः श्रेष्ठा वागादिभ्यः प्राणो वाव संव्मं इलया- 
(५ दि च बहुशोऽतीते भ्रन्थे प्राणग्रहणं कृतम् , स कथं भ्रष्ठ 

वागादिषु सर्वे; संहययकारित्वाविशेषे, कथं च तस्योपासन- 

मिति तख श्रष्ठत्वादिगुणविधित्सया इदमनन्तरमारभ्यते- 

योह वै ज्येष्ठं च अ्रेष्टं च वद् ज्येष्ठश्च 

ह चे श्रेष्ट भवति प्राणो वाव ज्येष्टञ्च 
म्र ॥ १॥ 

यो ह वै करिचत श्येष्ठं च प्रथमं वयसा श्रेष्ठं च गुणैर- 

भ्यधिकं वेद्, स च्येघ्ररच ह वै श्रेष्ठश्च भवति । फटठेन 
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पुरुषं प्ररोभ्याभिञुखीकरय आह-- प्राणो वाव च्येष्ठश्च 

वयसा वागादिभ्यः; गभेस्थे हि पुरुषे प्राणस्य वृत्तिवी- 

गादिभ्यः पूर्वै छग्धास्मिका भवति, यया गर्भो चिवधेत । 

चश्ुरादिस्थानावयवनिष्पत्तौ सलयां पद्रचाद्वागादीनां वृत्ति- 

राभ इति प्राणो अ्येष्ठो वयसा भवति । श्रेष्ठव्यं तु प्रतिपा- 

द्यिष्यति-- ° युदय ` इप्यादिनिदश्नेन । अतः प्राण एव 

व्ये्ठरच श्रेष्ठश्च अस्मिन्कार्यकरणसंघाते ॥ 

योह यै वसिष्ट वेद वसिष्ठा दह खानां 
मवति वाग्वाच वसिष्ठः ॥ २॥ 
योह वै. वसिष्ठं बसिदृतममाच्छादयिचृतमे वसुमत्तमं 

वायो वेद्, स तथैव वसिष्ठो ह भवति स्वानां ज्ञातीनाम् । 
कस्त वसिष्ठ इति, आदह्-- वाग्वाव वसिष्ठः, वाग्मिनो 

हि पुरुषा वस्लन्ति अभिभवन्त्यन्यान वसुमत्तमाश्च, अतो 

वाग्बसिष्ठः ॥ 

योहं वै पतिष्ठां वद् परति ह तिष्ठ 

स्मिच्ञय रोकेऽखुष्मिश्ख चक्चुवबौव घ- 
तिष्ठा ॥३॥ 
योह प्रतिष्ठं बेद, स अस्मिं्ोके अञुध्मिह्च परे 

प्रतितिष्ठति ह । का तहिं प्रतिष्ठेति, आद-- चक्षुवोच 
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प्रतिष्ठा । चक्षुषा हि पर्यन समे च दुर्म च प्रतिति 

यस्मात् , अतः प्रतिष्ठा चक्षुः ॥ 

योद वे संपदं चद् सभ टास्मै कामाः 

पद्यन्ते देवाञ मानुषाश्च ओच्रं वाच संपत् 

यो ह वै संपदं वेद, तस्मा अस्मै दवैवारच मानुषाद्व 

कामाः संपद्यन्ते ह । का ताहि संपदिति, आह-- श्रो 

वाव संपत् । यम्मान्छोत्रेण वेदा गृह्यन्ते तदथंविज्ञानं च, 
ततः कमौणि क्रियन्ते ततः कामसंपदित्येवम् , कामसंपद्धेतु- 

त्वाच्छ्रोत्रं वाव संपन ॥ 

योह वा यतनं वेदाथतन५ ह 

खानां नवनि मनो इ वा आयतनम् ॥ 

योह वा आयतने बद्, आयतनं ह स्वानां मवतीस्यथैः। 

किं तदायतनमिति, आदह्-- मनो हु वा आयतनम् । 

इन्द्रियो पहतानां विषयाणां मोक्त्रथौनां प्रत्ययरूपाणां मन 

आयननमाश्रयः । अतो मनो ह वा आयतनमिस्युक्तम् ॥ 

अथ ह प्राणा अह्< ओयसि व्यूदिरे- 
ऽह ६ श्रेयानस्म्यह ५ श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ 

[9 

अथ ह् प्राणाः एवं यथोक्तगुणः सन्तः अहुभ्रेयसि 
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अहं श्रेयानस्मि अहं भरेयानम्मि इत्यतसिमन्प्रयोजन व्यू 

नाना विरुद्धं चोदिरे उक्तवन्तः ॥ 

मे ह धाणाः प्रजापनिं पितरमययाचु- 

-पगवन्कते नः अश्र इति लान्दोचाच य- 

[स्मिन्य उत्कान्ने जरीरं पापिष्नरमिच 

टचयेत स वः शष्ठ इति ॥५७॥ 

ते ह ते हैवं विवदमाना आत्मनः श्रष्ठस्वविज्ञानाय 

प्रजापतिं पितर जनयितारं केचिदेय उचुः उक्तवन्तः--- 

हे मगवन कः नः अस्माकं मध्ये श्रेष्ठः अभ्यधिकः गुः: 

इयेवं प््टवन्तः । तान पित्तोवाच ह--- यस्तिनि वः युष्माकं 

मध्ये उत्कान्ते शरीरमिदं पापिष्ठमिवातिशयेन जीवतोऽपि 

समुत्करान्तप्राणं ततोऽपि पापिष्ठतरमिवानिश्चयेन दृदयन 

कुणपमस्प्ररयमञ्याचि दरयेत, सः वः युष्माकं शरेष्ठ इयवो- 

चत् काका तदुःखं परिजिदहीषुः ॥ 

सा ह वारुचक्राम सा संवत्सरं पोष्य 

पर्येत्योवाच कथम्ाकनर्ते मज्ञीवितुमि- 

ति यथा कला अवदन्नः प्राणन्तः प्राणेन 

परयन्तश्चक्चुषा श्रृण्वन्तः श्रोतेण ध्या- 
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यन्ते मनसैवमिति पविवेरा ह वाक् ॥ 

चश्ुहोचक्राम नत्संवत्सरं प्रोष्य पर्ये- 
त्यावाच कथमाकननं मल्लीवितुमिति य- 
यान्धा अप्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन चद्- 

न्तो वोचा श्रुण्यन्तः खचरेण धभ्यायन्ता 

मनसेवामिति परविवेद ह चश्चुः॥९॥ 

खच्च ५ टहोचक्राम तत्संवत्सरं पोष्य 

पयंल्योयाच कथमरकततें मज्ीवितुभिति 
यथा चधिरा अश्चप्वन्तः प्राणन्तः प्राणेन 

चद्न्त। चाच। पर्ेयन्तथचक्ुषा ध्यायन्तो 

मनसेवमि तिं प्रचिवेा ह आचम् ॥ १०॥ 

मनो टोचक्राम तत्संवत्सरं प्राष्य पर्थे- 
स्योवाच कथमङाकततै मल्ली चितुभिति 
यथा बाला अमनसः प्राणन्तः पाणेन 

चद्न्ता चाचा पद्यन्तश्चक्षुषा श्रुण्वन्तः 
्रोवेणेवमिति परविचेक्ा ह मनः ॥ ११॥ 
तथोक्तेषु भ्ित्रा प्राणेषु सा ह वाक् उच्चक्राम उत्कान्त- 
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वती ; सा च उत्क्रम्य संबत्सरमा््रं प्रोष्य स्वनव्यापारान्नि- 

वृत्ता सती पुनः पर्यय इतशन्प्राणाञुवाच-- कथं केन 

प्रकारेणाश्चकत शक्तवन्तो यूयं महते मां विना जीचितुं 

धारयितुमात्मानमिति ; ते ह सउचुः-- यथा कला इलयादिः 

कलाः मूकाः यथा छोकेऽवद्न्ता वाचा जीवन्ति । कथम १ 

प्राणन्तः प्राणेन परयन्तश्चक्चुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्या- 

यन्तो मनसा, एवं सर्वकरणचेष्टं कुन्त इयथः । ग्वं वय- 

मजीविष्मेदयर्थः । आत्मनोऽश्रष्ठतां प्राणेषु बुद्धा प्रविवेश 
ह् वाक् पुनः स्वव्यापारे प्रवृत्ता बभूवेल्यथः । समानमन्यत् 

चश्चुटोचक्राम श्रोत्रं होचक्राम मनो होचक्रामेदयादि | यथा 

बारा अमनसः अप्ररूढमनस इयथः ॥ 

अथ दह प्रण उचिक्छमिषन्स यथा सु- 
हयः पङीदादाङ्कन्सं चिद देबामितरान्प्राणा- 

न्समखिदन्च५ हाभिसमेदयोचुभगवन्नेधि 

त्वं नः अओष्ठोऽसि मोत्कमीरिति ॥ १२॥ 

एव्रं परीक्षिते वागादिषु, अथ अनन्तरं ह् स मुख्यः 

भ्राणः उच्िक्रमिषन उक्कतरमितुमिच्छन क्िमकरोदिति, उ- 

च्यते~-यथा रोके सुहयः शोभनोऽ्ः पदुीशाशद्कुन पाद्- 

बन्धनकीटान् परीक्षणाय आरूढटेन कराया हतः सन् सं- 
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खिदेत् समुत्बनेत् समरुत्पाटये्त , एवमितरान्वागादीन्प्राणान् 

समखिदत॒समुद्धृतवान् । ते प्राणाः संचाङ्ताः सन्तः 

स्वस्थाने स्थातुमनुत्सहमानाः अभिसमेय मुख्यं प्राणं त- 

मूचुः--दे भगवन् एधि मव नः स्वामी, यस्मात् त्वं नः 

र्ठोऽसि,; मा च अस्मादेहादुत्कमीरिति ॥ 

अथ हैनं वागुवाच यदं वसिश्टोऽस्मि 
त्वं तदरसिष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच य- 
दहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्टासीति ॥ 

अथ दैन< स्रोच्रसुवाच यदह ५ संप- 
दस्म त्वं तत्सपद्सीलयथ हैनं मन उवाच 
यददहमायत्तनमस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥ 

अथ हैनं वागादयः प्राणस्य श्रष्ठत्वं कार्येण आपाद्यन्तः 

आहुः विमिव हरन्तो राज्ञे विशः । कथम् १ वाक् तावदु- 
वाच-यदहं वसिष्ठोऽस्मि, यदिति क्रियाविशेषणम् , यद्रसिष्ठ- 

त्वगुणास्मीलयथैः ; त्वं तद्वसिष्ठः तेन वसिष्ठत्वगुणेन सं तद्व- 

सिष्ठोऽसि तद्भुणसत्वमिलयथः । अथवा तच्छब्दोऽपि क्रियावि- 
रोषणमेव । त्वत्छृतस्त्वदीयोऽसौ बसिष्ठत्वगुणोऽज्ञानान्ममेति 

मया अभिमत इयेतत् । तथोत्तरेषु योज्यं चक्षुःश्रोत्रमनःस्ु ॥ 

नवै वाचोन चक्षुषि न ओच्राणि 
३, (1, 14. 6 
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न मनाध्सीलयाचक्षते प्राणा इलयेवाच- 
क्षते प्राणो द्येवैतानि सर्वाणि भवति ॥ 
श्ुतेरिदं वचः युक्तमिदं वागादिभिरुख्यं प्राणं प्रयभिहि- 

तम; यस्मान्न वै रोक वाचो न चक्षूमि न श्रोत्राणि न मनां 

सीति वागादीनि करणान्याचक्षते रौकिका आगमज्ञा वा; किं 

तरि, प्राणा इयेव आचश्नते कथयन्ति ; यस्मासप्राणो ह्येवैतानि 

सवौणि वागादीनि करणजातानि मवति ; अतो सुख्यं प्राणं 

्रयनुरूपमेव वागाादिभिरुक्तमिति प्रकरणारथमुपमंजिहीषनि ॥ 

नलु कथमिदं युक्तं चेतनावन्त इव पुरुषा अर्हभरष्ठताने चि- 

वदन्तः अन्योन्यं स्पर्धेरन्नित्ि; न हि चक्रादीनां वाचं प्रलया- 

ख्याय प्रयेकं बदनं संभवति ; तथा अपगमो देहात् पुनः प्रवे- 

रो ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिर्बोपपद्यते । त्र अगन्यादिचेतनावदे- 

वताधिष्ठितत्वात् वागादीनां चेतनावन्त्वं तावत् सिद्धमागमतः। 

ताकिंकसमयविरोध इति चेत् देहे एकस्मिन्ननेकचतनावत््वे, न, 

ईश्वरस्य निमिन्तकारणत्वाभ्युपगमात् | ये तावदीश्वरमभ्युपग- 

च्छन्ति तार्किकाः, ते मनञदिकायैकरणानामाध्यात्सिकानां 

बाह्यानां च प्रथिव्यादीनामीश्वराधिष्ठितानामेव नियमेन प्रव्रू- 

्तिमिच्छन्ति- रथादिवत। न च अस्मामिः अग्न्याद्याश्चेतना- 

वल्योऽपि देवता अध्यास्मं भोक्च्यः अभ्युपगम्यन्ते ; किं तर्हि, 
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[न 

कार्चकरणवतीनां हि तासां प्राणैकदेवतामेदानामध्यात्माधेभू- 

ताधिदैवमेदकोदिविकस्पानामध्यक्षतामात्रेण नियन्ता इश्ररो- 

ऽभ्युपगस्यते । स ह्यकरणः, ° अपाणिपादो जवनो प्रहता पड्य- 

व्यचक्षुः स शणोल्यक्णः' इ्यादिमन्त्रवणीत् ; ‹ हिरण्यगर्म 

पद्यत जायमानय् ' ‹ हिरण्यगर्यं जनयामास पूर्व॑म् ' इलयादि 

च श्रेताश्वतसीयाः पठन्ति| भोक्ता कमैफठसंबन्धी देहे तद्ि- 

छक्षणो जीव इति वक्ष्यामः । वागादीनां च इह् संवादः कल्पि 

तः विदुषऽन्वचन्यतिरेकाभ्यां प्राणग्रेष्ठतानिधारणायम्-- 

यथा रोके पुरुषा अन्योन्यमात्मनः ्रषठतायै विवदमाना; कं- 

चिटुगविशेषाभिज्ञ प्रच्छन्ति को नः श्रष्ठो गुरि; तेनोक्ता 

रे्ैकरयेन अदः कार्यं साघयितुयुद्यच्छत, येनादः कायं सा- 

ध्यते, स वः श्रष्ठः--इत्युक्ताः तथैवोद्यच्छन्तः आत्मनोऽन्यस्य 

वा श्रष्ठतां निधीरयन्ति--तथेमं संव्यवहारं बागादिषु कल्पि- 

तवती श्रतिः-- कथं नाम विदान वागादीनासेकैकस्याभावे- 

ऽपि जीवत दृष्टंन तु प्राणस्येति प्राणश्रष्ठतां प्रतिपद्येतेति । 

तथा च श्रुतिः कौषीतकिनाप्-- ‹ जीवति वागपेतो मूकान्दि 
परयामो जीवति चक्षुरपेतोऽन्धान्डि पदयामो जीवति श्रोत्रा- 

पेतो बधिरान्हि पदयामा जीवति मनोपेतो बाखान्हि परया- 

मो जीवति बाहुन्छिन्नो जीवत्यू रच्छन्नः ' इलयाद्रा ॥ 
इति प्रथमसखण्डभाष्यम् ॥ 



द्वितीयः खण्डः ॥ 

म होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति 
गत्किचिददिदमा श्वभ्य आ काकुनिभ्य 
इति होचुस्तद्वा यतदनस्याच्रमनो दवै 
नाम परलयक्षंन दवा पवविदि किंचनानन्नं 
भवतीति ॥ १ ॥ 
स होवाच मुख्यः प्राणः- किं मेऽन्नं भविष्यतीति । मुख्यं 

प्राणं पर्टारभिव कपया वागादून्प्रतिवक्तृनिव कर्पय- 

न्ती श्रुतिाह-- यदिदं लोकेऽन्नजातं प्रसिद्धम् आ श्रभ्यः 
श्वभिः सह आ शङ्कनिभ्यः सह राक्रुनिभिः सर्वप्राणिनां यद्- 

जम , तत्त् तवान्नमिति होचु्वागादय इति । प्राणख सर्वमन्नं 

प्राणोऽत्ता सवैम्यान्नस्येयेवं प्रतिपत्तये कल्पिताख्यायिकारूपा- 

वव्रय स्वेन श्रुतिरूपेण आह्--तद्धै एतत् यच्किचिष्छोके प्रा- 
णिभिरन्नमच्यते, अनस्य प्राणस्य तदन्नं प्राणेनैव तदद्यत इलय- 

यैः । सर्वप्रकारचेष्टाव्याप्चिरुणप्रददौ नाम् अन इति प्राणस्य 
प्रयक्षं नाम । प्राद्युपसगेपूतैत्वे हि विरोषगतिरेव स्यात् । तथा 
च सवोन्नानामन्तुनोमग्रहणमितीदं प्रयक्षं नाम अन इति स- 
बान्नानासत्तुः साक्षादमिधानम् । न ह वा एवंविदि यथोक्त. 

भाणविदि प्राणोऽहमस्मि सरवेभूतस्थः सर्वा्नानामत्तेति, त- 

स्मिन्नेवंविदि ह वै किंचन किचिदपि प्राणिभिरद्यं सवैः 
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अनन्नम् अनयं न भवति, सर्वमेवविद्यन्नं भवतीलयथेः, प्राण- 

भूतत्वाद्धिदुषः, ' प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति ' इल्युप- 

क्रम्य ‹पएर्वविदो ह् वां उदेति सूर्यं एवंचिद्यस्तमेति ' इति 

्रुयन्तरात् ॥ 

स होवाच किमे वासो भविष्यती- 
त्याप इति होचुस्तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः 
पुरस्ताचोपरिष्टाचाद्धिः परिदधति रम्श- 
कोह वासो भवत्यनम्रो इ भवति।२॥ 

स ह उवाच पुनः प्राणः-- पूतैवदेव कस्पना । क्रिमे 

वासो भविष्यतीति । आप इति होचुर्वागादयः । यस्मासख्राण- 

स्य वासः आपः, तस्मा एतद क्चिष्यन्तः मोक्ष्यमाणा भुक्त 

चन्तश्च ब्राह्मणा विद्रसः एतत्कुवेन्ति । किम् £ अद्धिः वास- 

स्थानीयाभिः पुरस्तात् भोजनात्पूेम् उपरिष्टाच्च भोजनादुध्वं 

च परिदधति परिधानं कुवन्ति मुख्यस्य प्राणस्य । ङम्भुको 
रम्भनशीखो वासो ह भवति; वाससो छन्धैव भवती- 

यथः । अनभ्नो ह भवति । वाससो ठम्भुकत्वेनाथसिद्धैवा- 
नम्मतेति अनम्नो ह भवतीव्युत्तरीयवान्भवतील्येतत् ॥ 

भोक्ष्यमाणस्य सुक्तवतश्च यदाचमनं शुद्धथ्थ विज्ञातम् , 
तस्मिन्. प्राणख वास इति दश्ेनमाच्रमिह् चिधीयते--अद्भिः 
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परिदधीत; न आचमनान्तरम्--चथा रौकिकैः प्राणिभि- 

रद्यमानमन्नं प्राणस्येति दशेनमाच्रम , तदत; किं मेऽन्नंकिमे 

वास दइलयादिप्रभ्प्रतिवचनयोस्तुस्यत्वात । यद्याचभनमपूर्व ता- 

दर्भ्येन क्रियेत. तदा कृम्याद्यन्नमपि प्राणस्य भक्ष्यत्वेन विहितं 

. श्यात् । तुस्ययोरविज्ञानाथयोः प्रप्रतिवचनयो; प्रकरणस्य 

विज्ञानार्थ्वादधजरतीयो न्यायो न युक्तः कस्पयितुम । 

यत्त प्रसिद्धमाचसनं प्रायार्थ प्राणस्यानम्नतार्थं च न भव~ 
ती्युच्यते, न तथा बयमाचमनसु भया नूस: । किं तष, 

प्राययाथौचमनसाधनभूता आपः प्राणस्य वास इति दीनं 
चोद्यत इति नूम: । तन्न आचमनस्योभयार्थतप्रसङ्गदोषनचो- 

दना अनुपपन्ना । वासोऽथं एव आचमने तदशन स्यादिति 

चेत् , न, वासोज्ञानार्थेवाक्ये बासोथौपू्वाचसनविधाने तच्ा- 

नञ्नतार्थै्वरष्टिविधाने च वाक्यभेदः । आचमनस्य तेदर्भत्व- 

मन्याथेखं चेति प्रमाणाभावात् + 

तद्धैतत्सलयकामो जाबालो गोश्रुतये 
वेयाघ्रपद्यायोकत्वोवाच य्यप्येनच्छुष्का- 
य॒ स्थाणवे ब्रूधाल्नायेरन्नेवास्मिञ्छाखाः 
प्ररोहेयुः पलाडानीति ॥ २३ ॥ 

तदेतस्पराणद्षनं स्तूयते । कथम् १ तद्धैतस्राणदर्शनं सय- 
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कामो जाबालो गोश्रुतये नाश्ना वैयाघ्रपद्याय व्याघ्रपदोऽपयं 
व्रैयाघ्रपद्यः तस्मै गोश्चुयाख्याय उक्त्वा उवाच अन्यदपि 

वक््यमाणं वचः । करं तदुवाचत्ति, आह--यद्यपि शुष्काय 

स्थाणवे एतदशनं ब्रूयास्राणवित् › जायेरन् उत्पदेरननेव अ- 

स्मिन्स्थाणौ शाखाः प्ररोहेयुश्च पराश्चानि पत्राणि, किम 

जीवते पुरुषाय ब्रूयादिति ॥ 

यथोक्तप्राणदरदनविदः इदं मन्थाख्यं कम आरभ्यते-- 

अथ यदि महल्ञिगमिषेद्मावास्यायां 
` दीक्षित्वा पौणमास्या५ रातौ सर्वौषधस्य 

न्थं दधिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय अ्रेष्ाय 
खाहेदग्रावाञ्यख हुत्वा मन्थे संपात- 
मवनयेत् ॥ ४ ॥ 
अथ अनन्तरं यदि महन् महत्त्वं जिगमिषेत् गन्तुभि- 

च्छत्, महत्त्व पराप्तं यदि कामयेत्तेथेः, तस्येदं कमे विधी- 

यते । महक्त्वे हि सति श्रीरुपनमते । श्रीमतो हि अर्थप्राघ्र 

धनम्, ततः कमानुष्ठानम् , ततश्च देवयानं पिदयाणं वा 

पन्थानं प्रतिपत्स्यत इयेतस्रयोजनमुररीकृय मह ् वप्रेप्सोरिदं 

कर्म, न विषयोपभोगकामस्य । तस्यायं कारादिविधिरुच्यते- 

अमावास्यायां दीक्षित्वा दीक्षित इव भूमिरयनादिनियमं 
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कृत्वा तपोरूपं खलवचनं ब्रह्मचर्यमियादि धमेवान्भूखेतयरथः । 

न पुनदैश्षमे्र कमंजातं सवेमुपादत्ते, अतद्धिकारत्वान्मन्था- 

ख्यस्य कर्मणः । " उपसद्भती ' इति श्रयन्तरात् पयोमात्र- 

क्षणं च शुद्धिकारणं तप उपादत्ते । पौर्णमास्यां रात्रौ क्म 

आरभते-- सर्वौषधस्य प्राम्यारण्यानामोपधीनां यावच्छक्य- 

स्पमस्पञुपादाय तद्वितुषीक्रलय आममेव पिष्टं दधिमधुनोसौ- 

दुम्बरे कंसाकारे चमसाकारे वा पात्रे श्रुलयन्तरास्रक्िप्य 

उषमथ्य अग्रतः स्थापयित्वा जयष्टाय श्रेष्ठाय खाहेदन्रावा- 

वसथ्ये आत्यस्य आवापख्याने हत्वा खुवसंलप्ं मन्थे संपात- 

मवनयत् संखवमधः पातयेत् ॥ 

वसिष्ठाय स्वाहेलयम्नाचाज्यस्य इत्वा 
मन्थे सपातमवनयेत्प्रनिषायै स्वाहेत्यग्ना- 
वाज्यस्य इत्वा मन्थे संपात्तमवनयेत्सपदे 
स्वादेदयग्नाचाज्यस्य हूत्वा मन्थे संपात- 
मवनयेदायतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य 
हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत् ॥ ५॥ 

समानमन्यत् , वसिष्ठाय प्रतिष्ठायै संपदे आयतनाय 

खादेति, प्रयेकं तथैव संपातमवनयेत् हुत्वा ॥ 

अथ प्रतिसष्याञ्जलो मन्थमाधाय जप- 
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यमो नामास्यमा हि ते सवेमिद स दहि 
उयेष्ठः खेष्ठो राजाधिपतिः स मा ज्येष्टय ९ 

सैथ राञ्यमाधिपलयं गमथत्वहमेवेद् 

सवेमसानीति ॥ २ ॥ 

अथ प्रतिसनृप्य अद्चेरीषदपस्य अलो मन्थमाधाय जप- 

ति इमं मन्रम्-- अमो नामास्यमा हिते; अम इति प्राण- 

स्य नाम । अन्नेन हि प्राणः प्राणित्ति देहे इत्यतो मन्थद्रव्यं 

प्राणस्य अन्नस्वात्् प्राणस्वेन स्तूयते अमो नामासीति; 

कुतः ? यतः अमा सह् दहि यस्मात्ते तवे प्राणभूतस्य सर्व 

समस्तं जगदिदम् , अतः । स दहि प्राणभूतो मन्थो च्येष्ठः 

रष्ठश्च ; अतत एव च राजा दीप्तिमान् अधिपतिश्च अधिष्ठाय 

पाछयिता सर्वस्य । सः मा मामपि मन्थः प्राणो अ्यैष्ठया- 
दिगुणपूगमारेमनः गमयतु, अहमेवेदं सर्वै जगदसानि भवानि 

प्राणवत् । इति-खब्दो मन्त्रपरिसमाप्यर्थः ॥ 

आथ खलस्येतयचो पच्छ आचामति त- 

त्सवितुवरणीमह इत्याचामति वयं देवख 

पोजनमित्याचामनि अष्ठ< स्धातममि- 
व्याचामति तुरं भगस्य धीमहीति सर्य 
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पिवति निणिज्य कडसं चमसं वा पञ्चा 

दभ्नेः संविदधति चभेणि वा स्थण्डि वा 
वाचंयमोऽप्रसाहः स यदि श्ियं पदये- 

त्समरद्धं कर्मेति वि्यात् ॥ ७॥ 

अथ अनन्तरं खलु एतया वक्ष्यमाणया कचा प्छ: 

पादशः आचामति भक्षयतति, मन्त्रस्येक्रेकेन पादेनैकैकं ग्रासं 
मश्चयति । तत् भोजनं सवितुः सवस्य प्रमवितुः, ` प्राणमा- 

दियं च एकीकृयोच्यते, आदियस्य ब्रृणीमहे प्रा्थयेमदहि 

मन्थरूपम् ; येनान्नेन सावित्रेण भोजनेनोपभुक्तेन वयं 
सविवृस्वरूपापन्ना भवेमेदयभिप्रायः । देवस्य सवितुरिति 

पूर्वेण संबन्धः । ब्रेष्ठं॑प्रहस्यतमं सवौन्नेभ्यः सवैधा- 

तम सर्वस्य जगतो धारयितृतमम् अतिशयेन विधातृत- 
मभिति वा; सर्वथा भोजनविरोषणम् तुरं त्वरं तूर्ण 
शीघ्रमियेतत् , भगस्य देवस्य सवितुः स्वरूपमिति शेषः ; 

धीमहि चिन्तयेमहि विशिष्टभोजनेन संस्कृताः शुद्धात्मानः 

सन्त इदयभिप्रायः । अथवा भगस्य श्रियः कारणं महत्त्वं 

प्राप्तुं कमे कृतवन्तो वयं तद्धीमहि चिन्तयेमहीति सर्वं च 

मन्थदेपं पिबति । निणिञ्य प्रक्षाल्य कंसं कंसाकारं चमसं 

चमसाकारं वा ओदुम्बरं पात्रम् ; पीत्वा आचम्य पश्वादभनेः 
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प्राकिशराः संविशति चर्माणि बा अजिने स्थण्डिरे केवलायां 

वा भूमौ, वाचंयमो वाग्यतः सन्निटयर्थः, अप्रसाहो न 

प्रसद्यते नाभि भूयते स्त्रयाद्यनिष्टस्वप्रदशेनेन यथा? तथा सं- 

यतचित्त: सन्नियथेः । स एवंभूतो यदि खियं परयेत्स्वप्नेषु, 
तदा विद्यात्समृद्धं ममेदं कर्मेति ॥ 

तदेष शोको यदा कमेसु काम्येषु 

सिय खमभरेषु पदयति सणद्धि तन्न जा- 

नीयात्तस्मिन्खभ्रनिद रेने तस्मिन्खभनिद- 
रोने ॥ ८ ॥ 

दृति द्वितीयः खण्डः ॥ 

तदेतस्मिन्नर्थे एष शोको मन्त्रोऽपि भवत्ति--यदा कभैसु 

काम्येषु कामार्थेषु खियं स्तप्रषु स्वप्रदरनेषु स्वप्रकारेषु वा 

परयति, समृद्धि तत्र जानीयात् , कमणां फलनिष्पत्तिभेवि- 
(१.३ 

ष्यतीति जानीयादिय्थः ; तस्मिस्त्यादिप्रस्तस्वप्रदर्शने 
[4 [9 

सतीलयभिप्रायः । द्विरुक्तिः कमेसमाप्य्था ॥ 

इति द्वितीयखण्डभाष्यम् ॥ 

3 



तृतीयः खण्डः ॥ 

ब्रह्मादिस्तस्बपयैन्ताः संसारगतयो वक्तव्याः वैराग्यहेतो- 

अुयुक्षणाम् इयत आख्यायिका आरभ्यत-- 

श्वेतकेतुदारुणयः पश्चालाना<समिति- 
मेयाय त ह प्रवाहणो जेव लिरुवाच कु- 

माराच त्वारिषतिपतेव्यसु हि भगव इति ॥ 

श्ेतकरेतुनौमतः, ह इति एेतिद्या्थैः, असणस्यापयमा- 

रुणिः तस्यापलयमारुणेयः पच्चारानां जनपदानां समिति 

सभाम् एयाय आजगाम । तमायतवन्ते ह प्रवाहण नामत्तः ` 

जीवरस्यापयं जेवछिः उवाच उक्तवान--े कुमार अनुतवा 

त्वाम अशिषत् अन्विषत् पिता ? किमनुशिष्स्स्वं पित्रेय्थैः। 
इत्युक्तः स आह--अनु हि अनुशिष्टोऽस्मि भगव इति सुच- 

यन्नाह | 

वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति न 

भगव इति वेत्थ यथा पुनरावतैन्तरे इति 
न भगव इति वेत्थ पथोदेवयानस्य पितृ- 

याणस्य च व्यावतना३े इति न भगव 
इति ॥ २॥ 
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तं ह उवाच-- यद्यनुशिष्टो ऽसि, बेस्थ यदितः अस्माहो- 

कात् अधि उर्व यत्प्रजाः प्रयन्ति यटूच्छन्ति, तत्कि जानीषे 

इयथः । न सगव इत्याह इतरः, न जानेऽहं तत्त यत्पृच्छसि । 

एवं तर्हि, वेत्थ जानीषे यथा येन प्रकारेण पुनरावतैन्त 

इति । न भगव इति प्रयाह । वेत्थ पथोमोर्मयोः सहप्रयाण- 

योर्देवयानस्य पिकृयाणस्य च व्याचसेना व्यावतेनमितरेतर- 
(~ * वियोगस्थानं सह् गच्छताभिलयथेः ॥ | 

वेत्थ यथासौ रोको न संप्रथैतरे इति 
न मगव इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहूुता- 

चापः पुरूषचचसो भवन्तीति नैव मगव 

इति ॥ ३॥ 

वेत्थ यथा असौ लोकः पित्रसंबन्धी- यं प्राप्य पुनरा- 

वसेन्ते, बहुभिः प्रयद्धिरपि येन कारणेन न संपूयते इति 1 

न भगव इति प्रत्याह । वेत्थ यथा येन क्रमेण पच्चम्यां 

पच्चसंख्याकायामाहतौ हुतायाम् आहुतिनिषरैत्ता आहुतिसा- 

धनाश्च आपः पुरुषवचसः पुरुष इत्येवं वचोऽभिधानं यासां 

हूयमानानां करमेण षष्ठाहुतिभूतानां ताः पुरुषवचसः पुरूष- 

रब्दवाच्या भवन्ति पुरुषाख्यां रमन्त इयर्थः । इ्युक्तो 

यैव भगव इत्याह ; नैवाहमच्र किंचन जानामीत्यर्थः ॥ 
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अथानु किमनुशिष्टोऽवाचथायो दी- 

मानिन विदयात्कथः\ सोऽनुशिष्टो ब्रुवी- 
तेति स दायस्तः पितुरधैमयाय त दो- 

. वाचाननुशिष्य वाव किट मा भगवानत्र 

वीदनु त्वारिषमिति \॥ ४॥ 

अथ एवमज्ञः सल किमनु कम्मानत्वम अनुरिष्रोऽस्मीति- 

अवोचथा उक्तवानसि; यो हि इमानि मया प्रष्टान्यथैजा- 

तानि न विध्यात् न विजानीयात्; कर्थं स विद्रससु अनुशचि- 

ऽस्मीति ब्रुषीत । इयेवं स श्रतकेतुः राज्ञा आयस्तः आ- 
यासितः सन् पितुरधै स्थानम् एयाय आगतवान , तं च 
पित्तरमुचाच--अननुिष्य अनुरासनमचरखैव मा मां किट 

भगवान् समावतेनकाटेऽत्रवीत् उक्तवान अनु व्वािषम् 

अन्वर्िषं त्वामिति ॥ 

पश्च मा राजन्यबन्धुः प्रभानप्राक्लीत्त- 

षां नैकंचनाङ्कं विवक्तुमिति स दोवा- 
च यथा मा त्वं तदैतानवदो यथाहमेषां 

नैकंचन वेद चद्यहमिमानवेदिष्यं कथंते 

नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ 
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सद गौतमो रान्ञोऽधमेयाय तस्मै 

प्राक्षायाहौी चकार स ह प्रातः सभाग 

उदेयाय त होवाच मानुषस्य भगवन्गौ- 

तम वित्तस्य वरं चरणीधा इति स होवाच 

तवैव राजन्मानुषं वित्तं याभेव कुमारः 

स्यान्त वाचमभाषथास्तामेव मे ब्रुहीति 
सदह क्रुच्छी वभूव ॥&॥ 
यतः पञ्च पच्चसंख्याकान्परश्नान राजन्यबन्धुः राजन्या 

वन्धवोऽस्येति राजन्यबन्धुः स्वयं दुधृत्त इयर्थः, अ्राक्षीत 

प्रष्टवान् । तेषां प्रञानां नैकंचन एकमपि नाश्चकं न दाक्तवा- 

नहं विवक्तुं विरोषेणाथेतो निर्णेतुभित्यथैः । स ह उवाच 

पित्ता यथा मा मां वच्छ त्वं तद् आगतमाच्र एव एतान्प्र- 

स्नान अवद् उक्तवानमि---तेषां नैकंचन अशकं विवक्तुमिति, 

तथा मां जानीदहि, त्वदीयाज्ञानेन लिङ्गेन मम तद्धिषयम- 

ज्ञानं जानीद्यीत्यथेः । कथम् १ यथा अहमेषां प्रानम् एकं 

चन एकमपि न वेद् न जाने इति--यथा त्वमेवाङ्ग एता- 

न्प्रश्रान् न जानीषे, तथा अहमपि एतान्न जाने इव्यथः । 

अतो मस्यन्यथाभावो न करैव्यः ¦ कुत एतदेवम् £ यतो 

न जाने; यद्यहमिमान्प्र भान. अवेदिष्यं चिदितवानास्मि, कथं 



२८० छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये [ख. 

ते तुभ्यं प्रियाय पुत्राय समावतंनकाले पुरा नावक््यं नोक्त- 

वानस्मि~-इत्युक्त्वा स ह गौतमः गोच्रतः राज्ञः जैवलेः अर्धं 
स्थानम् एयाय गतवान । तस्मै ह गौतमाय प्राप्राय अहम 
अर्हणां चकार पृत्तवान । स च गौतमः कृतातिश्यः उपित्वा 
परेद्युः प्रातःकाले सभगे सभां गते राक्ञि उदेयाय । 

भजनं भागः पूजा सेवा सह भागेन वततेमानो बा समाग; 

पूज्यमानोऽन्यैः स्यं गौतमः उदेयाय राजानसुद्रतवान । तं 

होवाच गौतमं राजा-- माञुषस्य भगवन्गौतम मनुष्यसतंब- 
न्धिनो वित्तस्य मामाद्ः बरं वरणीयं कामं वृणीथा; प्राथये- 

थाः । स ह उवाच गौतमः-- तवैव तिष्ठतु राजन मानुष 
वित्तम् ; यामेव कुमारस्य मम पुत्रस्य अन्ते समीपे वाचं 
पच्चप्र भक्षणम् अमाषथाः उक्तवानसि, तामेव वाचं मे 
मद्यं बरूहि कथय इत्युक्तो गौतमेन राजा स ह् छच्छी 

दुःखी बभूव--- कथं स्िदमिति ॥ 

५ ह चिरं बसेल्याज्ञापयांचकार त< 
मे # 

होवाच यथामा त्वं गौतमावदो यथेयं 
न पाक्त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्गस्छ- 

ति तस्मादु सर्वेषु खोकेषु क्षच्रस्यैच प्ररा- 
सनमभूदिति तस्त होवाच ॥ ७॥ 



३.] पञ्चमोऽध्यायः । २८१ 

स ह् _ृच्छीभूतः अप्रयाख्येयं व्राह्मणं मन्वानः न्यायेन 

विद्या वक्तव्येति मत्वातं ह गौतमं चिरं दीर्धक्रारं वस- 

इलेवमाज्ञापयांचकार आज्ञप्तवान् । यपपू्वै प्रख्यात्तवान 
राजा विद्याम्, यच्च पश्चाच्चिरं वसेलयाज्ञघ्रवान) तज्निभित्तं 

ब्राह्मणं क्षमापयत्ति हेतुवचनोक्या । तं ह उवाच राजा-- 

सवेविद्यो ब्राह्मणोऽपि सन् यथा येन प्रकारेणमामां दे 
गौतम अवद; स्वम्-तामेव विद्यालक्षणां वाचं म ब्रूहि-इयज्ञा- 

नात् › तेन त्वं जानीहि । तत्रास्ति वक्तव्यम्--यथा येन प्रका- 

रेण इं विद्या प्राक् त्वत्तो ब्राह्मणान् न गच्छति न गतवती; न 

च ब्राह्मणा अनया विद्यया अनुश्चासितवन्तः; तथा एतसप्रसिद्ध 

रोके यतः, तस्मादु पुरा पूर्वं सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव क्षत्र 
जातेरेव अनया विद्यया प्रशासनं प्रञ्चाष्ठलव रिष्याणाम- 

भूत् बभूव ; क्षत्रियपरम्परथैवेयं विद्या एताबन्तं कारमा- 
गता ; तथाप्यहमेतां तुभ्यं व््यामि ; व्वत्संभ्रदानादृध्व त्रा 

ह्यणान्गमिष्यति ; अतो मया यदुक्तम , तरक्षन्तुमहेसीत्यु- 

क्त्वा तस्मै ह् उवाच विद्यां गजा ॥ 

दति त॒नीयखण्डमाभ्यम् ॥ 



चतुथः खण्डः ॥ 

‹ पच्चम्यामाहूुतावापः ' इत्ययं प्रः प्राथस्यनापाक्रियत, 

तद्पाकरणमनु इतरेपामपाकरणमनुकरूकं भवेदिति । अम्नि- 

होत्राहुत्योः कायौरम्भो यः, स उक्तो वाजसनेयके-- तं 

परति प्रश्नाः । उत्करान्तिराहुत्योगेतिः प्रतिष्ठा तप्निः पुनरावर- 

ततिर्छोकं प्रस्युर्थायी इति । तेषां च अपाकरणमुक्तं तत्रैव 

‹ते वा एते आहुती हुते उत्करामतस्ते अन्तरिक्षमाविरातस्ते 
अन्तरिश्चमेवाहवनीयं कुबौते वायुं समिधं मरीचीरेव शुङ्ा- 

माहुति ते अन्तरिक्षं तपैयतस्ते तत उत्क्रामतः" इत्यादि ; एवमेव 

पूरवैवदिवं तपयतस्ते तत॒ आवर्तते । इमामाविदय तधैयित्वा 

पुरुषमाविश्तः । ततः ख्ियमाविदय रोकं प्रद्युत्थायी भव- 

ति इति । तत्र अथिहोत्राहुत्योः कायौरम्भमात्रमेवप्रकारं 
भवतीस्युक्तम् , इह तु तं कायोरम्भम्िहोत्रापूवैविपरिणामल- 

क्षणे पच्चधा प्रविभज्य अभ्रित्वेनोपासनस॒त्तरमार्गप्रतिपत्ति- 

साधनं विधित्सन् आह-- 

(~) भ (| 

असो वाव लोको गोतमाभचिस्तस्या- 

दिय एव समिद्रदमथो धूमोऽदरर्चशन्द्र- 
मा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुरिङ्गाः॥ 



४.] पञ्चमोऽध्याय; । २८३ 

असौ वाव छोको गौतमाभिरित्यादि । इह सायंपातर- 

मिहो बाहुती हुते पचञआदिसाघने श्रद्धापुरःसंरे आहवनीया- 

भिसमिद्धूमा्चिरङ्गारविस्फुलिङ्गमाविते कत्रौद्विकारकमाविते 
च अन्तरिकषकरमेणोत्कम्य दयुलोकं प्रविशन्त्यौ सूष््ममूते अ- 
प्समवायित्वादप्डाब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुस्वाच्च श्रद्धाशब्दवाच्ये । 

तथोरधिकरणः अभिः अन्यच्च तत्संबन्धं सभिदादील्युच्यते । 
या च असावग्न्यादिभावना आहूुल्ोः, सापि तथैव निर्दि- 
श्यते । असौ वाव लोकोऽ; हे गौतम--यथाभिहोल्ाधिकर- 
णमाहवनीय इह । तस्याम्नेयुलोकाख्यस्य आदित्य एव स- 
मित्, तेन हि इद्धः असौ लोको दीप्यते, अतः समिन्ध- 

नात् समिदादित्यः । रद्मयो धूमः, तदुस्थानात् ; समिधोः 
हि धूम उत्तिष्ठति । अहरयिः प्रकाशसामान्यात्, आदि- 

त्यका्यत्वाचच । चन्द्रमा अङ्गाराः, अहः प्रशमे ऽभिव्यक्तेः ; 

अचिषो हि प्रकञमेऽङ्गारा अभिव्यज्यन्ते । नश्चत्राणि विस्फु 

लिङ्गाः, चन्द्रमसोऽवयवा इव विप्रकीर्णैत्वसासान्यात् ॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः अद्धां जहति 

तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ 

इति चतुथः खण्डः ॥ 
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तस्मिन्नेतम्मिन यथोक्तलक्षणेऽपम्नौ देवा यजमानप्राणा 

अग्न्यादिरूपा अधिदैवतम् । श्द्धाम अग्निहो ब्ाहुतिपरिणामाव- 

स्थारूपाः सुक्ष्म आपः श्रद्धामाविताः श्रद्धा उच्यन्त, 

ˆ पच्चस्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति इयां होम्य- 

तया प्रभे श्रुतत्वातत; श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य 

प्रणीय प्रचरन्ति! इति च विज्ञायते । तां श्रद्धाम अन्रूषां 
जहति; तस्या आहुतेः सोमो राजा अपां श्रद्धाक्ञव्दवा- 

च्यानां द्ुकोकाग्रौ हतानां परिणामः सोमो राजा संभवति-- 
यथा कऋ्गवेदादिपुष्परसा ऋगादिमधुकरोपनीतास्ते आदिय 

यद्आदिकार्य रोदहितादिरूपलक्नणमारभन्ते इत्युक्तम-- त्मा 

अभिहोव्राहुतिसमवायिन्यः सूक्ष्माः श्रद्धाशब्द्वाच्या आपः 

युखोकमनुप्रविदय चान्द्रं कायैमारमन्ते फलरूपमभिहोत्रा- 

हयोः । यजमानाश्च तत्कत।र॒ आहुनिमया आ हुतिभावना - 
भाविता आहूुतिरूपेण कमणा आकृष्टाः श्रद्धाप्समवाविनो 

ययखोकमनुप्रविय सोमभूता मवन्ति । तदर्थं हि तैरश्निहोत 

हुतम् । अत्र तु आहुतिपरिणाम एव पञ्चाच्चिसंबन्धक्रमेण 

प्राधान्येन विवक्षित उपासनार्थं न यजमानानां गतिः । तां 

त्वाविदुषां धूमादिक्रमेणोत्तरत्र वक्ष्यति, विदुषां च उत्तरा 

विद्याकरताम ॥ १ । 
इति चतुर्थखण्डभाष्यम् ॥ 



पञ्चमः खण्डः ॥ 

पजैन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायु- 
रेव समिदभ्रं धूमो चिद्यदर्चिररानिरङ्गारा 
हादनयो विस्फुखिङ्ाः॥ १॥ 

द्वितीयहोमपर्यायार्थमाह-- पर्जन्यो बाव पञेन्य एव 

गौतमाग्निः पजैन्यो नाम वृष्टयुषकरणाभिमानी देवताविशे- 
षः । तस्थ वायुरेव समित्, वायुना हि पञेन्योऽग्निः 

समिध्यते ; पुरोवातादिग्राबत्ये वबृष्टिदश्चैनात् । अभ्रं धूमः, 

भूमकारयतवाद्भूमवन् ठक्ष्यमाणस्वात् । विद्युदर्चिः, प्रकाशसा- 

मान्यात् । अशानिः अङ्गाराः, काडिन्याद्धिदुस्सबन्धाद्रा । 

हादनयो विस्फुलिङ्गाः, हादनयः गनितशब्दाः मेघानाम् 

विप्रकीणेत्वसामान्यात् ॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नगनौ देवाः सोम रा- 
जानं जहति तस्या आहतेयेषे« सं- 
भवति ॥ २॥ 

इति पञ्चपः खण्डः ॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः पूर्वैवत्सोमं राजानं जुहति । 
तखा आहुतेर्वष संभवति ; श्रद्धास्या आपः सोमाकारपरि- 

णता द्वितीये पयोये पजन्यामिन प्राप्य वृष्टितबेन परिणमन्ते ॥ 
इति पञ्चमसखण्डभाष्यम् ॥ 



षष्ठः खण्डः ॥ 

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्या; संव- 

त्सर एव समिदाकारो धूमो रा्िर्चि- 
दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ 

पृथिवी वाव गोतमाग्निरित्यादि पूववत् । तस्याः प्रथि- 

व्यास्यस्याग्नेः संवत्सर एव समित्, संवत्सरेण हि कटेन 

समिद्धा प्रथिवी ब्रीह्यादिनिष्पत्तये भवति । आकाशो धूमः, 

प्रथिव्या इवोस्थित आकाशो दृश्यते--- यथा अग्नेधूमः । 
रात्रिरचिः, प्रथिव्या हि अप्रका्रात्मिकाया अनुरूपा राचः, 

तमोरूपत्वात--अभ्ररिवानुरूपमविः । दिक्च; अङ्घाराः, उप- 

शान्तत्वसामान्यात् । अवान्तरदिशः विस्फुलिङ्गाः, क्षुद्र 

त्वसामान्यात् ॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वध जहति 

तस्या जहूतरन्न « संभवति ॥ २॥ 

इति षष्ठः खण्डः ॥ 
4. 4 [ र तस्मिन्नियादि समानम् । तस्या आहुतेरन्नं व्रीहियवादि 

संभवति ॥ 

। इति षष्ठखण्डभाष्यम् ॥ 



सत्तमः खण्डः ॥ 

पुरूषो वाव गोतमाभरिस्तस्थ वागेव 

समित्प्राणो धूमो जिह्ाचिशक्षुरङ्गाराः 

राच विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ 

पुरुषो वाब गौतमाश्निः । तस्य वागेव समित्, वाचा 

हि सुखेन समिध्यते पुरुषो न मूकः । प्राणो धूमः, धूम 

इव मुखान्निर्गमनात् । जिह्वा अधिः, छोहिततात । चक्रुः 

अङ्गाराः, भास आश्रयत्वात् । श्रोच्रं विस्फुलिङ्गाः, विप्रकी- 

णत्वसाम्यात् ॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नभ्नौ देवा अन्नं जहति 

तस्या आहुते रेतः संभवति ॥ २॥ 

इति सप्रमः खण्डः ॥ 

समानमन्यत् ! अन्नं जहति ब्रीद्यादिसंस्कृतम् । तस्या 

आहुते रेतः संभवति ॥ 

इति सखभमखण्डभाष्यम् ॥ 
---£------ 



अश्मः खण्डः ॥ 

योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ 

एव सभिद्यदुषमन्त्रयते स धूमो योभि- 
रर्चयेदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा 
विस्फुलिङ्ञः॥ १॥ 

योषा वाव गौतमाभ्निः | तस्या उपस्थ एव समित् , तेन 

दि सा पुत्रादुत्पादनाय समिध्यते । यदुपमन्यते स धूमः, 

सखरीसंभवादुपमन्त्रणस्य । योनिरविः, खोहितखात् । यदन्तः 

करोति तेऽङ्गाराः, अभिसंबन्धात् । अभिनन्दाः सुखलवाः 

विस्फुलिङ्गाः, श्षुद्रत्वात् ॥ 

तस्मिन्नेत्तस्मिन्नश्रौ देवा रेतो जहति 
तस्था आहूुतेमं भः संभवाति ॥ २॥ 

इति अष्टमः खण्डः ॥ 

तस्मन्ेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति ।. तस्या आहुते- 
गभः संभवतीति । एवं श्रद्धासोमवषौन्नरेतोहवनपयौयक्र- 
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मेण आप एव गभीमूतासताः । तत्र अपामाहुतिस्मवायि- 
त्वात् प्राधान्यविवक्षा-- आपः पच्चम्यामाहुतौ पुरुषवचसो 
भवन्तीति । न त्वाप एव केवलाः सोमादिकार्यमारभन्ते । 

न च आपोऽरिव्त्करृताः सन्तीति । जिवर्करृतत्वेऽपि विशेष- 

संज्ञाखभो दष्टः--प्रथिवीयमिमा आपोऽयमभ्निरित्यन्यतम- 

बाहुल्य निमित्तः । तस्मात्ससुदितान्येव भूतान्यन्बाहुल्या- 
4. त्कम॑समवायीनि सोमादिकायौरम्भकराण्याप इत्युच्यन्ते । 

दृश्यते च द्रवबाहुस्यं सोमवृष्टयक्नरेतोदेहेषु । बहुद्रवं॑च 
छरीरं यद्यपि पाथिवम् । तत्र पच्चस्यामाहुतौ हुतायां रेतो- 
रूपा आपो गसौभूताः ॥ 

इति अष्टमखण्डमाष्यम् ॥ 



नवरः खण्डः ॥ 

इति तु पश्वम्यामाहुतावापः पुरुषचच- 

सो भवन्तीति स उल्याच्रतो गर्भो दर 
चानववा मासानन्तः रायित्वा यावद्वाथ 

जायते १॥ 
इति तु एवं तु पच्चम्यामाहूतावापः पुरुषवचसो भवन्ती- 

ति व्याख्यातः एकः प्रर: । यत्तु द्युोकादिमां प्रव्यादृृत्तयो- 

रादुस्योः प्रिथिवीं पुरुषं खियं क्रमेण आविश्य रोकं प्रत्यु- 

त्थायी भवतीति वाजसनेयके उक्तम् , ततप्रासङ्किकमिहो- 

च्यत । इह च प्रथमे प्रभरे उक्तम- वेस्थ यदितोऽथि प्रजाः 

प्रयन्तीति | तस्य च अयमुपक्रमः--स गर्भोऽपां पच्चमः परि- 

णामविजेष आहूतिकमसमवायिनीनां श्रद्धाञ्चब्दवाच्यानाम 

उस्वावृतः उस्वबेन जरायुणा आघ्रतः वेष्टितः दश्च वा नववा 

मासान् अन्तः मातुः कुक्षौ शयित्वा यावद्वा यावता का- 

छेन न्यूनेनातिरिक्तेन वा अथ अनन्तरं जायते ॥ 

उस्बाबरत इलयादि वैराग्यहेतो रिदसुच्यते । कठं हि मातुः 

कुक्षौ मूत्रपूरीषवातपिन्तकतेष्मादिपूर्न तदमुिपतस्य गर्भैस्यो- 

स्वाज्ुचिपटाघ्रतस्य टरोहितरेतोशुचि्बीजस्य मातुरश्चितपी- 
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तरसालुप्रवेशेन विवर्धमानस्य निरुढशक्तिबख्वीयेतेजःपरज्ञा- 

चेष्टस्य शायनम् । ततो योनिद्धारेण पीड्यमानस्य कष्टतरा 

निःसतिर्जन्मेति वैराग्यं म्ाहयति, महूतंमप्यसद्यं दश वा 

नव वा मासानतिदीधकाटमन्तः शयित्वेति च ॥ 
५ ¢ 

स जातो यावदायुषं जीवति तं पतं 
दिष्टमितोऽग्नय एच हरन्ति यतत एवेतो 

यतः संमतो मवति ॥ २॥ 

दृति नवमः खण्डः ॥ 

से एवं जातः यावदायुषं पुनः पुनधेटीयच्रवद्रमनागम- 

नाय कम ङ्न कुराखचक्रवद्रा तिर्यैग्धमणाय यावत्कर्म 

णोपात्तमायुः तावज्जीवति । तमेनं क्षीणायुषं प्रेतं मरतं दिष्टं 

कमणा निर्दिष्टं परो प्रति- यदि चेज्ञीवन् वैदिके कर्मणि 

ज्ञाने वा अधिकृतः- तमेनं मृतम् इतः अस्माद्भामात् अभ्नये 

अगन्यर्थम् ऋत्विजो हरन्ति पुत्ता वा अन्यकमेणे 1 यत 

एव इत आगतः अग्नेः सकाशात् श्रद्धाद्याहूुतिक्रमेणः यतश्च 

पच्चभ्योऽश्निभ्यः संभूतः उत्पन्नः भवति, तस्मै एव अभ्नये 

हरन्ति स्वामेव योनिम् अभ्निम् आपादयन्तीलयथैः ॥ 

इति नवमखण्डभाष्यम् ॥ 



दासः खण्डः ॥ 

तव्य इत्थं विदुः । ये चेमेऽरण्ये अद्धा 
तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभवन्लय- 
चिषोऽहरह आपूथमाणपक्चमापूथैमाणप- 
क्षाद्यान्षड्दङ्ङति मासाशस्तान् ॥ १॥ 

मासभ्यः संचत्सर ५ संवत्सरादादिलय- 
मादिल्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं त- 

त्पुरषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयव्येष 
देवयानः पन्था इति ॥ २॥ 

“वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तिः इलययं प्रश्नः प्रत्युपखितो- 
ऽपाकतन्यतया । तत् तत्र छोकं प्रति उस्थितानाम् अधिकृतानां 
गृहमेधिनां ये इत्यम् एवं यथोक्तं पच्चाभ्निदरीनम्-ुरोकादय- 
भिभ्यो वथं करमेण जाता अभ्निखरूपाः पच्चागन्यात्मानः-- 
इयेवं विदुः जानीयुः । कथमवगम्यते इत्थं विदुरिति गृहस्था 

एव॒ उच्यन्ते नान्य इति गृहस्थानां ये स्वनित्थंविद्; 

केवरष्टापूतैदत्तपराः ते धूमादिना चन्द्रं गच्छन्तीति वक्ष्यति । 
ये च अरण्योपलक्चिता वैखानसाः परिव्राजकाश्च श्रद्धा तप 
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इत्युपासते, तेषां च इत्थंविद्धिः सह अविरादिना गमनं 

वक्ष्यति, परि रोष्याद्ञचिहत्राहुति संबन्धाच्च गृहस्था एव गृह्य 

न्ते-द्थं धिटुरिति । नज ब्रह्मचारिणोऽप्यगृहीता भ्रामश्रूलया 

अरण्यश्रुया च अनुषटक्निता विध्यन्ते, कथं पारिकोष्यसिद्धिः ! 
नैष दोषः । पुराणस्प्रतिप्रामाण्यात ऊध्यैरेतसां नेष्ठिकवरह्म- 

चारिणाम् उन्तरेणार्यम्णः पन्थाः प्रसिद्धः, अतः तेऽप्यरण्य- 

वासिभिः सह् गमिष्यन्ति । उपक्घुवांणकास्तु स्वाध्यायमरह्- 

णाथ इति न विरोषनिर्देशाहीः । नतु उध्यैरेतस्त्वं चेत् 

उत्तरमागंप्रतिपर्तिकारणं पुराणस्टरतिप्रामाण्यादिष्यते, इत्थं 

विन््वमनर्थेकं प्राप्रम् । न) गृहस्थान्परत्यथवत्त्वात् । ये 

गृहस्था अनिस्यंविद्ः, तेषां स्वभावतो दक्षिणो धूमादिः 

पन्थाः प्रसिद्धः, तेषां य इत्थं विदुः सगुणं वा अन्यद्भह्य विदुः; 

° अथ यदु चैवास्मिञ्शव्यं कुबेन्ति यदि च नाश्चिषमेवः 

इति लिङ्गात् उत्तरेण ते गच्छन्ति । नयु उः्वैरेतसां गृहस्थानां 

च समाने आश्रमिसखे ऊध्वेरेतसाभेव उत्तरेण पथा गमनं न 

गृहस्थानामिति न युक्तम् अग्निहोत्रादिवैदिकक्मेबाहुस्ये च 
[१ (~ भ ^ श~ भ [3 नाभा ^ 

सातं; नष दषः, अपूता षड् त---रातुनन्रसयाननिासत्त 

[./ ल च चैः ~ ~, 
हि तेषां साग्दरेषौ, तथा धमौधर्मो दिंसानुग्रहनिमित्त, 

प 

हिसानरतमायान्रह्मचयौदि च बहृदयुद्धिकारणमपरिषार्य॑ते- 
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षाम् , अतोऽपूताः । अपूतस्वात् न उत्तरेण पथा गमनम् । 

हिंसान्तमायान्रह्यचयोदिपरिहाराच्च शुद्धासानो हि इतरे, 

सानुभित्ररागद्वेषादिपरिहाराच्च विरजसः; तेषां युक्तं उत्तरः 

पन्थाः | तथा च पौराणिकाः-- ८ये प्रजामीषिरेऽघीरास्त 

रमशानानि मेनिरे । ये प्रजां नेषिरे धीरास्तेऽगृतस्वं हि 

भेजिरे' इयाहुः । इत्थंविदां गृहस्थानामरण्यवासिनां च 

समानमार्मत्वेऽग्रतत्वफले च सत्ति, अरण्यवासिनां विद्यान- 

क्यं प्राप्तम ; तथा च श्रृतिबिरोधः--° न तत्र दक्षिणा यन्ति 
नाविद्धांसस्तपस्िनः ' इत्ति, ‹ स एनमविदितो न भुनक्ति ' 

इति च विरुद्धम् । न, ञआभूतसंग्रवस्थानस्यागृतस्वेन विव- 

क्षितत्वात् । तत्रैवोक्तं पौराणिकैः-- ' आभूतसंद्वं स्थान- 

ममृतत्वं हिं भाष्यते ' इति । यच्च आत्यन्तिक मग्रतत्वम् , तद्- 

पक्षया ‹ न तत्र दक्षिणा यन्ति ' "स एनमविदितो न भुनक्ति 

इत्याद्याः श्रुतयः-- इत्यतो न विरोधः । ‹न च पुन- 

रावरैन्ते ` इति ¦ इमं मानवमावतं नावर्तन्ते ' इत्यादि - 

शुतिविरोध इति चेत्, न ; ‹ इमं मानवम् ' इति विशेषणात् 

° तेषामिह न पुनसावृृ्तिरस्ति' इति च ¦ यदि हि एकान्तेनैव 

नावर्तेरन् , इमं मानवम् इह इति च विशेषणमनर्थकं स्यात् | 

इमभिह इत्याकृतिमात्रभ्ुच्यत इति चेत् , न ; अनावृत्तिशब्दे- 
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नैव नित्यानाघर्यथेस्य प्रतीतत्वात् आछृतिकस्पना अन- 

धिका । अत्तः इमभिह इति च विशेषणाथैवन्त्वाय अन्यन्न 

आवृत्तिः कल्पनीया । न च सदेकमेवाद्धितीयभित्येवं प्रय- 

यवतां मूर्धन्यनाड्या अधिरादिमागेण गमनम् , ' रह्मैव स- 
न््ह्माप्येति' ‹ तस्मात्तत्सवैमभवत् ` न्न तस्य प्राणा 

उत्क्रामन्ति । अच्रैव समवरीयन्ते ` इत्यादिश्ुतिश्तेभ्यः । 

ननु तस्माजीवादुचिक्रमिषोः प्राणा नोत्रामन्ति सहैव ग- 

च्छन्तीत्ययमर्थैः कत्प्यत इति चेत् ; न, ‹ अन्रैव समवली- 

यन्ते * इति विज्ञेषणानथेक्यात् , ‹ स्व प्राणा अनूत्क्रामन्ति ' 
इति च प्राणैगैमनस्य प्राप्तत्वात् । तस्मादुच्रामन्तीत्यनाशङ्क- 

वैषा । यदापि मोक्षस्य संसारगतिवकक्षण्यास्राणानां जी- 

वेन सह आगमनमारङ्कव तस्मान्नोत्रामन्तीत्युच्यते, तदा- 

पि ‹ अच्चैव समवखीयन्ते ` इति विशेषणमनर्थकं स्यात् । 

न च प्राणेर्धियुक्तस्य गतिरपप्यते जीवत्वं वा, सकगत- 

व्वास्सदात्मनो निरवयवत्वात् प्राणसंबन्धमात्रमेव हि अ- 

भिविस्फुलिङ्गवल्ीवस्वभेदकारणमित्यतः तद्वियोगे जीवत्वं 

गतिवी न शक्या परिकस्पयितुम् , श्रुतयश्चेसपरमाणम् | न 

च सतोऽणुरवयवः स्फुटितो जीवाख्यः सदं छिद्रछवेन् 
गच्छतीति शक्यं कल्पयितुम् । तस्मात् ‹ तयोध्वेमायन्नम्- 
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तस्वमति ! इति सगुणब्रह्मोपासकस्य प्राणै; स्ह नाड्या गम- 

नम्, सपेक्षमेव च अमृतत्वम् , न सक्षान्मोश्च इति गम्यते, 

“ तदपराजिता पृस्तदैरं मदीयं सरः ` इत्याघ्युक्त्वा ' तेषामे- 

त्रैष ब्रह्मलोकः ' इति विरोषणात् ॥ 

अतः पश्चाभिविदो गृहस्थाः, ये च इमे अरण्ये वान- 

स्थाः परित्राजकादव सह् नैष्ठिकनह्यचारिभिः श्रद्धा तप 

इत्येवमाद्यपासते श्रद्धधानास्तपखिनश्चेत्य्थः ; उपासनशचच्द- 

स्तात्पयोथेः ; इष्टापूर्ते दत्तभित्युपासत इति यद्रन । श्रुल- 
न्तरात् ये च सत्यं ब्रह्म हिरण्यगभौखूयमुपासते, ते सरवे अ्ि- 

षम् अचिरभिमानिनीं देवत्ताम अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते । 

समानमन्यत् चतुथेगतिव्याख्यानेन । एष देवयानः पन्था 

व्याख्यातः सलयटोकावसानः, न अण्डाद्रहिः, " यदन्तसा 

पितरं मातरं च ' इत्ति मन्त्रवर्णौत् ॥ 

अथय इमे ग्राम इष्टाप्रूतं दन्तमि- 
त्युपासते ते धूममक्िसंमवन्ति धरूमा- 
दरा्चि राच्रेरपरपक्षमपरपक्चाद्यान्षङ्द्- 
क्षिणैति मासास्ताच्नैते संवत्सरमस्ि- 
प्राप्नुवन्ति ॥ २॥ 
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अथेत्यथौन्तरप्रस्तावनार्थः) य इमे गृहस्थाः मामे, भाम 

इति गृहस्थानामसाधारणं विशेषणम् अरण्यवासिभ्यो च्या- 

वृत््यथ॑म-- यथा वानप्रस्थपरित्राजकानामरण्यं विष्णं 

गृहस्थेम्यो व्याब्त्त्य्थम्, तदत् ; इष्टापूर्ते इष्टमभिहोत्रादि 

वैदिकं कर्म, पूर्तं वापीकूपतडागायामादिकरणम् ; दत्तं बहि- 

वेदि यथाराक्त्यहुभ्यो द्रव्यसंविभागो दत्तम ; इति एर्वविधं 

परिचरणपरित्राणादि उपासते, इति-राब्दस्य प्रकारदशै- 

नाभस्वात् । ते दशौनवजितत्वाद्धूमं धूमाभिमानिनी देवताम् 
अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते । तया अतिवादहिता धूमादि 

राच्चिदेवतां रात्रेरपरपक्षदेवताम् एवमेव कृष्णपक्षाभिमानिनीम् 

अपरपक्षात् यान्षण्मासान् दक्षिणा दक्षिणां दिशमेति सविता, 

तान्मासाच् दक्षिणायनषण्मासाभिमानिनीर्देवताः प्रति- 

पद्यन्त इयथः । संघचारिण्यो हि षण्मासदेवता इति 

मासानिति बहुवचनध्रयोगः तासु । नैते कर्मिणः प्रकृताः 
संवत्सरं संवत्सराभिमानिनीं देबतामभिप्राश्रुवन्ति । कुतः 

पुनः संबत्सरग्राप्निप्रसङ्गः, यतः प्रतिषिध्यते ? अस्ति हि प्रस- 

ङ्गः-- संवत्सरस्य हि एकस्यावयवभूते दक्षिणोत्तरायणे, तत्र 

अ्विरादिमागेप्रवरत्तानायुदगयनमासेभ्यो ऽवयविनः संचत्स- 

रस्य प्राधिसुक्ता ; अतः इहापि तदवयवभूतानां दक्षिणायन- 

४, (५, 1.7 
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मासानां प्राति श्रुखा तदबयविनः संबत्सरस्यापि पूवेवरा- 

धिरापन्नेति । अतः तस्परापनिः प्रतिषिध्यते-- नैतत संवत्सरम- 
भिप्राप्रुवन्तीति ॥ 

मासभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाका- 

चछामाकारशराचन्द्रमसमष सोमो राजा तद्- 
वानासन्नं नं देवा मक्षयन्ति ॥ ४॥ 
मासेभ्यः पिवृखोकं पिवृखोकादाकाश्चम आकाराच्न्द्रम- 

समर । कोऽसौ, यस्तैः प्राप्यते चन्द्रमाः १ य एष दृरयतेऽन्त- 

रिक्चे सोमो राजा ब्राह्मणानाम् , तदन्नं देवानाम् , तं चन्द्रमस- 

मन्नं देवा इन्द्रादयो भक्षयन्ति । अतस्ते धूमादिना गत्वा चन्दर 
भूताः कर्मिणो देवैभक््यन्ते । नलु अनयाय इष्टादिकरणम , 
यद्यज्ञभूता देवेभेक्षयेरन् । नैष दोषः, अन्नमि्युपकरणमा- 
त्रश्च विवक्षितत्वात्-- न हि ते कवलोरक्षेपेण देवैभष्ट्यन्ते । 

किं तर्हि, उपकरणमात्नं देवानां भवन्ति ते, खीपङुभ्रया- 

दिवत् , दृष्टश्चान्नशब्द उपकरणेषु- सियोऽन्न पश्चवोऽन्नं वि- 

दोऽच्नं राज्ञामिदयादि । न च तेषां स्त्यादीनां पुरुषोपभो- 

ग्यत्वेऽप्युपभोगो नास्ति । तस्माक्कर्भिणो देवानाञुपभोग्या 
अपि सन्तः सुखिनो देवैः ीडन्ति । शरीरं च तेषां सुखो- 
पभोगयोभ्यं चन्द्रमण्डले आप्यमारभ्यते । तदुक्तं पुरस्तात्-- 
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9 श्रद्धाश्चब्दा आपो दयुरोकाम्नौ इताः सोमो राजा संभव- 

तीति। ता आपः कर्मस्तमवायिन्यः इतरश्च भूतैरलुगता 

द्युलोकं प्राप्य चन्द्रत्वमापन्नाः शरीराद्यारम्भिका इष्टादयुपा- 

. सकानां भवन्ति । अन्त्यायां च छरीराहुतावभ्नौ हंतायाम- 

भिना दह्यमाने शरीरे तदुत्था आपो धूमेन सह र्वं यज- 
मानमावेश्य चन्द्रमण्डलं प्राप्य कुरामृत्तिकःस्यःनीया बाह्य 

शरीरारम्भिका भवन्ति । तदारन्येन च रारीरेण इष्टादि- 

फठमुपञुखाना आसते ॥ 

तस्मिन्यावत्सपातसुषित्वाथैतमेवाध्वा- 

नं पुनर्निवतेन्ते यथेतमाकारमाकाद्ा- 
द्रायुं वायुभूत्वा धूमो भवति धूमो भू 
त्वाभ्रं चवति ॥ ५ ॥ 

यावत् तदुपमोगनिमित्तस्य कर्मण; क्षयः, संपतन्ति येने- 

ति संपातः कर्मणः क्षयः यावत्संपातं यावत्क्मणः क्षय इयथः , 

तावत् तस्मिश्चन्द्रमण्ठे उषित्वा अथ अनन्तरम् एतमेव वक््य- 

माणमध्वानं मार्ग पुननिवतन्ते । पुननिवर्तन्त इति प्रयोगा- 

त्पूवेमप्यसक्रन्वन्द्रमण्डलं गता निवृत्ताश्च आसन्निति गस्य 

ते । तस्मादिह खोके इष्टादिकर्मोपचिदय चन्द्रं गच्छन्ति; 

तरक्षये च आवतंन्ते ; क्षणमाच्रमपि तन्न स्थातुं न छभ्यतेः 
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स्थितिनिमित्तकमेक्चयात्--स्रेहक्षयादिव प्रदीपस्य | 

तत्र किं येन कमणा चन्द्रमण्डटमारूढस्तस्य सवस्य 

क्षये तस्मादवरोहणम् , किं वा सावरेष इति । किं ततः 

यदि स्वस्यैव क्षयः कमेण, चन्द्रमण्डरस्थस्यैव मोश्ः 

प्राप्नोति ; तिष्ठतु तावत्तत्रैव, मोक्षः स्यात्, न वेत्ति; तत 

आगतस्य इह शरीरोपभोगादि न संमवति । ‹ ततः दोषेण 

इत्यदिस्प्रति विरोधश्च स्यात् । नन्विष्टापूतेदत्तन्यत्तिरेकेणापि 

मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिभित्तानि कमीण्यनेकानि संभ- 

वन्ति, न च तेषां चन्द्रमण्डले उपभोगः, अतोऽक्ीणानि 

तानि; यन्निमित्तं चन्द्रमण्डलमारूढः, तान्येव क्षीणानीय- 

विरोधः; शेषदाब्दश्च सर्वेषां कर्मैतसामान्यादविरुद्धः; 

अत एव च तत्रैव मोक्षः स्यादिति दोषाभावः; विरुद्धाने- 

कयोन्युपमोगफरानां च कर्मणाम् एकैकस्य जन्तोरारम्भक- 
त्वसंभवात् । न च रएकस्मिश्खन्मनि सवेकमणां क्षय उपप- 

दयते, बरह्महयदेश्च एकैकस्य कर्मण अनेकजन्मारम्भकत्वस्म- 

रणात् , स्थावरादिप्राप्रानां च अत्यन्तमूढानामुक्कषहेतोः 

करमेण आरम्भकत्वासंमवात् । गभभूतानां च क्ंसमानानां 

कर्मासंभवे संसारासुपपत्तिः । तस्मात् न एकरिमिखन्मनि सर्वे- 

षां कमेणामुपभोगः ॥ 
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यत्तु कैश्चिदुच्यते-- सवैकमौश्रयोपमरदेन प्रायेण कमे- 

णां जन्मारम्भकत्वम् । तत्र कानिचित्कमोण्यनारम्भक- 

त्वेनैव तिष्ठन्ति कानिचिल्जन्म आरमन्तं इति नोप- 

पद्यते, मरणस्य सर्वकमाोभिव्य्ञकस्वात् , स्वगोचराभिव्य- 

खकमप्रदीपवदिति । तदसत्, स्वैस्य सवौत्मकत्वाभ्युप- 

गमात्--न हि सवेख सवौत्मकस्वे देशकालनिमित्तावसद्ध- 

स्वात्सवासनोपमरदैः कस्यचित्कचिदभिव्यक्तिवौ सवौत्मनोप- 

पद्यते, तथा कमेणामपि साश्रयाणां मवेत्- यथा च 

पू्वाचुभूतमनुष्यमयूरमकंटादिजन्माभिसंस्कृताः विसद्धानेक- 

वासनाः मकैटत्वप्रापकेन कर्मणा मर्कैटजन्म आरभमाणेन 

नोपम्द्यन्ते-- तथा कर्मण्यप्यन्यजन्मप्राप्चिनिमित्तानि नोपम्- 

दयन्त इति युक्तम् । यदि हि सवः पूर्वजन्मालुभववासनाः 

उपग्रयेरन् , मकंटजन्मनिमित्तेन कर्मणा मकैटजन्मन्यारब्ये 

मकैटस्य जातमात्रस्य मातुः शाखायाः शाखान्तरगमने 

मातुरुदरसंलगम्रत्वादिकौशरे न प्राप्रोति, इह जन्मन्यनभ्य- 

स्तात् । न च अततीतानन्तरजन्मनि मकैटत्वमेव आसी- 

तस्येति छक्यं वक्तुम् , तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूवै- 
प्रज्ञा च ` इति श्रुतेः । तस्माद्रासनावनज्नाशेषकर्मोपमद् इति 

रोषकर्म॑संभवः । यत एवम् , तस्माच्छेषेणोपमुक्तात्कमेणः 
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संसार उपपद्यत इति न कश्िद्धिरेधः ॥ 

कोऽसावध्वा यं प्रति निवर्तन्त इति, ऊच्यते-- यथेतं 

यथागतं निवतेन्ते । ननु मासेभ्यः पिदृरोकं पित्ररोकादा- 

काशमाकाञ्चाचन्द्रमसमिति गमनक्रम उक्तः, न तथा नि- 

वृत्तिः; किं तर्हि, आकाशाद्रायुमिलयादि ; कथं यथेतमि्यु- 
{3 

च्यते । नेष दोषः, आकाराप्रप्ेस्तुल्यत्वात्प्रथिवीभ्ाप्रश्च । 
क 7 भ क क [क भ न चे अत्र यथेत्तमेवेति नियमः, अनेवेविधमपि निवतेन्ते ; 

पुननिवर्तन्त इति तु नियमः। अत डपरक्रणा्थमेतत- यद्यथ- 

तभिति । अतो भौतिकमाकाशं तावस्रतिपद्यन्ते-- यास्तेषां 

चन्द्रमण्डङे शछरीरारम्मभिका आप आसनं , तास्तेषां तच्रोप- 

मोगनिभित्तानां कर्मणां क्षये विखीयन्ते-घृतसंसानमिवाभि- 

संयोगे, ता विङीना अन्तरिक्षस्था आकाशभूता इव सुष््माः 

भवन्ति । ता अन्तरिक्षाद्ायुभेवन्ति, वायुप्रतिष्ठा वायुभूता 

इतश्चासुतश्च उह्यमानाः ताभिः सह क्षीणकमो वायुभूतो 

भवति । वायुभूत्वा ताभिः सहैव धूमो भवति । धूमो भूत्वा 
अभ्रम् अन्भरणमात्ररूपो भवति ॥ 

+ ५ ५ ~ ५ 
अच्र श्रूत्वा जधा जत्रात मचा न्त्व 
¢ 

भरवषेति त इह व्रीहियवा आषधिवनस्प- 
क 9 अ 

लयस्तिकमाषा इति जायन्तेऽतो वे खल 
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वि 

दुर्निष्पपतरं यो यो दयन्नरमत्ति थो रेतः 

सिश्चति तद्भय पव भवति । ६ ॥ 
॥ 8 

अभ्रं भूत्वा ततः संचनसमर्थो मेघो भवति; मघो 
भूस्वा उन्नतेषु प्रदेशेष्वथ प्रवषेति ; वषेधारारूपेण शेषकमौ 
पततीलयथंः । त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिखमाषा 

इयेवेप्रकारा जायन्ते ; श्षीणकर्मप्रासनेकत्वात् बहुवचननि- 

देशः । मेघादिषु पूतष्वेकरूपत्वात् एकवचननिर्दृश्ः । य- 
स्माद्विरितरदुगेनदीससुद्रारण्यमरदेरादिसंनिवेशसदहखाणि व- 

धाराभिः पतितानाम्, अतः तस्माद्धेतोः वै खल दुरनि्प्- 
पतरं दुनिष्कमणं दुनिःसरणम्--यत्तो गिरितिटादुदकस्रो- 

तसोद्यमाना नदीः प्राघ्रुबन्ति, ततः समुद्रम् , ततो मकरादि- 

भिक्ष्यते ; तेऽप्यन्येन ; तत्रैव. च सह मकरेण ससुर 
विीनाः सञुद्राम्भोभिजेकधरेराषृष्टाः पुनवैषैधारांभिर्मरुदेशे 
शिलातटे वा अगम्ये पतितास्तिष्ठन्ति, कदाचिन्याख्ख्रगादि- 

पीता मक्षिताश्वान्येः तेऽप्यन्थैरियेवंप्रकाराः परिवर्तेरन; 

कदाचिद भक्ष्येषु स्थावरेषु जातास्तत्रैव शुध्येरन्; भक्ष्येष्वपि 

स्थावरेषु जातानां रेतःसिग्देहसंबन्धो दुभ एव, बहुत्वा- 

स्स्थावराणाम्-इयतो दुनिष्ककमणत्वम् । अथवा अतः अस्मा- 

द्रीहियवादिभावात् दुनिष्प्रपतरं दुनिगमतरम् । दुनिष्परपत- 

> 
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रमिति तकार एको छुप द्रष्टव्यः; ब्रीहियवादिभावो दु- 

निष्प्रपतः, तस्मादपि दुरनिष्प्रपताद्रेतःसिग्देहसंबन्धो दुनिष्पर- 

पत्तर इयथः; यस्मादृष्वैरेतोभिर्बाैः पु॑स्स्वरदितैः स्थवि- 

रेवा भक्षिता अन्तरे स्ीथन्ते, अनेकस्वादन्नादानाम । 

कदाचित्काकतालीयन्र्या रेतःसिग्भिर्भक््यन्ते यदा, तदा 

रेतःसिग्भावं गतानां कभेणो वृत्तिकामः । कथम् श्यो यो 

हि अन्नमत्ति अनुशयिभिः ` संश्िष्ठं रेतःसिक् › चर्च रेतः 

सिच्चति ऋतुकारे योषिति, तद्भूय एव तदाछ्ृतिरेव भवति; 

तदवयवाकृतिभूयस्स्वं भूय इत्युच्यते रेतोषूपेण योषितो 

ग्माहयेऽन्तः प्रविष्टोऽचुक्षयी, रेतसो रेतःसिगाक्रृतिभावि- 

तत्वात् , ‹ सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सखंमूतम › इति दि श्चुयन्त- 

रात् । अतो रेतःसिगाकृतिरेव भवतीयथैः । तथा हि-- 

पुरुषा्पुरुषो जायते गोगैवाकरतिरेव न जायन्तराकृतिः, 

तस्माद्युक्तं तद्भूय एव मवतीत्ति ॥ 

ये त्वन्ये अनुशयिभ्यरचन्द्रमण्डकमनारद्य इहैव पापकमे- 

भिवेरि््ीहियवादिमावं प्रतिपद्यन्त, पुनमनुष्यादिमावम् , 

तेषां नाचुश्चयिनामिव दुनिष्प्रपतरम् । कस्मात् £ कमणा हि 

तत्रीहियवादिदेह् उपात्त इति तदुपभोगनिमित्तभ्रये ब्रीह्यादि- 

स्तम्बदेहविनाश्चे यथाकमीर्जितं देहान्तरे नवं नवं जट्काव- 
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त्संक्रमन्ते सविज्ञाना एव ` सविज्ञानो मवति सविज्ञानमे- 

वान्ववक्रामति ' इति श्रखयन्तयात् । यच्यप्युपसंहृतकरणाः 

सन्तो देहान्तरं गच्छन्ति, तथापि स्वप्नवत् देहान्तरप्राप्तिनि- 

मित्तकर्मोद्धावितवासनाज्ञानेन सविज्ञाना एव देहान्तरं 
गच्छन्ति, श्रुतिप्रामाण्यात् । तथा अचिरादिना धूमादिना 

च गमनं सप्र इबोद्धूतविज्ञानेन, ठब्घदृत्तिकमेनिमित्तस्वा- 

द्रमनस्य । न तथा अनुश्चयिनां व्रीह्यादिभावेन जातानां 

सविज्ञानमेव रेतःसिग्योषिदेह संबन्ध उपपद्यते, न दहि 

वरीह्यादिङवनकण्डनपेषणादौ च सविज्ञानानां सितिरस्ति । 

नन्ु॒चन्द्रमण्डलाद्प्यवरोहतां देहान्तरगमनस्य तुस्यसवात् 

जल्कावत्सविज्ञानतैव युक्ता, तथा सत्ति घोरो नरका- 

सुभव इष्टापूतीदिकारिणां चन्द्रमण्डलादारभ्य प्रापो याव- 

द्राह्यणादिजन्म ; तथा च सति, अन्थौयैव इष्टापू- 

तौद्युपासनं विहितं स्यात्; श्रुतेश्च अप्रामाण्यं प्राप्रम्, 

वैदिकानां कर्मणाम् अनथौलुवन्धित्वात् । नः, ब्रक्षारोदण- 

पतनवद्धिशेषसंभवान्-- देहादेदहान्तरं प्रतिपित्सोः कर्मणो 

छब्धचरत्तित्वात् कर्मणोद्धावितेन विज्ञानेन सविज्ञानत्वं यु- 

्तम्-- वृक्षाप्रमारोहत इव फं जिघृक्षोः । तथा अविरा- 

दिना गच्छतां सविज्ञानत्वं भवेत् ; धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 
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लमाङरक्षताम् । न तथा चन्द्रमण्डखादवस्रुक्चतां ब्रक्षामा- 

दिव पत्ततां सचेतनत्वम्-- यथा च अुद्रराद्यमिहतानां तद्- 

भिघातवेदनानिमित्तसंमूर्टितप्रतिवद्धकरणानां सख्देहेनैव दे- 
शदेशान्तरं नीयमानानां विज्ञानुल्यता ट्टा, तथा चन्द्र 

मण्डखात मातुषादिदेहान्तरं प्रति अवसशक्षतां स्व्गभोग- 

निमिन्तकर्मश्वयात् मृदिताब्देद्ानां प्रतिबद्धकरणानाम् । 

अतः ते अपरि्यक्तदेहबीज भूताभिरद्धिः मूकता इव आका- 

रादिक्रमण इमामवरह्य कर्मनिमित्तजातिखावरदेहैः संश्छि- 

ष्यन्ते प्रतिबद्धकरणतया अनुद्धूतविज्ञाना एव । तथा ख्वन- 

कण्डनपेषणसंस्कारभक्षणरसादिपरिणामरेतःसेककाल्षु मू- 

ङितवदेष, देहान्तरारम्भकस्य कर्मणो ऽव्धवृत्तित्वात् । देह- 

बीजभूताप्संबन्धापरिवयागेनैव मबौसववस्थासु वतैन्त इति 
जटूकावत् चेतनावत््वं न विर्ध्यते । अन्तराङ स्वविज्ञानं 

मूर्छितवदेवेलयदोषः । न च वैदिकानां कर्मणां हिंसायुक्तसे- 
नोभयहेतुत्वं शक्यमनुमातुम् › हिंसायाः शास्रचोदितत्वात् । 

£ अरहिंसन्सवैभूतान्यन्यब तीर्थेभ्यः ' इति श्रुतेः शाख्चोदि- 

ताया हिंसाया न अधमेदेतुत्वममभ्युपगस्यते । अभ्युपगतेऽप्य- 

धरमहेुत्वे मच्रर्विषादिवत् तद्पनयोपपत्तेः न दुःखकायारम्भ- 
-णोपपत्तिः वेदिकानां कमणाम्-- मन्रेणेव विषभक्षणस्येति | 
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तद्य इद रमणीयचरणा अभ्याशो ह 

यत्ते रमणीथां योनिमापेरन्त्राह्यणयथोनिं 

चा क्षचियथोनि वा वैहययोनि चाथ य 

हह कपूयचरणा अभ्यारोह यन्ते कपू- 

यां योनिमापयेरञ्ग्वथोनि वा सकरयोनि 

चा चण्डालयोनि वा ॥७॥ 

तत् तत्र तेष्वनुश्यिनां ये इह रोके रमणीयं शोभनं 

चरणं शीङ येषां ते रमणीयचरणनोपरुक्षितः रोभनोऽनु- 

शयः पुण्यं कमं येषां ते--रमणीयचरणाः उच्यन्ते ; करौयौ- 

नरृतमायावजितानां हि रक्य उपलक्षयितुं श्युभानुश्षयस- 

द्वाव; तेनाजुङयेन पुण्येन कमणा चन्द्रमण्डले भुक्तरेषेण 

अभ्यारो ह भिप्रमेव, यदिति क्रियाविशेषणम्, ते रमणी- 

यां करौयौदिवजितां योनिमापद्येरन् प्राघ्रुयुः ब्राह्मणयोनिं वा 

क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा स्वकर्मानुरूपेण । अथ पुनर्ये 

तद्धिपरीताः कपूयचरणोपलक्षितकमोणः अश्ुमानुशया अ- 

भ्या ह यत्ते कपूयां यथाकमं योनिमापद्येरन् कपूयामेव 

धमंसंबन्धवारजितां जुगुष्तितां योनिमापदयेरन अयोनि वा 

सूकरयोनिं वा चण्डाखयोनिं वा स्वक्मौलुरूपेणैव ॥ 
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अथैतयोः पथोन कतरेणचन तानीमा- 

नि श्षुद्राण्यसक्रदाव्तींनि भूतानि भव- 
न्ति जायस्व भ्रियस्वेलेतत्ततीय<< स्थानं 

तेनासौ लोको न संप्रथते तस्माञ्जरप्से- 
त तदेष शछोकः ॥ ८ ॥ 

ये तु रमणीयचरणा द्विजातयः, ते स्वकमेस्थाश्चदिष्टा- 

दिक्ारिणः; ते धूमादिगया गनच्छन्तयागच्छन्ति च पुनः 

पुनः, घटीयन्त्रवत् । विद्यां चे्प्राघ्रुयुः, तदा अ्िरादिना 

गच्छन्ति; यदा तु न विद्यासेविनो नापि इष्टादिकर्म सेवन्ते, 

तदा अथैतयोः पथोः यथोक्तयोरथिधूमादिरक्षणयोः न कत- 
रेण अन्यतरेण चनापि यन्ति । तानीमानि भूतानि श्षुद्राणि 

दंरामङककीटादीन्यसकृदावर्तीनि भवन्ति । भतः उभयमा- 

मैपरिश्रष्ठा हि असछृज्ायन्ते म्रियन्ते च इयर्थः । तेषां ज- 

ननमरणसंततरसुकरणमिदयुच्यते । जायस्व म्रियस्व इति 

ईश्ररनिमित्तचेष्टा उच्यते । जननमरणङक्षणेनैव कारयापना 

भचति; न तु क्रियासु शोभनेषु भोगेषु वा कारोऽस्तीय्थैः । 

एतत् श्ुद्रजन्तुखक्षणं ततीयं पूर्वोक्तौ पन्थानावपेक््य स्थानं 

संसरताम् , येनैवं दक्षिणमार्गगा अपि पुनरागच्छन्ति, 
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अनधिकृतानां ज्ञानकर्मणोरगसनमेव दशक्चिणेन पथेति, ते. 

नासौ लोको न संपूर्ैते । पञ्चमस्तु प्र्नः पच्चाभिविद्यया 
व्याख्यातः । प्रथमो दक्षिणोत्तरमार्गाभ्यामपाकृतः । दृक्षिणो- 

त्रयोः पथोन्यीवसैनापि-- सृतानामभनौ प्रक्षेपः समानः, ततो 

व्यावयं अन्येऽर्चिरादिना यन्ति, अन्ये धूमादिना, पुनसुत्तर- 

दक्षिणायने षण्मासान्पराप्रुबन्तः संयुज्य पुनव्याचतेन्ते, अन्ये 

संवत्सरमन्ये मासेभ्यः पितृरोकम--इति व्याख्याता । पुन- 

रावृत्तिरपि क्षीणानुशयानां चन्द्रमण्डरादाकाश्चादिक्रमेण उ- 

क्ता । अमुष्य छोकग्चापूरणं स्वशब्देनैवोक्तम्-तेनासौ रोको न 
संपूयैत इति । यस्मादेवं कष्टा संसारगतिः, तस्माल्ञुगुप्सेत । 
यस्माच्च जन्मसरणजनितवेदनालुभवकृतक्षणाः श्ुद्रजन्तवो 

ध्वान्ते च घोरे दुस्तरे प्रवेिताः-- सागर इव अगाधेऽघवे 

निराश्चाश्चोत्तरणं प्रति, तस्माचैवंविधां संसारगतिं जुगुप्सेत 

बीभत्सेत घृणी भवेत्-- मा भूदेवंविधे संसारमहोदधौ 

घोरे पात इति । तदेतस्मिन्नर्थे एषः श्छोकः पञ्वा्िविदया- 

स्तुतये ॥ 

स्तेनो दिरण्यस्य सुरां पिव गुरो- 

स्तल्पमावसन््रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः 

पश्चमश्ाचर < स्तैरिति ॥ ९ ॥ 



३१० छान्दोग्योपनिषद्धप्ये [ख. 

स्तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मणसुवण॑स्य हती, सुरां पिवन् त्रा- 
ह्मणः सन् , गुरोश्च तत्पं दारानावसन् , ब्रह्महा ब्राह्यणस्य 

हन्ता चेते पतन्ति चत्वारः । पच्चमश्च तैः सह आचर- 

न्निति ॥ 

अथ ह य एतानेवं पश्वाग्रीन्येद् न 

सह् तैरप्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः 
पूतः पुण्यलोको भवति य एवं चद् य 

एवं वेद् ॥ १० ॥ 

इति दश्षमः खण्डः ॥ 

अथ ह पुनः यो यथोक्तान्पच्चाग्रीन्वेद्, स तैरप्याचरन् 
महापातकिभिः सह न पाप्मना छिप्यते, शुद्ध एव । तेन 

पच्चभ्निदशेनेन पावितः यस्मात्पूतः, पुण्यो रोकः प्राजाप- 

यादियैस्य सोऽयं पुण्यलोकः भवति; य एवं बेद यथोक्तं 
समस्तं पश्चमभिः प्रभैः प्ष्टमथेजाततं वेद । द्विरुक्तिः समस्त- 

प्रभनिर्णैयप्रदशंनाथौ ।॥ 

इति दशमखण्डभाष्यम् ॥ 

9, 
१ 



पादशः खण्डः ॥ 

दश्निणेन पथा गच्छतामन्नमाव उक्तः--प तदेवानामन्नमः' 

°तं देवा मश्नयन्ति' इति ; क्षद्रजन्तुलक्रणा च कष्टा संसार- 

गतिरुक्ता । तदुभयदोषपरिजिहीरषेया वैश्रानरात्तुमावप्रति- 
पत्त्य्मुत्तरो भन्थ आरभ्यत्ते, ‹ अतम्यन्ने परय प्रियम् ' 

इलयदिलिङ्कात । आख्यायिका तु सुखावब्ोधाथां विद्यासंप्र- 

दानन्यायप्रदशनाथा च-- 

प्राचीनक्ाल ओौपमन्यवः सलययज्ञः 

पौलटषिरिन्दरद्यु्ना भाद्टवेयो जनः चाके- 
राक््यो बुडिल आश्वनराभ्विस्ते हैते महा- 
शाला महाश्रोचधियाः समय मीमा 

सां चक्छुःकोन आत्मा करं ब्रह्मेति ॥ १॥ 

प्राचीनक्षाङ इति नामतः, उपमन्योरपलयमौपमन्यवः । 

सल्ययज्ञो नामतः, पूदुषस्यापलयं पौलुषिः । तथन्द्रुश्नो 

नामतः, मह्वेरपलयं भाविः तस्यापलयं भाद्वेयः । जन 
भ इति नामतः, शकेराक्षस्यापलयं शाकैराक्ष्यः । बुडिषो 

नामतः, अश्वतराश्वस्यापलयमाश्वतराश्चिः । पच्वापिते हैते 

महाशाखा; महागृहस्था विस्तीणभिः श्चाकाभिर्युक्ताः संपन्ना 

इत्यथः, महाश्रोत्रियाः श्रुताध्ययनच्रत्तसंपन्ना इयथः, ते एवं- 
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भूताः सन्तः समे संभूय कचित् मीमांसां विचारणां 
चक्रुः कृतवन्त इयथः । कथम् १ को नः अस्माकमासा किं 

जह्म---इति ; आत्म ब्रह्मराब्दयोरितरेतरविदेषणविरोष्यत्वम् । 

नरह्येति अध्यात्मपरिच्छन्नमात्मानं निवतेयति, आत्मेति च 

आत्मव्यतिरिक्तस्य आदियादिब्रह्मण उपास्यत्वं निवतेयति । 

अभेदेन आत्मैव ब्रह्म ब्रहैव आल्मेव्येवं सवीत्मा वैश्वानरो 

ब्रह्य स अपत्मेयेतस्सिद्धं भवति , ' मूर्धा ते व्यपतिष्यत् ' 
"अन्धोऽभविष्यः ' इलयादिखिङ्घात् ॥ 

ते ह संपादथांचच्छुसदालको वै भगव- 

न्तोऽयमारुणिः संप्रतीममात्मानं वैन्वा- 
नरमध्येति तर हन्ताभ्यागच्छामेति त 
हाभ्याजग्मुः ॥ २॥ 
ते ह॒ मीमांसन्तोऽपि निश्चयमकूममानाः संपाद्यांचक्रुः 

संपादितवन्तः आत्मन उपदेष्रारम् । उदारूको वै प्रसिद्धो 
नामतः, भगवन्तः पूजावन्तः, अयमारुणिः अरुणस्यापलयं 

संप्रति सम्यगिममात्मानं वैश्वानरम् अस्मदभिप्रेतमध्येत्ति 

स्मरति । तं हन्त इदानीमभ्यागच्छाम इयेवं निथिलयतं ह 

अभ्याजग्सुः गतवन्तः तम् आरुणिम् ॥ 

सदह संपादयांचकार प्रक्ष्यन्ति मा 
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भिमे यदादाला सदाओ्ोचिथास्तेभ्यो न 
सवेमिव प्रतिपत्स्ये हन्तादमन्यमभ्यनु- 
सासानीति ॥ ३॥ 
सदह तान दृष्वैव तेषामागमनप्रयोजनं बुद्धा संपादया- 

चक्तार । कथम् १ प्रयन्ति मां वैश्रानरम इमे महाशालाः 

महाश्रोत्रियाः) तेभ्योऽहं न सर्व॑मिव गरष प्रतिपत्स्ये वक्तु 

नोत्सहे ; अतः हन्ताहमिदानीमन्यम् एषामभ्यनुश्ासानि 

वक््यास्युपदेष्टारभिति ॥ 

तान्टोवाचाश्वपतिर्वै बगवन्तोऽयं कैके- 
यः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति त 
हन्ताभ्यागच्छामेति तस दाभ्याजग्सुः ॥ 

एवं संपाद्य तान ह उवाच-- अश्वपतिर्वै नामतः मग- 

वन्तः अयं केकयस्यापत्यं केकेयः संप्रति सम्यगिममात्मानं 

वैश्वानरसध्येतीदयादि समानम् ॥ 

तेभ्यो इ पासे्यः पथगहौणि कारयां- 
चकार स ह प्रातः संजिहान उयाच नमे 
स्तेनो जनपदे न कदो न मद्यपो नाना- 

दिताभरिनौविद्धाच्न स्वैरी स्वैरिणी कुतो 
यक््यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावद्- 

४. ए. 1४. 4 
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कैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्ध 
गवद्धयो दास्यामि वसन्तु जगवन्त इति॥ 

तेभ्यो ह राजा प्रप्रेभ्यः प्रुथक्प्रथगरहाणि अहानि 

पुरोहितैर्थस्यैश्च कारयांचकार कारितवान् । स ह अन्येद्युः 

राजा प्रातः संजिहान उवाच विनयेन उपगम्य--पतद्धनं 

मन्त उपादध्वमिति । तेः प्रत्याख्यातो मयि दोषं परयन्ति 

नूनम् , यततो न प्रतिगृह्णन्ति मत्तो धनम इति मन्वानः 

अत्मनः सद्वृत्ततां प्रतिपिपादयिषन्नाह-- न मे मम जनपदे 

स्तेनः परस्वहर्ता चिव्यते ; न कदर्यै; अदाता सति विभवे; 

न मद्यपः द्विजोत्तमः सन्; न अनाहिताग्निः शतगुः; न 

अविद्भान् अधिकारावुरूपम; न स्वैरी परदारेषु गन्ता; 

अत एव स्वैरिणी छतः दुष्टचारिणी न संभवतीत्यर्थः । 

तैश्च न वयं धनेनार्थिन इत्युक्तः आह -- अल्पं मत्वा एते 
धनं न गृहन्तीति, यक््यमाणो वै कतिभिरहोभिरहं हे भगव- 

न्तोऽस्मि । तद््थं क्लप्तं घनं मया याबदेकेकस्मे यथोक्तम् 
सिज धनं दाखामि, तावत् प्रयेकं मगवद्धयोऽपि दा- 

स्यामि । वसन्तु भगवन्तः; पदयन्तु च मम यागम् ॥ 

ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुषश्चरे्त९ हैव 
वदेदात्मानमेवेमं वैश्वानर संप्रल्ध्येषि 
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तमेव नो ब्रूहीति ॥ & ॥ 
इत्युक्ताः ते ह उचुः-- येन ह एव अर्थेन प्रयोजनेन 

यं प्रति चरेत् गच्छेत पुरुषः, तं ह एवार्थं वदेत् । इदमेव 

प्रयोजनमागमनस्येत्ययं न्यायः सताम । वयं च वरैश्वानर- 

ज्ञानार्थिनः । आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रयध्यषि सम्यग्जा- 

नासि । अतस्तमव नः अम्मभ्यं ब्रूहि ॥ 

तान्दोवाच प्रावः प्रतिवक्तास्मीति ते 
द समित्पाणयः पूवी्ने प्रतिच्रभिरे 
न्दालपनीयेवेतदुयाच ॥ ७॥ 
इत्युक्तः तान ह उवाच । प्रातः वः युष्मभ्यं प्रतिवक्तास्मि 

प्रतिवाक्यं दातास्मीव्युक्ताः ते ह राज्ञोऽभिप्रायज्ञाः सभ- 

त्पाणयः समिद्धारहस्ताः अपरद्युः पूबोहं राजानं प्रतिचक्र- 
मिरे गतवन्तः । यत एवं महाशराः महाश्रोत्रियाः ब्रा 

ह्मणाः सन्तः महाश्रारृत्वायभिमानं हित्वा समिद्धारहस्ताः 

जातितो हीनं राजानं विद्याथिनः विनयेनोपजग्मुः | तथा 

अन्यर्िद्योपादित्सुभिभवित्तव्यम् । तेभ्यश्च अदाद्वियाम् अ- 

नुपनीयैव उपनयनमकृल्वैव तान् । यथा योग्येम्यो विद्या 

मदात्, तथा अन्येनापि विद्या दातन्धेति आख्याधिकार्थः । 

एतद्विश्रानरविज्ञानसुवाचेति वक््यमाणन संबन्धः ॥ 
इति एकादशखण्डमाष्यम् ॥ 

त 

ता- 



द्रादङ्ः खण्डः ॥ 

अओपमन्यवय कं त्वमात्मानस्ुपास्स इति 
दिवमेव भगवो राजनिति दोवाचेषवे 

सुतेजा आत्मा वैश्वानरो थ त्वमात्मान- 

सुपास्से तस्मात्तव सुतं धरसुनमासुतं कटे 

टदयते ॥ १ ॥ 

स कथमुषाचेति, आह-- आओौपमन्यव हे कमु आत्मान 

वैश्वानरं तञुपास्से इति पप्रच्छ । नन्वयमन्यायः-आ चार्यः 

सन् शिष्यं प्रच्छतीति । नैष दोषः, ‹ यद्धिव्थ तेन मोपसीद 

ततस्त ऊर्ध्यं वक्ष्यामि ` इति न्यायदशेनात्त । अन्यचराप्याचा- 

यस्य अप्रतिभानवत्ति शिष्ये प्र्तिभोत्पादना्ैः प्रभो दष्टोऽजा- 

तशत्रोः, ८ कैष तदाभूत्कुत एतदागात् ̀  इति । दिवमेव दयलो- 

कमेव वैश्रानरसुपासे भगवो राजन् इति ह उवाच । एष वरै 

सतेजाः सोभनं तेजो यस्य सोऽयं सुतेजा इति प्रसिद्धो 

बैन्वानर आत्मा, आत्मनः अवयवभूतत्वात । यं त्वम आ- 
त्मानम् आत्मैकदेशम उपास्ते, तस्मान सुतेजसो वैश्यानरम्य 
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उपासनात् तव सुतमभिघुतं सोमरूपं कमेणि प्रसुतं प्रकर्षेण 

च सुतम् आयुतं च अहगेणादिषु तव कुले द ञ्प्यते ; अतीव 
कर्मिणस्त्वत्छुङीना इयर्थः ॥ 

अत्स्यन्नं पडयसि प्रियमत्त्यन्नं परयति 

पियं भवल्यख ब्रह्मवचेसं कुरे य एतमे- 
वमात्मानं वेश्वानरखुपस्ते सूधौ त्वेष 
आत्मन इति होवाच सुधौ ते व्यपनि- 
स्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 

इति द्वादशः खण्डः ॥ 

अत्स्यन्नं दीप्राभ्िः सन् पयसि च पुत्रपौत्रादि भरिय- 

मिष्टम । अन्योऽप्यत्त्यननं प्यति च प्रियं भवस्य सुतं 

प्रसुतमासुतमिलयादि कर्थि्वं ब्रह्मवचैसं कुरे, य: कथित् 

एतं यथोक्तम् एवं वैन्धानरमुपास्ते । मूधा सात्मनो 
वैश्वानरस्य एष न समस्तो वैश्वानरः । अतः समस्तवुद्धथा 
वैश्धानरस्योपासनात् मूर्धा शिरस्ते बिपरीतभ्राहिणो उयप- 
विष्यत् विपतितमभविष्यत् यत् यदि मां नागतोऽमवि- 

ष्यः । साध्वकार्षीः; यन्मामागतोऽमीलयभिप्रायः ॥ 

इति उादशखण्डभाष्यम् ॥ 



लयोदशः खण्डः ॥ 
अथ दोवाच सल्ययज्ञं पौलुषि प्राचीन 

योग्य कं त्वमात्मानमुपास्स इद्यादिलयमेव 
भगवो राजचिति होवाचैष वे विश्वरूप 
आत्मा वैन्वानरो यं त्वमात्मानसुपास्स 
तस्मात्तव चह विश्वरूपं कुले दृयते ॥ 
अथ होवाच सलययज्ञं पौद्ुषिम-हे प्राच्छनयोग्य कं स्वमा- 

स्मानमुपास्से इति ; आदिलयमेव भगवो राजन इति ह उवाच । 

शुद्धनीखादिरूपत्वाद्धिः्रशूपत्वमादिखस्य, सवरूपत्वाद्रा, सवी- 

णि रूपाणि हि स्वाष्ाणि यत्तः, अतो वा विश्वरूप आदियः ; त- 

दुपासनात् तव बहु विश्वरूपमिदहासुच्राथमुपकरणं द रयते ङे ।। 

प्रघत्तोऽश्वतरीरथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्न 
परयसि परियमन्यन्चं पद्यानि प्रिय भवलय- 

स्य ब्रह्मवचंसं कुरे य एतमेवमात्मानं चै- 
म्वानरसुषास्ते चक्षुष्टतदात्मन इति होचा- 
चान्धोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्य इति॥ 
किंच त्वामलु प्रवृत्तः अश्वतरीभ्यां युक्तो रथोऽशरतरी- 

रथः द्सीनिष्को दासीभियक्तो निष्को हारो दासीनिष्कः। 

अस्यन्नमिलयादि समानम् । चक्षर्वेश्वानरस्य तु सविता । 

तस्य समत्तबुद्धघोपासनात् अन्धोऽभविष्यः चष्ुर्हीनोऽभ- 
विष्यः यन्मां नागमिष्य इति पूवेवत् ॥ 



चतुद॑शः खण्डः ॥ 

अथ हावाचेन्द्रदयुश्चं माह्वेथं वेयाघ्- 
पद्य कं त्वमात्मानसुषास्ख इति वायुमेव 
भगवो राजन्निति होवाचैव वै प्रथग्व- 
त्मौत्मा वेन्वानरो यं त्वमात्मानसपास्से 
तस्मात्त्वां प्रथग्बलय आयन्ति प्रथय्रथश्र- 

णयोऽनुयस्ति ॥ १॥ 
अथ ह उवाच इन्द्रयुमरं माछ्वेयम्-- वैयाघ्रपद्य कं स्व- 

मात्मानसुपास्से इत्यादि समानम् । प्रथग्वत्मो नाना वत्मनि 

यस्य वायोरावहोद्धहादिभिर्भेदैः बरमानस्य सोऽयं परथग्ब- 

त्मा चायुः) तस्मान् प्रथभ्वत्मात्मनो नैश्ानरम्योपासनात् परथ 

क् नानादिक्ाः त्वां बल्यः वसखान्नादिखक्षणा बख्यः आयन्ति 

आगच्छन्ति । प्रथग्रथश्रेणयः रथपङ्कयोऽपि स्वामुयन्ति ॥) 

अत्स्यन्नं पश्यसि पियमत्त्यन्नं परयति 
पियं मवल्यस्य ब्रह्मवचेसं कुले य एतमे- 
वमात्मानं वैश्वानरसुपास्ते प्राणस्त्वेष 
आत्मन इति होवाच प्राणस्त उद्कमि- 
ष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
अत्स्यन्नमिदयादि समानम् । प्राणस्त्वेष आत्मन इति हं 

उवाच । प्राणस्ते तव उदृक्रमिष्यन् उकरान्तोऽभविष्यत् , 

यन्मां नागमिष्य इति ॥ 



पञ्चदशः खण्डः ॥ 

अथ होवाच जन शाकेराश्ष्य कं त्व- 
मात्मानस्पास्स इत्याकारामेव भगवो 
राजज्निति होवाचैष वै बहुख आत्मा चै- 
ग्वानरो थ॒त्वमात्मानसुपास्से तस्मात्वं 
बहु खोऽसि प्रजया च धनेन च॥ १॥ 

अथ ह् उवाच जनमिदादि समानम । एष वै बहु 
आत्मा वैरानरः | बहुरुत्वमाकार्चस्य स्वेगतत्वात बहुल- 
गुणोपासनाच्च । सं बहुखोऽसि प्रजया च पुत्रपौत्रादिटक्ष- 

णया धनेन च हिरण्यादिना ॥ 

अत्स्यन्नं परयसि पियमत्यन्नं पदयति 
मियं भवत्यस्य ब्रह्मवचेसं कुरे य एतमे- 
चमात्मानं वैश्वानरसुपास्ते संदेदस्त्ेष 
आत्मन इति होवाच संदेदस्ते व्यरीये- 

न्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 

हति पश्चदशः खण्डः ॥ 

संदेहस्त्वेष संदेहः मध्यमं शरीरं वैश्वानर । दिेरुप- 
चयाथैत्वात् मांसरुधिरास्थयादिमिश्च बहुं शरीरं तत्सदेहः ते 

तव शरीरं व्यशीयत् शीणमभविष्यत् यन्मां नागमिष्य इति ॥ 

इति पञ्चदराखण्डभाष्यम् । 



षोडद्राः खण्डः ॥ 

अथ होवाच ब्ुडिलमाभ्वतराभ्ि वै- 
याघपद्य क त्वमात्मानज्ुपास्स इत्यप 

एच भगवो राजलिति होवाचैष वै रयि- 
रात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानस्रुपास्से 
तस्मात्तव ‰ रयिमान्पुषिमानासि ॥ १॥ 

अथ ह उवाच वुडिरूमाश्वततराश्रिभियादि समानम् । 
एष वै राथेरात्मा वैश्वानरो धनरूपः । अ्योऽन्नं ततो 

घनमिति | तस्माद्रयिमान धनवान् त्वं पुष्टिमांश्च शरीरेण 

पषठेश्वान्ननिमित्तत्वात् + 

अत्स्यन्नं पद्यसि प्रियमस्यन्न परयति 
पियं भवल्यख ब्ह्मवयेसं कुले य एतमे- 
वमात्मानं वेभ्वानरश्पास्ते बस्तिस्त्वेष 
आत्मन इति दोवाच बस्तिस्ते व्यभत्ख- 
द्न्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 

इति षोडशः खण्डः ॥ 

वस्तिस्त्वेष आत्मनो वै्रानरस्य, वस्तिः मूत्रसं्रहखानम् , 
बस्तिस्ते व्यभेत्स्यतं भिन्नो ऽभ विष्यत् यन्मां नागभिष्य इति ॥ 

इति षोडशखण्डभाष्यम् ॥ 



सप्तदशः खण्डः ॥ 

अथ दहोवाचोदारुकमारुणि गौतम कं 

त्वमात्मानञपास्स इति पूथिवीमेव भग- 

वो राजलिति होवाचैष वे प्रतिष्ठात्मा वै- 

श्वानरो थं त्वमात्मानस्ुपास्से तस्मात्वं 

प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पट्युभिख॥१॥ 

अत्स्यन्न पड्यसि प्रियमत्यन्न पड्य- 

ति पियं मवल्यस्य ब्रह्मवचैसे कुले य 
एतमेवमात्मानं वैन्वानरसुपास्ते पादौ 

त्वेतावाच्मन इति दोवाच पादौतेव्य- 

म्खास्पेलां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 

इति सप्तदशः खण्डः ॥ 

अथ ह उवाच उदाखकमिलयादि समानम् । प्रथिवीमेव 

भगवो राजनिति ह उवाच । एष वै प्रतिष्ठा पादौ वैश्धा- 
नरस्य । पादौ ते व्यम्हास्येतां विम्छानावभविष्यतां शथी- 

भूतौ यन्मां नागमिष्य इति ॥ 

इति सप्दराखण्डभाप्यम् ॥ 



अशछादश्चः खण्डः ॥ 

तान्होवाचैते वे खल यूयं एथभशिवेम- 

मात्मानं वैश्वानरं विद्राध्सोऽन्नमत्थ य- 
स्त्वेतमेवं पादेरमाच्रमभिविमानमात्मा- 

नं वेश्वानरशुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु स- 
वेषु भ्रूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नमत्ति । १ ॥ 

तान् यथोक्तैश्चानरदद्ीनवतो ह उवाच एते यूयम् , वै 

खल्विलयनथकौ, यूयं प्रथगिव अप्रथक्सन्तमिममेकं वैश्वानर 
मात्मानं विद्वांसः अन्नमत्थ, परिच्छिन्नात्मवुद्धयेत्येतत्-हस्ति- 

दशेन इव जालयन्धाः । यस्त्वेतमेचं यथोक्तावयवैः दुमूधादिभिः 
प्रथिवीपादान्तेविशिष्टमेकं प्रादेशमात्रं प्रादेशः दयुमूधौदिभिः 
प्रथिवीपादान्तैः अध्यात्मं मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्र । 

खादिषु बा करणेष्वन्तसवेन मीयत इति प्रादेशमाच्रः। दुरोका- 
दिप्रथिव्यन्तप्रदेश्यपरिमाणो वा प्रादेशमात्रः । प्रकर्षेण साखेण 
आदिरयन्त इति प्रादेशचा चुखोकादय एव तावत्परिमाणः प्रादे- 

शामाघ्रः । शाखान्तरे तु मूधोदिश्िुकप्रतिष्ठ इति प्रादेशमावं 
कर्पयन्ति | इह तु न तथा अभिप्रेतः) ‹ तस्य ह वा एतस्या- 



२४ छान्दोग्योपनिषद्धाप्मर [ख. 

त्मनः ' इयाश्युपसंहारत् } प्र्यगात्मतया अभिविमीयतेऽहमि- 

ति ज्ञायत इत्यभिविमानः तमेतमात्मानं वैश्वानरम्-विश्वान्न- 

रान्नयति पुण्यपापानुरूपां गति सव॑त्मैष ईश्वरे वेन्वानरः, वि- 

श्रो नर एव वा सवौत्मस्वात् , विश्रैवप नरैः प्रयमात्मतया प्र- 
विस्य नीयत इति वैश्रानरः तमेवमुपास्ते यः, सोऽदन अ- 

जरादौ सर्वेषु रकेषु दयुलोकादिषु सर्वेषु मूतेषु चराचरेषु सर्वे- 

ष्वात्मसु शरीरेन्द्रियसनोनुद्धिषु, तेषु दि आत्मकस्पनान्यप- 

देशः, प्राणिनामन्नमत्ति, बैन्रानरवित्सर्बारमा सन् अन्नमत्ति। 

न यथा अज्ञः पिण्डसाच्रासिमानः सन् इयर्थः ॥ 

तख द वा पतस्पात्मना चैश्वानरस्य 

मूधव सुतेजाक्ुर्विन्वरूपः प्राणः परथ- 
ग्वत्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रथिः 
पृथिव्येव पादावुर एव बेदिलछोमानि ब- 

हिहेदयं गाईषल्यो मनोऽन्वाहार्यपचन 
आस्यमाहवनीयः ॥ २॥ 

इति अष्टादशः खण्डः ॥ 

कस्मादेवम् १ यस्मात्तस्य ह् वै प्रकृतस्यैव एतस्य आ- 
त्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः चश्चुवि्वरूपः प्राणः प्रथ- 



१८.] पञ्चमोऽध्यायः । ३२५ 

ग्वत्मीत्मा संदेह; बहुखो बस्तिरेव रथिः प्रथिव्येव पादौ । 
अथवा विध्यर्थमेतद्रचनम्--एवसुपास्य इति । अथेदानीं वै- 

श्रानरविदो भोजनेऽग्निहोत्रं संपिपादयिषन् आह-- एतस्य 

वैश्वानरस्य मोक्तु; उर एव वेदिः, आकारसामान्यात् । 

रोमानि बर्हिः, वेद्यामिवोरसि लोमान्यास्तीणौनि ददयन्ते । 

हृदयं गादैपलयः, दृद्याद्धि मनः प्रणीतभिवानन्तरी भवति ; 

अतोऽन्वाहायपचनो ऽग्निः मनः । आस्यं ञुखमाहवनीय 

इव आहवनीयो हूयतेऽस्मिन्नन्नभिति ॥ 

इति अश्रादशखण्डमाप्यम् ॥ 



एकोनविंशः खण्डः ॥ 

तद्यद्भक्तं पथममागच्छ्तद्धोमीय स 

थां प्रथमामाद्ति ज॒ह्यात्तां ज॒दुयात्मा- 

णाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥ १॥ 

तत् तत्रैवं सति यद्भक्तं प्रथमं भाजनकाठे आगनच्छेद्धो- 

जनाथेम् , तद्धोमीयं तद्धोतव्यम , अभ्निहोत्रसपन्माच्रस्य वि- 

वक्षितत्वान्नाञ्चिहोत्राङ्गेतिक्रतेव्यताप्राभरिरिह; स भोक्ता यां 

प्रथमामाहुतिं जुहुयात् , तां कथं जुहुयादिति, आह-- प्रा- 

णाय स्वाहेयनेन मन्त्रेण ; आहुातिशब्दात् अवदानभ्रमाणमन्नं 

परक्िपेदित्यथेः । तेन प्राणस्तृप्यति ॥ 
[न 

प्राणे तुप्याति चक्षुस्तरप्यति चक्षुषि 

त॒प्ययादियस्तरप्यलयादित्ये तप्यति यौ 
स्तेप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यत्किच द्यौ- 

्ादिलयश्चाधितिष्ठतस्तत्चप्यति तस्यानु- 
तक्षि ठेप्यति प्रजया पड्ुभिरज्नायेन 



१९. पञ्चमोऽध्यायः । ३२७ 

तेजसा ब्रह्मवचेसेनेति ॥ २॥ 

इति एकोनविंशः खण्डः ॥ 

प्राणे तृप्यत्ति चश्ुस्तरप्यत्ति, चक्षुषि तृप्यति आदियो 

सरौश्रेयादि तप्यति, यच्चान्यत् द्यौ आदियश्च स्वामित्वेना- 

धितिष्ठतः तच्च तप्यति, तस्य वृप्रिमजु स्वयं भुलञानः तृप्यति 

एवं प्रयक्षम । किं च प्रजादिभिरच । तेजः शरीरस्था 

दीप्ति; उञ्ञ्वरुत्वं प्रागर्म्यं वा, ब्रह्मवर्चसं वृत्तस्वाध्याय- 

निमित्तं तेजः ॥ 

इति एकोनविराखण्डभाष्यम् ॥ 



विंशः खण्डः ॥ 
अथ यां दितीयां जहुयान्तां जह्याः 

व्यानाय स्वाहेति व्यानस्त्ुप्यति ॥ १॥ 
च्याने तृप्यति ओच्रं तृप्यति ओत 

तप्यति चन्द्रमास्त्रप्यति चन्द्रमसि तु- 
प्यत्ति दिक्ास्तृप्यन्ति दिक्षु तुप्यन्तीषु 
यत्किच दिका चन्द्रमाश्चाधिनिषटन्ति 

तत्तृप्यति तस्यानु तसिं तुष्यति प्रजया 
पक्चुभिरन्नायेन तेजमा जह्मवयैसेनेति ॥ 

इति विंशः खण्डः ॥ 

एकविंदाः खण्डः ॥ 
अथ यां तृतीयां जुह्यान्तां ज॒ह्याद्- 

पानाय स्वाहेखपानस्तप्यति ॥ १॥ 

अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि 
तुप्यन्तयामभ्निस्त॒प्यत्यग्रौ तृप्यति पृथिवी 
तप्यति प्रथिच्यां तुप्यन्यां यत्किच पृधथि- 
वी चा्िश्चाधितिष्ठतस्तन्नप्यति तस्यानु 
ति तुप्याति पजया पड्ुभिरच्नायेन तज- 
सा ब्रह्मवचसेनेति ॥ २॥ 

दति एकविंशः खण्डः ॥ 



द्वाविंशः खण्डः ॥ 
अथ यां चतुर्थी ज॒द्यात्तां जद्ुयात्स- 

मानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति ॥ १॥ 
समाने तप्याति सनस्तैप्यति मनसि 

तरप्यत्ति पजेन्यस्तृप्यति पजन्ये तृप्यति 
विदयुन्तप्यति विद्युति तृप्यन्यां यत्किच 
विद्यच पजेन्यश्चाधितिष्टतस्तन्तप्यति त- 
स्यानु तृसि तप्यति प्रजया पद्युभिरन्ना- 
दयन तेजसा ब्ह्मवचंसेनेति ॥ २॥ 

इति द्वाविंशः खण्डः ॥ 

लयोविंदाः खण्डः ॥ 
अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जह्यादु- 

दानाय खादेत्युदानस्वप्यति ॥ १॥ 
उदाने त्रप्यति त्वक्तृप्यति त्वचि त्- 

प्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायो तुप्यलयाका- 
रास्तुप्यल्याकारो तुष्यति यत्किच वायु 
आकाराञ्ाधितिष्ठतस्तन्चप्यति तस्यानु 
त॒ाप्ति प्रजया पञ्ुभिरन्नादयेन तेजसा त्र 
हवचेसेन ॥ २॥ 
अथ यां द्वितीयां वृतीयां चतुर्थी पच्चमीमिति समानम् ॥ 

इति व्रयोविशखण्डभाष्यम् ॥ 
8, 0, ४. 9 



चतुर्विंशः खण्डः ॥ 

स य इद्मविद्रानश्िराच्चं जदाःति 

यथाङ्खारानपोद्य भस्मनि जहयात्तार क्त- 

त्स्यात् ॥ १॥ 

म यः कश्चिन इदं वैश्वानरदर्नं यथोक्तम् अविद्धान्सन 

अश्रिं प्रसिद्धं जुहोति, यथा अङ्गारानाहूुतियोग्यानपो- 

लनाहुतिस्थाने भस्मनि जुहुयात, तादक् तततुस्यं तस्य तद्- 

भिहोत्रहवनं स्यात् , वैश्वानरविदः अभ्निहोत्रमपेक््य-- इति 

प्रसिद्धाञ्चिहोत्रनिन्दया वरै्रानरविदो.ऽस्भिहचं स्तूयते ॥ 

अथ थ एतदेवं विद्रान्चिदोच्रं जहोति 

तख सर्वेषु खोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वा- 
त्मसु हतं भवति ॥ २॥ 

अतश्च एतद्धिरिष्मचिहोत्रम । कथम् ? अथ य एतदेवं 

विद्वान् अभ्निहोत्रं जुहोति, तस्य यथोक्तयैर्रानरविज्ञानवतः 
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1 

सर्वेषु टोकेभ्वित्यादक्ता्थम् , हुतम् अन्नमत्ति इत्यनयोरेकाथे- 

त्वात् ॥ 

तवययेषीकातूलमभ्नौ परोतं॒प्रदूयेतेव 

हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदवं 

विद्रानिदोचं चदोति ॥ ३॥ 

किंच तद्यथा इषीकायास्तूलम् अभ्नौ प्रोतं प्रक्षिप्तं प्रदू- 

येत प्रदद्येत कषिप्रम , एवं ह् अस्य विदुषः सवौत्मभूतस्य सवा- 

स्नानामत्त॒ः सवे निर्वशिष्टाः पाप्मानः घमीधर्माख्याः अने- 

कजन्मसंचिताः इह च प्राग्ञानेोत्पत्तेः ज्ञानसहभाविनश्च 

प्रदूयन्ते प्रदह्येरन् वतैमानश्चरीरारम्मकपाप्मवजम ; क्य 

प्रति मुक्तेषुवत् प्रवृत्तपफरुत्वात तम्य न दाहः । य॒ एतदेवं 

विद्वान् अग्रिहोत्रं जुहोति भुङ्के ॥ 

तस्मादु दैवंविच्च्यपि चण्डालायोच्छि- 

टं प्रयच्छेदात्मनि हैवास्य तद्रैन्वानरे इु- 

& स्यादिलिं तदेष शोकः ॥ ठे ॥ 

स यद्यपि चण्डालाय उच्छिष्टानदहाय उच्छिष्टं दद्यात् 

परतिषिद्धमुच्छिष्टदानं यद्यपि कुर्यात् , आत्मनि हैव अस्य 

चण्डालदेदसये वैशानेरे तद्धुतं स्यात्त न अघमनिमित्तम-- 
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इति विद्याभेव स्तौति । तदेतस्मिन्स्तुय्थे शोकः मन्त्रोऽप्येष 

भवति ॥ 

यथेह क्षुधिता वाखा मातरं पयपासत 
रुव स्वणि श्रूतान्यभिटोचसुपासत 
इत्य भिदोचसुपासत इति ॥ ५॥ 

इति चतुर्विशषः खण्डः ॥ 

यथा इह लोके क्षुधिता बुभुश्चिता बाखा मात्रं पर्यु 

पासते-कद्१ नो माता अन्नं प्रयच्छतीति, एवं सवाणि भूता- 
न्यन्नादानि एवंविदः अभिहोत्रं भोजनमुपासते--कदा त्वसौ 

ओक््यत इति, जगत्सवं विद्वद्धोजनेन तृप्र मवतीत्यैः | 
दविरुक्िरध्यायपरिसमाप्त्यथां ॥ 

इति चतुर्धिंशखण्डभाध्यम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्ाजका चार्यस्य श्रीगोविन्दभगव- 

स्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

छऋान्दोग्योपनिषद्धाष्ये पच्वमोऽध्यायः समाप्रः ॥ 

कक क 
2; 

1 १ जः य द 
(ड (द) ८९ 

क 
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॥ पृष्ठोऽध्यायः ॥ 
४ 
( 

(9 प] 
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श तकंतुः ह आरूणेय आस इलयाद्यभ्यायसं- 
॥ क 
॥ बन्धः--- ` स्व॑ खर्विदं ब्रह्य तजञरान् ' 
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इत्युक्तम् , कथं तस्मात् जगदिदं जायते तस्मि- 

न्नैव च छीयते अनिति च तेनैव इलेतद्रक्त- 

व्यम् । अनन्तरं च एकस्मिन्भुक्ते विदुषि सर्वं जगत्ततं 
भवतीत्युक्तम् , तत् एकतवे सति आस्मनः सवेभूतस्थस्य उप- 

पद्यते, न आत्मभेदे ; कथं च तदेकत्वमिति तदर्थोऽयं षष्ठो- 

ऽध्याय आरभ्यते-- 

^^ 

श्वेनकेतुहौरुणेय आस त ह पितो- 
वाच श्वेतकेतो वस ब्रह्यचयै नवै सो- 
म्ास्मत्कुलीनोऽननुच्य ब्रह्मबन्धुरिव भ- 
वतीति ॥ १ ॥ 

पितापुत्राख्यायिका विद्याया; सारि्ठत्वप्रदक्षनाथौ । 
श्रेतकेतुरिति नामतः, ह इयैतिद्यार्थः, आरुणेयः अरुणख् 
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पौत्रः आस बभूव ! तं पुत्रं ह आरुणि; पिता योग्यं 

विद्ाभाजनं मन्वानः तस्योपनयनकालाल्ययं च पश्यन् 

उवाच-- हे श्वेतकेतो अनुरूपं गुरुं कुरस्य नो गत्वा वस 

ब्रह्मचर्यम् ; न च एतदुक्तं यदस्मत्कुरीनो हे सोम्य अननूच्य 

अनघीय ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ब्ह्यणान्वन्धून्व्यपदिशति 

म स्वयं ब्राह्मणव्रत्त इति । तस्थ अतः प्रवासो अनुमीयते 

पितुः, येन स्वयं गुणवान्सन पुत्रं नोपनेष्यति ॥ 

सह द्वादङावषे उपेत्य चतुर्चिभ््ति- 
वषः सवौन्वदानघीदय महामना अनुचा- 
नमानी स्तन्य एथाय त ९ ह पितोचाच ॥ 

सः पित्रोक्तः श्वेतकेतुः ह द्वादश्चवषेः सन् उपेदय आ- 

चार्यं यावश्वतुर्विरतिवर्षो बभूव, तावत् सवान्वेदान् चतुरो- 

ऽप्यधील्य तदथै च बुद्धा महामनाः महत् गम्भीरं मनः 

यस्य असममात्मानमन्येभन्यमानं मनः यस्य सोऽयं महा- 

मनाः अनूचानमानी अनूचानमात्मानं मन्यत इति एवं- 

शीखो यः सोऽनूचानमानी स्तच्धः अप्रणतस्वभावः एयाय 

गृहम् । तम् एवंभूतं ह॒ आत्मनोऽननुरूपश्षीरं स्तच्धं 
मानिनं पुत्रं दृष्टा पितोवाच सद्धमीवतारविकी्षया ॥ 
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श्वेतकेतो यच्च॒ सोम्येदं महामना अनू- 

चानमानी स्तब्धोऽस्युल तमादेशमप्राक्ष्यः 
येनाश्चुत% श्चुतं -मचत्यमतं मतमविज्ञातं 

विज्ञातमिति कर्थं लु भगवः स आदेशो 

भवतीति ॥ ३॥ 

श्रेतकेतो यञ्च इदं महामनाः अनूचानमानी स्तव्धश्चासिः 

कस्तेऽतिशयः प्राप्तः उपाध्यायात् , उत अपि तमादेक्ञं आदि- 

इयत इलयादेशः केवरुरासखाचर्योपदेश्गस्यमिव्येतत् , येन वा 

परं ब्रह्म आदिरयते स आदेशः तमप्राक््यः प्रष्टवानस्याचा- 

यैम ? तमादेशं विशिनष्टि-- येन आदेशेन श्रुतेन अश्रृतमपि 
अन्यच्छूतं भवति अमतं मततम अतर्कितं तकिंतं भवति 

अविज्ञातं विज्ञातं अनिश्चितं निश्चितं भवतीति । सर्वानपि 

वेदानधीत्य स्वै च अन्यद्वययमधिगम्यापि अक्तां एव 

भवति यावदात्मतत्त्वं न जानातीलयाख्यायिकातोऽवगम्यते । 

तदेतदद्भुतं श्रुत्वा आदह, कथं जु एतदप्रसिद्धम् अन्यविज्ञाने- 
नान्यद्धज्ञातं भवतीति ; एव्वं मन्वानः प्रच्छति-- कथं नु 

केन प्रकारेण हे भगवः स आदेशो भवतीति ॥ 

यथा सोम्यैकेन शत्पिण्डन स्यं ख॒न्म- 
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यं विज्ञात स्याद्वाचारम्भणं विकारो 

नामधेयं मत्तिकेव्येव सदयम् ॥  ॥ 

यथा स आदेशो भवति तच्छृणु हे मोम्य--यथा लोके 

एकेन भृक्पिण्डेन रुचकङ्कम्भादिंकारणभूतन विज्ञातेन सवै- 

मन्यत्तद्विकारजातं मृन्मयं मृद्धिकारजातं विज्ञातं स्यात् । 

कर्थं मृदिषण्डे कारणे विज्ञाते का्थमन्यद्धिज्ञातं स्यात्? 

नैष दाषः, कारणनानन्यत्वात्कार्य॑स्य । यन्मन्यसे अन्य- 

स्मिन्विज्ञातेऽन्यन्न ज्ञायत इत्ति--सलयमेवं स्यात् , यद्यन्य 

त्कारणात्कार्यं स्यात् , न त्वेवमन्यत्कारणात्कार्य॑म् । कथं तर्हीदं 

रोके--इदं कारणमयमस्य विकार इति? श्रृणु । वाचा- 

रम्भणं वागारम्मणं वागालम्बनमियेतत् । कोऽसौ १ नि- 

कारो नामधेयं नामेव नामधेयम् , स्वार्थे घेयप्रययः, वागा- 

टम्बनमात्रं नामैव केवरं न विकारो नाम वस्त्वस्ति ; पर- 

मार्थतो मृत्तिकेयेव खत्तिकैव तु सदयं वस्त्वस्ति ॥ 

यथा सोम्येकरेन छाहदमणिना स्र रोह- 
मय विज्ञात< स्याद्वाचारम्भणं विकारो 

नामधेयं लोहमित्येव सखम् ॥ ५॥ 

यथा सोम्य एकेन खोहमणिना सुवणेपिण्डेन सर्वमन्य- 
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दविकारजातं कटकमुङ्कटकेयूरादि विज्ञातं स्यात् । वाचार- 
म्भणमिलयादि समानम् ॥ 

यथा सोम्येकेन नखनिकरन्तनेन सर 
काष्णोयसं विज्ञात स्याद्राचारम्मणं 
विकारो नामधेय क्रष्णायसमित्येव सलय- 

मेव ५ सोम्य सर आदेशो भवतीति ॥६॥ 

यथा सोम्य एकेन नख निकृन्तनेनोपरक्षितेन कृष्णाय- 

सपिण्डेनेयथेः ; सर्वे कार्ष्णायसं कृष्णायसविकारजातं वि- 

ज्ञातं स्यात् । मसमानमन्यत्त् । अनेकदृष्टान्तोपादानं दाष 

न्तिकानेकमेदानुगमा्थम् , दृटप्रतीत्यर्थ च एवं सोम्य स 

आदेशः, य: मयोक्तः भवति । इत्युक्तवति पितरि, आह 

इतरः-- 

न वै ननं भगवन्तस्त एतदचदिषु- 

यैडयेतदवेदिष्यन्कथं मे नावक्ष्यन्निति 
भगवारस्त्वेव मे तद्रवीत्विति तथा सो- 
स्थेति दोवाच ॥ ७॥ 

इति प्रथमः खण्डः ॥ 
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न तै नून भगवन्तः पूजावन्तः गुरवः मम ये, ते एतत् 

यद्धवदुक्तं वस्तु नावेदिषुः न विज्ञातवन्तः नूनम् । यत् 

यदि हि अवेदिष्यन् विदितवन्तः एतद्वस्तु, कथं मे गुणवते 

मक्तायानुगताय नावक्ष्यन् नोक्तवन्तः; तेनाहं मन्य- न 

विदितवन्त इति । अवाच्यमपि गुरोन्यैग्भावमवादीत् पुन~ 

गरु्ककं प्रति प्रेषणभयात् । अतो भगवांस्त्वेव मे महयं 

तद्रस्तु, येन सर्वज्ञत्वं ज्ञातेन मे स्थात् , तद्भवीतु कथयतु ; 

इत्युक्तः पितोवाच तथास्तु सोम्येति ॥ 

इति प्रथमखण्डभाष्यम् ॥ 

> ८ [. 

^ 



द्वितीयः खण्डः ॥ 

सदेव सोम्यदमग्र आसीदेकमेवादि- 

तीयम् । तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र जासी- 
कमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्ायत ॥ १॥ 

सदेव सदिति अस्तितामात्रं वस्तु सूक्ष्मं निर्विशेषं सर्वै- 
गतमेकं निर खनं निरवयवं विज्ञानम् ; यदवगम्यते सवेवे- 

दान्तेभ्यः । एवशब्दः अवधारणार्थः । किं तद्बधियत 

इति, आह-- इदं जगत् , नामरूपक्रियावद्धिकतभुपरुभ्यते 

यत् , तत्सदेवासीत् इति आसीच्छब्देन संबध्यते । कदा 

सदेवेदमासीदिति, उच्यते-- अग्रे जगतः प्रागुत्पत्तेः । 

किं नेदानीमिदं सत्, येन अग्रे आसीदिति विशेष्यते? 

न । कथं तर्हि विश्लेषणम् £ इदानीमपीदं सदेव, कितु 

नामरूपविशेषणवदिदंशब्दवुद्धिविषयं च इतीदं च भवति । 

प्रागुत्पन्तस्तु अग्रे केवरुसच्छब्दनुद्धिमात्रगम्यमेवेत्ति सदेवे- 

दमन्र आसीदिलयवधायेते । न हि प्रागुत्पत्तेः नामवद्रपवद्वा 

इदमिति प्रहीतुं शक्यं वस्तु सुषुप्रके इव । यथा सुषु- 

प्रादुस्थितः सतत्वमात्रमवगन्छति सुषुप्रे सन्मात्रमेव केवकं 

वस्त्विति, तथा प्रारुतत्तेरशियभिप्रायः । यथा इदमुच्यते 
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रोके--पूर्वाहे षटादि सिस््षुणा कुरुेन सृषिण्डं प्रसा- 

रितमुपलभ्य ग्रामान्तरं गल्वा प्रल्यागतः अपराह्न तत्रैव 

घटद्चरावराद्यनेकभदमिन्नं कार्यमुपटभ्य मृदेवेदं घरशगा- 

वादि क्रेवटं पूवह आसीदिति, तथा इहाप्युन्यत-- 

सदेवेदमग्र आसीदिति । एकमेवति । स्वकायपातितमन्यन्ना- 

स्तीति णकमेवेस्युच्यत । अद्धितीयमित्ति । मृ्यतिरेकेण 

मृदः यथा अन्यद्भुटाद्याकारेण परिणमयिवरक्रुरखाटादिनि- 

मित्तकारणं दृष्टम, तथा सब्यनिरेकेण सतः महका- 

रिकारणं द्वितीयं वम्त्वन्तरं प्राप्रं प्रतिषिध्यते-- अद्धि 

तीयमिति, नास्य द्वितीयं वस्त्वन्तरं विद्यते इव्यद्वितीयम । 

सु ेरोषिकपक्नऽपि सत्सामानाधिकरण्यं मरवैस्योपपद्यते, 

द्रव्यगुणादिषु सन्छब्दवुद्धघनुवृत्तः-- सद्रव्यं सन्गुणः स- 

त्कर्मेतयादिदश्ैनान् । सयमेवं स्यादिदानीम ; प्रागुत्पत्तस्तु ने- 

वेदं कार्यं सदेवासीदिलयम्युपगस्यते वैकोषिकरः, प्रागुसत्तः का- 

येस्यासत्तवाभ्युपगमात् । न च एकमेव मदद्धितीयं प्राशुसन्त 

रिच्छन्ति । तस्म द्विशेषिकपरिकर्पितात्सतः अन्यत्कारणमिदं 

सदुच्यते मदादिदृष्ठान्तभ्यः । तत् तच्र ह॒ एतस्मिन्प्रागुतपत्ते- 

वैस्तुनिरूपणे एके वरैनाजिका आहुः वम्तु निरूपयन्तः-अमत् 

सदभावमात्रं प्रागुत्पत्तेः इदं जगत रकमेव अग्रे अद्वितीय- 
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माखीदिति । सदभावमात्रं हि प्रागुत्पन्तेस्तत्त्वं करपयन्ति 

बौद्धाः । न तु मस्प्रतिद्रन्द्ि बस्त्वन्तरमिच्छन्ति । यथा स- 

चामदिति गृह्यमाणं यथाभूतं तद्विपरीतं तत्त्वं मवतीति नै- 

यायिका; । नलु मदमावमाच्रं प्रागुत्पत्तश्चेदभिप्रेतं वैना- 

शिकरैः, कथं प्रागुसखत्तरिदमासीदसदेकमेवाष्रितीयं चेति 

काटसंबन्धः संख्यासंवन्धो ऽद्वितीयत्वं॑ च उच्यते तैः । 

बाहं न युक्तं तेषां भावामावमात्रमभ्युपगन्छताम । अस- 

त्वमाघ्राम्युपगमोऽप्ययुक्त एव, अभ्युपगन्तुरनभ्युपगमासुप- 

पत्तेः । इदानी सभ्युपगन्ता अभ्युपगम्यत्ते न प्रागुस्पन्तेरिति 

चेल , स, प्रागुत्पत्तेः सद्भावस्य प्रमाणामावान् । प्रागुस्पत्ते 

रसदेवेति कर्पनानुपपत्तिः । नु कथं वम्त्वाकृतेः शब्दाथ- 

सखे असदकमवा द्वितीयमिति पदा्थवाक्यार्थोपपत्तिः, तदनु - 

पपत्तौ च इदं वाक्यमप्रमाणं प्रसज्येतेति चेत , नैष दोषः, 

मद्भृहणनिवत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य । सदिवययं तावच्छब्दः सद्ा- 

कृतिवाचकः । एकमवाद्वितीयमित्येतो च सच्छब्देन समाना- 

धिकरण; तथेदमासीदिति च । तत्र नञ् सद्राक्ये प्रयुक्तः 

सद्राक्यमेब्ावलम्न्य सद्राक्याथैविषयां बुद्धि सदेकमेवाद्धि- 

तीयमिदमासीदिल्येवंकश्रणां ततः सद्वाक्याथौन्निवसैयतति, 

अनश्वारूढ इव अश्वाङम्बनः अस्रं तदमिसुग्बविषयाभ्निवते- 
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यति- तद्रत् । न तु पुनः सदभावमेव अभिधत्ते | अततः 

पुरुषस्य विपरीतग्रहणनिच्र्यथेपरम इदमसदेबेयादि वाक्यं 

प्रयुज्यते । दर्शयित्वा हि विपरीतग्रहणं ततो निवतेयितुं 

शक्यत इत्यथेवकवात् असदादिवाक्यख श्रौतत्वं प्रामाण्यं 

च सिद्धमियदोषः । तस्मात् असतः सर्वांभावरूपात् सत् 

विश्चमानम् जायत समुत्पन्नम् । अडभावः छान्दसः ॥ 

कुतस्तु खलं सोम्यैवम स्यादिति दो 

वाच कथमसतः सज्ायतनि । सत्त्वेव 

सोम्यदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम् ।॥ २॥ 

तदेतद्विपरीतग्रहणं महावैनाशिकपश्चं द्रौयित्वा प्रतिष- 

धति-- कुतस्तु प्रमाणास्खद्ु है सोम्य एवं स्यात् असतः 

सल्लायेत इल्येवं कुतो भवेत्त् £ न कुतश्विखखमाणादेवं संभवती - 

यथः । यदपि बीजेपमर्देऽङ्करो जायमानो दृष्टः अभावादे- 

वेत्ति, तदप्यभ्युषगमविरद्धं तेषाम् । कथम् १ ये तावद्रीजावय- 

वाः बीजसंस्थानविशिष्टाः तेऽङ्करेऽप्यज्ुवतंन्त एव, न तेषामुष- 
मर्दोऽङ्करजन्मनि । यत्पुनवींजाकार संस्थानम् , तद्रीजावयघ- 
व्यतिरेकेण वस्तुभूतं न वेनारिकरैरभ्युपगम्यते, यद्ङ्करज- 
न्मन्युपमृघ्ेत । अथ तदस्ति अवयवव्यत्तिरिक्तं वस्तुभूतम् , 
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तथा च सति अभ्युपगमविरोधः । अथ संवृत्या अभ्युपगतं 

बीजसंस्थानरूपमुपमू्यत इति चेत् , केयं संबृतिनाम-किम- 

सावभावः, उत्त भावः इति १ यद्यमाचः, दृष्टान्ताभावः । अथ 

मावः, तथापि नाभावाद्कुरोत्पत्तिः, बीजावयवेभ्यो हि अङ्कू- 

रोत्पन्निः। अवयवा अप्युपमृद्न्त इति चेत् , न, तदवयवेषु तु- 

स्यत्वात्। चथा वैनायिकानां बीजसंम्थानरूपोऽवयवी नास्ति, 

तथा अवयवा अपीति तषामप्युपमद्रानुपपत्तिः.। बीजावय- 

वानामपि सुह््माचयवाः तद्वयवानामप्यन्ये सृष्ष्मतरावयवःाः 

इयं प्रसङ्गस्यानिवरत्तेः सवत्रोषमदीनुपपत्तिः । सदु द्धवनु- 

वृत्तेः सत्त्वानिघृन्तिश्चति सद्रादिनां सत एव सदुत्पत्तिः से- 

तस्यति । न तु असद्ादिनां दृष्टान्तोऽस्ति असतः सदुत्पत्तेः । 

म॒त्पिण्डाद्भटोत्पत्तिररेयते सद्रादिनाम, तद्भावे भावान्तद- 

सावे चामावात् । यद्यमावादेव घट उत्पद्येत, वटाथिना ` 

सत्पिण्डो नोपादीयत, अभावब्दबुद्यतुचरत्तिश्च घटादौ प्रस- 

इर्त ; न व्वेतदभ्ति; अतः नामतः मदुस्पत्तिः । यदप्याहुः 

खषटुदधिषेदबुद्धानिमित्तमिति शु डिषेटलुद्धेः कारणञुच्यते, न 

बुः परमार्थत. एव ग्धटो चा अस्तीति, तदपि म॒हुद्धर्ि्य- 

साना विद्यमानाया एव . घटबुद्धः कारणमिति. नामतः 

सदुत्पत्तिः 1 .मरद्ररबुद्धयोः निमिन्तनैमिल्िकतया 'आनन्त- 
६. ए. ५४. 10 
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येमात्रम् , न तु कार्यकारणत्वभिति चेत्, न, बुद्धीनां 

्रैरन्तर्ये गस्यमाने त्रैनाद्चिकानां बहिर्र्टान्ताभावात् । 

अतः कुतस्तु खलु सोम्य एवं स्यात् इति ह॒ उवाच-- 

कथं केन धकरेण असतः मञ्ञायेत इति ; असतः सदु- 

त्पत्तौ न कथिद्पि दृ्टान्तप्रकारोऽस्तीलयभिप्रायः । एवमस- 

द्वादिपक्षमुन्मथ्य उपसंहरति-- मत्व सोम्येदमग्र आसी- 

दिति स्वपक्षमिद्धिम् । ननु सद्रादिनोऽपि सतः सदुत्पद्मते 

इति नैव दृष्टान्तोऽस्ति, घटाद्भटान्तरोत्पत्त्यदशनान् । सलय- 

मेवं न सतः सदन्तरमुत्पद्यते ; किं तर्हि, सदेव संस्थाना- 

न्तरेणावतिष्रते-- यथा सपः कुण्डली भवतति, यथाच 

मृत् चणैपिण्डघटकपालादिभ्रभेदैः । ययेवं सदेव सर्वप्रकारा- 

वस्थम् , कथं भागुत्पत्तरिदमासीदिष्युच्ते १ ननु न श्रुतं 

स्वया, सदेषेदवधारणम इदं-शब्दवाच्यस्य कायस्य । प्रां 

ति प्रागुत्पत्तेः असदेवासीत् न इदं -राब्दवाच्यम् , इदानी- 

मिदं जातमिति । न, सत एव इदं-शब्दबुद्धिविषयतया 

अवस्थानात् ›, यथा मृदेव पिण्डघटादिकब्दबुद्धिबिषयत्वेना- 

वतिष्ठते- तद्त् । ननु यथा मृष्रस्तु एवं पिण्डवटाद्यपि, 

तद्त् सदुद्धरन्यबुद्धिविषयत्वात्कायेस्य सतोऽन्यद्वसतवन्तरं 

स्यात्कायेजातं यथा अश्ाद्रौः । न, पिण्डघरादीनामितरे- 
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तरव्यभिचारेऽपि सृच्ाव्यभिचारात् । यद्यपि घटः पिण्डं 
[+ (~ +> > (1 १ 

व्यभिचरति पिण्डश्च घटम्, तथापि पिण्डघटौ खक््वंन 

उ्यभिचरतः तम्मान्खन्मात्रं पिण्डघटौ । व्यभिचरति त्वचं 

गौः अश्र वा गाम् । तस्मान्सरदादिसंस्थानमात्रं घटादयः । 
॥ ि ५ ९.८ (~ ५ शि ण 

एवं सत्संस्थानमात्रमिदं सबेमिति युक्तं प्रागुत्पत्तेः सदेवेति; 

वाचारम्भणमान्नत्वाद्विकारसंस्थानमाच्रस्य । ननु निरवयवं 

सत् , ‹ निष्कं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निर खनं दिव्यो 

ह्यमूतैः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ' इत्यादिश्ुत्िभ्यः ; 

निरवयवस्य सतः कथं विकारसंस्थानमुपपद्यते ? नैष दोषः, 

रञ्ज्वाद्यवयवेभ्यः सपौदिसंस्थानवन् बुद्धिपरिकल्पितेभ्यः 
सद्वयवभ्यः चिकारसंस्थानोपपत्तेः । ‹वाचारम्मर्णं बि- 

कारो नामधेयं मृत्तिकलयेव सलयम् ' एवं सदेव सलयम्- इति 

श्रुतेः । एकमेवाद्वितीयं परमाथेतः इद्बुद्धिकाखेऽपि ॥ 

तदैक्षत बह स्यां प्रजायेयेति नन्तेजोऽ- 
खजत तत्तेज चेश्चत बह स्यां प्रजायेयेति 
तद पोऽखजत । तस्माद्य कच रोचति 
स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो 
जायन्ते ॥ ३॥ 

तत् सत् एेश्रत दक्षां दशनं कृतवत् । अतश्च न प्रधानं 
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सांख्यपरिकल्पितं जगत्कारणम् , प्रधानस्याचेतनस्वाभ्युपग- 

मात् । इदं तु सत्त् चेतनम् , ईक्षितृ्वात् । तत्कथभेक्षतेति, 

आह्-- बहु प्रभूतं स्यां भवेयं प्रजायेय प्रकर्षेणोत्प्यय, 

यथा मृद्धटाद्याकारेण यथा वा र्ञ्ज्वाद् सपौद्याकरेण 

बुद्धिपरिक्रर्पतेन । असदेव तर्हिं सर्वम , यद्रष्यत ग्ञ्जुरिव 

सर्पाद्याकारेण । न, सत षव द्रैतमेदेन अन्यथागृद्यम।णत्वान न 

असन्तं कम्यचित्कचिदिति व्रूमः । चथा सताऽन्यद्रम्त्वन्तर् प- 

रिकस्प्य पुनस्तस्यैव प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाजोध्वेम असत्वं वरव 

तार्ककाः, न तथा अस्माभिः कदाचित्कछचिदपि मतोऽन्य- 

द्मिधानमभिषेयं `वा वस्तु परिकरप्यते । सदेव तु सर्बस- 

भिधानमभिघीयते च यदन्यबुद्धया, चथा रञ्ज्ुरेव म्- 

बुद्धया सपं इद्यभिधीयते, यथा वा पिण्डघटादि मृदोऽन्य- 
^, 

॥ 1 [ व ४ क " (~ 

बुद्धया पिण्डघट दि्व्देनाभि घीयते लोके । रज्जुविवेकद्- 

ईिनां तु मपौसिधानबुद्धी निवर्तेते, यथा च स्धिविकदरधिनां 

घटादिशब्दबुद्धी, तद्वत सद्विेकद्र्नासन्यविकार शब्द बुद्धी 
[भ क ~ 

निवर्तेते-- “यततो वाचो निवतन्ते .। अप्राप्य मनमा सहः 

इतिः “ अनिरुक्तेऽनिख्यने ' उव्यादिश्रतिभ्यः । एवमीक्षि- 

त्वा तन् तेजः असरजत तेजः स्ष्टवत् । नतु ' तस्माद्रा एत- 

स्मादात्मन आकाशः संभूतः” इति श्ुयन्तरे आकाशाद्वायुः 
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ततस्वृतीयं तेजः श्रुतम् › इह कथं प्राथम्येन तस्मादेव तेजः 

सज्यते ततत एव॒ च आकाशमिति विरुद्धम् £ नैष दोषः, 

आकाश्चवायुस गौनन्तरं तत्सत् तेजोऽसजतेति कर्पनोप- 

पत्तेः । अथवा अविवक्षितः इह॒ सखष्टिक्रमः; सत्कायमिद् 

सर्व॑म्, अतः सदेकमेवाद्ितीयमियेतद्विवकितम् ; सृदादि- 

दृष्टान्तात् । अथवा चिवृ्तरणस्य विवक्षि तत्वात् तेजोबन्ना- 

नामेव सष्टिमाचष्टे । तेज इति प्रसिद्धं कोके दग्धु पक्त 
प्रकाङाकं रोहित्तं॑वचेत्ति । तत् सस्स्षटं तेजः रक्षत तेजोरू- 

पसंस्थितं सत रेक्षतेत्यथेः । वहु स्यां प्रजायेयेति पूवेवत् । 

तत् अपोऽस्रूजत आपः द्रवाः क्लिग्धाः स्यन्दिन्यः शद्ा- 

श्चेति प्रसिद्धा छोके । यस्मात्तेजमः कायभूता आपः, 

तस्माद्यत्र कच देशो काले वा शोचति संतप्यते स्वेदते 

प्रस्िद्यते बा पुरुषः तेजस एब तन् तदा आपः अधिजायन्ते ॥ 

ता आप रे्चन्त बह्मयः खाम प्रजाय- 

महीति ता अन्नमशखजन्त तस्मादत्र कच 

वति तदेव भूयिष्ठमन्नं भ्रवलञ्य एव 

तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ > ॥ 

इति द्वितीयः खण्डः ॥ 
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ता आप देक्षन्त पू्ैवदेव अवाकारसंस्ितं सदैक्षतेयर्थः । 
बह्वयः प्रभूताः स्याम भवेम प्रजायमदहि उरपयेमहीति । ता 

अन्नमसरजन्त प्रथिवीलक्षणम् । पाथिवं हि अन्नम्; यस्मा- 

दप्कायैमन्नम् , तस्मात् यत्र क्त च वर्षति देशे तत तश्रैव 

भूयिष्ठं प्रभूतमन्नं भवति । अनः अन्य एव तदन्नाद्यमधि- 
जायते । ता अन्नमसजन्तेति प्रथिव्युक्ता पूवम् , इह तु दष्टा 
न्ते अन्नं च तदायं चेति बिरेषणात ब्रीहियवादया उच्यन्ते । 
अन्नं च गुरु सिरं धारणं कृष्णं च रूपतः प्रसिद्धम ॥ 

नजु तेजःप्रभृतिषु इक्चणं न गम्यते, हिंमादिप्रतिषेधाभावान 
त्रासादिकायोनुपरम्भा् ; तत्र कथं तत्तेज रेक्षतेतयादि १ सैष 
दोषः । दक्षिठकारणपरिणामत्वात्तेजःप्रशुतीनां सत एव ईभ्ि- 
तुः नियतक्रमविरिष्कार्योत्पाद्कत्वाच्च तेजःप्र्ृति ईक्षते इव 
दक्षते इत्युच्यते भूतम् । नु सतोऽप्युपचरितमेव द्षिचत्वम् । 
न । सदीक्षणस्य केवङ्शब्दगम्यत्वात् न शक्यमुपचरितं 
कस्पयितुम् । तेजःप्रश्रतीनां त्रनुमीयते मुख्येक्षणाभाव इति 
युक्तमुपचरितं कर्पयितुम । ननु सत्तोऽपि मद्रत्कारणत्वा- 
चेतनत्वं शक्यमनुमातुम् । अतः प्रधानखैवाचेतनच् सत - 
अतनाथेतात् नियतकालक्रमवि्िष्टकायोत्पादकत्वाज्च रेश्नत 
इव दे्रतेति शक्यमनुमातुम् उपचरितमेव ईक्षणम् । टृषटश्च 
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रोके अचेतने चेतनवदुपचारः, यथा करटं पिपतिषतीति 
तद्वत् सतोऽपि स्यात् । न, ‹तत्सलयं स आत्मा ` इति 

तस्मिन्नात्मोपदेशात् । आत्मोपदेसोऽप्युपचरित इति चत्त-- 

यथा ममात्मा भद्रसेन इति स्बाथैकारिण्यनात्मनि आत्मोप- 

नचारः-तद्रत् ; न, सदस्मीति सत्सल्याभिसंधस्य (तस्य तावदेव 

चिरम इति मोक्षोपदेशात् । सोऽप्युपचार इति चेत्त्- 

प्रधानात्माभिसेधस्य मोक्षसामीप्यं चतत इति मोक्षोपदेशो- 

ऽप्युपचरित एव, यथा लोके प्रामं गन्तुं प्रम्थि्तः प्राप्रवा- 

नहं भाममिति नूयात्त्वगपेक्षया- तद्वन् ; न, येन विज्ञाते- 

नाविज्ञातं विज्ञातं भवतीत्युपक्रमान । सति एकस्मिन्वि- 

ज्ञाते सर्य॒विज्ञातं भवति, तद्नन्यत्वात् सवस्याद्वितीयवच- 

नाच्च | नच अन्यद्िज्ञातव्यमवशिष्टं श्रावितं श्रुला ` अनु- 

मेयं वा लिङ्गतः अस्ति, येन मोक्षोपदेश उपचरितः स्यात् । 

सर्वस्य च प्रपाठका्थस्य उपचरितत्वपरिकस्पनायां बथा 

श्रमः परिकस्पयितुः स्यात् , पुरुषार्थसाधनविज्ञानस्य तर्के- 

णैवाधिगतत्वात्तस्य । तस्माद्ेदप्रामाण्यात् न युक्तः श्रुता्थं- 
परियागः । अतः चेतनावत्कारणं जगत इति सिद्धम् ॥ 

इति दितीयखण्डभाप्यम् ॥ 

५. 



तृतीयः खण्डः ॥ 

तेषां खल्वेषां भूतानां कीण्येव बीजा- 

नि भवन्याण्डजं जीवजसुद्धिज मिति ॥ 

तेषां जीवाविष्टानां खलु एषां पक्ष्यादीनां भूतानाम् , पएषा- 

मिति प्रव्यक्ननिर्देशात्, न तु तेजःप्रभूतीनाम, तेषां तरित्र 

त्करणस्य वक्ष्यमाणत्वात् ; अमति चिव्रत्करण प्रलयक्षनिर्देा- 

नुपपत्तिः। देवताशब्दप्रयो गाच्च तेजःप्रशतिषु--' इमास्तिस्रो 

देवताः ' इति । तस्मात् तेषां खल्वेषां भूतानां पक्षिपञुम्या- 

वरादीनां त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि कारणानि भ- 

वन्ति. । कानि तानीति, उच्यन्ते--आण्डजम अण्डाज्नात- 

मण्डजम् अण्डजमेव आण्डजं पर््यादि । पक्षिसर्पादिभ्यो 

हि पश्विसर्पादयो जायमाना दृश्यन्ते । तेन पक्षी पक्षिणां 

बीजं सपैः सपौणां बीजं तथा अन्यदप्यण्डाजातं तल्नाती- 

यानां .बीजमिदयर्थः । नज अण्डाज्ातम् अण्डजञुच्यते, 

अतोऽण्डमेव बीजमिति ` युक्तम्; कथमण्डजं बीजमुच्यते १ 
सलयमेवं स्यात्, यदि त्वदिच्छातन्त्रा श्रुतिः स्यात्; स्वतन्त्रा 

तु श्रुतिः, यत आह अण्डजाग्रेव बीजं न अण्डादीति। 
दश्यते च अण्डजा्यमावे तन्नातीयसंतलभावः, न अण्डा- 

यभावे । अतः अण्डजादीन्येव बीजानि अण्डजादीनाम् । 
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तथा जीवाल्नातं जीवजं जरायुजमियेतत्पुरुषपनश्वादि । उ~ 

द्विजम् उद्धिनत्तीच्युद्धित स्थावरं ततो जातमुद्धि्नम,, धाना. 

वा उद्धित् ततो जायत इत्यद्धिल्नं स्थावरवीजं स्थावराणां 

बीजभिलय्ैः । स्वेदजसंशो कजयोरण्डजे द्धिल्लयोरेव ̀  यथा- 

संभवमन्तभौवः । एवं हि अवधारणं त्रीण्येव बीजानीस्यु- 

पपन्नं भवति ॥ न 

मेयं देवनेक्तत दन्ताहमिमास्निखो दे- 

वल्य अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय नाम- 

रूप व्याकरवाणीति ॥ २॥ 

सेयं प्रकृता सदाख्या तेजोबन्नयोनिः देवता उक्ता 

पेश्चत रक्षितवती यथापूत्र बहु स्यामिति । तदेव बहुभवनं 

प्रयोजनं नाद्यापि निर्बृत्तम् इत्यतः ईक्षां पुनः कृतवती बहु- 

भवनमेव प्रयोजनमुररीकरय । कथम् १ हन्त॒ इदानी मह-' 

मिमाः यथोक्ताः तेजञआद्याः तिसन देवता; अनेन जीवेनेति 

स्वबुद्धस्थं पूर्ैसष्टयनुभृतप्राणधारणम् आत्मानमेव स्मर 

न्ती आह-- अनेन जीवेन आत्मनेति । प्राणघारणक्रत्रौः 

आत्मनेति वचनात् स्वात्मनोऽन्यतिरिक्तेन चैतन्यस्वरूप॒तंया 

अगिदिष्टेनेव्येतद्शयति । अनुप्रिय तेजोबन्नभूतमान्रासं-. 

सर्गेण छञ्धविशेषविज्ञाना. सती नाम च रूपं च नामरूपे 
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व्याकरवाणि विस्पष्टमाकरवाणि, असौनामायम् इदरूप इत्ति 

व्याङ्कयोमियथेः ॥ 

ननु न युक्तमिदम्-- असंसारिण्याः सवेज्ञायाः देवता- 

याः बुद्धिपूैकमनेकरातसहस्रानथौश्रयं देहमनुप्रविरय दुः- 

खमनुभविष्यामीति संकल्पनम् , अनुप्रवेश्चश्च स्वातन्त्ये 

सति । सलयमेवं न युक्तं स्यात्-यदि स्वेनेवाविकृतेन रूपेणा- 

नुप्रविशेयं दुःखमतुभवेयमिति च संकस्पितवती ; न त्वेवम् । 

कथं तदि? अनेन जीवेन आत्मना अघुप्रविदय इति वच- 

नात । जीवो हि नाम देवताया आभासमात्रम् , बुद्धवादि. 

भूतमात्रासंसगेजनितः- आदरे इव प्रविष्टः पुरुषप्रतिविम्बः, 

जखादिष्विव च सूयौदीनाम् । अचिन्ययानन्तश्चक्तिमत्या 
देवताया; बुदधयादिसंबन्धः चैतन्याभामः देवतास्वरूप- 

विवेका्रहणनिभित्तः सुखी दुःखी मूढ इत्याद्यनेकविकस्प- 

भ्रत्ययहेतुः । छायामात्रेण जीवरूपेणानुप्रविष्टत्वात् देवता न 

दैहिकैः स्तः सुखदुःखादिभिः संबभ्यते-- यथा पुरुषादि- 

लादयः आदर्ोदकादिषु च्छायामात्रेणानुप्रविष्टाः आदरछोद्- 

कादिदोषैन संबध्यन्ते-- तद्रदेवतापि । * सूर्यो यथा सर्व- 

रोकस्य चश्ुमै छिप्यते चाष्ुषेवाहयदोवैः । एकस्तथा स्ेभू- 
तान्तरात्मा न छिप्यत छोकदुःखेन बाह्यः ` ‹ आकाङावत्सवैग- 
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तश्च नियः" इति हि काठके ; ̀  ध्यायतीव छेायतीव ' इति च 

वाजसनेयके । नज च्छायामाचश्चेज्जीवः मृषैव प्राप्तः, तथा पर- 

रोकेहरोकादि च तस्य । वैष दोषः, सदात्मना सयस्वा- 
भ्युपगमात् । सर्व च नामरूपादि सदात्मनैव सलं विका- 

रजातम् › स्वतस्त्वनुत्तमेव, "वाचारम्भणं विकारो नामधे- 
यम् ' इ्युक्तस्वात् । तथा जीवोऽपीति । यक्षानुरूपो हि 

बिरिति न्यायप्रसिद्धिः । अत्तः सदात्मना स्ैव्यवहाराणां 

सवेविकाराणां च सलयत्वं सतोऽन्यत्वे च अनृतस्वमिति 
१ = (~ ५ 

न कथ्चिदोषः तार्किकैरिहानुवक्तुं शक्यः, यथा इतरेतरवि- 

रुदधदवैततादाः खनुद्धितिकरूपमात्रा अतत््वनिष्ठा इति शक्थं 
वक्तुम् ॥ 

तासां चिघरनं चिन्रतमेकेकां करवा- 

णीति सेथं देवनेमास्तिस्रो देवता अनेनै- 

च जीवेनात्मनानुप्रविदय नामस्पे व्या- 

करोत् ॥ ३॥ | 
सैवं तिलो देवताः अनुभ्विदय स्वाल्रावस्थे बीजभूते 

अव्याकृते नामरूपे व्याकरवाणीति ईक्षित्वा तासां च 

तिखणां देवतानाभेकैकां तिवृतं चरिवृतं करवाणि-- एकैक- 
स्याखिवरत्करणे एकैकस्याः प्राधान्यं दयेद्धेयोरुणभावः; 
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अन्यथा हि रज्ज्वा इव एकमेव च्रिव्त्करणं स्यात्त, न 

तु तिसृणां प्रथक्परथकितरवरत्करणमिति । एवं दि  तेजोव- 

न्नानां प्रथङ्नामम्रययलखाभः स्यात--वेज इदम इमा आपः 

अन्नमिदम् इति च । सति च प्रथद्नामप्रययलाभे, देव- 
तानां सम्यग्ब्यवहारस्य प्रसिद्धिः प्रयोजनं स्यात् । एवमी- 

क्षित्वा सेयं देवता इमास्तिखो देवताः अनेनैव यथोक्तेनैव 

जीवेन सू्ैनिम्बवदन्तः प्रविदय वैराजं पिण्डं प्रथमं देवा- 
दीनां च पिण्डाननुप्रविह्य यथासंकल्पमेव नामशू्प व्या 

करोत्-- असौनामा अयम् इदृरूप इति ॥ 

तासां चिच्रतं लिघ्रतमेकेैकामकरोद्य- 
था तु खु सोम्येमास्तिस्रो देवताश्िच- 

चिवदेकैका मवति तन्मे विजानीहीति ॥ 

तासां च देवतानां गुणप्रधानभावेन त्रिवृतं त्रिवृतम् 

एकैकामकरोत् कृतवती देवता । तिष्ठतु तावदेवतादिपि- 

ण्डानां नामरूपाभ्यां व्याङ्ृतानां तजोबन्नमयस्वेन च्रिधात्वम , 

यथा तु बरिरिमाः पिण्डेभ्यस्तिसरो देवताखिषृ्रिवुदेकैका 

अवति तन्मे मम निगदतः विजानीदि विस्पष्टम् अवधारय 

उदाहूरणतः ॥ ` 

इति तृतीयखण्डभाष्यम् ॥ 



चतुर्थः खण्डः ॥ 

यदग्रे रोहिल५ रूपं नेजसस्तद्रप य- 

चुटुद्क नदषां यत्कर्णं नदन्नस्यापागादमरे- 

रभथित्वं वाचारस्मण विकारो नामधेयं 

चीणि रूपाणीवयेव सखम् ॥ १ ॥ 

यत्तदेवतानां विवरत्करणसुक्तम॒तम्थैवादाहरणमुन्यते-- 

उदाहरणं नाम णकदेराप्रसिद्धवा अरोषग्रमिद्धयथसुदाद्धियत 

इति । तदेतद्राह्-यदग्नेः चरिवरत्छृतस्य रोहितं रूपं प्रसिद्धं 

लोके, तत् अच्रिघ्रुलछृनस्प्र तेजसा रूपमिति विद्धि । तथा 

यच्छं रूपम्चेरेव तद्पाम्रिवरत्कृतानाम् ; यल्छृष्णं तस्यैवा - 

मनेः रूपम् तदन्नस्य प्रथिव्याः अत्रिवृत्कृतायाः इति विद्धि । 

तत्रैवं सति शूपत्रयव्यतिरेकेण अग्निरिति यन्मन्यसे सम , 

तस्याभ्नेरभ्चिस्वभिदानीम अपागात् अपगतम् । प्राभ्ृपत्रयवि- 

वेकविज्ञा्ात् या. अ्चिदुद्धिरासीत् ते, सा. अभ्चिलुद्धिरप- 

गता अभिक्चब्दश्रेल्र्थः-- यथा दृ र्यमानरक्तोपधानसंयुक्तः 
स्फटिक) गृह्यमाणः पद्यरामोऽयमितिदब्दबुद्धयो; प्रयोजको 

भवति प्रगुपघानसम्फटिकयौर्विेकविज्ञानात्त्, तद्धिैकविज्ञाने 

व॒ पद्मरागह्दजुद्धी निवर्तेते, तद्ििकविज्ञातुः-तद्रत् ।. ननु 



३५८ छान्दोग्योपनिषद्भाप्ये [ख. 

किमनच्र बुद्धिशव्द्कर्पनया क्रियते, प्राभृपन्रयविवेककरणाद्- 

भिरेवासीत् , तदभ्नरभ्निलवं रोदितादिरूपविवककरणादपागादि- 

ति युक्तमू--यथा तन्त्रपकर्षणे पटाभावः । नैवम , बुद्धिश्चब्द- 

मात्रमेव हि अभिः; यत आह् बाचारम्भणसभ्चिनांम विकासे 

नामघेयं नाममात्रमिल्य्थः । अतः अभिनुद्धिरपि मृषैव । 
किं तरिं तत्र सयम? त्रीणि रूपाण्येव सखम्, नाणु- 

मामपि रूपत्रयव्यतिरेकेण मलयमस्तीलयवधारणाथः ॥ 

यद्ादवयसख रात शूप नजमस्तद्रप 

यच्छुद्धं तदपा यत्छुष्ण तद्न्नस्यापामाः- 

दादियादादिलत्वं वाचारम्भणं विकारो 

नामधेयं त्रीणि रूपाणीयेव सत्यम् ॥ २॥ 

यचन्द्रमसो राहित ५ रूपं तेजसस्तद्ुपं 
यच्छुद्क तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागा- 
चन्द्राचन्द्रत्वं वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेयं त्रीणि रूपाणील्येव सदयम् ॥ ३ ॥ 

यद्िदयुतो रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं 
यच्छु्े तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागा- 
दिद्युतो विद्युत्त्वं वाचारम्भणं विकारो 
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नामधेय वीणि रूपाणीद्येव सलयम् ॥ ४ ॥ 
तथा यदादियस्य यच्न्द्रमसो यद्विद्युत इव्यादि समा- 

नम् । नन्तु "यथा तु खट सोभ्येमास्तिख् देवताखिवृन्रि- 

वृदेकैका भवति तन्म विजानीहि ' इल्युक्सवा तेजस एव 

चतुर्भिरप्युदाहरणैः अग्न्यादिभिः च्रिवृत्करणं दर्दितम्, न 
अवन्नयोरुदाह्रणं दर्शितं त्रिवृत्करणे । नैष दोषः । अवन्नवि- 

षयाण्यप्युदाहरणानि एवमेव च द्रष्टव्यानीति मन्यते श्रतिः । 

तेजस उदाह्रणमुपरक्षणार्थम् , रूपवन्वात्स्पष्टार्थत्बोप- 
पत्तेश्च .। गन्धरसयोरनुदाहरणं त्रयाणामसंभवात् । न हि 

गन्धरसौ तेजसि स्तः । स्प्ंशब्दयोरनुदाहरणं विभागेन 

ददौयितुमराक््यत्वान् + यदि सर्वं जगत् त्रिवृत्कृतमिति 

अग्न्यादिवत् त्रीणि रूपाणीत्येव सलयम् , अग्नेरञ्चित्बत् 

अपागाज्जगतो जगत्त्वम् । तथा अन्नस्याप्यप्डुङ्गत्वात् आप 

इयेव सत्यं वाचारम्भणमात्मन्नम् । तथा अपालपि तेजः- 

श्ुङ्गत्वात् बाचारम्भणस्वं तेज इत्येव सलयम् । तेजसोऽपि 

सच्छुङ्गत्वात् वाचारम्भणत्वं सदित्येव सलयम् इयेषोऽथो 
विवक्षितः । ननु वाय्वन्तरिक्षे तु अत्रिवृत्कृते तेजःप्रभ्रति- 
पवनन्तमूतत्वात् अवशिष्येते, एवं गन्धरसशब्दस्पशश्ा- 

वशिष्ट इति कथं सता विज्ञातेन सर्वेमन्यदविन्ञातं विज्ञातं 

भवेत् £ तद्धिज्ञाने वा प्रकारान्तरं वाच्यम् ; नैष दोषः) 
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रूपवद्रव्ये सवस्य दशनात् । कथम १ तेजसि तावद्रूप- 

वति शब्दस्पर्शयोरप्युपलस्भात् बाय्चन्तरिक्नयोः तत्र म्पचे- 

राब्दगुणवतोः सद्भावे अनुमीयते । तथा अवन्नया; रूप- 

वतो रसगन्धान्तभव इति । रूपवतां त्रयाणां तेजोबन्नानां 

चिवरत्करणप्रदीनेन मर्वे तदन्तभूतं मद्विकारत्वान त्रीण्यव 
रूपाणि विज्ञातं मन्यत श्रुतिः । न दहि मूते रूपवद्रव्यं प्र 

व्याख्याय वाय्वाकाशयोः तद्भुणयोगेन्धरमयो्वा प्रहणमस्ति। 

अथवा रूपवलासपि तिवरत्करणं प्रदशनाथमेव मन्यते श्रनिः। 

यथा तु त्रिवृत्ते त्रीणि रूपाणीवयव सव्यम् , तथा पच्चीक- 

रणेऽपि समानो न्याय द्यतः सर्व॑स्य मद्धिकारत्वान् सता 

विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं स्यान सरेकमेबाद्धितीयं मय- 

मिति मिद्धमेव सचति । तदेकस्मिन्मति त्वेज्ञाते सर्वभिदं 

विज्ञातं मवतीति सूक्तम ॥ 

एनद्ध स्मवे तद्धिद्राम आदुः पूर्वं 
महाद्ाख सदाश्रोषतिया न नोऽ क- 

अनाश्रुनससतमनचिज्ञातखुदाहरिष्यतीनि 

द्भ्यो विद्चक्रुः । ५ ॥ 

` एतत् विद्वांसः विदितवन्तः पूर्वे अतिक्रान्ताः महा- 
इलाः महाश्रोत्रियाः आहुः ह् स्म त्रै किक । ` किमुक्तवन्त 
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इति, आह--न नः अस्माकं कुरे अद्य इदानी यथोक्त- 

विज्ञानवतां कश्चन कश्चिदपि अश्रुतममतमविज्ञातम् उदाह्- 

रिष्यति नोदाहरिष्यति, सर्वं विज्ञातमेव अस्मत्छुलीनानां 

सद्विज्ञानवन््वात इत्यभिप्रायः । ते पुनः कथं सर्वं विज्ञात- 

वन्त इति, आह-- एभ्यः त्रिभ्यः रोहितादिरूपेभ्यः चिव 

वछरतेभ्यः विज्ञातेभ्यः मवमप्यन्यच्छिष्रमेवमेवेत्ति विदांचक्रुः 

विज्ञातवन्यः यस्मात्, तम्भाद्नवज्ञा एव सद्धिज्ञानत् ते 

आसुरियर्थैः । अथ्रवा पथ्ये विद्चक्रुरिति अग्न्यादिभ्यो 

दृष्न्तेभ्यो चिज्ञातेभ्यः सवेमन्यद्धिदां चक्ररित्येतते ॥ 

यदु रोह्िलिमिवाभूदिति तजसस्तद्वप 
मिति तद्विदचक्रयेदु खुक्कभिवाभ्रदिलय- 
पा रूपामात ताद्वद्चक्यहु करल्णाम- 

वाश्चरद्दन्स्व सूफासात तद्द्ाचक्ुः | ६ ॥ 

यद्वविक्चात्तसिवाभूदिलयतासामेव देव- 
ताना समास इत ताद्दाच्लुखथा तु 

खल सोभ्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं पाप्य 

चिघच्रिददेकेका भवाति तन्मे विजानी- 
हीति ॥ ७॥ 

इति चतुर्थः खण्डः ॥ 
४, 7, 1". 11 



२६२ छान्दोग्योपनिषद्धाप्ये [ख. 

कथम् १ यदन्यद्रूपेण संदिह्यमाने कपोतादिरूपे रोहित- 

भिव यद्रह्यमाणमभूत, तेषां पूर्वेषां ब्रह्मविदाम् , तत्तेजसो 

रूपमिति विदांचक्रुः । तथा यच्छुहमिवाभूदह्यमाणं तदपां 

रूपम् › यत्कृष्णमिव गृह्यमाणं तदन्नस्येति विदांचक्रुः । एवमे- 
वायन्तदुक््यं यत्त॒ उ अपि अविज्ञातमिव विरोषतो अगृष्य- 

माणमभूत् तदप्येतासामेव तिस्रणां देवतानां ममासंः समु- 

दाय इति विदांचक्रुः । एवं तावद्राह्यं वस्त्वग्न्यादिवद्धिज्ञा- 

तम् , तथेदानीं यथा तु खलु हे सोम्य इमाः यथोक्तास्िस्रो 

देवताः पुरुषं शिरःपाण्यादिरक्षणं कायकारणसंघातं प्राप्य 

पुरुषेणोपयुञ्यमानाः लिषत्रिवरदेकेका भवति, तत् आध्या- 

स्मिकं विजानीहि निगदतः इत्युकेरवा आह ॥ 

इति चतुथैखण्डभाष्यम् ॥ 



पमः खण्डः ॥ 

अन्नमद्धितं चधा विधीयते तस्य यः 
स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्य- 
मस्तन्भाध्ं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ १ ॥ 

अन्नम अज्ञितं भुक्तं त्रेधा विधीयते जाठरेणाभ्निना 
पच्यमानं च्रिधा विभज्यते । कथम्? तस्यान्नस्य त्रिधा 

विधीयमानस्य यः स्थविष्ठः स्थूङतमो धातुः रथूरतमं वस्तु 
विभक्तस्य स्थूखलः, तत्पुरीषं भवति ; यो मध्यमो 

धातुरज्स्य, तद्रसादिक्रमेण परिणस्य मांसं भवति; यः 

अणिष्ठ; अणुतमो धाठुः, स उर्ध्व हृदये प्राप्य सूक्ष्मासु 

हिताख्यासु नाडीषु अनुध्रविङ्य वागादिक्णसंघातस्य 

स्थितिमुत्पादयन् मनो भवति । मनोरूपेण विपरिणमन् 

मनसं उपचयं करौति । ततश्च अन्नोपचितत्वात् मनसः 

भौतिकत्वमेव न वैशेषिकतन्त्रोक्तलक्षणं निलयं निरवयवं 

चेति गृह्यते ¦ यदपि मनोऽस्य दैवं चक्षुरिति वक्ष्यति 

तद्पि न निवयत्वपेश्चया; किं तर्हि, सुष््मज्यवद्धितविप्रकर- 

छ्ादिसर्वेन्द्रियविषयञ्यापारकत्वापेक्षया, । यच्छं न्येन्द्रियवि- 

षयापेक्षया नियत्वम् , तद्प्यपेक्षिकमेवेति वक््यामः, 

८ सत्. . - एकमेवाद्वितीयम् ' इति श्रुतेः ॥ | 

आपः पीताख्ेधा विधीयन्ते तासां 



३६४ छान्दोग्योपनिषद्धाप्ये [ख, 

यः स्थिष्ठ धातुस्तन्सरत्रं भवति यो 
मध्यस्न्ट्रोष्िनं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ 

तथा आपः पताः अधा विधीयन्ते | तासां यः स्थविष्ठा 

धातुः, तन्मूत्रं भवति, या मध्यमः, तद्ोहितं भवति; 

योऽणिष्ठः, स प्राणो मवति ! वक्ष्यति हि~" आपोमयः 

प्राणो नपिबतो विच्छेत्स्यते ` इति ।¦ 

लज्येऽङ्धालं धा विधीयते तस्य यः 
स्थाधेष्टो णातुस्तद्स्थि भवति यो मध्यमः 
ख म्ल ऽणः सा चाक् | ३॥ 
तथा नजः असितं तैघृतादि भक्षितं तरेधा विधीयत । 

तस्य यः स्थविष्ठो धातुः तदस्थि भवति; यो मध्यमः, स 

मञ्ना अस्थ्यन्तमेतः सेहः; योऽणिष्ठः सा वाक् । तैरघृ- 

तादिभक्षणाद्धि वाग्विश्चदा भाषणे समर्थौ भवतीति प्र- 

सिद्धं रोके ॥ 

अन्नमय हि सोम्य मन आपोश्यः 
प्राणस्तेजोभयी वागिति श्रूय एव मा 
भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति 
होवाच ।॥ ४॥ 

इति पञ्चमः खण्डः ॥ 



८,] षष्ठोऽध्यायः । ३६५ 

यत एवम् , अन्नमयं हि सोस्य सनः आममवः प्राणः 

तेजोमयी वाक् । नमु केवछान्नमश्चिण आस्ुप्रशरृतयो वा- 

ग्मिनिः प्राणवन्तश्च, तथा अव्माच्रभह््याः मासुद्रा मी- 

नमकरप्र्रतयो मनस्विना वाग्मिनश्च, चथा स्ेहपाना- 

मपि प्राणवच््वे मनस्वित्वं च अनुमेयम्; यद्वि सन्ति, तत्र 

कथमन्नमयं हि सोम्य मन इत्यायुच्यते £ नैष दोषः, 

मवेस्य च्रिवृत्करृतत्वात्स्ैत्र सर्वोपिपत्तेः । न द्वि मविवृत्कर- 

तमन्नमश्नात्ति कश्चित्, आपो वा अच्निवत्करृताः पीयन्ते, 

तेजो बा अत्रिवरलछरृतमघ्ाति कश्चित् इयन्नादानामासुप्र- 

श्तीनां वाग्मित्वं प्राणवत्वं च इत्याद्यविरुद्धम् । इयेवं 

प्रयायितः अतकेतुराह-- भूय एव पुनरेव सा सां भगवान् 

अन्नमयं हि सोस्य मन इद्यादि विज्ञापयतु द्ान्तेनाव- 

गमयतु, नाद्यापि मम अस्मिन्नर्थे सम्यङ्निश्वया जातः । 

यस्मात्तेजोवन्नमयस्वेनाविशिष्टे देहे एकस्मिन्ुपयुञ्यसानान्य- 

्ाप्सेहजातानि अणिष्ठधातुरूपेण मनः प्राणवाच उपचि- 

न्वन्ति सखजालयनतिक्रमेणेति दुर्विज्ञेयमिलयभिप्रायः; अतो 

भूय एवेत्याद्याह । तमवमुक्तवन्तं तथास्तु सोभ्येत्ति ह 
उवाच पिता श्रण्वत्र दृष्टान्तं यथेतदुपप्यते यस्प्रच्छसि ॥ 

इति पश्चमखण्डमाष्यम् ॥ 



षष्ठः खण्डः ॥ 

-~----------~--- 

दश्चः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा 
¢ [^ स 

स ऊध्व; सखुदीषति नत्सर्पिमवति ॥ १॥ 

दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा अणुभावः स ऊध्वैः 

समुदीषति सं भूयो्वं नवनीतभावेन गच्छति, तत्सिभेवति ॥ 

एवमव खलु सोस्यान्नस्यारयमानस्य 

योऽणिमा स ऊध्वैः समुदीषति तन्मनो 
भवति ॥२॥ | 

यथा अयं दृष्टान्तः, एवमेव खलु सोम्य अन्नस्य ओदनादेः 

अशयमानस्य भुज्यमानस्य ओदर्येणाभ्रिना वायुसहितेन खजे- 

नेव मथ्यमानस्य योऽणिमा स डध्वैः समुदीषति ; तन्मनो 
म श ^ स 

भवति, मनोवयवैः सह् संभूय मन उपचिनोतीव्येतत् ॥ 

अपा सोम्य पीयमानानां योऽणिमा 

स ऊर्वः ससुदीषाति स प्राणो भवाति ॥३॥ 



६.] षष्ठोऽध्यायः । २६७ 

तथा अपां सोम्य पीयमानानां यो अणिमा, स उप्वैः 

समुदीषति, स प्राणो भवतीति ॥ 

तेजसः सोम्यादयमानस्य योऽणिमा 
0 "का स 1 

स ऊध्वेः समुदीषति सा वाग्मवति॥२॥ 

एवमेव खलु सोम्य तेजस।ऽरयमानस्य योऽणिमा स 

ऊध्व: समुदीषति सा वाग्भवति ॥ 

अन्नमय दहि सोम्य मन आपोमयः 

प्राणस्तेजोमयी वागिति भूय एव मा म- 

गवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति हो- 

वाच ॥५॥ 

इति षष्ठः खण्डः ॥। 

अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी 

वाक् इति युक्तमेव मयोक्तमिल्यभिभ्रायः । अतः अप्रेजसोर- 

स्तेतत्सर्बैमेवम् । सनस्त्वन्नमयमिलयत्र नैकान्तेन मम ॒निश्च- 

यो जातः । अतः भूय एव मा भगवान् मनसरोऽञ्नमयल्वं 

दृष्टान्तेन विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति ह उवाच पिता ॥ 

इति षष्ठखण्डभाष्यम् ॥ 



सक्तमः खण्डः ॥ 

छिन क 

षाडद्टाकटः सास्य पुरुषः पश्चादहः 

नि माच्ीः कामनधः पिखापोपरयः पणते 

नपिषतो विच्छत्स्यत इति ।॥ १ ॥ 

अन्नस्य सुक्तख य( अणिष्ठो धातुः, स 'सनसि शक्तिम" 

धात् । सा अन्नोपचिता मनसः शक्तिः षोडशधा प्रविभज्य 

पुरुषस्य कत्वेन निर्दि दिक्षिता । तया मनम्यम्नोपचित्तया 

शक्या षोडशधा प्रविभक्तया संयुक्तः तद्वान्कार्यकारणसं- 

घातलक्षणो जीवविशिष्ः पुरुषः षोडदाकर उच्यते ; यस्यां 

सल्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञाता सर्वक्रिया- 

समथः पुरुषो भवति ; हीयमानायां च यस्यां सासभ्यै- 

हानिः । वक्ष्यति च :अथान्नस्यायी द्रष्टा ' इलयादि । सर्वस्य 

कार्यकारणस्य सामभ्य मनः कृतमेव । मानसेन हि बलेन 

मंपन्ना बलिनो दरयन्त छोके ध्यानाहाराश्च केचित् , अन्नस्य 

सवौत्मकत्वात् । अतः अन्नकृतं मानसं वीयम् । षोडश कलाः 

यस्य पुरुषस्य सोऽयं षोडशकलः पुरुषः । एतचचेलमयक्षीकतु- 

मिच्छसि, पच्चदशसंख्याकान्यहानि माशीः अशनं मा- 
(> 

काषीः, कामम् इच्छातः अपः पिब, यस्मात् नपिदत्तः अपः 



७.] षष्ठोऽव्यायः । २६५ 

त प्राणो विच्छेत्स्यते विच्छेद मापत्स्यते, यस्मादापोमयः 
अच्विकारः प्राण इलयवोचाम । न हि कार्थं ्कारणोपष्टम्भ- 

मन्तरेण अविधंशमानं स्थातुसुत्सहते ॥ 

स ह पश्चददादहानि नाचाथ दैनद्युष- 

ससाद किं ब्रवीमि मो इत्यचः साभ्य 
यजूषि सामानीति स होवाचनयैमा 

प्रतिभान्ति मो इति । २॥ 

सह एवं श्रुत्वा मनसः अन्नमयं प्रयश्नीकलुमिच्छन 
पञ्चदशाहानि न आर अशनं न कृतवान । अथ षोडशे 

ऽहनि ह एनं पित्तरमुपसख्राद् उपगतवान् । उपगम्य च 
उवाच--किं व्रवीमि मो इति । इतर आह-उचः सोम्य 

यजूषि सामान्यधीष्वेति ¦ एवयुक्तः मित्रा आह--न वै 
मा माम् ऋगादीनि प्रतिमान्ति मम मनसि न दरयन्त 

इयथः हे भो भगवन्निति ॥ 

तर हावाच यथा सोभ्य महतोऽभ्या 
दितस्येकोऽङ्गारः ख्यात्तमाच्ः परिशिष्टः 
खात्तन ततोऽपि न बह दहेदेव सोम्य 

ते षोडशानां कलानामेका कलातिरिष्टा 
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स्यात्तयैतदिं वदान्नानुमवस्यक्ानाथ म 
विज्ञास्यसीति ॥ ३॥ 
एवमुक्तवन्तं पिता आह-- शृणु तन्न कारणप् , येन 

ते तानि ऋगादीनि न प्रतिभन्तीति; तं ह उवाच~ यथा 

रोके हे सोम्य महतः महत्परिमाणस्य अभ्याहितस्य उप- 

चितस्य इन्धत्ैः अग्नेः एकोऽङ्कारः खद्योतमात्रः ख्योतप- 

रिमाणः चान्तस्य परिशिष्टः अवशिष्टः स्यात् भवेत् , तेना- 

ङ्गारेण ततो.ऽपि तत्परिमाणात् ईषदपि न बहु दहेत् , एव- 

मेव खलु सोम्य ते तव अन्नोपचितानां षोडशानां कलाना- 

मेका कठा अवयवः अतिरिष्टा अवरिष्ट स्यात्त, तया त्वं 

खद्योततमात्राङ्गारतुस्यया एतरहिं इदानीं वेदान नाजु भवसि 
न प्रतिपद्यसे, श्रुत्वा च मे मम वाचम् अथ अशेषं विज्ञा 
स्यसि अदान मुङ्क्ष्व तावत् ॥ 

स हाराथ हैनसुपससाद तमह य- 
स्किच पप्रच्छ सये ह प्रतिपेदे ॥ ४॥ 
सह तथैव आग भुक्तवान् | अथ अनन्तरं ह एने पितरं 

शुश्रूषुः उपससाद । तं ह उपगतं पुत्र यत्किच ऋणादिषु 

पप्रच्छ प्रन्थरूपमथेजातं वा पिता । स श्रेतकेतुः सर्वं ह 
तत्मरतिपेदे ऋगाद्य्थतो भ्रन्थतश्च ॥ 



७. षष्ठाऽध्याय; । ३७१ 

त होवाच यथा सोस्य महतोऽभ्या- 
दहितस्थैकमङ्गारं खद्योतमात्रं परिशिष्टं 
तं तुणेरुपसरमाधाय प्राज्वलयेत्तेन ततो 
ऽपि बहु दहेत् ॥ ५ ॥ 

तं ह उवाचं पुनः पिता--यथा सोम्य महतः अभ्या- 

हिततस्येयादि समानम, एकमङ्कारं दान्तस्याग्रेः खद्योत- 

मात्रं परिशिष्टं तं वृणेदुरणैश्च उपसमाधाय प्राञ्वलयेत् 

वधेयेत् । तेनेद्धेन अङ्गारेण ततोऽपि पूर्वपरिमाणात्त बह 

ददेत् ॥ 

एच सोम्थ ते षोडक्रानां कलाना- 

मका कलातिरिषटटाभूत्सान्नेनोपसमादहि- 

ता प्राज्वाली तयैतर्हि वेदाननुभवस्यन्न- 

मयर हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते- 

जोमयी वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति 

विजज्ञाविति ॥ & ॥ 

दाति स्मः खण्डः ॥ 

एवं सोम्य ते षोडशानामन्नकडानां सामथ्यैरूपाणाम् 
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एका कला अतिरिष्टा अभूत् अतिशिष्टा आसीत् , पच्चद्- 

शाहान्यमुक्तवतेः एकरैकेनाह्वा एकैका कला चन्द्रमस इव 
अपरपक्षे क्षीप्न, सा अतिशिष्टा कला तव अनेय युक्तनोप- 

समाहिता वाता उपचिता प्राज्वाटी, दैघ्यं छान्दसपर , प्रञ्व- 

खिता बधितेयर्थः | प्राज्वाङीदिति पाठान्तर , ९५५ तेनोप- 

समाहिता स्वयं प्रज्वितवतीयर्थः । तया व्धित्तया एतर्हि 

इदानीं बेद्नघुभवसि उप्ते । एवं ञ्य दृत्यलुवत्ति- 

भ्यामन्नमयत्वं सनस: सिद्धमिति उपसंहरति---अन्नमयं हि 

सोम्य मन इलयादि । यथा एतन्मनसोऽन्नमयत्वं तव सिद्धम् , 

तथा आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक् इलयेतदपि सिद्ध 

मेवेर्यामिप्रायः । तदेतद्ध॒ अस्य पितुरुक्तं मनञआद्रीनामन्ना- 

दिमयसं विजज्ञौ विज्ञातवान् श्वेतकेतुः । द्विरभ्यासः चि 
वृत्करणप्रकरण्माप्य्थः ॥ 

इति सप्तमखण्डभाष्यम् ॥ 

च 4. 

॥ 



अषमः खण्डः ॥ 

उदको हारुणिः शवेनकेतुं पुचस- 

वाच स्वञ्नान्तं मे सोम्य विजानीहीति 

यतेतत्पुखषः खपिति नाम सता सोम्य 
तदा सरन्न सवधि स्वमपीलो मवति 

तस्ःप्ट्न खपित्यल्याचक्चते ६१९ पी. 

तो स्यति ॥१॥ 

यस्मिन्मनसि जीपरेनासनानुप्रविष्टठा परा देदता- आदश 

इव पुरुषः प्रतिविम्देन जलादिष्विव च सूर्योदयः प्रतिविम्बैः, 

तन्मनः अन्नमयं तेजोमयाभ्यां वाक्प्राणाभ्यां संगतमधि- 

गतम् । यन्य सव्यश्च जीवो सननदशचनश्रदणादिध्यव्रहा- 

राय कर्पते चद्ुपरमे च खं देवतारूपमेव प्रतिपध्ते । 
तदुक्तं श्रुलन्तरे-- “ध्यायतीव रेढायतीव ' (सधी; स्वप्नो 

भूत्वेमं छोकमदिक्रामति ` ‹स वा अयमात्मा बह्म विज्ञा 

नमयो मनोमयः: इयादि, स्वप्नेन जारीरम्' इदयादि, 

शप्राणन्नेव प्राणो नाम भवति" इलयादि च | तस्यास्य 

मनस्थस्य मनञआख्यां गतस्य मनउपक्ञमद्रारेणेन्द्रियवि- 

येभ्यो निवृत्तस्य यस्यां परस्यां देवतायां स्वास्मभू- 
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तायां यदवस्थानम् , तत् पुत्राय आचिख्यासुः उदाख्को 

ह् किर आरुणिः श्चतकरेतु पुत्रमुवाच उक्तवान्-- स्प्रान्तं 

खग्रमध्यम् स्वप्र इति दश्चंनवृत्तेः खप्रस्याख्या, तख मध्यं 

स्वघ्रान्तं सुषु्रमियेत्तत ; अथवा स्वप्रान्तं स्वप्रसतत्व- 

मिल्थः । तत्राप्यथोत्सुषुप्रमव भवति, ‹ स्वमपीतो भवति 

इति वचनात्; न हि अन्यत्र सुषुप्रत् स्वसपीति जीवस्य 

इच्छन्ति ब्रह्मविदः । तत्र हि आदछापनयने पुरुषप्रतिबि- 

म्बः आद्स्ंगतः यथा स्वमेव पुरूषमपीतो भवति, एवं मन- 

आलुपरमे चेत्तन्यप्र्तिविम्बरूपेण जीवेन आलसना मनसि 
प्रविष्टा नामरूपव्याकरणाय परा देवता सा स्वमेव आ- 

त्मानं प्रतिपद्यते जीवरूपतां मनञआख्यां हित्वा । अतः 

सुषुप्नर एव खप्रान्तक्षब्दवाच्य इलयवगम्यते । यत्र तु सुप्र 

स्वपरान्पद््यति ततस्वापरं दर्शनं सुखदुःखसंयुक्तमिति पुण्या- 

पुण्यकायम् । पुण्यापुण्ययोर्हि सुखदुःखारम्भकस्वं प्रसिद्धम् । 

पुण्यापुण्ययोश्चाविद्याकामोपष्टम्भेनैव सुखदुःखददौनकायौर- 

स्भकत्वञुपपद्यते, नान्यथेलविद्याकामकममभिः संसारहेतुभिः 

संयुक्तं एव स्वप्रे इति न स्वमपीतो भवति । ‹ अनन्वागतं 

पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् रोकान् हृद्- 

यस्य भवति ` ^तद्रा अस्यैतदतिच्छन्दा एष परम आनन्दः ̀  
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इयादिश्रुतिभ्यः । सुषुप्र एव स्वं देवतारूपं जीवत्ववि निरुक्त 

दशेयिष्यामीयाह-- स्वप्रान्तं मे मम निगदतो हे सोम्य 

विजानीहि विस्पष्टमवधारयल्यथंः । कद् स्वप्रान्ता भवतीति, 

उच्यते-- यत्रे यस्मिन्काले एतन्नाम भवति पुरुषस्य 

स्वप्स्यतः । प्रसिद्धं हि लोके ख्पितीति ¦ गौणं चेदं 

नामेन्याह्-- यदा स्वपितीत्युच्यते पुरुषः, तदः तस्मिन्काले 
सता सच्छब्दवास्यया प्रकृततया दृवत्तया संपा भवति 

संगतः एकीभूतो भवति । मनसि प्रविष्ठं मनञदिस्ंसमैकृतं 

जीवरूपं परित्यज्य स्वं सद्रूपं यत्परमाभसलयम् अपीतः 

अपिगतः भवति । अतः तस्मात् स्वपितीयेनमाचक्चते 

रौकिकाः । स्वमात्मानं हि यस्मादपीतो भवति; गुणना- 

मप्रमिद्धितोऽपि स्वात्मम्रापनिभेस्यते इयभिप्रायः । कथं पुन- 

छौकिकानां प्रसिद्धा स्वात्मसंपत्तिः ! जाय्न्छुमनिभित्तोद्धव- 
त्वात्स्वापस्य इयाहुः-- जागरिते हि पुण्यापुण्यनिभित्तसुख- 

दुःखाद्नेकायासाज्ुभवच्छान्तो मवति ; ततश्च आयस्तानां 

करणानामनेकव्यापारनिमित्तग्छानानां स्वव्यापारेभ्य उप 

रमो भवति । श्रुतेश्च ‹श्राम्यत्येव वाक् श्राम्यति चक्षुः' इये- 
बमादि । तथा च ` गृहीता वाक् गृहीतं चुः गृहीतं श्रोतं 

गृहीतं मनः' इयेवमादीनि करणानि प्राणय्स्तानि; प्राण एकः 
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नि भ ह) [9 9) अश्रान्तः देहे कुखाये यो जागर्ति, वदा जीवः श्रमापदुत्तये 

स्वं देवताूवमात्मानं प्रतिपद्यते । नान्यत्र स्वरूपावस्थाना- 

च्छरमापनेोदः स्यादिति युक्ता प्रसिद्धिलोकिकानाम-- स्वं 

ह्यपीतो भवतीति । दृदयत दहि टोके उवरादिरोगग्रस्तानां 

दहविनिमोकि खात्मखानां धिश्रमणम्, तद्वदिहापि स्यादिति 

युक्तम् । ' तद्यथा इयेनो वा सुपर्णो बा विपरिपलय श्रान्तः ` 

इत्यादिशतेश्च ॥ 

स यथा चाक्कुनिः क्ु्चण प्रवद्ध दिरां 

दिं पतित्वान्यच्रायतनमदष्ध्वां वन्धन॑- 

मेवापश्चयत एवमेव खलु साम्य नन्मनो 

दिशं दिकं पतित्वान्यच्नायतनमलन्ध्वा 

प्राणसेचोपञ्चयने प्राणवन्धन५ हि सोस्य 

मन इति ॥ २॥ 

तत्रायं दृष्टान्तः यथोक्तेऽर्थै-- स यथा शक्कुनिः पक्ष 

राछ्निघातकस्य हस्तगतेन सूत्रेण प्रबद्धः पादितः दिक्ञ 

दिकं बन्धनमोक्षार्थी सन् प्रतिदिशं पतित्वा अन्यत्र ब- 

न्धनात्् आयतनम् आश्रयं विश्रमणाय अर्न्ध्वा अप्राप्य 

बन्धनमेवोपश्रयते । एतमेव यथा अयं दृष्टान्तः खलु हे 
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सोभ्य तन्मनः तत्प्रकृतं षोडशकलखमन्नोपाचेतं मनो 'निधौ- 

रितम् , तत्प्रविष्टः तस्यः तदुपलक्षितो जीवः तन्मन इति 

निरदिङ्यते--मच्चाक्रोशनवत । म मनञआख्योपाधिः जीवः 

अविद्याकामकर्मोपदिष्टं दिशं दिशं सुखदुःखादिलक्षणां 

जाग्रत्सप्रयो; पतित्वा गत्वा अनुभूयेयर्थः, अन्यत्र सदा- 

ख्यात् स्वात्मनः आयतनं विश्रमणस्थानमटन्ध्वा प्राणमेव, 

प्राणिन सवैकार्यकरणाश्रयेणोपलभिता प्राण इत्युच्यते स- 

दाख्या परा देवता, " प्राणस्य प्राणम् ̀  ‹ प्राणशरीरो भारूपः ' 

इयादिश्रुतः । अतः तां देवतां प्राणं प्राणाख्यामेव उप- 

श्रयते । प्राणा बन्धनं यस्य मनसः तस्माणबन्धनं हि 

यस्मात् सोम्य मनः प्राणोपलक्षितदे वताश्रयम् , मन इति 

तदुपरक्चितो जीव इति ॥ 

अङ्ानापिपासे म सोम्य विजानीहीति 

यचैतत्पुरुषोऽरिकिषति नामाप एव त- 

दशितं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽम्बनायः 

पुरुषनाय इयेवं तदप आचक्षतेऽरानाये- 

ति ततरैतच्छुङ्कखुत्पतित ५ सोस्य विजा- 
नीहि नेदमसूरं भविष्यतीति ॥ २ ॥. 

8, ए. ४. 12 
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` . एवं स्वपितिनामप्रसिद्धिद्वारेण यज्जीवस्य मलयस्वरूपं 

जगतो मुम् , तद्पत्रस्य द्ीयित्वा आह अन्नादिकायका- 

रणप्रम्परयापि जगतो मूढं सदिदशषयिषुः-- अङानापिपास 

अशितुमिच्छा अश्ना, सन यलोपेन, पातुमिच्छा पिपासा 

ते अशनापिपासे अश्चनापिपासयोः सत्तं विजानीहीत्यतत्। 

यत्न यस्मिन्काङे एतन्नाम पुरुषो भवति । किं तत्त £ अशिक्ि- 

षति अश्चितुमिच्छतीति । तदा तस्य पुरुषस्य किंनिमित्तं 
नाम भवतीति, आह-- यत्तत्पुरुषेण अशितमन्नं कठिनं 

पीता आपो नयन्ते द्रवीकृ रसादिभावेन विपरिणमयन्ते, 

तदा भुक्तमन्नं जीयेति । अथ च भवल्यस्य नाम अश्षिशिष- 

तीति गौणम् । जीर्णे हि अन्ने अशितुमिच्छति सर्वो हि जन्तुः । 
तत्र अपामशितनेतृत्वात् अशनाया इति नाम प्रसिद्धमि- 

सेतस्मिन्नर्थे । यथा गोनायः गां नयतीति गोनायः इत्यु- 

च्यते गोपारः, तथा अश्रान्नयतीयश्नायः अश्वपा इत्यु- 

स्यते, पुरुषनायः पुरुषान्नयतीति राजा सेनापतिर्वा, एषं ,, 

तत् तदा अप आचक्षते लौकिकाः अशनायेति विसर्जनीय - 

लोपेन । तत्रैवं सति अद्भिः रसादिभावेन नीतेन अकितेना- 

न्नेन निष्पादितमिदं शरीरं वटकणिकायाभिव शुङ्गः अङ्कूर 

उत्पतितः उद्गतः ; तमिमं शुङ्ग कार्य शरीराख्यं वदादिशज्ञ- 
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वदुत्पतितं दै सोम्य विजानीहि । किं तत्र विज्ञेयमिति, 

उच्यते-- श्णु इदं शुङ्गवस्कायैत्वात्न् शरीरं नामूलं मूर- 

रहितं भविष्यति इत्युक्तः आह श्रैतकेतुः । 

तस्य क मूल खादन्यच्रान्नादेवमेव 

सत्र सोम्यान्नेन शुङ्धेनापो सूरखुमन्वि- 

च्छाद्धिः सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्वि- 

चछ तेजमा सोम्य श्न सन्मूरुमन्वि- 

च्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सवौः प्रजाः ` 

सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ ४॥ 

` यद्येवं ससूकभिदं शारीरं वटादि््गबल › तम्य अस्य 

द्रीरस्य क मूं स्यान् मवेत् इयेवं पष्टः आदह ॒पित्ता-- 

तस्य क मूलं स्यान अन्यलनान्नादन्नं मूलमिलयमिप्रायः । 

कथम् 2 अशितं हि अन्नमद दरवीचतं जारठरेणाभनिना पच्य 

मसं रसभावेन ' परिणमते । रसाच्छोणितं शोणितान्मांसं 

भ्ांसान्मेदो मेदसोऽस्थीन्यस्थिभ्यो मज्ञा मल्ञायाः शुक्रम् । 

तथा योणिद्ुक्तं च अन्नं रसादिक्रमेणैवं परिणतं लोादितं 

भवति । ताभ्यां शुक्ररोणिताभ्यामन्नकायोमभ्यां संयुक्ताभ्या- 

मननेन , एवं प्रदं भुज्यमानेन आपूयेमाणाभ्यां छड्यमिव 



३८० छान्दोम्योपनिषद्धाष्ये [ख. 

सृत्पिण्डेः प्रयहमुपचीयमानः अन्नमूरः देहञुङ्गः परिनि- 

ष्पन्न इल्थंः । यत्तु देहञुङ्गस्य मूखमन्नं निर्दिष्टम , तदपि 
देहवद्धिनाशोत्पत्तिमत्वात् कस्माचचिन्मूरादुस्पतितं शुङ्ग ए- 

वेति कृत्वा आह---यथा देहशुङ्गः `अन्नमूः एवमेव खलु 
सोस्य अन्नेन शुङ्गेन कार्यभूतेन अपो मूलमन्नस्य शङ्गस्या- 

न्विच्छ प्रतिपद्यख ।. अपामपि विनाशोत्पत्तिमत्वात् शजुङ्- 

त्वमेवेति अद्भिः सोम्य शुङ्गेन कार्येण कारणं तेजो मूलमन्वि- 

च्छ । तेजसोऽपि बिनाशोत्पात्तिमत्त्वात् शुङ्गत्वमिति तेजसा 

सोस्य शङ्खेन सन्मूखम् एकमेवाद्वितीयं परमाथेसयम् । यस्मि- 

न्सवेमिदं वाचारम्भणं विकारो नामधेयमनृतं रज्ज्वामिव 

 सपौदिविकस्पजातमध्यम्तमनियया, तदस्य जगतो मखम् ; 

अत्तः सन्मूलाः सत्कारणाः हे सोम्य इमाः स्थावरजङ्गमल- 

क्षणाः सर्वाः प्रजाः । न केवरं सन्मूखा एव, इदानीमपि 

स्थितिकाटे सदायतनाः सदाश्रया एव । न हि अदमना- 

श्रिय धटादेः सत्त्वं स्थितिवो अस्ति । अतः मृद्रत्सन्मूल- 

त्वास्रज्ानां सन् आयतनं यासां ताः सदायतनाः प्रजाः । 

अन्ते च मस्रतिष्ठाः सदेव प्रतिष्ठा यः समाप्निः अवसानं 

परिशेषः यासां ताः सत्प्रतिष्ठाः ॥ । 

अथ यच्चैतत्पुरुषः पिपासति नाम, 
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तेज एव तत्पीतं नयते तद्यथा गोनायो- 

ऽम्बनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आच- 

उदन्येति तञ्चैतदेव श्ुङ्गखुत्पतित र 

सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्य- 
तीति ॥ ५ ॥ 

अथ इदानीमष्ुङ्गदारेण सतो ` मूरस्याचुगमः कायं 

इत्याह-- यत्न यस्मिन्काङे एतन्नाम पिपासति पातुभिच्छ- 

तीति पुरुषो भवति । अिकिषतीतिवत् इदमपि गौणमेव 

नाम मवति । द्रवीकृतस्याशिवस्यान्नस्य नेच्यः अपः अन्न- 

्॒ङ्गं॑देहं इेदयन्त्यः शिथिरीङ्ुयुः अब्बाहूस्यात् यदि 

तेजसा न शेष्यन्ते । नितरां च तेजसा शोष्यमाणास्वप्सु 

देहभवेन परिणममानासु पातुभिच्छा पुरुषस्य जायते; 

तदा पुरषः पिपासति नाम; तदेतदाह-- तेज एव॒ तत 

तदा पीतमवादि शोषयत् देहगतटखोहितम्राणभावेन नयते 

परिणमयति । तद्यथा गोनाय इत्यादि समानम्; एवं तत्तेज 

आचष्टे लोकः-- उदन्येति उदकं नयतीत्युदन्यम् , उदन्येति 

च्छान्दसं तल्ापि पूववत् । अपामपि एतदेव शरीरारूयं 
ङ्ग नान्यदिव्येवमादि समानमन्यत् ॥ 
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तख क सूल खादन्यवा्योऽद्धिः 

सोम्य शुङ्ेन तेजो सूलमन्विच्छ तेजसा 

सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः 
सोम्येमाः सवौः प्रजाः सदायतनाः स 
त्पविष्ठा यथा तु खलु सोम्येमास्तिस्रो 
देवताः पुरुषं पाप्य च्िच्रश्चिघ्रदेकेका भः 

वति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोभ्य 
पुरुषस्य प्रयत्तो वाद्छनसि संपद्यते. मनः 

प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवता- 

यास् द६॥ 
सामध्यौत् तेजसोऽप्येतदेव शरीराख्यं .. शृङ्गम, । . अतः. 

अष्डुङ्गेन देहेन आपो मूं गम्यते ।. अद्भिः शङ्खेन तेजो 
मूं गम्यते । तेजसा शुङ्गेन सन्मूलं, गम्यते ,पूवैवत् + 
एवं हि तेजोवन्नमयस्य देहशुङ्गस्य वाचारम्भण्मात्रस्य अ~ 

ज्ञादिपरम्परया परमाथेसत्यं सन्मूरुमभयमसंतासं , निरा 
यासं सन्मूख्मन्विच्छेति पुत्रं गमयित्वा अशिशिषति पिपा. 

सतीति नामग्रसिद्धिद्धारेण यदन्यत् इह; अस्मिन्प्रकरणे तेजो 
बन्नानां पुरूषेणोपयुज्यमानानां कार्यकरणसंथातख देद्य 
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ङ्गस्य स्वजात्यसांकर्येणोपचयकरत्वं वक्तव्य प्रापम्, तदिदयोः 
क्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्तं व्यपदिशति-~यथा तु खलु येन 

प्रकारेण इमाः तेजोवन्नाख्याः तिखः देवताः पुरुषं प्रप्य 

तरिवृतरिवृदेकैका भवति, ' तदुक्तं पुरस्तादेव भवति †अन्नम- 

शितं त्रेधा बिधीयते › इत्यादि तत्रैवोक्तम् । अन्नादीनामल्ि- 

तानां ये मध्यमा धातवः, ते साप्रधातुकं शरीरसुपचिन्वन्ती- 

सयुक्तम्-- मांसं भवति रोहितं भवति मज़ा भवति अस्थि 

भवतीति । ये स्वणिष्ठा धातवः मनः प्राणं वाचं देहस्यान्तःकर- 

णसंघातमुपचिन्वन्तीति च उक्तम्--तन्मनो भवति सं प्राणो 

भवति स वाग्भवतीति । सोऽयं प्राणकरणसंघातः देहे वि- 

कणे देहान्तरं जीवाधिष्ठितः येन करमेण पूेदेहास्रच्युतः 

गच्छति, तदाह--अस्य हे सोम्य पुरुषस्य प्रयतः ब्रियमा- 

णस्य वाक् मनासि संपद्यते मनस्युपसंद्धियते । अथ तदाहुः 

ज्ञातयो , न वदतीति । मनःपू्वको .हि वाग्व्यापारः, “यदै 
मनसा. ध्यायति तद्वाचा वदति ' इति श्रुतेः । वाच्युपसंह- 

तायां मनसि म॒ननन्यापारेण केवङेन वतेते । मनोऽपि यदा 

उपसंदियते, तदा मनः प्राणे संपन्नं भवति--सुषुप्रकाठे इव ; 

तदा पाश्स्था ज्ञातयः न विजानातीत्याहुः । प्राणश्च तदोरध्व- 

च्छरासी स्वात्मन्युपसंहृतबाह्यकरणः संबगैविद्यायां -दश्चेनात् 



३८४ छान्दोग्योपनिषद्धाप्ये [ख. 

हस्तपादादीन्विक्षिपन् ममेस्थानानि निङ्ृन्तञ्चिव उत्सछजन 

क्रभेणोपसंहटतः तेजसि संपद्यते ; तदाहुः ज्ञातयो न चरतीति। ` 

मृतः नेति वा विचविकित्सन्तः देष्माखभमानाः उष्णं च उप- 

ङभममानाः देहः उष्णः जीवतीति यदा तदप्यौष्ण्यलिङ्गं तेज 

उपसंह्ियते, तदा तत्तेजः परस्यां देवतायां प्रज्ञास्यति । 

तदैवं क्रमेणोपसंहते स्वमूढं प्रापे च मनसि तस्स्थो जीवो- 
ऽपि सुषुप्रकार्वत् निमित्तापसंहारादुपसंहियमाणः सन 

सत्याभिसंधिपूवैकं चेदुपसंद्धियते सदव संपद्यते न पुन- 

दंहान्तराय सुषुप्रादिवोत्तिष्ठति, यथा लोके सभये देशे वतं- 

मानः कथचिद्दिवाभयं देश्चं प्राप्रः~ तद्वत् । इतरस्तु अना- 

त्मज्ञः तस्मादेव मूकात् सुुपरादिवोत्थाय मृत्वा पुनर्देहजा- 

रूमाविष्ति यस्मान्मूलादुस्थाय देहमाविश्चति जीवः ॥ 

सथ एषोऽणिमेतदात्म्यभिद्९ सर्व 

तत्स < स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो 

इति भूय एव मा मगवान्विज्ञापयत्वि- 

ति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 

इाति अषमः खण्डः ॥ 

स यः सदार्यः एषः उक्तः अणिमा अणुभावः जगतो 
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मूलम् एेतदारम्यम् एतत्सदास्मा यस्य सवस्य तत् एतद्ात्म 

तस्य भावः एेतदात्म्यम् । एतेन सदाख्येन आत्मना आत्म- 

वत् सवैमिदं जगत् । नान्योऽस्लस्यात्मासंसारी, ‹ नान्यदतो- 

ऽसति दष नान्यदतोऽस्ति श्रोत ' इत्याविश्रत्यन्तरात्् । येन 

च आत्मना आत्मवत्सवेमिदं जगत्; तदेव सदाख्यं कारणं 

सदयं परमाथेसत् । अतः स एव आस्मा जगतः प्रत्य- 

कस्वरूपं सतत्त्वं याथात्म्यम् , आत्मश्चब्दस्य निरुपपदस्य 

प्रत्यगात्मनि गवादिशब्दवत् निरूढत्वात् । अतः तत् सतं 

त्वमसीति हे श्वेतकेतो इत्येवं प्रत्यायितः पुतः आह--भूय 

एव मा भगवान् विज्ञापयतु, यद्भवदुक्तं तत् संदिग्धं मम- 

अहन्यहनि सवौ: प्रजाः सुपुप्नौ सत् संपयन्ते इलयेतत्, येन 

सत् संपद न विदुः सत्संपन्नञा वयमिति । अतः दृष्टान्तेन 

मां प्रत्याययत्वित्यथः । एवमुक्तः तथा अस्तु सोम्य इति 
ह् उवाच पिता ॥ 

इति अषटमखण्डभाष्यम् ॥ 



नवमः खण्डः ॥ 

यथा सोम्य मधुः मघुक्रलो निस्ति्ठ- 

न्ति नानादययानां ब्रक्ाणा<रसान्समवः 

हारमेकता< रसं गभयन्ति॥ १॥ 

यत्प्रच्छसि---अहन्यहनि सत्संपद्य न विदुः सत्संपन्ना 

स्म इति, तत्कस्मादिति--अच्र श्रणु दषन्तम--यथा .रोके 

है सोस्य मधुकृतः मधु कुवेन्तीति मधुक्रेतः मधुकरमश्षिका 

मधु निसिष्ठन्ति मधु निष्पादयन्ति तत्पराः सन्तः । कथम् ? 

नानात्ययानां नानागतीनां नानादिक्ानां वृक्षाणां रसान् 

 समवहारं समाहृत्य एकताम् एकभावं मधुत्वेन रसान् गम- 
यन्ति मधुत्वमापाद्यन्ति ॥ . 

ते यथा तच्र न विवेकं लभन्तेऽघ्ुष्या- 

ह वृह्लस्य रसाऽस्म्यञ्ष्याह वृष्तस्य रसा 

ऽस्मीव्येवमेव खलु सोम्येमाः सवाः प्रजाः 

सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह 
इति ॥ १॥ 

ते रसाः यथा मभुत्वेनैकतां गताः तत्र मधुनि विवेकं 
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न रभन्ते; कथम् १ अयुष्याहमास्रस्य पनसस्य, चा 

वक्षस्य रसोऽस्मीति-- `यथा हि स्के बहूनां . चेतनावतां 
समेतानां प्राणिनां विवेक्रराभो भवति अयुष्यादहं पुत्रः अ 

मुष्याहं नप्तास्मीति ; ते च कन्धविवेकाः सन्तः न संकीयैन्ते,; 

न तथा इह अनेकभ्रकारन्क्षरखानामपि मघुराम्छतिक्तकड 

कादीनां मधुसेन एकतां गतानां मधुरादिभावेन विवेको 

गृह्यत इलयभिप्रायः । यथा अयं दृष्टान्तः, इत्येवमेव खलु 

सोभ्य इमाः सर्वाः प्रजाः अहन्यहनि सति - संपद्य  सुपु- 

पिकाठे मरणप्रख्ययोश्च न विदुः न विजानीयुः- सति संप- 

यामहे इति संपन्ना इति वा ॥ 

त इह व्याघो वा सिष्टो वा वृको 

वा वराहा वा कीटो वा पतङ्गो वा द् 

कोवा महको वा यद्यद्भवन्ति तदा- 

भवन्ति ॥ ३॥ 

यस्माज्च एवमात्मनः सदूपतामज्ञातवैव सत्संप्यन्ते, अतः 

ते इह रोके यत्कमनिमित्तां यां यां जातिं प्रतिपन्ना आसुः 

व्याघ्रादीनाम--व्याघ्रोऽईं सिहोह्.ऽमित्येवम् , ते तत्क्मज्ञा- 

नवासनाङ्किताः सन्तः ससविष्टा अपि तद्भावेनैव पुनराभवन्तिः 

पुनः सत आगलय व्याघ्रो वा सिंहो वाव्रृक्ो वा वराहो 
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वाकीटोवा पतङ्गोषा दश्चो वा मशको वा यद्चत्पूवैभिह 

लोके भवन्ति बभूवुरियथैः; तदेव पुनरागय भवन्ति । 
युगसदहस्रकोख्यन्तरितापि संसारिणः जन्तोः या पुरा 

भाविता वासना, सान नद्यतीत्यथैः । `" यथाप्रज्ञं हि 

संभवाः ' इति श्रखन्तरात् ॥ 

स थ एषोऽणिमैतदात्म्यमिद« सर्य 
तत्सय< स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो 

हति श्रय एव मा मगवास्विज्ञापयत्वि- 

ति तथा सोम्येति दोवाच ॥ े॥ 

इति नवमः खण्डः ॥ 

ताः प्रजाः यस्मिन्प्रवि्य पुनरािभेवन्ति, ये तु इतो- 

ऽन्ये सत्सलयात्माभिसंधाः यमणुभावं सदात्मानं प्रविश्य 

नावर्तन्त, स य एषोऽणिमेदयादि व्याख्यातम् । यथा रोके 

स्वकीये गृहे सुप्र: उत्थाय ्रामान्तरं गतः जानाति स्वेगू- 

दादागतोऽस्मीति, एवं खत आगतोऽस्मीत्ति च जन्तूनां क- 

स्माद्विज्ञानं न भवतीति भूय एव मा मगवान्विज्ञापयतु 

इत्युक्तः तथा सोम्येति ह उवाच पिता ॥ 

इति नवमखण्डभाष्यम् ॥ 



दशमः खण्डः ॥ 

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्पाच्यः स्य- 

न्दन्ते पञ्चात्प्रतीच्यस्ताः समुद्रात्सुद्रम- 

वापियन्ति स समुद्र एव भवति ता यथा 

तल न विदुरियमदमस्मीयमहमस्मीति ॥ 

श्णु तत्र दृष्टान्तम---यथा सोम्य इमा नद्यः गङ्गायाः 

पुरस्तात् पूर्वा दिश्चं प्रति प्राच्यः प्रागच्नाः स्यन्दन्ते 

खबन्ति । पश्चात् प्रतीचीं दिशं प्रति सिन्ध्वाद्याः प्रतीचीम् 

अज्बन्ति गच्छन्तीति प्रतीच्यः, ताः समुद्रादभ्भोनिषधेः 

जङूषरराक्षिघ्राः पुनवष्टिरूपेण पतिताः गङ्गादिनदीरूपिण्यः 

पुनः समुद्रम अम्भोनिधिमेव अपियन्ति स॒ समुद्रः एव 

भवति । ता नशः यथा तत्त समुद्रे सथुद्रात्मना एकतां 

गताः न॒ विदुः न जानन्ति-- इयं गङ्गा अहमस्मि इय 

यमुना अहमस्मीति च ॥ 

एवमेव खल्दु सोम्येमाः स्वी; प्रजाः 

सत आगम्य न विदुः सत आगच्छमाह 



भ 

३९० छान्दोभ्योपनिषद्धाप्ये [ख. 

इति त इहं व्याघ्रो वा सिष््ो वा चरको 

वा वराहा वा कीटो वा पतङ्खोवा दशको 

वा मच्ाको वा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ 

स य एषोऽणिसैतद्ात्म्यभिद५ सर्व 
तत्स्य स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो 

इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 

इति द्मः खण्डः ॥ 

एवमेव खलु सोस्य इमाः सवाः प्रजाः यस्मात् सति 

संपद्य न विदुः, तस्मात्सत आगम्य न विदुः--सत आग- 

च्छरामहे आगता इति बा । त इह व्याघ्र इत्यादि समान- 

मन्यत् । दृष्ठं छोके जे बीचीतरङ्गफेनवुद्रुदादय उस्थिताः 

पुनस्तद्धावं गता विनष्टा इति । जीवास्तु तत्कारणभावं 

भरत्यहं गच्छन्तोऽपि सुषुप्रे मरणप्रख्ययोश्च न विनश््यन्ती- 

त्येतत , भूय एवे मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन । तथा 
सोभ्यति ह उवाच पिता ॥ 

इति द दामखण्डभाष्यम् ॥ 



एकादङडाः खण्डः ॥ 

अस्य सोम्य महतो ब्रक्षस्य यो सूटे- 

ऽभ्याहन्यास्ीवन्खवेयो सध्येऽभ्याहन्या- 

ज्लीचन्सखवदययोऽग्रेऽभ्यादन्याज्तीवन्सरवेत्स 

एष जीवेनात्मनानुप्रभ्रूनः पेपीयमानो मो- 

दमानस्ति्ठति ॥ १॥ 

णु दृष्टान्तम् -अस्य हे सोम्य महतः अनेकशाखादियु- 

क्तस्य वृक्षम्य, अस्थेलयम्रतः स्थितं वृक्षं दशंयन् आह--यदि 

यः कथित् अस्य मूढे अभ्याहन्यात् , परश्चादिना सक्ृद्धातमा- 

त्रेण न शुष्यतीति जीवन्नेव भवति, तदा तस्य रसः सवे 

त्। तथा यो मध्ये अभ्याहन्यात् जीवन्खवेत , तथा योऽग्रे 

अभ्याहन्यात् जीवन्खवेत् । स एष वक्षः इदानी जीवेन 

आत्मना अनुप्रमूतः अनुव्याघ्रः पेपीयमान; अययर्थं पिन् 
उदकं भौमांश्च रमान मूठैगहन मोदमानः हष प्राधरुवन् 

तिष्ठति ॥ 

अस्य यदेका राखां जीवो जदालयथ 

सा शुष्यति दितीयां जहादयथ साद्यु- 

ष्यति तुततीयां जहात्यथ सा 'द्युष्यति 
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सर्म जहाति सवैः इष्यति ॥ २॥ 
तस्यास्य यदेकां शाखां रोगप्रस्ताम् आहतां वा जीवः 

जहाति उपसंहरति शाखायां बिग्रसरतमात्मांशम् , अथ सा 

ययुष्यति । बवाड्नःप्राणकरणव्रामानुप्रविष्टो हि जीवन इति 

तदुपसंहारे उपसंद्धियते । जीवेन च प्राणयुक्तन अक्षित 

पीतं च रसतां गतं जीवच्छरीरं वृक्षं च वधेयत् रसरूपेण 

जीवस्य सद्भावे खिङ्ग भवति । अकितपीताभ्यां हि देहे 

जीवस्तिष्ठति । ते च अरिततपीते जीवकमोनुसारिणी इत्ति 

तस्यैका ङ्गवैकस्यनिमित्तं कम यदोपस्थितं भवति, तदा 

जीवः एकां शाखां जहाति शाखाया आत्मानमुपसंहरति ; 

अथ तदा सा ज्ञाखा शुष्यति । जीवस्थितिनिमित्तो रसः 

जीवक्माक्षिप्तः जीवोपसंहारे न तिष्ठति | रसापगमे च 

शाखा शोषमुपेति । तथा सर्वं वृक्षमेव यदा अयं जहाति 

तदा सर्वोऽपि वृक्षः ष्यति । बरक्षस्य रसस्चवणशोषणादि- 

िङ्गात् जीववनत्तवं दृषटान्तश्रुतेश्च चेत नावन्तः स्थावरा इति 

वोद्धकाणाद्मतमचेतनाः स्थावरा इलेतदसाराभिति' दर्शितं 

भवति ॥ 

एवमेव खलं सोम्य विद्धीति होवाच 

जीवापेतं वाव किदं च्रियते न जीवो 
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भरियन इनि स च एषोऽणिपेतदात्म्यभि- 

द्५ सै लत्सल्य स॒ आत्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतो इति श्रूय एव मा मगवान्वि- 

ज्ञापयत्विति तथा सोम्येति टोवाच ॥ 

इति एकादशः खण्डः ॥ 

यथा अस्मिन्दरक्षर्टन्ते दरशितम्- जीवेन युक्तः वृक्षः 

अशुप्कः रसपानादियुक्तः जीवती्युच्यते, तदपे्तश्च भ्रियत्त 

इत्युच्यते ; एवमेव खलु सोम्य विद्धीति ह उवाच-- जीवा- 

पेतं जीव वियुक्तं वाव कि इदं शारीरं प्रियते न जीवो भ्रियत 

इति । का्यंरेष च सुपोर्थितस्य मम इदं कायेश्ञेषम अपरि- 

समाप्रमिति स्मरखा समापनदशंनात् । जातमान्राणां च जन्तूनां 

स्तन्यामिलाषभयादिद शना अतीतजन्मान्तरानुभूतस्तन्य- 

पानदुःखालुभवस्मृनिैम्यते । अग्मिहात्रादीनां च वैदिकानां 

क्मणामर्थवस्वात् न जीवो भ्रियत इति । स य एषोऽणिमे- 

त्यादि समानम् । कथं पुनरिदमलयन्दन्धू ष्रञ्यादि नाम 

रूपवज्ञगन् अलयन्तसूष्मात्सद्रूपान्नासरूपरदितात्सतो जायते, 

इति एतदष्टान्तेन भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु इति । 

तथा सोम्येति ह् उवाच पिता॥ 

इति एकाद दखण्ड माष्यम् ॥ 

8. ए, एए. 18 



द्वादशः खण्डः ॥ 

न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति 

सिन्द्धीति स्मिन्नं जगव इति किमत्र प- 

इयसीदयण्व्य इवेमा धाना मगव इत्या- 

सामङकैकां भिन्द्रीति भिन्ना भगव इति 
किमच्र पडयसीति न किंचन मगव इति ॥ 

यदि एतस्मत्यक्षीकतुमिच्छस्ि अतोऽस्मान्महतः न्यग्रा 

धात् फटमकमाहर-- इत्युक्तः नथा चकार मः ; इदं भगव 

उपहृतं फरमिति दर्ितवन्तं प्रति आह- फं भिन्द्धीति 

भिन्नमित्याह उत्तरः । तमाह पिता~ किमत्र पश््यसीनि; 

उक्तः आह-- अण्त्यः अणुतरा इव इमाः धानाः बीजानि 

प्यामि मगव इति । आमां धानानामेकां धानाम् अङ्ग हे 

वत्स भिन्द्धि, इत्युक्तः आह-- भिन्ना मगव इति । यदि 

भिन्ना धाना तस्यां भिन्नायां किं पदयसि, इत्युक्तः आदह-- 

न किचन पदयामि मगमव इति ॥ 

लस होवाच यं वै सोम्यैतमणिमानं 
न निभालयस एतस्य वे सोम्यैषोऽणिन्न 
एवं महान्यग्रोधस्तिषठति श्रद्धत्ख सो- 
म्येति॥ २॥ 
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ते पुन्न ह उवाच- वटधानायां भिन्नायां यं वरबीजाणि- 

मान हे साम्य एतं न निभाटयसे न परयसि, तथा अ 

प्येतस्य वै किल सोम्य एष महान्यग्रोधः बीजस्य अणिश्ः 

सृष्ष्मस्य अद्ृइ्यमानस्य कायेभूतः म्थूरशाखास्कन्धफल- 
पलारावान् तिष्ठति उत्पन्नः सन् , उत्तिषठतीति वा, उच्छब्दो- 

ऽध्याहायेः । अतः श्रद्धत्स्व मोम्य सत एव अणिश्नः स्थूढं 

नामरूपादिमत्कार्यं जगदुत्पन्नमिति । यद्यपि न्यायागमाभ्यां 

निधौरितोऽथः तथैवेलयवगम्यते, तथापि अलयन्ततुङ्षमेष्व्षु 
बाह्यविषयासक्तमनसः स्वभावश्रवृत्तस्यासलयां गुरुतरायां 

श्रद्धायां दुरवगमत्वं स्यादियाह्-- श्रद्धत्स्वेति । श्रद्धायां तु 

सलयां मनसः समाधानं बुभुत्सितेऽर्थे भवेन्, ततश्च तद्- 

थोवगतिः, ° अन्यत्रलना अभूवम्” इसयादिध्रुतः ॥ 

स य फवोऽणिसैतद्ात्म्याभेद्५ सव 
तत्स \ स आत्मा ततत्वमासि शवतकेतो 
इति भूय एव मा जमवान्विन्ञापयास्विति 
नथा सोम्येति हावाच ॥ ३॥ 

स य इ्या्युक्ताथम् । यदि तत्सल्नगतो मूलम् , कस्मा- 

ननोपरुभ्यत इ्येतदृष्ान्तन मा भगवान्भूय एव विज्ञाप 
त्वित्ति । तथः सोम्येति ह उवाच पिता ॥ 

इति दखवददाखण्डमाप्यम् ॥ 



त्रयोदशः खण्डः ॥ 

रुवणमतदुद्केऽवधायाथ मा प्रात्तरूप- 

सीदथा इनि सदह तथा चकार त\ दो 

चाच यहोषा रकवणसुदकरऽवाधा अङ्ग ल- 

दाहरेति नद्धावश्ररय न विवेद ॥ १॥ 

विद्यमानमपि .वस्तु नोपरभ्यते, प्रकारान्तरेण तु उप- 

छभ्यत इति शणु अत्र टृष्टान्तम-- यदि च इममर्थं प्रत्य- 

क्षीकलुमिच्छसि, पिण्डरूपं ख्वणम ॒प्तद्धटादौ उदके अव- 

धाय प्रक्षिप्य अथ मामां शचः प्रातः उपलीदथाः उपगच्छेथाः 

हति । स ह पिघोक्तम्थं प्रत्यक्नीकतुमिच्छन तथा चकार । 

तं ह उवाच परेद्युः प्रातः-गरह्वबणं दोषा रात्रौ उदके अवा- 

धाः निश्चिप्रवानमि अङ्ग हे वत्म तदाहर-- इत्युक्तः तद्बण- 

माजिहीषुं; ह किलं अवमृदर्य उदके न विवेद न विज्ञात 

वान् । यथा तदह्वणं विद्यमानमेव सत्त अप्सु खीनं संश्छिश्च- 

मभून् ॥ 

यथा विलीनमेवाङ्ास्यान्ताद्ाचामेति 

कथभिति ख्वणमिति मध्यादाचामेति क- 

थभिति खवणभिलन्तादाचामेति कथमि- 
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ति रुवणमिलयसिपरास्यैतदथ मोपसीदथा 

इति तद्ध तथा चकार तच्छम्बर्सं वतते 

न हावाचाच्र वाव किल सत्सोम्यन 

निभारयसेऽच्रैव किरति ।॥ २॥ 

यथा विनं छवणे न वेत्थ, तथापि तच्चक्षुषा स्पशनेन 

च पिण्डरूपं छवणमगरृह्यमाणं विध्यत एव अप्सु, उपलभ्यते 

च उपायान्तरण~ इत्येतत् पुं प्रयाययितुभिच्छन आह-- 

अङ्क अस्योदकस्य अन्तात् उपरि गृहीत्वा आचाम~-इत्युक्त्वा 

पुत्रे तथाछ्तवन्तञुवाच-कथमिति ; इतर आह-- ख्वेणं स्वा- 

दुत इति ।' तथा मध्यादुदकस्य गृहा आचाम इति, कथ- 

मिति, छवणमिति । तथान्तात् अधोदे्चात् गृहीत्वा आ- 
चाम इति, कथमिति, छवणमिति। यद्येवम् › अभिप्रास्य परि- 

ज्य एतदुदकम आचम्य अथ मोपसीदथाः इति ; तद्ध तथा 

चकार छबणं परिव्यञ्य पिदृसमीपमाजगामेलयथे; इदं वचनं 

नुबन~ तहवणं तस्मन्नेवोदके यन्मया राहौ किप शश््नियं 

संवर्तते विद्यमानमेव सत् सम्यग्बतेते । इति एवमुक्तवन्तं तं 

ह उवाच पिता-- यथेदं कवणं द॑शैनस्पदीनाभ्यां पूर्व 

गृहीतं पुनरूदके विखीनं ताभ्यामगृह्यमाणमपि विद्यत खव 

उपायान्तरेण जिह्योपरूभ्यमानत्वात्-- एवमेव अत्रैव 
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अस्मिन्नेव तेजोबन्नादिकार्थे शङ्गे देहे, वाव किरेलाचा- 

्योपदेश्चम्मरणप्रदशनार्थौ, सत् तेजोबन्नादिशुङ्गकारणं वट- 

बीजाणिमवद्वि्यमानमेव इन्द्रियर्नोपलमसे न निभार- 

यसे । यथा अत्रैवोदकरे दरीनस्पदीनाभ्यामनुपरुभ्यमानं ल- 

वणं विद्यमानमेव जिह्वया उपर्न्धवानसि-- एवमेवात्रैव 

किर विद्यमानं सत् जगन्मृरुम उपायान्तरेण ठेवणाणिमवतत् 

उपलप्स्यस इति , वाक्यशेषः । 

स॒ य एषाऽणिमेतदात्म्यमिद् स्य 

तत्स्य « स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो 

इति भूय एव मा भग वान्विज्ञापयत्विति 

तथा सोम्येति टोवाच ॥ £ ॥ 

इति त्रयोदशः खण्डः ॥ 

स य॑ इलयादि समानम् । ययेवं ठवणाणिमवदिन्द्रियैर- 

जुपर्भ्यमानमपि जगन्मूलं सत् उपायान्तरेण उपलब्धुं 

शक्यते, यदुपलम्भक्कृता्थः स्याम॒ अनुपरम्भाच्चाकृतार्थः 
स्यामहम् , तस्थैबोपन्धौ क उपायः इत्येतत् भूय एव मा 

भगवान विज्ञापयतु दृष्टान्तेन । तथा सोस्य इति ह उवाच ॥ 

, इति योदराखण्डभाभ्यम् ॥ 



चतुर्दशः खण्डः ॥ 
यथा सोम्थ पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिन- 

द्वाक्षमान्पीय तं ततोऽतिजने विखजेत्स 
यथा तत्र प्राङ्वोदङ्वाधराङ्वा प्रयङ्- 
वा प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिन- 
दाला विष्टः ॥ १॥ 

यथा छेके हे सोम्य पुरुषं यं कंचित् गन्धारेभ्यो 

जनपदेभ्यः अभिनद्धाश्नं बद्धचक्षुषम् आनीय द्रज्यहती 

तस्करः तमभिनद्धाश्नमेव बद्धहस्तम् अरण्ये ततोऽप्यति- 

जने अतिगतजमे अव्यन्तविगतजने देश विख्जेत, स तल 

दिग्भरमोपेतः यथा प्राङा प्रागञ्चनः प्राच्छलो बेयथेः, 

तथोदा अधरादुा प्रयङ्ा प्र्मायीत शब्दं कुयोत् विक्रो- 

मेन---अभिनद्धाभोऽहं गन्धरेभ्यस्तस्करेणानीतोऽभिनद्धाक्ष 

एव्र विसृष्ट इति ॥ 

` लस्थ यथाभिनहनं परञच्य परत्रुयादेतां 

दिका गम्धारा एतां दिक्च बजेति स ग्रा- 
माद्धामं पृच्छन्पण्डितो मेधावी गन्धारा- 

नेवोपसंपव्येतैवमेवेदाचायंवान्पुरुषो वेद् 
तस्य लावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 

संपत्स्य इति ॥ २॥ 



क् +त ५ । 
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एवं विक्रोरातः तस्य यथाभिनहनं यथा बन्धनं प्रमुच्य 

मुक्त्वा कारुणिकः कथित् एतां दिक्मुत्तरतः गन्धाराः 

एतां दिकं ्रज--इति प्रन्रूयात् । स एवं कारुणिकेन बन्ध- 

नान्मोक्चितः प्रामात् प्रामान्तरं प्रच्छन पण्डितः उपदेङ्- 

वान् मेधावी परोपदिष्टप्रामप्रवङमागोबधारणसमर्थः मन 

गन्धारानेवोपलंपयेत । नेतरो मूढमतिः देशान्तरदशनतृड़ा । 
यथा अयं दृष्टान्तः ब्रितः--सवतिषयेम्यो गन्धारेभ्यः पुरुषः 

तस्करैरमिनद्धाश्चः अविवेकः दिङ्मूढः अशछनायापिपासा- 

दिमान ठउयाघ्रतस्करा्यनेकमयानथत्रात्तयुतमरण्यं प्रवेरितः 

दुःखातेः विक्रोशन् बन्धनेभ्यो मुञु्चुस्तिष्ठति, स कथंचि- 

देव कारुणिकेन केनचिन्मोक्चितः स्वदेश्चान्गन्धारानेवापन्नः 

निवरतः सुख्यमूत्-- एवमेव सतः जगदात्मस्वरूपात्तजोब- 

न्नादिमयं देहारण्यं वाततपित्तकफरुधिरमेदोमांसास्थिमज्नाञ्चु- 

करकमिमूत्रपुरीषवत् शीत्तोष्णाद्यनेकद्न्द्रदुःखवनच्र इदं माह- 

पटाभिनद्धाक्षः मायौपुत्रमित्रपदयुबन्ष्वादिदृष्टाद्टानेकविषय- 

वृष्णापारितः पुण्यापुण्यादितस्करैः प्रवेरितः-- अहमुष्य 

पुत्रः, ममैते बान्धवाः, सुख्यहं दुःखी मूढः पण्डितो धार्भिकों 

बन्धुमान् जातः मृतो जीर्णः पापी, पुत्रो मे मरतः, धनं मे 

नष्टम् , हा हतोऽस्मि, कथं जीविष्यामि, कामे गतिः, किं 
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मे त्राणम-इव्येवमनेकश्चतसहस्रानर्थजाख्वान विक्रोकान् कथं- 

चिदेव पुण्यातिश्चयातस्रमकारुणिकं कंचिर्सद्रह्यात्मविदं वि- 

सुक्तवन्धनं ब्रह्विष्ठं यदा आसादयति, तेन च ब्रह्मविदा 

कारुण्यात् दर्ितसंसारविषयदोषदशनमा्गः विरक्तः संसा- 

रविषयेभ्यः-- नासि स्वं संसारी अमुष्य पुत्रत्वादिधर्मवान , 
किं तदि. मत् यत्तत्वमसि-इयविद्यामोहपटाभिनहनान्मोधि- 

तः गन्धारपुरूषत्रज् स्वं सदात्मानम् उपसंपद्य सुखी निवरतः 

स्यादिलेतमेवाथेमाह-- आचा्यवान्पुरूषो वेदेति । तस्याम्य 

एवमाचायैवतो मुक्ताविद्याभिनहनम्य तावदेव तावानेव 

कारः चिरं श्रेपः सदात्मस्वरूपसंपत्तेरिति वाक्यरोषः । 

कियान्कारश्चिरमिति, उच्यते यावन्न विमोक्त्ये न विमो- 

ष्यते इयेतप्पुरुषव्यलययेन, साम्यान ; येन कर्मणा रारी- 

रमारब्धं तस्योपभोगेन क्षयात् देहपातो यावदियर्थः । 

अथ तदैव सत् संपरम्ये संपत्स्यत इति पूर्वत् । न दहि 

देहमोश्नस्य सत्मंपत्तेश्च कारभेदोऽस्ति येन अथशब्दः 

आनन्तयौभैः म्यात् ॥ 

ननु यथा सद्विज्ञानानन्तरमेव देहपातः सत्संपत्तिश्च न 

भवति कर्मरोषवात् , तथा अप्रवृत्तफखानि प्राग्ज्ञानोस्पत्त- 

जन्मान्तर स॑चितान्यपि कर्माणि सन्तीति तत्फरोपभोगार्थं 
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पतिते अस्मिञ्शारीरान्तरमारब्धव्यम् । उत्पन्ने च ज्ञाने 

यावजीवं विहितानि प्रतिषिद्धानि बा कमणि करोयेवेति 

तत्फलोपभोगार्थं च अवद्यं शरीरान्तरमारब्धव्यम् , ततश्च 

कमणि ततः शरीरान्तरम् इति ज्ञानान्थक्यम् , कर्मणां 

फर्वन्तवात् । अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कर्माणि, तदा 

ज्ञानप्राप्तिसमकाटमेव ज्ञानस्य सस्संपत्तिहेतुत्वान्मोक्षः स्या- 

दिति शरीरपातः स्यात् । तथा च आचायांभावः 

इति आचार्यवान्पुरुषो वेद॒ इयनुपपत्तिः । ज्ञानान्मो- 

क्षाभावभ्रसङ्गश्च ॒देशान्तरप्राप्त्युपायज्ञानवदनैकान्तिकफरत्वं 

बा ज्ञानस्य । न, कर्मणां प्रवृत्ताप्रवृत्तफवस्वविकशेषो - 

पपत्तेः । यदुक्तम् अप्रबृत्तफलानां कर्मणां प्रुवफ्वत्त्वा- 

द्रद्मविद्ः शरीरे पतिते श्चरीरान्तरमारब्धन्यम् अप्रवरत्तक- 
१११ + मफलोपभोगार्थमिति, एतदसत् । निदुषः ‹ तस्य तावदेव 

चिरम् ' इति श्रतेः प्रामाण्यात् । नलु “पुण्यो बै पुण्येन 

कमणा मवति ` इ्यादिश्रतेरपि प्रामाण्यमेव । सलयमेवम् । 

तथापि प्रवृत्तफरानामप्रवृत्तषएलानां च कर्मणां विरोषोऽस्ति । 

कथम १ यानि प्रवृत्तफलानि कमीणि येरधिद्रच्छरीरमार्यम् , 

तेषामुपभोगेनेव क्षयः--- यथा आरन्धवेगस्य ठक्ष्यमुक्ते- 

ष्वादेः वेगक्षयादेष स्थितिः, न तु छक््यवेधसमकालमेव 
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प्रयोजनं नास्तीत्ति- तद्त् । अन्यानि तु अप्रवृत्तफलानि इह 

प्राग्ञानोरपत्तेरूध्य च कृतानि वा क्रियमाणानि वा अती- 

तजन्मान्तरकृतानि वा अप्रवृत्तफलानि ज्ञानेन दह्यन्ते 

प्रायथित्तेनेव ; `! ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते 

तथा” इति स्मृतेश्च । ' क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इति च 

आथवणे । अतः ब्रह्मविद् जीवनादिप्रयोजनाभावेऽपि प्र- 

वृत्तफलानां कर्मणामवशख्यमेव फरोपभोगः स्यादिति युक्ते- 

घुवत तख तावदेव चिरमिति युक्तमेवोक्तमिति यथोक्तदो - 
षचोद नानुपपत्तिः । ज्ञानोत्पत्तेरूभ्व च ब्रह्मविदः कमाभा- 

वमवोचाम "ब्रह्मसंम्थोऽम्रतत्वमेति ` इयच्र । तच्च स्मतुम- 

हंसि ॥ 
स य एषोऽणिभैनदात्म्यमिद< सवै 

तत्मलय- स आत्मा नच्वमसि श्वेनकेलो 
इति भूय एव मा मगवान्विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति टोवाच ॥ ३॥ 

, स य इदयादयुक्ताथेम । आचायेवान विद्धान् येन करमेण 

सन् संपश्यते, तं क्रमं दृष्टान्तेन भूय एव मा भमगवान्वि- 

ज्ञापयस्विति । तथा सोम्य इति ह उवाच | 

इति चतुदैशखण्डभाष्यम् ॥ 



पदशः खण्डः ॥ 

पुरूष सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पयु 
पासते जानासि मां जानासि मामिति 

तस्य यावन्न वाञ्नसि संपद्यते मनः 

प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां 

लावल्ञानाति )॥ १॥ 

पुरुषं हे सोम्य उत उपतापिनं ज्वराद्युपतापवन्तं ज्ञातयः 

बान्धवाः परिवाये उपासते समुमूषुंम-- जानासि मां तव 

पितरं पुत्रं भ्रातरं वा-इति प्च्छन्तः । तम्य सुमूर्षोः यावन्न 

वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां 

देवतायाम् इयेतदुक्तार्थम् ॥ 

अथ यदास्य वानसि संपद्यते मनः 

प्राणे प्राणस्नेजसि नजः परस्यां देवता- 

यामथ न जानाति २॥ 

संसारिणः यः मरणक्रमः स एवायं विदुषोऽपि सस्खं- 

पत्तिक्रम इधयेतदाह-- परस्यां देवतायां तेजसि संपन्न अथ 

न जानाति । अविद्वांस्तु सत्त उत्थाय प्राग्मावितं व्याघ्रा 

दिभावं देवमनुष्यादिभावं वा विश्ति। विद्वांस्तु साखा- 



॥। 
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चार्योपदेराजनितज्ञानदीपभ्रकारितं सद्भ्यात्मानं प्रविह्य न 

आवर्तते इत्येष सत्मंपत्तिक्रमः । अन्ये तु मूधैन्यया नाञ्च 

उत्क्रम्य आदिव्यादिद्रारेण मद्रच्छन्तीयाहूुः ; तदसत् , देश- 

काटनिमित्तफलामिसंधानन गमनद दोना । न हि सदासे- 

कस्वदर्शिनः मलयाभिसंधस्य देखकाटनिमित्तफएरदयनृताभि- 

संधिरुपपद्यते, विरोधान् । अविद्याकामक्मणां च गमन- 

निमिनानां सद्विज्ञानहुताचनवि्रषटस्वात् गमनानुपपत्तिरव ; 

४ पर्याप्रकामस्य क्रतात्मनम्त्विहैव सवे प्रविछीयन्ति कामाः" 

इत्याद्याथवेण नदीसमुद्रदष्टान्तश्रुते ॥ 

सख य एषोऽणिमैतदात्म्यामिद् सर्य 
तत्सव स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो 

इनि प्रय एव पा भगवान्विज्ञापयत्विनि 
लभा सोम्येति होवाच ॥३॥ 

इति पश्चदशः खण्डः ॥ 

सय, इलयादि समानम् ¦ यदि मरिष्यतो सुञुभरचख 

तुर्या सरसंपत्तिः, तत्र विद्वान. सत्संपन्नो नावतेते, आवतते 

त्वधिद्रान- इयत कारणं दृष्टान्तेन भूय एव मा भगवान्वि- 

ज्ञापयस्ित्ि । तथा सोम्येति ह उवाच ॥ 

इति पञ्चदङाखण्डभाष्यम् ॥ 



षोडशः खण्डः ॥ 

पुरुष ९ सोम्योत हस्तगहीतमानयन्लय- 

पदाषीत्स्तेयमकार्षीत्परद्युमस्मै नपतेति 
स यदि तस्य कतौ भवानि नत एवाखत- 
मात्मानं कुरुते सोऽनताभिसंधोऽकतेना- 

त्मानमन्तधीय पर्यु तस्तं प्रतिगृह्णाति 
स दद्यनेऽथ इन्धते ॥ १ ॥ 

शणु--यथा सोम्य पुरुषं चौयकर्मेणि संदिह्यमानं निग्र- 
हाय परीश्रणाय च उत अपि हस्तगृहीतं बद्धहस्तम आन- 

यन्ति राजपुरुषाः । किं छृतवानयमिति प्रष्टाश्च आहुः 

अपहार्षौद्धनमस्यायम् । ते च आहुः~ किमपहरणमात्रेण 

बन्धनमहेति, अन्यथा दत्तेऽपि धने बन्धनप्रसङ्गात् ; इत्युक्ताः 

पुनराहुः- स्तेयमकार्षौत चौर्येण धनमपहार्षीदिति । तेष्वेवं 
वदत्सु इतरः अपहुते- नाहं तत्कर्तेति । ते च आहुः- संदि- 
ह्यमानं स्तेयमकार्षीः त्वमस्य धनस्येति । तस्मिश्च अपहुवाने 
आहुः-- परञ्ुमस्मै तपतेति शोधयत्वात्मानमिति । स यदि 



१६५] षष्टो ऽध्यायः । र ०७ 

तस्य स्तैन्यस्य कर्ता भवति बवदहिश्ापहुते, स एवंभूतः तत 
एवानृतमन्यथाभूतं सन्तमन्यथास्मानं कुरते । स तथा अचृता- 

भिसंधोऽनृतनात्मानमन्तर्धांय व्यवहितं कृत्वा परञ्च तम्र 

मोहासरतिगृह्णाति, स द्यते, अथ हन्यत राजपुरुषैः स्वङ़- 

तेनानृताभिसधिदोषेण ॥ 

अथ यदि तखाकतौ भवाति तत एव 

सत्यमात्मानं कुस्ते स सत्याभिसंधः स- 
ल्येनात्मानमन्लघीय पर्यु नं पतिग- 

ज्ञाति स न दद्यतेऽथ सुच्यते ॥२॥ 

अथ यदि तस्य कमणः अकता भवति, तत एव सय 

मात्मानं छुरूने ! स सव्येन तया स्तैनयाकनैतया आत्ानम- 

न्त॒धाय परशुं तपरं प्रतिग्रृहणाति। स सव्याभिसंधः सन न 

दह्यते सल्यज्यवधानात् , अथ मुच्यते च मृषासियोक्ृम्यः। 

तप्रपरञयुहस्ततखसंयोगस्य तुल्यत्वेऽपि स्तयकवरैकर्वरोरचृता- 

भिसधो दह्यते न तु सल्याभिसंधः ॥ 

सख यथा तच नाद्ाद्येतैतदात्म्यभिद् ९ 

स्थ तत्सलय« स॒ आत्मा तत्वमसि श्वे- 
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नलकेनो इति नद्धास्य विजज्ञाविति विज- 

ज्ाविति।॥३॥ 

इति षोडश्चः खण्डः ॥ 

स यथा सलयाभिसंघः तप्तपरज्ुम्रहणकरमैणि सलयत्यवहिन- 

हस्ततरुत्वान नादाह्येत न द्येतेयेतत् , एव सद्रह्मसवयाभिमं- 

घेतरयोः छरीरपाचकारे च तुर्यायां सस्संपत्तौ विद्वान सरम॑- 

पद्य न पुनभ्याघ्रदे वादि देहम्रहणाय आवतेते । अविद्वांस्तु विका- 

रानृताभिसंधः पुनन्यौघ्रादिभावं देवतादिमावं वा यथाकमम 

यथाशृतं प्रतिपद्यते । यदास्माभिसंध्यनभिमंधिक्ृते मोक्षबन्धने, 
यञ्च सूरं जगतः, यदाय्तना यत्प्रतिठाश्च सवो; प्रजाः, यदा- 

त्मकं च स्वै यज्चाजममृतममयं हिवमद्वितीयम , तत्सं स 

आत्मा तव, अतस्तत्त्वमसि श्रेतकेतो--इत्युक्ताथमसकद्वाक्यम । 

कः पुनरसौ भ्रेतकेतुः स्वंरा्दार्थः १ योऽहं श्रेतकेतुरुदारकस्य 
पुत्र इति वेद् आत्मानमादेशं श्रुत्वा मत्वा विज्ञाय चः 

अश्रुतममतमविज्ञातं विज्ञातुं पितरं पप्रच्छ (कथं लु भगवः 

स आदेशो भवति ` इत्ति । स एषः अधिकृतः श्रोता मन्ता 

विज्ञाता तेजोबन्नमयं कार्यकरणसंघातं प्रविष्टा परैव देवता 

नामरूपव्याकरणाय आदर्शे इव पुरुषः सुयीदिरिव जरादौ 
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प्रतिविम्बरूपेण । स आत्मानं कायेकरणेभ्यः प्रविभक्तं सद्रूपं 

सवोत्मानं प्राक् पितुः श्रवणात् न विजज्ञौ । अथेदानीं 
पित्रा प्रतिबोधितः तत्त्वमसि इति दृष्ानतैर्हेतुभिश्च तत् पितु- 

रस्य ह किटोक्तं सदेनाहमस्मीति विजज्ञो विज्ञातवान् ¦ 

द्विवैचनमध्यायपरिसमाप्यथम् ॥ 

किं पुनरत्र षष्ठे वाक्यप्रमाणेन जनितं फरमात्मनि ? 
कठरैतवभोक्तृत्वयोरधिकृतस्वविज्ञाननिन्र्तिः तस्य॒ फलम् , 

यमवोचाम त्वंशाब्दवाच्यम्थ श्रोतुं मन्तुं च अधिछ्त- 
मविज्ञातविज्ञानफखाथम् । प्राक्च पएतस्माद्धिज्ञानात् अद् 

मेवं करिष्याम्यद्निहोत्रादीनि कर्माणि, अहमचाधिकृतः, 

एषां च कर्मणां फटमिहासुत्र च मोक्ष्ये, कृतेषु वा कमसु 

कृतकतेव्यः स्याम्- इयेवं कठरैत्रभोक्वत्वयोरयधिकृतोऽस्मी- 

व्यात्मनि यद्धिज्ञानमभूत् तस्य, यत्सल्नगतो मूलम् एकमे- 
वा्धितीयं तत्वमसीलयनेन वाक्येन प्रतिबुद्धस्य निवतैते, 

विरोधात्--न हि एकस्मिन्नद्धितीये आत्मनि अयमहमस्मी- 

ति विज्ञाते ममेदम् अन्यदनेन कव्यम् इदं कृत्वा अस्य 

फं भोक्ष्ये - इति वा मेदविज्ञानमुपपद्यते । तस्मात् सत्स- 

ल्याद्धितीयात्मविज्ञाने विकारानरतजीवात्मविज्ञानं निवतेते 

इति युक्तम् । ननु ‹ तत्त्वमसि  इयत्र त्वंशब्दवाच्येऽर्थे सहू- 

8, ए. 7४. 14 
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द्धिरादिरयते- यथा आदिलयमनञदिषु ब्रह्मादिबुद्धिः, यथा 

च टोफे प्रतिमादिषु विष्ण्वादिन्रुद्धिः, तद्रत; न तु सदेव 

स्वमिति; यदि सदेव श्रेतकेतुः स्यात्, कथमात्मानं न चि- 

जानीयात् , येन तस्मै तत््वमसीत्युपदिश्यते ? न, आदि- 

लयादिवाक्यवैक्षण्यात्- ' आदिलयो ब्रह्म ` इध्यादौ इतिशबव्द्- 

व्यवधानात् न साक्षाद्भह्मत्वं गम्यते, रूपादिमत्वाच्च आदि- 

लयादीनाम् । आकाश्चमनसोश्च इतिक्चब्दव्यवधानादेव अन्नद्य 

त्वम् । इह तु सत एवेह प्रवेशं दशौथित्वा ‹ तन्त्वमासि ' इति 

निरङकदो सदात्मभावमुपदिशति । नज पराक्रमादिगुणः सिहो- 
ऽसि त्वम् इत्तिवत्् तत्वमसीति स्यात् । न, मृदादिवत् 

सदेकमेवद्धितीयं सलयम् इत्थुपदेश्चात् । न च उपचारवि- 

ज्ञानात् ‹ तस्य तावदेव चिरम् इति सत्संपत्तिरुपदिशयेत । 

` मृषात्वादुषचारविज्ञानस्य-- त्वमिन्द्र यम इतिवत् । नापि 

स्तुतिः, अलुपास्यत्वाच्छरुतकेतोः । नापि सत् श्चेतकेतुत्वो- 

पदेदोन स्तूयेत--न हि राजा दासस्त्वमिति स्तुलयः स्यात् । 

नापि सतः सवौत्मन एकदेश निरोधो युक्तः तत्त्वमसीति- 

देश्चाधिपतेरिव भ्रामाध्यक्षस्त्वमिति । न च अन्या गति- 

रिह सदात्मत्वोपदशात् अथौन्तरभूता संभवति ! ननु सद्- 

स्मीति बुद्धिमात्रमिह कतैन्यतया चोदयते न सवज्ञातं सद्- 
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सीति ज्ञाप्यत इति चेत् । नन्वस्मिन्पक्षेऽपि (अश्रुतं श्रुतं भव~ 

ति इयाद्यनुपपन्नम | न, सदस्मीति बुद्धिविषेः स्तुल्थस्वात् । 

न, ४ आचार्यवान्पुरुषो वेद् । तस्य तावदेव चिरम् ' इत्युपद्- 

शात् । यदि हि सदस्मीति बुद्धिमात्रं कतंम्यतया विधीयते न 

तु स्वशब्द वाच्यस्य सदूपत्वमेव, तदा न आचायेवान्वेद् इति 

ज्ञानोपायोपदेश्चो वाच्यः स्यात्] यथा ‹ अश्चिहोच्रं जुहुयात् ' 

इवेवमादिष्वथैप्राप्नमेव आवचायंवन््वभिति, तद्त् । ८ तस्य 

तावदेव चिरम् ' इत्ति च क्षेपकरणं न युक्तं स्यात् , सदात्म- 

तत्त्वे अविज्ञातेऽपि सष्द्ुद्धिमात्तकरणे मोक्षप्रसङ्गात्त । न 

च तन्त्वमसीत्युक्ते नाहं सदिति प्रमाणवाक्यजनिता बुद्धिः 

निवतेयितुं शक्या ; नोत्पन्नेति वा छक्यं वक्तुम् , सर्वोपानि- 

षद्वाक्यानां तत्परतयेवोपक्षयात् । यथा अभ्मिहोत्रादिविधि- 

जनिताभिहोत्रादिकतेन्यताबुद्धीनामतथाथैत्वमनुत्पन्नत्वं वा न 

शक्यते वक्तुम्--तद्रत् । यन्तृक्तं सदात्मा सन् आत्मानं 

कथं न जानीयादिति, नासौ दोषः, कार्यकरणसंघात 

व्यतिरिक्तः अहं जीवः कती भोक्तेयपि सभावतः प्राणिनां 

विज्ञानादकशेनात् । किमु तस्य सदात्मविज्ञानम् । कथमेवं 

व्यतिरिक्तविज्ञाने असति तेषां कवैत्वादिविज्ञानं संभवति 

दृशयते च । तद्रत्तस्यापि देहादिष्वास्मबुद्धित्वात् न स्यात्स- 
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दात्मविज्ञानम् । तस्मात् विकाराचृताधिकृतजीवात्मविज्ञान- 

निषवैकमेव इदं वाक्यम् ‹ तत्वमसि ` इति सिद्धमिति ॥ 

इति षोडशखण्डभाष्यम् ॥ 

3 
इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगव- 

स्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये षष्ठोऽध्यायः समाप्रः ॥ 







॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
च 

प | रमार्थतखछोपदेशपरधानपरः 
षष्ठोऽध्यायः सद्त्मैकल्वनिणेयपरत- 

येबोपयुक्तः। न सतोऽवीग्विकारलक्ष- 
णानि तच्त्वानि नि्दि्टानीलयतस्तानि 

नामादीनि प्राणान्तानि करमेण नि- 

दद्य तहारेणापि भूमाख्यं निरति- 

शयं तत्त्वं निर्देकष्यामि- शाखाचन्द्रददौनवत् , इतीमं सप्रमं 

प्रपाठकमारभते ; अनिर्दिषेषु हि सतोऽवाक्तनवेषु सन्मात्र च 

निर्दिष्टे अन्यद्प्यविज्ञातं स्यादिलयाश्चङ्का कस्यचित्म्यात्, सा 

मा भूदिति वा तानि निर्दिदिक्षति; अथवा सोपानारोहण- 

वत् स्थूखादारम्य सुष्ष्मं सूक्ष्मतरं च बुद्धिविषयं ज्ञाप 

यित्वा तदतिरिक्ते स्वाराञ्येऽभिषेक््यामीति नामादीनि नि- 

दिदिश्वति; अथवा नामादयुत्तरोत्तरविरिष्टानि तत्त्वानि अ- 

तितरों च तेषामुक्छृषटतम भूमाख्यं तत्तवभिति तस्स्तुय्थ ना- 

मादीनां करमेणोपन्यासः। आखूयायिका तु पराविद्यास्तुखयथो । 

कथम् १ नारदो देवर्षैः कृतकतैञ्यः सवेविद्योऽपि सन् अना- 
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त्मन्ञत्वात् शुशोचैव, किमु वक्तव्यम् अन्योऽस्पविल्नन्तुः अ- 

छृतपुण्यातिश्योऽकृतार्थं इति ; अथवा नान्यदत्मन्ञानान्नि- 
रतिक्ययश्रेयःसाधनमस्तीव्येतस्प्रदश्षैनाथै सनत्कुमारनारदा- 

ख्यायिका आरभ्यते, येन सवेविज्ञानसाधनकक्तिसंपन्नस्यापि 

नारदस्य देवर्षेः श्रेयो न बभूव, येनोत्तमाभिजनविद्यावृत्त- 
साघनशक्तिसंपच्िनिमित्ताभिमानं दहित्वा प्राकृतपुरूषवत् 

सनत्कुमारमुपससाद श्रेयःसाधनप्राप्तये ; अतः प्रख्यापितं 

मवति निरतिङ्ायश्रेयःप्रापिसाधनत्वमात्मविद्याया इति ॥ 

अधीहि भगव इति होपससाद सन 

त्क मारं नारदस्तम दोवाच यद्वेत्थ तेन 
मोपसीद् ततस्त ऊर्व वक्ष्यामीति स 
होवाच ॥ १॥ 
अधीहि अधीष्व भगवः भगवन्निति ह किख उपस- 

साद् | अधीहि भगव इति मन्त्रः। सनत्कुमारं योगी- 

खरं ब्रह्मिष्ठं नारदः उपसन्नवान् । तं न्यायतः उपसन्नं 

ह उवाच-- यदात्मविषये किचिद्रेत्थ तेन तसरख्यापनेन 

मामुपसीद् इदमहं जाने इति, ततः अहं भवतः विज्ञानात् 

ते तुभ्यम् ऊर्ध्वं वक्ष्यामि, इत्युक्तवति स ह उवाच नारद्: ॥ 

ऋग्वेदं मगवोऽध्येमि यजुवद < साम- 
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वेदमाथवैणं चतुभेमितिहासपुराणं पश्चमं 
वेदानां वेदं पिच्य रादि दैवं निधि 

वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां 
भ्रूतवि्यां क्षच्रवि्यां नक्षलविव्या< सपे- 
देवजनविव्यामेलद्गवोऽध्येभि ॥ २॥ 

ऋग्वेदं मगवः अध्येमि स्मरामि, ° यद्वेत्थ ' इति विज्ञा- 

नस्य प्ष्टत्वात्त् । तथा. यजुर्वेदं सामवेदमाथववैणं चतुर्थं वेदं 
वेदशब्दस्य प्रकृतत्वात् इतिहासपुराणं पथ्वमं वेदं वेदानां 

भारतपच्वमानां बदु व्याकरणमिलयथेः । व्याकरणेन हि 

पदादिविभागरः ऋग्वेदादयो ज्ञायन्ते ; पिञ्यं श्राद्धक- 

स्पम् ; रा्चि गणितम्; दैवम् उत्पातज्ञानम् ; निधि महा- 

कारादिनिधिश्ाखम् ; वाकोवाक्यं तककराश्म् ; एकायनं 

नीतिक्षाखरम् ; देवविधां निरुक्तम् ; ब्रह्मणः चर्र्यजुःखा- 

माख्यस्य विद्यां ब्रह्मविद्यां शिक्नाकल्पच्छन्दध्चितयः ; भूत- 

विद्यां भूततन्त्रम् ; क्षत्रविद्यां धनुर्वेदम्; नक्षत्रविधां ज्यौति- 

षम्; स्षदेवजनविद्यां स्ैविच्यां गारुडं देवजनविद्यां गन्ध- 

युक्तिनरयगीतवाद्यशिस्पादि विज्ञानानि ; एतत्सर्व हे भगवः 

अध्येमि ॥ 
। + 

साऽहं भगवो मन््विदेवारिमि नात्म- 
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विच्छरुत९ ह्येव मे भगवदृशोभ्यस्तरति 

चछोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः रो- 

चामि लं मा भगवान्कछोकस्य पारं तार- 
यत्विति त हावाच यद्वै किंचैतदध्य- 
गीष्ठा नामैवैतत् ॥ २ ॥ 
सोऽहं भगवः एतत्सर्वं जानन्नपि मन्त्रविदेवास्मि शाब्दा 

थेमात्रविज्ञानवानेवास्मीयर्थः । सर्वो हि सष्दः अभिधान- 

मात्रम् अभिधानं च सर्वं मन्त्रेषवन्तभैवति । मन्घरविदेवास्ि 

मन्त्रवित्कमेविदियथेः। ‹ मन्त्रेषु कमणि ` इति हि वक्ष्यति । 
न आत्मवित् न आमानं बेद्धि । नन्वास्मापि मन्त्रैः प्रका- 

इयत एवेति कथं मन्त्रवि्चत् नात्मवित् £ न, अभिधानाभि- 

धेयमेदस्य विकारत्वात् । न च विकार आस्मेष्यते । नन्वा- 

त्माप्यात्मराब्देन अभिधीयते । न, ‹ यतो वाचो निववैन्ते, 

८ यत्र नान्यत्पश्यति ' इयादिश्रतेः । कथं तिं ‹ आस्तैवाध- 

स्तात् (स आत्मा इलयादिश्चष्दाः आत्मानं प्रयाययन्ति 

नैष दोषः । देहवति प्र्यगात्मनि मेदविषये प्रयुज्यमानः 
राब्दः देहादीनामात्मस्वे प्रत्याख्यायमाने यत्परिक्चषटं सत् , 

अवाच्यमपि प्रत्याययति-- यथा सराजिकायां दहयमा- 

नायां सेनायां छत्रध्वजपताकादिश्यवहिते अस्यमानेऽपि 
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राजनि एष राजा दृश्यत इति भवति शब्दप्रयोगः ; तत्र को- 

ऽसौ राजेति राजविशेषनिरूपणायां द श्यमानेतररस्याख्याने 

अन्यस्मिन्नरइयमानेऽपि राजनि राजप्रतीतिभेवेत्- सदत् । 

तस्मात्सोऽहं मन्बवित् कमविदेवास्मि, कमेकायै च सर्वै वि- 

कार इति विकारज्ञ एवास्मि, न आत्मवित् न आत्मप्रकृ- 

तिखरूपज्ञ इत्यथः । अत एवोक्तम् ° आचायैवान्पुरुषो वेद ' 

इति; ^ यतो बाचो निवतंन्ते ' इत्यादिश्चुतिभ्यश्च । श्रृतमाग - 
मज्ञानमस्त्येव हि यस्मात् मे मम॒ भगवदृशेभ्यो युष्मस्स. 

दृशेभ्यः तरति अतिक्रामति शोकं मनस्तापम् अक्ृताथबुद्धि- 

ताम् आत्मवित् इति ; अतः सोऽहमनात्मविच्वात् है भगवः 

शोचामि अक्ृतार्थबुद्धवा संतप्ये सर्वदा} तं मा मां शोकस्य 

खओकसागरस्य पारम् अन्तं भगवान् तारयतु आत्मज्ञानो- 

ङपेन कृतार्थवुद्धिमापादयतु अभयं गमयत्िस्यथेः । तम् 

एवञुक्तवन्तं ह उवाच-- यदै किच एतदध्यगीष्ठाः अधीत- 

वानसि, अध्ययनेन तदथेज्ञानमुपलक्ष्यते, ज्ञातवानसीस्येतत् , 

| नामैवैतत् , ‹ वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् ' इति श्रुतः ॥ 

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद 

आथवेणञ्चतुभे इतिहासपुराणः पञ्चमो 
$ = 1, काारानस ~ भ =, 6 

वेदानां वदः पिच्यो रारिदवा निधिवा- 
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कोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या 
भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सपे- 
देवजनविद्या नामेवेतन्नामोपार्स्वेति ॥ २ ॥ 
नाम वा ऋर्वेदो यजुवद इत्यादि नाभवत् । नामो- 

पार्स्व ब्रह्ेत्ति ब्रह्मबुद्धथा-- यथा प्रतिमां विष्णुबुद्धया 
उपास्ते, तद्वत् ॥ 

स॒ थो नाम ब्रह्ेत्युपास्ते याचन्नाश्नो 
गत तवास्य यथाकामचारो भवतियो 
नाम ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाश्नो 
भ्रू इति नान्ना वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्त्रवीष्विति ॥ ५॥ 

स यस्तु नाम ब्रह्मत्युपास्ते, तस्य यत्फङं भवति, तच्छरुणु 

~ यावन्नाश्नो गतं नान्नो गोचरं तत्र तस्मिन् नामविषये 

अस्य यथाकामचारः कामचरणं राज्ञ इव सखविषये भवति । 
यो नाम जह्े्युपास्ते इत्युपसंहारः । किमस्ति भगवः नाश्नो 

भूयः अधिकतरं यद्भद्मदृशयदैमन्यदिलयभिप्रायः । सनस्छुमार 

आह्-- नाभ्रो वाव भूयः अस्त्येवेति । उक्तः आह-- य्य- 

स्ति तन्मे भगवान्त्रवीतु इति ॥ 

इति प्रथमखण्डभाष्यम् ॥ 



हितीयः खण्डः ॥ 

वाग्वाव नान्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं 

विज्ञापयति यजर्द्५ सामवेदमाथवेणं 

चतुथमितिहासपुराणं पथ्वमं वेदानां वेदं 

पिच्य रादि दैवं निधिं वाकोवाक्यमे- 

कायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां श्रूतविदयां 

छ्वच्रविव्या< सपेदेवजनविद्यां दिवं चपृ- 
धिवीं च वायुं चाकाच्ं चापञ्च तेजख 

देवाश मनुष्या पदा वयाश्सि 

च तृणवनस्पतीञ्ग्वापदान्याकीटपतङ्गपि- 

पीलक धम चाधमं च सत्यं चाद्तं च 
साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाह्दयक्ञं च 
यद्वै वाङ्नाभविष्यन्न धमो नाधर्मो व्य- 
ज्ञापपिष्यन्न सलं नानतं न साधुना 

साधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवेत- 

त्स्य विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति ॥ १॥ 

वाग्वाव । वागिति इन्द्रियं जिहामूलादिष्वष्टु खानेषु 

स्थितं वणौनामभिव्य कम् । वणाश्च नामेति नाश्नो वाग्भु- 
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यसीयुच्यते । का्योद्धि कारणं भूयो दृष्टं कोके-- यथा पु- 
लास्पिता, तद्त् । कथं च बाङ्नाश्नो भूयसीति, आह्-वाग्वा 

रग्वेदं विज्ञापयति-- अयम् ऋग्वेद इति । तथा यजुर्वेदमि- 

लादि समानम् । हृदयज्ञं हृदयप्रियम् ; तद्धिपरीतमहदयज्ञम् । 

यन् यदि वाङ् नाभविष्यत् धमोदि न व्यज्ञापयिष्यत › वा- 

गभावे अध्ययनाभावः अध्ययनाभवे तदथेश्रवणामावः त- 

च्छूबणाभावे धर्मादि न व्यज्ञापयिष्यत् न विज्ञातमभविष्य- 

दियथः । तस्मात् वगेवैतत् शब्दोच्चारणेन सर्वं विज्ञापयति । 

अतः भूयसी वाङ्नान्नः । तस्माद्वाचं ब्र्ेत्युपास्सख ॥ 

स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो 
गतं तच्रास्य यथाकामचारो भवति यो 
वाचं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो 
भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्त्रकीत्विति ॥ २॥ 

इति द्वितीयः खण्डः ॥ 

समानमन्यत् ॥ 

इति दवितीयखण्डभाप्यम् ॥ 
ज 



ततीयः खण्डः ॥ 

मनो वाच वाचो भूयो यथावैद्धेवा- 

मल्केद्ेवा कोटे द्वौ वाक्षौ खुशिरन- 
भवयेवं वाचं च नाम च मनोऽनुभवति 

स यदा मनसा मनस्यति मन्वानघधीयी- 

येल्यथाधीते कमणि कुर्वीयिल्यथ कुरुते 
पुत्राश पक ५ेच्छेयेत्यथेच्छत इमं च 

लोकममुं चेच्छेयेल्यथेच्छते मनो यात्मा 

मनो हि लोको मनो हि ब्रह्य मन उपा- 

स्खेति ॥ १॥ । 

सनः मनस्यनविरिष्टमन्तःकरणं वाचः भूयः । तद्धि मन- 

स्यनन्यापारवत्त् वाचं वक्तव्ये प्रेरयति । तेन वाक् मनस्यन्त- 

जवति । यञ्च यरिमिन्नन्तभैवति तत्तस्य व्यापकत्वात् ततो 

भूयो भवति । यथा तै लोके द्वे बा आमख्के फटे दे बा कोले 

बद्रफठे द्वौ वा अक्षौ विमीतकफङे सुष्टिरनुभवति सुष्टिस्त 

फले व्याप्नोति जुष्ठौ हि ते अन्त्मैवतः, एवं वाचं च नाम च 

आमलरकादिवत् ममोऽलुभवति । स यद् पुरुष; यस्मिन्कके 

मनसा अन्तःकरणेन मनस्यति, मनस्यनं विवक्षाबुद्धिः, कथं 



४२४ छन्दोग्योपनिषद्धाष्ये [ख. 

मन्त्रान् अधीयीय उच्चारयेयम्- इत्येवं विवक्षां कृत्वा अथा- 

धीते । तथा कमणि इर्बयिति चिकीषीबुद्धि कृत्वा अथ कु- 

रुते । पुत्रांश्च पराद्य इच्छेयेति प्राप्रीच्छां कृतवा तत्तराप्तयुपा- 

यानुष्ठानेन अयेच्छते, पुच्रादीन्ध्राप्नोत्तीत्यथैः । तथा इमं 

च छोकम् अगरुं च उपायेन इच्छेयेति तस्प्राप्सयुपायानुष्ठा- 

नेन अथेच्छते प्राप्रोति । मनो हि आत्मा, आत्मनः कर्तत्वं 

भोक्तृत्वं च सति मनसि नान्यथेति मनो हि आस्मत्यु- 

च्यते । मनो हि खोकः, सत्येव हि मनसि छोको भवति 

तसप्ाप्ठ्युपायानुष्ठानं च इति मनो हि रोकः यस्मात् › तस्मा- 

न्मनो हि जह्य । यत एवं तस्मान्मन उपास्स्वेति ॥ 

सयो मनो ब्रह्मेत्युपास्त यावन्मनसो 
गतं तच्ास्य यथाकामचारो भवति यो 

मनो ब्रहमेत्युपास्तेऽस्ति जगवो मनसो 

भ्रूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति त- 

न्मे भगवान््रवीत्विति ॥ २॥ 

इति तृतीयः खण्डः ॥ 

स यो मन इदयादि समानम् ॥ 

इति तृतीयखण्डमाष्यम् ॥ 



चतुथः खण्डः ॥ 

संकल्पो वाव मनसो भुधान्यदा वै 
संकल्पयतेऽथ मनस्यव्यथ वाचमीरयति 
तामु नाश्चीरयति नास्नि मन्ना एकं मच- 

न्ति मन्नेषु कमणि ॥ १ ॥ 
संकस्पो वाव मनसो भूयान् 1 संकस्पोऽपि मनस्यन- 

चत् अन्तःकरणवृत्तिः, क्तैव्याकर्तव्यविषयविभागेन सम- 

थनम् । विभागेन दहि समर्थिते विषये चिकीषौवुद्धिः 
मनस्यनानन्तरं भवति । कथम् 2 यद्। वै संकट्पयते कतै- 
ठ्यादिविषयान्विभजते--ददं क्तु युक्तम् इदं कतुमयुक्तमिति; 

अथ मनस्यति मन्त्रानधीयीयेयादि । अथ अनन्तरं वाचम् 

ईरयति मन्त्राद्युच्वारणे । तां च वाचम् उ नाश्चि नामो- 

श्वारणनिमित्तं विवक्षां कृतवा दरयति । नाचि नामसरामान्ये 
मन्त्राः शब्दविशेषाः सन्तः एकं भवन्ति अन्त्भवन्ती- 

यर्थः । सामान्ये हि विशेषः अन्तभैवति । मन्त्रेषु कमो- 

ण्येकं भवन्ति । मन्त्रप्रकाश्चितानि कमौणि क्रियन्ते, न 

अमन्त्रकमस्ति कम । यद्धि मन्त्रप्रकादानेन छन्धसत्ताकं 

सत् कमे, ब्राह्मणेनेदं कर्तव्यम् अस्मै फटायेति विधीयते, 
याप्युत्पात्तन्नौद्यणेषु कमणां दश्यते, सापि मन्त्रेषु ठब्ध- 

सत्ताकानामेव कर्मणां स्पष्टीकरणम् । न हि मन्त्राप्रका- 
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शितं कर्म॑किंचित् ब्राह्मणे उत्पन्नं हृयते | त्रयीविहितं 

कर्मेति प्रसिद्धं छोके ; त्रयीश्चन्दश्च उग्यजुःसामसमास्या । 

मन्त्रेषु कमणि कवयो यान्यपदयन्-- इति च आथवणे । 
तस्मादुक्तं मन्त्रेषु कमौण्येकं भवन्तीति ॥ 

तानिह वा एलानि संकल्पैकायनानि 

संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि 

समक्टपतां द्यावाप्रथिवी समकल्पेतां 
वायुश्ाकाद् च समकर्पन्तापश्च तजन 

तेषा संकद्प्लये चष « संकल्पते वषेस्य 
संकटष्तया अन्न संकल्पतेऽन्नस्य संक्ट- 

ष्टे प्राणाः संकल्पन्ते प्राणाना< संकल 

प्ते मच्राः संकल्पन्ते मनच्राणा‰ संकट 
प्ट कमीणि संकल्पन्ते कमणा ५ संकल 
प्ले लोकः संकल्पते लोकस्य संक्ष्य 
स्वै< संकल्पते स एष संकल्पः संकल्प- 
सुपास्खेति ॥ २॥ 

तानिह वा एतानि मनञआदीनि, संकस्पैकायनानि संकस्पः 

एको अयनं गमनं प्रख्यः येषां तानि संकल्पैकायनानि, संक- 
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स्पात्मकानि उत्पत्तौ, संकस्पे प्रतिष्ठितानि सितौ । समक्ल्पतां 

संकरपं कृतवल्याविवं हि द्यौश्च प्रथिवी च दयावाप्रथिवी, दयावा 

प्रथिव्यौ निश्चले लक्ष्येते । तथा समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च 

एतावपि संकस्पं कृतवन्ताविव | तथा समकर्षन्त आपश्च 

तेजश्च, स्वेन रूपेण निश्चलानि लक््यन्ते । यतस्तेषां दयावा- 

परथिव्यादीनां संक्लप्त्ये संकस्पनिमित्तं वर्ष संकल्पते समर्थी- 

भवति । तथा वर्षस्य संक्ल्प्ये संकल्पनिमित्तम् अन्नं संक- 

ल्पते । वृष्टिं अन्नं भवति। अन्नस्य संक्लष्ये प्राणाः संकल्प. 

न्ते । अन्नमया हि प्राणाः अन्नोपष्टम्भकाः । ‹ अन्नं दामः 

इति हि श्रुतिः । तेषां संक्लप्यै मनच्राः संकल्पन्ते । प्राणवा- 

न्हि मन्त्रानधीते नाबलः । मन्त्राणां हि संक्लप्टै कर्माण्य 

भिहोत्रादीनि संकस्पन्त अनुष्ठीयमानानि मन्त्रप्रकाितानि 

समर्थीभवन्ति फलाय । ततो लोकः फं संकल्पते कमकवै- 

समवायितया सम्थीभवतीदयर्थः। रोक संक्टप्ये स्वं ज- 

गत् संकत्पते स्वरूपाचैकल्याय । एतद्धीदं सर्वं जगत् यच्फङा- 

वसानं तत्सर्वं संकल्पमूलम् । अतः विष्िष्टः स एष संकस्पः। 
अतः संकस्पमुपास्ख-इ्युक्त्वा फलमाह तदुपास्रकस्य ॥ 

स यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते संकटः 

षान्वे स रोकान्धुवान्श्ुवः प्रतिष्ठिता 
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न् प्रतिष्ठितोऽव्यथसानानन्यथमानाऽभि- 
सिध्यति यावत्संकल्पख गतं तल्लास्य 
यथाकामचारो भवाति यः संकल्पं द्ये 
त्युपास्तऽस्ति भगवः संकल्पाद्ूय हति 
संकल्पाद्वाव भ्रूयोऽस्तीति तन्मे मगवा- 
न्त्रवीत्विति ॥ ३ ॥ 

इति चुतुथैः खण्डः ॥ 
स यः संकस्पं ब्रहमति ब्रह्मवुद्धथा उपास्ते, संक्लपरान्वे घा- 

त्रा अस्येमे छोकाः फमिति क्लध्रान् समधितान् संकस्मपि- 

, तान् स विद्धान् धुबान् निदान् अलयन्ताधुवापेश्षया, ध्रुवश्च 

स्वयम्, रोकिनो हि अध्रुवे छोके धुवक््तनिव्य॑र्थेति 
धरुवः सन् प्रतिष्ठितानुपकरणसंपन्न निलयथेः, षञुपुत्रादिभिः 

प्रतितिष्ठतीति दशनात्, स्वयं च प्रतिष्ठितः आत्मीयोपक- 

रणसंपन्नः अव्यथमानान् अभित्रादिललासरहितान् अन्यथमा- 

नश्च स्वयम् अभिसिध्यति अभिप्राप्रोतीयर्थैः । यावत्सं- 

कल्पस्य गतं संकस्पगोचरः तत्रास्य यथाकामचारो भ- 

वति, आसनः संकर्पस्य, न तु सर्वेषां संकस्पस्येति, उन्त- 

रफखविरोधात् । यः संकस्पं ब्रह्यत्युपास्ते इत्यादि पूववत् ॥ 
इति चतुथैखण्ड भाष्यम् ॥ 



पचमः खण्डः ॥ 

चत्त वाव सकल्पद्धया यदाच चल 

यलतञय सक्ल्पयलऽथ मनस्यत्यथ वाच 

सारयात तासु नाञ्चारयात नञ्च मचा 

एक भवन्ति मन्त्रेषु कमौणि ॥ १ ॥ 
चित्तं वाव संकस्पाद्भूयः । चित्त चेतयिव्लं प्राप्रकार- 

नुरूपनोधवन्त्वम् अतीतानागतविषयप्रयोजननिरूपणसामर्थ्यं 

च, तत्सकत्पादपि भूयः । कथम् १ यद्रा वै प्राप्न वस्तु इद्- 

मेवं प्राप्रभिति चेतयते, तदा तद्ादानाय वा अपोहायवा ` 

अथ संकस्पयते अथ मनस्यतीत्यादि पूैवत् ॥ 

तानि इ वा एतानि चितसेकायनानि 
चित्तात्मानि चित्ते प्रतिितानि तस्मा- 
द्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्ती- 

ल्येवेन माह्ुथदयं वेद् यद्वा अयं विद्वान्न 
त्थमचित्तः स्पादिव्यथ यद्यल्पविचित्तवा- 

न्मवति तस्मा एवोत शछयुखरूषन्ते चित्त 
द्येवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रति- 
शा चित्तसुपास्स्वेति ।॥ २॥ 
तानि संकस्पादीनि कमैफटान्तानि चित्तेकायनानि चि- 

त्ताद्मानि वचित्तोस्पत्तीनि चित्ते प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानी- 
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स्यपि पूववत् । किंच चित्तस्य माहारम्यम् । यस्मात्तं सं- 

कल्पादिमूकय् , तस्मात् यच्यपि बहुवित् बहुशा्लादिपरिज्ञा- 

नवान्सन् अचित्तो भवति प्राप्तादिचेतयिवरत्वसामभ्यैविरदितो 

भवति, तं निपुणाः छौकिकाः नायमस्ति वि्यमानोऽप्यसत्सम 

एवेति एनमाहुः । यश्चाये किंचित् शाखादि वेद् श्रुतवान् 
तदप्यस्य व्थेतरेति कथयन्ति । कस्मात् १ यद्ययं विद्धान्स्यात् 

इत्थमेवमचिनत्तो न स्यात् , तस्मादस्य श्रुतमप्यश्रुतमेवेत्याहुरि- 

व्यर्थः । अथ अस्पविदपि यदि चित्तवान्भवति तस्मा एतस्मै 

तदुक्ताथपरहणायेव उत अपि शुश्रूषन्ते श्रोतुभिच्छन्ति तस्मा- 
च । चित्त छेवेषां संकलपादीनाम् एकायनमित्यादि पूर्ववत् ॥ 

स यथित्तं ब्रह्मेत्युपास्त चितान्वे स 
लोकान्धुवान्धुवः प्रति्ितान्प्रतिषितोऽ- 
उयथमानानव्यथमानोऽभिसिध्यति याच- 
चित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भ- 
वति यञ्ित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव- 
भ्ित्ताद्य इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान््रवीत्विति ॥ ३॥ 
चितान् उपचितान्बुद्धिमद्भुणेः स चित्तोपाखकः श्रुबा- 

निलयादि च उक्ता्थम् ॥ 

इति पश्चमखण्ड भाष्यम् ॥ 



ष्ठः खण्डः ॥ 
रः 

ध्यानं व्व ॥चित्ताद्धयो ध्यायतीव पृ 

यिवी ध्यायतीवान्तरिश्षं ध्यायतीव व्यौ 

, ध्यीयन्तीवापो ध्यायन्तीव पवैता देवम- 
नुष्यास्तस्मायय इद मनुष्याणां महत्तां 

प्राप्नुवन्ति ध्यानापादाञ्का इवेव ते 

अवन्तयथ येऽल्पाः कलहिनः पपिद्युना 

उचवादिनस्नेऽथ ये प्रभवो ध्यानाचाद्ा 

शा इवेव ते भवान्ति ध्यानसुपास्स्वेति ॥ 

स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्त यावद्धया- 
नस्य गनं नच्रास्य थथाकामचारो भवति ` 

यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो ध्या- 
नाद्य इति ध्यानाद्वाव भ्रूयोऽस्तीति 

प 

तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ।॥ २॥ 
इति षष्ठः खण्डः ॥ 

ध्यानं वाव चित्ताद्भूयः। ध्यानं नाम ज्ञाख्रोक्तदेवता- 

च्ारम्बनेष्व चरः भिन्नजातीयैरनन्तरितः प्रययसंतानः, 

एकाग्रतेति यमाहुः । दृश्यते च ध्यानस्य माहार्म्यं फर्तः । 
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कथम् १ यथा योगी ध्यायन्निश्चवो भवति ष्यानफरटमे) 

एवं ध्यायतीव निश्च श्यते प्रथिवी । ध्यायतीवान्तरि- 
क्षभिलयादि समानमन्यत् । देवाश्च मनुष्याश्च देवमनुष्याः 

मसुष्या एव वा देवसमाः देवमनुष्याः हमादिगुणसंपन्नाः 

सनुष्याः देवस्वरूपं न जहतीलयथः । यस्मदेवं विरिष्टं ध्या- 

नम् › तस्मात् य इह कोके मनुष्याणामेव धनैविद्यया गुणैवौ 

महन्तां महत्त्वं प्राधरवन्ति धनादिमहत्वहेतुं र्भन्त इयथः । 

ध्यानापादांश्चा इव ध्यानस्य आपादनम् आपादः ध्यानफल- 

खाम् इलयतत् › तस्यांश्चः अवयवः कला काचिद्यानफलठखाभ- 

कठावन्त इवैवेयर्थः | ते भवन्ति निश्चला इव छक्ष्यन्ते न 

द्रा इव । जथ ये पुनरस्पाः ष्षुद्राः किंचिदपि धनादिंमह्- 

स्वैकदेशमप्राप्ताः ते पूर्वोक्तविपरीतः करृदिनः कर्हश्ीटाः 

पिज्ुनाः परदोषोद्धासकाः उपवादिनः परदोषं सामीप्ययुक्त- 

मेव बदितुं शीरं येषां ते उपवादिनश्च भवन्ति । अथ ये 

महत्वं प्राप्राः घनादिनिभित्तं ते अन्यान्प्रति प्रभवन्तीति 

प्रभवः विद्याचा्यराजेश्वरादयो ध्यानापादांश्षा इवेयादयुक्ता- 

थेम् । अतः दृदयते ध्यानस्य 'महन्त्वं फठ्तः ; अतः भूय- 

शित्तात् ; अतस्तदुपास्ख इलाद्युक्ताथम् ॥ 
इति षष्ठखण्डभाष्यम् ॥ ` 

म 



सप्तमः खण्डः ॥ 

विज्ञानं वाव ध्यानाद्धयो विज्ञानेन वा 

ऋग्वेदं विजानाति मनुर् \ सामवेद्- 

माथवंणं चतुथेमितिहासपुराणं पञ्चमं वे- 
दानां वेदं पिच्य राधि दैवं निधिं वा 

कोवाक्यमकायनं देवविव्यां ब्रह्मविद्यां 

भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्चच विद्या सप- 
देवजनषेद्यां दिवं च प्रथिवीं च वायुं 

चाकादां चापश्च तेजख् देवाञ मनु- 

ष्या<अ पराञ वयाश्सि च तणवन- 

स्पतीज्छ्ाप॑दान्याकीरपतङ्कपिपीलकं धमं 

चाधमं च सत्यं चंत च साधु चासा- 
धु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं चान्नं च रसं 

चेमं च टखोकभसतु च विज्ञानेनैव विजाना- 

ति विज्ञानसुपास्खेति ॥ १२ ॥ 
143 विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूय; । विज्ञानं शाखाथैविषयं ज्ञाने 

तस्य॒ ध्यानकारणत्वात् भ्यानाद्भूयस्लम् । कथं च तस्य 
भूयस्त्वमिति, आह् -- विज्ञानेन तै ऋग्वेदं विजानाति 
अयस्रग्वेद् इति प्रमाणत्तया यस्यार्थज्ञानं ध्यानकारणम् । 
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तथा यजुेदमिल्यादि । किंच पञ्चादीश्च धमाधर्मो शाख- 
सिद्धौ साध्वसाधुनी रोकतः स्माते वा टृष्टविषयं च सर्व 
विज्ञानेनैव विजानातीलय्थैः। तस्मादयुक्तं ध्यानाद्िज्ञानस्य 
भूयस्त्वम् । अतो विज्ञानमुपार्स्े्ि ॥ 

स यो विज्ञानं ब्रह्मत्युपास्ते विज्ञान- 

वनो वै स लोकाञ्ज्ञानवतोऽभिसिध्यति 
यावद्विज्ञानस्य गतं तलास्य यथाकाम- 

चारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपा- 
स्तेऽस्ति भगवो चिज्ञानाद्भय इति चिज्ञा- 

` नाद्ाव भूयोऽस्तीति तन्मे मगवान््रवी- 

त्विति ॥ २॥ 

इति सप्तमः खण्डः ॥ 

श्रृणु उपासनफरं विज्ञानवतः । विज्ञानं येषु लोकषु 
तान्विज्ञानवतो रोकान् ज्ञानवतश्च अभिसिध्यति अभिप्राप्रो- 

ति । विज्ञानं शाख्लाथोविषयं ज्ञानम् , अन्यविषयं नेपुण्यम् , 
तद्वदधियुक्तोलोकान्प्रप्रोतीयथः । यावद्विज्ञानस्येलयादि पू- 
वैवत् ॥ 

इति सप्तमखण्डमाष्यम् ॥ 



अष्टमः खण्डः ॥ 

बलं वाव विज्ञानाद्भयोऽपि ह हतं 

विज्ञानवतामेको वरवानाव्पयनि स 

यदा बली नवल्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठ- 
न्परिचरिता भवति परिचरद्चुपसत्ता भ- 

वत्युपसीदन्द्रष् मवति ओआओता जवति 

न्ता -मवाति बोद्धा गवति कती 
भवति विज्ञाता भवति बलेन वै एधि 
वी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बरेन यौबेटे- 
न पवता बलेन देवमनुष्या वरेन पाव- 

अ वयामि च तृणवनस्पतयः श्वापदा- 

न्याकीट पतङ्पिपीलकं वलेन लोकस्ति- 

छरति बलसखुपास्खेति ॥ १॥ 

सयो बं ब्रह्मेत्युपास्ते यावहलस्य 
गतं तच्राख यथाकामचारो भवतियो 

वलं ब्रह्मे्युपास्तेऽस्ति भगवो वलाद्भुय 
इति चलाद्धाव भूयोऽस्तीति तन्मे भ्ग- 

वान््रवीत्विति ॥ २॥ 
इति अष्टमः खण्डः ॥ 



४३९ छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये [ख. 

बं वाव विज्ञानाद्रूयः । बरुमियन्नोपयीगजनितं मन- 

सो विज्ञेये प्रतिभानसाम््यम् । अनकशनादगादीनि ध्न तै 
मा प्रतिभान्ति भोः इति श्तेः । शरीरेऽपि तदेवोर्थाना- 

दिसामर्थ्यं यस्माद्धिज्ञानवतां शतमप्येकः प्राणी बख्वाना- 

कम्पयते यथा हस्ती मत्तो मतुष्याणां शतं समुदितमपि । 

यस्मदेवमन्नादयुपयोगनिमित्तं बलम् , तस्मात्स पुरुषः यदा 
बरी बरेन तद्वान्भवति अधोत्थाता उत्थानस्य कर्ता उ- 

सतषठशच गुरूणामाचायैखख च परिचरिता परिचरणस्य शुश्रू 
षायाः कत भवति परिचरन् उपसत्ता तेषां समीपगोऽ- 

न्तरङ्गः प्रियो भवतीत्यथंः । उपसीदंश्च सामीप्यं गच्छन् 

एकाग्रतया आचायेस्यान्यस्य च उपदेष्टुः गुरोरष्टा भवतिः । 
ततस्तदुक्तस्य श्रोता भवति । तत इदमेभिरुक्तम् एवसुपप- 

द्यत इत्युपपत्तितो मन्ता भवति ; मन्वानश्च बोद्धा भवति 

एवमेवेदमिति । तत एवं निश्चि तदुक्तार्थस्य कतौ असु- 

छठाता भवति विज्ञाता अनुष्ठानफलस्यानुभविता भवती- 

त्यथः । किंच बलस्य माहात्म्यम्-- बेन वे प्रथिवी तिष्ठ- 

तीदयादि ऋल्वथम् ॥ 

इति अषटमखण्डमाष्यम् ॥ 

------>----- 



नवमः खण्डः ॥ 

अन्नं वाच वलाद्भुयस्तस्माद्य्यपि द्चा 

राच्रीनोश्चीयाद्यद्यु ह जीवेद्थवाद्रष्टारो- 
तामन्ताबोद्धाकतोविन्ञाता भवल्यथान्न- 

स्याथ द्रा भवति ओता भवति मन्ता 

भवति बोद्धा भवति कतौ भवति वि- 
ज्ञाता भवव्यन्नसुपास्खेति ॥ १ ॥ 

अन्नं वाव बछाद्भूयः, बरहेतुत्वात् । कथमन्नस्य बल्हे- 

वत्वमिति, च्यते-- यस्माद्रककारणमन्नम् , तस्मात् यद्य- 

पि कश्चिदश रात्रीर्नाश्नीयात् , सोऽन्नोपयोगनिभित्तखय बल- 

स्य हन्या भ्रियते; यद्यु ह॒ जीवेत्-- दर्यन्ते हि 

मासमप्यनश्नन्तो जीवन्तः-- अथवा स जीचन्नपि अद्रष्टा 

भवति गुरोरपि, तत एव अश्रोतेदादि पूरवैविपरीतं सर्वं भव- 

ति । अथ यदा बहून्यहान्यनशिततः दश्चेनादिक्रियास्वसमथः 

सन् अन्नस्यायी, आगमनम् आयः अन्नस्य प्रापनिरित्य्थः, 

सः यस्य विद्यते सोऽन्नस्यायी । आरै इलेतदर्णग्यलयेन । 
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अथ अन्नस्याया इलयपि पाठे एवमेवा्थः, द्रष्टेयादिकायै- 

श्रवणात् । दृदयते हि अन्नोपयोगे दर्शनादिसामथ्यंम्, न 

तदप्राप्नौ ; अतोऽन्नमुपस्स्वेति ॥ 

स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽन्नवतो वै स 
लोकान्पानवतोऽभिसिध्यति यावदन्नख 

गततं तच्रास्य यथाकामचारो मवति 

योऽन्नं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्भूय 

इद्यन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे जगवा- 

न््रवीविति ॥ 

इति नवमः खण्डः ॥ 

फलं च भन्नवतः प्रभूतान्नान्वै स लोकान् पानवतः 
प्रभूतोदकांश्च अन्नपानयोनिलयसंबन्धात् खोकानभिसिष्यति । 
समा नमन्यत् ॥ 

इति नवमखण्डभाष्यम् ॥ 

ह 



` दशमः खण्डः ॥ 

आपो वावान्नाद्भयस्तस्मा्यदा सुच 

शिन जवति व्याधीयन्ते प्राणा अननक 
नीयो भविष्यतीलयथ यदा सुच्ष्टिभव- 
लयानन्दिनिः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भवि- 

ष्यलील्याप एवेमा सूती ययं परथिवी य- 
न्तरिश्चं यदधौर्यत्पवेता देवमनुष्या 

यत्पद्रावश्च वयास्सि च तृणवनस्पतयः 

ग्वापदान्याकीटपत्तङ्कपिपीलकमाप एवेमा 

सूत अप उपास्खेनि ॥ १॥ 
अपो बाव अन्नाद्भूयस्य अन्नकारणत्वात् । यस्मादेवं 

तस्मात् यदा यस्मिन्काले सुवृष्टिः सख्यहिता शोभना 

वृष्टिः न भवति, तदा व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिनो भवन्ति । 

किंनिमित्तमिति, आह्-- अन्नमस्मिन्संबत्सरे नः कनीयः 

अल्पतरं भविष्यतीति । अथ पुनयैदा सुबृष्टिभेवति, तदा 

आनन्दिनिः सुखिनः हृष्टाः प्राणाः प्राणिनः भवन्ति अन्नं 
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बह प्रभूतं भविष्यतीति । अप्संभवस्वान्मूतेस्य अन्नस्य 
९ ध आप एवेमा मृतोः मूतंमेदाकारपरिणता इति मूतोः---येयं 

प्रथिवी यदन्तरिक्षमिव्यादि । अप एवेमा मूतः; अतः 
अप उपास्स्वेति ॥ 

स योऽपो ब्रह्मत्युपास्त आभोति स- 

वौन्कामास्स्वपिमान्भवति यावदपां गतं 

तञ्चास्य यथाकामचारो भ्वति योऽपो 

्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽद्भ्यो भूय इदय- 

व्यो वाव श्रूयोऽस्तीति तन्मे मगवान््- 

वीत्विति ॥ २॥ 

इति दमः खण्डः ॥ 

फर्म्-स यः अपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सवोन्का- 

मान् काम्यान्मूर्षिमतो बिषयानिलयर्थः । ̀ अप्संभवत्वाच्च 

तृप्नरम्बूपासनाततप्निमांश्च भवति । समानमन्यत् ॥ 

इति दशमसलण्डभाष्यम् ॥ 

¢ 



एकादशः खण्डः ॥ 

तेजो वाबाद्भयो भ्रूयस्तद्वा एतद्रायु- 

मागरद्याकाश्चमभितपति तदाहु्निंरोच- 

ति नित्तपति वर्षिष्यति वा इति तेज 

एव तत्पूथै दरोयित्वाथापः खजते तदे- 

तदूध्वोभिश् तिरश्चीभिश्च विद्युद्धिराहा- 
दाश्चरन्ति तस्मादाहुरविंद्योतते स्तनयति 

वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दशे- 
पित्वाधापः खजते तेज उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

तेजो वाव अद्यो भूयः, तेजसोऽप्कारणत्वात् । कथमप्का- 

रणत्वभिति, आह--यस्मादब्योनिस्तेजः, तस्मात् तद्रा एत- 

तेजो वायुमागृह्य अवष्टभ्य स्वात्मना निश्चरीकृलय वायुम् 

आकाामभितपति आकाङचमभिव्याघ्रुवत्तपति यदा, तदा 

आहू्छोकिकाः-निशोचति संतपति सामान्येन जगत् , नितत- 

पति देहान् , अतो वर्षिष्यति बै इति ! प्रसिद्धं हि छोके का- 

रणमभ्युद्यतं दृष्टवतः कार्यं भविष्यतीति विज्ञानम् । तेज एव 
तसपू्बमात्मानमुद्धूतं दश्चंयिस्वा अथ अनन्तरम् अपः जते, 

अतः अग्सषटृत्वाद्भुयोऽन्यस्तेजः । किंचान्यत् , तदेतन्तेज एव 
8. (. 7४. 16 
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४. ९ स्तनयिहरुरूपेण वषदेतुमवति । कथम् १ ऊर्वीभिश्च उर्व 

गाभिः विद्युद्भिः तिरश्चीभिश्च तियेग्गताभिश्च सह आदहादाः 

स्तनयनशञब्दाश्चरन्ति । तस्मात्तदशेनादाहुर्छोकिकाः- विद्योतते 

स्तनयति; वर्षिष्यत्ति वै इल्याश्ुक्ताथैम । अतस्तेज उपा- 
स्स्वेति ॥ 

स यस्तेजो ब्रह्येत्युपास्ते तेजस्वी वै 
स तेजखतो लोकान्मास्वलोऽपदततम- 

स्कानष्भिसिभ्यति यावत्तेजसो गतं त- 

चास्य यथाकामचारो भवति यस्तेजो ब- 

ह्यत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति 
तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे मगवा- . 

न्त्रवीत्विति । २॥ 

इति एकादशः खण्डः ॥ 

तस्य तेजस उपासनफरम-- तेजस्वी वै भवति । तेज- 

स्वत एव च छोकान्भास्वतः प्रकङिकचततः अपहततमस्कान् 

बाह्याध्यात्मिकाज्ञानाद्यपनीततमस्कान् अभिसिध्यति । कञ्च- 

थैमन्यत् ॥ 
इति एकाददाखण्डमाष्यम् ॥ 



द्वादशः खण्डः ॥ 

आकाक्तो वाव तजसो भूयानाकारे 

वै खयोचन्द्रमसाबु मौ विद्युनक्षच्नाण्यभि- 
राकाद्ोनाहयल्याकारोन श्रुणोलयाकारन 

प्रतिश्रुणोयाकारो रमत आका न र 

सत आकाक्े जायत आकाकच्ामसिजा- 

यत आकारासुपास्स्वेति ॥ १॥ 

आकाञ्चो वाव तेजसो भूयान् , वायुसहितस्य तेजमः का- 

रणत्वान्योन्नः । ‹ वायुमागृह्य ` इति तेजसा सहोक्तः वायुरिति 

प्रथगिह नोक्तस्तजसः । कारणं हि छोके कायौद्भूयो दृष्टम्- 

यथा घटादिभ्यो मृत्, तथा आकाशो वायुसहितस्य तेजसः 

कारणमिति ततो भूयान् । कथम् १ आकाशे वै सूयोचन्द्र- 
मसावुभौ तेजोरूपौ विदयुननकषत्राण्यञ्चिश्च तेजोरूपाण्याकाशे- 
ऽन्तः । यच्च यस्यान्तवेतिं तदल्पम् , भूय इतरत् । किंच 

आकाशेन आह्वयति च अन्यमन्यः ; आहूतश्चेतरः आकारेन 

शणोति ; अन्योक्त च छब्दम् अन्यः प्रतिश्युणोति; आकाशे 

रमते कीडलयन्योन्ये सवैः; तथा न रमते च आकारे ब- 
न्ध्वादिवियोगे ; आकाशे जायते, न मूर्तेनावष्टव्ये । तथा 
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आकाशमभि रक्ष्य अङ्कुरादि जायत, न प्रतिरोमम् । अतः 

आकाशञ्ुपास्स ॥ 

स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकारः 

वतो वै स लोकान्पकारवतोऽसंबाधानु- 

रुगायवतोऽभिसिध्यति याचदाकाच्ास्य 

गतं तच्रास्य यथाकामचारो भवति थ 

आकां ब्रह्येत्युपास्तेऽस्ति भगव आ- 
काडाद्भय इत्याकाशाद्राव भूयोऽस्तीति 

तन्मे मगवान्त्रवीत्विति ॥ २॥ 

इति द्वादशः खण्डः ॥ 

फर शणु---आकाशवतो वै विस्तारयुक्तान्स विद्वाटीका- 
नपरकाश्चवतः, प्रकाश्चाकाश्योनिलसंबन्धास्रकाशवतश्च खो- 

कानसंबाघान् संबाधनं संबाधः संबाधोऽन्योन्यपीडा तद्र 

दहितानसंबाधान् उरूगायवतः विस्तीणैगतीन्विस्तीणभ्रचार्यो- 

होकान अभिसिध्यति ! यावदाकाशस्येलयादुक्ताथेम् ॥ 

इति इादश्खण्डभाप्यम् ॥ 

------ #------- 



्रयोददाः खण्डः ॥ 

स्मरो वावाका्ाद्ूयस्तम्माच्यव्यपि च- 

हव आसीरन्न स्मरन्तो नैव ते कंचन 

श्ुणुयुने मन्वीरन्न विजानीरन्यदा वाव 

ते स्मरेयुरथ श्चुणुयुरथ मन्वीरन्नथ वि- 

जानीरन्स्मरेण वे पुच्रान्विजानाति स्म- 

रेण पञ्चुन्स्मरखुपास्स्वेति ॥ १॥ 

स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्त पावतस्मरस्य 
गतं तच्रास्य यथाकामचारो भवति यः 

स्मरं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवः स्मराद्भय 

इति स्मराद्वाव श्रूयोऽस्लीति तन्मे भग 
क क 

वान््रवात्वति ।॥ २॥ 

इति जयोदशषः खण्डः ॥ 

स्मरो चाब आकाश्चाद्भूयः, स्मरणं स्मरोऽन्तःकरण- 
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£ धर्मैः, स आकश्चाद्भूयानिति द्रष्टव्यं छिङ्गव्यलययेन । 

स्मतः स्मरणे हि षति आकाश्चादि सवैमथवत् , स्मरण- 

वतो भोग्यस्वात् । असति तु स्मरणे सदप्यसदेव, सन्त्व- 

कायौभावात् । नापि स्त्वं स्मृयभावे शक््यमाकाज्ञादीना- 

सवगन्तुभियतः स्मरणस्य अक्ाशाद्भूयस्त्वम् । दर्यते हि 

खोके स्मरणस्य भूयस्त्वं यस्मात , तस्माद्यद्यपि समुदिता . 

बहव एकस्मिन्नासीरन उपविरोयुः, ते तत्र आसीनाः अ- 

न्योन्यभाषितमपि न म्मरन्तश्रतस्युः, नैव ते कंचन शब्दं 
श्णुयुः ; तथा न मन्ीरन् ; मन्तव्यं चेरस्मरेयुः तदा मन्वी- 

रन; स्म्रलयमावान्न मन्वीरन्; तथा न विजानीरन् । यदा 

वाव ते स्मरयुमेन्तव्यं विज्ञातव्यं श्रोतव्यं च, अथ श्रणुयुः 

अथ मन्वीरन् अथ विजानीरन् । तथा स्मरेण वै- मम 

पुत्रा एते- इति पुत्रान्विजानाति, स्मरेण पून् । अतो 

भूयस्स्वारस्मरमुपास्स्वेति । उक्ताथमन्यत ॥ 

इति अयोदशाखण्डभाष्यम् ॥ 



चतुर्दशः खण्डः ॥ 

आशा वाव स्मराद्यस्याशेद्धो वे स्म- 

रो मन्त्रानधीते कमणि कुरुते पुच्रा९ख 
पु <अच्छत हमं च लोकमसु चेच्छत 

आरासुपास्स्वेति । १॥ 

आश्चा वाव स्मराद्भूयसी, आश्चा अप्राप्तवस्त्राकाङ्काः 

आशा कृष्णा काम इति यामाहुः पर्यायैः; सा च स्मरा- 

द्भूयसी । कथम् £ आशया हि अन्तःकरणस्थया स्मरति 

स्मतेव्यम् । आश्षाविषयरूपं स्मरन् असौ स्मरो भवति । 
अतः आशेद्धः आश्नया अभिवर्धितः स्मरभूतः स्मरन् 

ऋगादीन्मन्त्रानधीते; अधीदय च तद ब्राह्मणेभ्यो विधींश्च 

्रुल्वा कर्माणि कुरुते तत्फलाजयैव ; पुत्राश्च पशुश्च कमै- 

फरुभूतान इच्छते अभिवाञ्छति ; आशैव तत्साधनान्यनु- 
तिष्ठति । इमं च रोकम् आशेद्ध एव स्मरन रोकसंप्रह- 

हेतुभिरिच्छते । अमुं च छोकम् आशञद्धः स्मरन् तत्साधना- 

सुष्ठानेन इच्छते । अत्तः आज्ञार्नाववद्धं स्मराकाञ्चादिना- 
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सपयन्तं जगच्चक्रीभूतं प्रतिप्राणि । अतः आशायाः स्मरा- 

दपि भूयस्त्वमित्यत आश्षाञुपास्स्व ॥ 

स य आशां ब्रह्मत्युपास्त आद्ायाख 
सर्वे कामाः समरध्यन्लयमोचघा हास्याशिषो 

भवन्ति यावदाङाणा गतं तताख यथा- 

कामचारो भवति य आकारं ब्रह्मत्युपास्ते- 
ऽस्ति जगव आद्या भूय इयाक्ाया 

वाव भूयोऽस्तीति नन्मे भगवान््रवी- 

त्विति ॥ २॥ ` 

इति चतुदंशः खण्डः ॥ 

यस्त्वां ब्रह्मत्युपास्ते णु तस्य फठ्म्- आङ्ञया 

सदोपासितया अस्योपासकस्य सर्वे कामाः समयुध्यन्ति सम्- 

द्धि गच्छन्ति} अमोधा ह अस्य आर्षः प्रानाः सर्वाः 

भवन्ति; यत्प्रार्थेतं सर्वं तदवद्यं भवतीदयर्थः । यावदाशाया 

गतमिलयादि पर्वत ॥ 

इति चतुरद्ाखण्डभाष्यम् ॥ 
3 ----- चः 



पञददाः खण्डः ॥ 

प्राणो वा आाया भूयान्यथा वा 

अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे 

सवे ९ समर्पितं प्राणः पाणेन याति प्राणः 
प्राणं ददाति प्राणाप ददाति चाणो ह 

पिता पाणो माता प्राणो भ्राता पाणः 

खसा प्राण आचायः प्राणो जाह्यणः ॥ 

नामोपक्रममाशान्तं कार्यकारणत्वेन निमित्तनैमित्तिकतवे- 

न च उत्तरोत्तरभूयस्तया अवस्थितं स्सरतिनिमित्तसद्धावमा- 

शारशनापरैविपारितं सर्व॑ सर्वतो विसमिव तन्तुभि्थै- 
स्मिन्प्राणे समर्धि्तम, येन च सर्वतो व्यापिना अन्त्बेहि- 

गतेन सूत्रे मणिगणा इव सूत्रेण प्रथितं विधृतं च, स एष 

प्राणो कवा आश्चाया भूयान । कथमस्य मूयस्स्वमिति, आह 

दृष्टान्तेन समथयन तद्भूयस्त्वम--यथा वै लोके रथचक्रस्य 
अराः रथनाभौ समर्पिताः संप्रोताः संप्रवेशिता इल्येतत् , 

एवमम्मिंिङ्गसंघातरूपे प्रा प्रज्ञात्मनि देदिके मुख्ये-यस्मि- 

न्परा देवता नामरूपव्याकरणाय आदश्चौदौ प्रतिविम्बव- 
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ल्मीवेन आत्मना अनुप्रविष्टा; यश्च महाराजस्येव सवौीधि- 

कारीश्चरस्य, ‹ कस्मिनन्वहमुत्करान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि क- 

स्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमस्जत' इति 

श्रुतेः; यस्तु च्छायेवानुगत ईरम् , ° तद्यथा रथस्यारेषु 

नेभिरर्पितो नाभावरा अर्षिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामा- 
तरास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः स एष प्राण एव प्रज्ञा 

त्मा ' इत्ति कौषीतकिनाम्-- अत एवमस्मिन्प्राणे सर्व 

यथोक्तं समर्धितम् । अतः सर एष प्राणोऽपरतन्बः प्राणेन 

स्वशक्लयैव याति, नान्यछृतं गमनादि क्रियास्वस्य साम्यै- 

भियः । सर्वं क्रियाकारकफकमेदजातं प्राण एव, न प्रा- 

णाद्ूदिभूतमस्तीति प्रकरणार्थः । प्राणः प्राणं ददाति । 
यददाति तत्स्वात्मभूतमेव । यस्मै ददाति तदपि प्राणायैव । 
अतः पित्राद्याख्योऽपि प्राण एव ॥ 

सयदि पितरं वा मातरं चा भ्रातरं 

वा स्वसारं वाचाय वा ब्राह्मणं वा कि 
चिद्भुकामिव परल्याह धिक्त्वारस्त्वि्येवैन- 

माहुः पितृहा वे त्वमसि मातृहा वै ल 
मसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वखदा चै त्व- 
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मस्याचा्थेहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा ते 

त्वमसीति ॥ २॥ 

कथं पित्रादिकब्दानां प्रसिद्धार्थोस्सर्गेण प्राणविषयतस्व- 

मिति, उच्यते-- सति प्राणे पित्रादिषु पित्रादिश्चब्दभरयो- 

गात् तदुत्करान्तौ च प्रयोगामावात् । कथं तदिति, आह-- 
स यः केश्चित्पित्रादीनामन्यतमं यदितं भ्शामिव तदननु- 

रूपमिव किंचिद्वचनं व्वंकारादियुक्तं प्रयाह, तदेनं पार््ध॑खा 

आहुः विवेकिनः--धिक्त्वा अस्तु धिगस्तु त्वामिगयेवम् । 

पितृहा वै त्वं पितुहैन्तेयादि ॥ 

अथ यद्यप्येनानुत्कान्तप्ाणाज्छूलेन 

समासं च्यतिषंददेन्नेवेनं ब्रूयुः पित्हा- 

सीतिन मावदासीति न भ्रातृहासीति 

न स्वखहासीति नाचा्थ॑हासीति न जा 

हणहासीति ॥ ३॥ | 

अथ एनानेव उक्रान्तप्राणान् यक्तदेहनाथान् यद्यपि शे- 

न समासं समस्य व्यतिषंदहेत् व्ययस्य सेदृहेत् , एवमप्य- 

तिक्रूरं कम समासव्यत्यासादिप्रकारेण दहनलक्षणं तदेहसं- 

वद्धमेव कुबौणं नेवैनं तरयः पिचहेलयादि । तस्माद्न्वयन्य- 
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तिरेकाभ्यामवगम्यते एतत्ित्रादययाख्यो ऽपि प्राण एवेति ॥ 

पाणो द्येवेतानि सर्वाणि भवाति स 
चा पष एवं परयन्नेवं मन्वान एवं विजा- 

नश्नतिवादी भवति तं चेद्रयुरातिवाद्यसी- 

त्यतिवाद्यस्पीति नूयान्नापहुवीत ॥ ४ ॥ 

इति पश्चदश्ञः खण्डः ॥ 

तस्मात प्राणो ह्येवैतानि पिघ्रादीनि सर्वाणि भवति च- 

खानि स्थिराणि च। सवा एष प्राणविदेवं यथोक्तप्रकारेण 

पश्यन् फरतो अनुभवन् एवं मन्वानः उपपत्तिभिशिन्तयन् 

एवं विजानन् उपपत्तिभिः संयोज्य एवमेवेति निश्चयं कुवे- 

न्निद्यथेः । मननविज्ञानाभ्यां हि संभूतः शाला निश्चितो 
दृष्टो भवेत् । अत एवं पयन् अतिवादी भवति नामाद्या- 

शान्तमतीलय बदनक्चीो भवतीयथः । तं चेद्रूयुः तं ब्रह्मा- 
दिस्तम्बपयेन्तस्य हि जगतः प्राण आत्मा अहमिति ब्रुवाणं 

यदि ब्रूयुः अतिवाद्यसीति, बाढम् अतिवाद्यस्मीति नरूयात् 

न अपहुवीत । कस्माद्धि असावपहुवीत £ यत्प्राण सर्वेश्चरम् 
अयमहमस्मि इ्यात्मत्वेनो पगतः ॥ 

इति पञ्चददराखण्डभाष्यम् ॥ 



षोडशः खण्डः ॥ 
स एष नारदः सबौतिशयं प्राणं स्वमात्मानं सबौत्मानं 

श्रत्वा नातः परमस्तीत्युपरराम, न पूर्ववक्किमस्ति भगवः 
प्राणाद्भूय इति पप्रच्छ यतः । तमेवं विकाराचतव्रह्मविज्ञा- 

नेन परिवुष्टमकृतार्थं परमा्थेसल्यातिवादिनमासानं मन्यमानं 

योग्यं रिष्यं मिथ्या्रह विशेषात् विप्रख्यावयन् आह् भगवा- 
न्सनत्कुमारः-- 

एष तु वा अतिवदति यः सयेनाति- 
वदति सोऽहं भगवः सल्येनानिवद्ानीति 
सदयं त्वेव विजिन्ञासितत्यमिति स्यं 
भगवो विजिज्ञास इति । १॥ 
एष तु वा अतिवदति, यमहं वक्स्यामि । न भ्राण- 

विदतिवादी परमाथत; । नामादयपेक्ष तु तस्यातिवादि- 

त्वम् । यस्तु भूमाख्यं सवोतिकरान्तं तत्तवं परमार्थ॑सलयं 
वेद्, सोऽतिवादीययाह-- एष तु वा अतिवदति यः 

सयेन परमार्थसत्यविज्ञानवत्तया अत्तिवदति । सोऽहं त्वां 

प्रपन्नः भगवः सयेनातिवदानि ; तथा मां नियुनक्तु भग- 

वान्, यथा अहं सयेनातिवद्ानीदयभिग्रायः । ययेवं सये- 

नातिवदितुभिच्छसि, समेव तु तावद्विजिज्ञासितव्यमिघ्यु- 

क्त आदह नारदः । तथास्तु तर्दिं सलं भगवो विजिज्ञासे 

विशेषेण ज्ञातुभिच्छेयं ्वत्तोऽहमिति ॥ 
इति षोडशखण्डभाष्यम् ॥ 



सप्तददराः खण्डः ॥ 

यदा तै पिजानालयथ सलं वदति ना- 

विजानन्खलयं वदति विजानन्नेव सलं ` 

वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमि- 

ति विज्ञानं मगवो विजिज्ञास इति ।॥१॥ 

इति सप्रदश्षः खण्डः ॥ 

यदा वै सलं परमार्थतः विजानाति इदं परमाथत 
सलयभिति, ततः अनृतं विकारजातं वाचारम्भणं दहित्वा 

स्ैविकारावस्थं सदेवेकं सलयमिति तदेव अथ वदति यद्र 

दति । ननु विकारोऽपि सदयमेव, ‹ नामरूपे सलं ताभ्या- 

मयं प्राणच्छन्नः ' ^ प्राणा वै सलं तेषमेष सखम् ' इति श्र 

खयन्तरात् । सलञुक्तं सयत्वं श्रूयन्तरे विकारस्य, न तु पर- 
माथोौपेक्षमुक्तम् । किं तर्हिं £ इन्द्रियविषयाविषयत्वापेक्षं सच्च 

लज्चेति सलयमिव्युक्तं तह्ारेण च परमाथसलयस्योपरन्धिर्धि- 
[ + करभक ००९ वश्षितेति । ^ प्राणा वै सलं तेषामेष सत्यम् ' इति च उक्तम् । 

इहापि तदिष्टमेव । इह तु प्राणविषयात्परमार्थसत्त्यविज्ञाना- 
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भिमानाद्रदचुत्थाप्य नारदं यत्सदेव सत्यं परमाथैतो भूमा- 

ख्यम् , तद्विज्ञापयिष्यामीति एष विशेषतो विवक्षितोऽथे; । 

नाविजानन्सलयं वदति ; यस्स्वविजानन्वदति .सोऽग्न्यादिश- 

व्देनारन्यादीन्परमाथेसदूपान्मन्यमानो वदति; नतुतेरूप- 

त्रयव्यततिरेकेण परमाथत; सन्ति । तथा तान्यपि रूपाणि 

सद्पेक्षया नैव सन्तीयतो नाविजानन्सयं बदति । विजा- 

नन्नेव सदयं बदति । न च तत्सल्यविज्ञानमविजिनज्ञासितम- 

प्राथितं ज्ञायत इत्याह--विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितन्य- 

मिति । यद्येवम् , विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति । एवं 

सलयादीनां च उत्तरोत्तराणां करोयन्तानां पूरवेपूर्वहेतुत्वं 

व्याख्येयम् ॥ 
इति सत्तदराखण्डभाष्यम् ॥ 

अश्ादशः खण्डः ॥ 

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा 
विजानाति मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेव 
विनिन्ञासितव्येति मतिं भगवो चिजि- 
ज्ञास इति ॥ १॥ 
यदा वै मनुत इति । मतिः मनने तकः ॥ 

इति अण्रादशखण्डभाष्यम् ॥ 



एकोनविंरातितमः खण्डः ॥ 

यदा वै अदधात्यथ मनुते नाश्रद्ध- 
न्मनुते श्रहधदेव मनुते शद्धा त्वेव वि- 
जिन्ञासितव्येति अद्ध जगवो विजिन्ञा- 

स इति।१॥ । 

इति एकोनविंशतितमः खण्डः ॥ 

मन्तत्र्यविषये आदरः आस्तिक्यनुद्धिः श्रद्धा ॥ 

इति एकोनविहातितमखण्डभाष्यम् ॥ 

वि [प 

रातितमः खण्डः ॥ 

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ अदधाति नानि- 
स्तिष्ठञ्छरूदधाति निस्तिष्ठन्नेव श्रदधाति 
निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठां 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

इति विंशतितमः खण्डः ॥ 

निष्ठा गुरुञ्च्रूषादितत्परत्वं जह्यविज्ञानाय ॥ 

इति विशतितमखण्डभाष्यम् ॥ 



एकविंशः खण्डः ॥ 
यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाक्रल्वा 

निस्तिष्ठति कर्मैव निस्तिष्ठति क्रतिस्त्वे- 

विजिज्ञासितव्येति क्रति भगवो वि- 

जिज्ञास इति ।॥ १॥ 
इति एकविंशः खण्डः ॥ 

यदा वे करोति । कृतिः इन्द्रियसंयमः चित्तेका्रताकरणं 

च । सत्यां हि तस्यां निष्ठादीनि यथोक्तानि भवन्ति विज्ञा- 

नविसानानन ॥ 

इति एकविराखण्डभाष्यम् ॥ 

द्वाविंशः खण्डः ॥ 
यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति नासु- 

खं लञ्ध्वा करोति सुखमिव कञ्ध्वा क- 

रोति सुस्वं त्वेव विलिज्ञासितव्यभिति 

सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 

इति द्वाविंशः खण्डः ॥ 

सापि कृतिः यदा सुखं छभते सुखं निरतिशयं वक््य- 

माणं छब्ध्व्यं मयेति मन्यते तदा भवतीवय्थैः । यथा 

दृष्टफटसुखा कृतिः तथेहापि नासुखं ङन्ध्वा करोति । 
३. ए. 1४. 11 
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मविष्यद्पि फलं ठ्ध्वेतयुच्यते, तदुदिरय प्रवृत्युपपत्तेः । 

अथेदानीं छलयादिषृत्तरोत्तरेषु सस्सु सलं स्वयमेव प्रति- 

भासत इति न तद्िज्ञानाच प्रथग्यल्लः कायं इति प्रघ्तम; 

तव॒ इदमुच्यते-- सुखं तवेव ॒विजिज्ञासितन्यभिलयादि । 

सुखं भगवो विजिज्ञास इयभिञुखीमूताय जाह ॥ । 

इति द्वाविह्ाखण्डभाप्यम् ॥ 

जयोविद्ाः खण्डः ॥ 
यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति 

भूमेव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य 
इति श्रूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 

इति अयोविंश्चः खण्डः ॥ 
यो वै भूमा महत् निरतिशयं बह्विति पयौयाः; तत्सु 

खम । ततोऽवौक्सातिश्चयत्वादलपम् । अतस्तस्मिन्नर्पे सुखं 

नास्ति, अस्पस्याधिकवृष्णाहेतुल्वात् । ठष्णाः च दुःखबी- 

जम् । न हि दुःखवीजं सुखं दष्टं ज्वरादि रोके । तस्मा- 

युक्तं नास्म सुखमस्तीति । अतो भूमैव सुखम् । ठष्णा- 
दिद्ुःखबीजत्वासंभवाद्ूश्नः ॥ 

इति क्योविशाखण्डमाष्यम् ॥ 



चतुविशः खण्डः ॥ 
यच्च नान्यत्पदयति नान्यच्छुणोति 

नान्यद्विजानाति स भूमाथ यच्ान्यत्प- 
इयल्यन्यच्छणोलयन्यद्विजानाति तदल्पं 
यो वे भूमा तदशखतमथ यदल्पं तन्मर्लय९ 
स भगवः कस्मिन्प्रतिष्टित इति खे म- 
दिचियदिवान मदिक्रीति। १॥ 
किंलक्षणोऽसौ भूमेत्ति, आह--यन्न यस्मिन्मूाभ्नि तत्वे 

न अन्यद्रष्टव्यमन्येन करणेन द्रष्टा अन्यो विभक्तो दुरयात्प- 

श्यति । तथा नान्यच्छृणोति । नामरूपयोरेवान्तमवाद्धिषय- 
भेदस्य तद्भाहकयोरेवेह दशैनश्रवणयोहणम् अन्येषां च 

उपलक्षणाथेत्वेन । मननं तु अत्रोक्तं द्रष्टव्यं नान्यन्मनुत 

इति, प्रायशो मननपूवैकत्वाद्विज्ञानस्य । तथा नान्य- 

विजानाति । एवेखक्षणो यः स भूमा । किमत्र प्र- 

सिद्धान्यद्शैनाभावो भूम्न्युच्यते नान्यत्पद्यतीयादिना, 

अथ अन्यन्न परयति, आत्मानं पद्यतीयेतत् । किंचातः 

यद्यन्यदशेनाद्यभावमात्रमित्युच्यते, तदा द्वैतसंन्यवहार- 

विखक्षणो मूमेत्युक्तं भवति । अथ अन्यदक्ंनविरोषप्रतिषेधेन 
आमानं पदयतीत्युच्यते, तदैकस्मिन्नेव क्रियाकारकफरभेदो - 
ऽभ्युपगतो भवेत् । यद्येवं को दोषः स्यात् £ नन्वयमेव 
दोषः-- संसारानिचृृत्तिः । क्रियाकारकफलभेदो हि संसार 
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इति । आत्मैकत्वे एव क्रियाकारकफलभेदः संसारविरुक्षण 

इति चेत्, न, आत्मनो निर्विभेवैकत्वाभ्युपगमे दरोनादि- 
क्रियाकारकफलमभेद्(भ्युपगमस्य शब्द् मात्रत्वात् । अन्यद्शषे 

नाद्यभावोक्तिपक्षेऽपि यत्र इति अन्यन्न परयति इति च विशे- 

षणे अनथेके स्यातामिति चेन--ररयते हि. छोके यत्न शल्ये 

गरहऽन्यन्न परशयतील्युक्तं स्तम्भादीनास्मानं च न न पद्य 

तीति गम्यते; एवमिहापीति चेत्, न, ततत्वमसीव्येकत्वोप- 

देशादधिकरणाधिकरतैन्यभेदानुपपत्तेः । तथा सदेकमेवाद्धि- 

तीयं सत्यमिति षष्ठे निर्धारितत्वात् । ‹ अदहयेऽनास्म्ये ' 

“न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य ` ‹ विज्ञातारमरे केन विजानी- 

यात् ' इल्यादिश्रुतिभ्यः स्वात्मनि दर नाद्यनुपपनत्तिः। यत्र इति 

विशेषणमनथकं प्राप्तमिति चेत्, न, अविद्याकृतमेद पेक्ष 
त्वात् , यथा सलैकस्वाद्वितीयत्ववुद्धि प्रकृतामपेक्य सदेकमे- 

वाद्धितीयमिति संख्याच्चनहमृप्युच्यत्े, एवं भूम्न्येकस्मन्नेव 

यत्र इति विशेषणम् । अविद्यावस्थायामन्यदशनाजुवादेन च 

भूम्नस्तदभावत्वलक्षणस्य विवक्षितत्वात् नान्यत्पश्यति इति 

विशेषणम् । तस्मात्संसार्यवहारो मून्चि नास्तीति समुदा- 

याथः । अथं यत्राविद्याविषये अन्योऽन्यनान्यत्पश्यतीति त- 

दर्पम् अविद्याकारूभावीययः ; यथा स्वप्नदृदयं वस्तु प्राक् 
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प्रवोधात्तत्काङभावीति, तद्वत् । तत एव तन्मय विनाशि 

स्वप्रवस्तुबदेव । तद्विपरीतो भूमा यस्तदसरवम् । तच्छब्दः 

अभृतत्वपरः ; स तर्हिं एवंलक्षणो भूमा हे भगवन् कस्मि- 

न्प्रतिष्ठित इति उक्तवन्तं नारदं प्रल्याह सनक्छुमारः-- स्वे 

महिश्रीति स्वे आत्मीये मदहिश्चि माहास्म्ये विभूतौ प्रति 

षितो भूमा । यदि प्रतिष्ठामिच्छसि कचित् , यदि वा 

परमाथेमेव प्रच्छसि, न मद्धर्न्यपि प्रतिष्ठित इति बूमः; 

अप्रतिष्ठितः अनाश्रितो मूमा कचिद्पीलय्थः ॥ 

गोअश्वमिह महिभल्याचक्षते दस्तिहि 
रण्यं दासमार्यं क्षेच्राण्यायतनानीति ना- 
हमेव व्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो 

न्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ।॥ २॥ 
यदि स्ममदिभ्रि प्रतिष्ठितः भूमा, कथं तश्यप्रतिष्ठ उच्य- 

ते? श्रणु-- गोअनश्धादीह महिमेयाचक्षते । गवश्चाश्वाश्च 

गोअश्चं इन्दरैकवद्धावः । सर्वत्र गवाश्वादि महिमेति प्रसि- 

द्धम् । तदाभितः तस्परतिष्ठश्चै्रो भवति यथा, नाहमेवं 
सखतोऽन्यं महिमानमाश्रितो भूमा चैत्रवदिति नबीभि, अल्ल 
हेतुसवेन अन्यो ह्न्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति व्यवहितेन संबन्धः । 

किष्वेवं ब्रवीमीति ह उवाच-- स एवेलयादि ॥ 

दति चतुर्विंदाखण्डभाष्यम् ॥ 



पञथविंशः खण्डः ॥ 

स॒ एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पञा- 

स्ख पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स 

एषेद्५ सवेमिव्यथातोऽहकारादेा एवा- 

हमेवाधस्ताददहसुपरिष्टादहं पश्चादहं पुर 

स्ताददं दक्षिणतोऽहञन्तरतोऽहमेवेद् 

सवेमिति ॥ १॥ 
कस्मात्पुनः कचिन्न प्रतिष्ठित इति, उच्यते-- यस्मात्स 

एव भूमा अधस्तात् न तन्यतिरेकेणान्य द्वियते यस्मिन्प्रति- 
ष्ठितः स्यात् । तथोपरिष्टादिलयादि समानम् । सति 

भूञ्चोऽन्यस्मिन् , भूमा हि प्रतिष्ठितः स्यात्; न तु तदस्ति । 

स एव तु सबैम् । अतस्तस्मादसौ न कचिसपरतिष्ठितः । “यत्न 

नान्यत्पदयति ' इलययधिकरणाधिकतेन्यतानिर्देशात् स एवाध- 

स्तादिति च परोश्चनिर्देशात् द्र्टुर्जीबादन्यो भूमा स्यादिल्या- 
शङ्का कश्यचिन्मा भूदिति अथातः अनन्तरम् अहंकारादेशः 

अहंकारेण आदिङयत इल्यहंकारादेशः । द््टुरनन्यत्वदशनार्थ 

भूमेव निर्दिं्यते अहंकारेण अहमेवाधस्तादिलादिना ॥ 
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अथात आत्मादे्ठा एवास्मेवाधस्ता- 
दात्मोपरिष्ादात्मा पश्चादात्मा पुरस्ता 
दात्मा द्क्षिणत्त आत्मोत्तरत आत्मेवेद्- 

५ सभ्रमिनि स वा एष एवं परयन्चेवं 
मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मकीड 
आत्मपिथुन आत्मानन्दः स खराङ्मव- 
ति तस्य सर्वेषु रोकेषु कामचारो भव- 
ति अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते 
श्लस्योका जवन्ति तेषा सर्वेषु लोक- 
हवकामचारो मवति ।॥ २॥ 

इति पश्विः खण्डः ॥ 

अहंकारेण देह दि सेघातोऽप्यादि ₹यतेऽविवेकिभिः इ- 

दयत: तदाङङ्का मा भूदिति अथ अनन्तरम् अल्मादेश्चः 

आत्मनैव केवखेन सत्सवरूपेण शुद्धेन आदिङयते । अत्मैव 

स्वेतः स्व॑म्-- इलेवम एकमज सर्वतो व्योमवत्पू्णम् 
अन्यद्यूल्यं पशयन् स वा एष विद्धान् मननविज्ञानाभ्याम् 

आत्मरतिः आत्मन्येव र्तिः रमणं यस्य सोऽयमात्मरतिः । 

तथा आस्मक्रीडः । देहमात्रसाघना रतिः बाद्यसाधना 

क्रीडा, छोके सखीभिः सखिभिश्च क्रीडतीति दशनात् । न 

तथा विदुषः; किं तरह, आत्मविज्ञाननिभित्तमेवोभयं भव~ 
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तील्य्थः । भिथरुनं दन्द्रजनितं सुखं तदपि दन्दरनिरपेक्षं 

यस्य विदुषः } तथा आत्मानन्दः, शब्दादिनिमित्तः आन- 

न्दः अविदुषाम्, न तथा अस्य विदुषः; किं तहि, आत्म- 

निभित्तमेव सर्वे सदा सवप्रकारेण च ; देहजीवितभोगादि- 

निमित्तबाह्यवस्तुनिरपेश्न इल्य्थः ¦ स॒ एवंलक्षणः विद्वान 

जीवन्नेव स््राराञज्येऽभिषिक्तः पतितेऽपि देहे खराडेव भ- 

वति । यत एवं भवति, तत एव तस्य सर्वेषु रोकेषु काम- 
५ 

चारो भवति । प्राणादिषु पूवेभूमिषु ‹तत्रास्य ' इति तावन्मा- 

त्रपरिच्छिन्नकामचारत्वमुक्तम् । अन्यराजत्वं च अथेप्राप्तम् , 

सातिशयत्वात् । यथाप्राप्रस्वाराञ्यकामचारत्ाजुवादेन तन्त- 

जरिवृत्तिरिदहोच्यते--स खराडित्यादिना। अथ पुनः ये अन्य- 

था अतः उक्तदशैनादन्यथा वैपरीदयेन यथोक्तमेव वा सम्यक् 

न विदुः, ते अन्यराजानः भवन्ति अन्यः परो राजा स्वामी 

` येषां ते अन्यराजानस्ते । किंच क्षय्यलोका; क्षय्यो रोको 

येषां ते क्षय्यलोकाः, भेदद्श्च॑नस्य अस्पविषयत्वात् , अल्पं 

च तन्म॒र्त्यमिलयवो चाम । तस्मात्र ये द्ैतदश्चिनः ते क्षय्य 
लोकाः स्वदक्षेनानुरूप्येणैव भवन्ति; अत एव तेषां सर्वेषु 
रोकेष्वकामचारो भवतति ॥ 

इति प्चविहाखण्डभाष्यम् ॥ 



षदवंशः खण्डः ॥ 

तखदहवा एतखेवं पदरयतं एवं म- 
न्वानशैवं विजानत आत्मतः प्राण 

आत्मत आरात्मतः स्मर आत्मत आ- 

काक आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्म- 

त॒ आविभोवतिरोभावावात्मतोऽन्नमा- 

त्मलो वलखमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्या- 

नमात्मतथिन्तमात्मतः संकल्प आत्मतो 

मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो 

न्ता आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदं ९ 

सयैमिति ॥ १॥ 
तस्य ह वा एतस्येत्यादि स्वाराल्यप्राप्नस्य प्रकृतस्य 

विदुष इत्यथः । प्राक्सदात्मविज्ञानात् स्वात्मनोऽन्यस्मात्सतः 

प्राणादेनौ मान्तस्योत्पत्तिप्रख्यावभूताम् । सदास्मविज्ञाने तु 

सति इदानीं स्वात्मत एव संवृत्तौ । तथा सर्वोऽप्यन्यो व्यव- 

हार आत्मत एव विदुषः ॥ 



४६६ छान्दोग्योपनिषद्धाप्ये [ख. 

तदेष छोको न पदयो खलत्युं परयति 

न रोगं नोत दुःखता सवं< ह पद्यः 
पयति सवेमाभ्रोति सदा इति स 
एकधा भवाति चिधा भवति पञ्चधा स- 

सधा नवधा चैव पुनञ्ैकादराः स्मतः 

चातं च दका चैकश्च सहस्राणि च विर 
दानिरादहारद्यद्धो सत्वद्युद्धिः सत्वद्यद्धौ 
धरुवा स्खतिः स्मतिलम्मे सर्वग्रन्थीनां 
विप्रमोक्चस्तस्मै सरदिनकषायाय तमस- 

स्पारं दोयनि भगवान्सनात्कुमारस्त ६ 
स्कन्द् इत्याचक्षते त स्कन्द् इत्याच- 

क्षते ॥ २॥ 

इति षदः खण्डः ॥ 

किंच तत् एतस्मिन्नर्थे एष शोकः मन्त्रोऽपि भवति- न 
पद्यः पञ्चयतीति पश्यः यथोक्तदक्श विद्वानिस्यर्थः, मृत्य 
सरणं रोगं उ्वरादि दुःखतां दुःखभावं चापि न परयति । 
सर्वं ह स्वमेव स पश्यः पश्यति आत्मानमेव } सर्धे ततः 
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५. ^ १8 सर्वमाप्नोति सर्वज्ञः सर्वप्रकारेरिति। किंच स विद्वान् प्राक्ख्- 

शिप्रसेदात् एकशचैव भवति ; एकधैव च सन् त्रिधादिमेदैरन- 

न्तभेदप्रकारो मवति सृष्टिक ; पुनः संहारकाटे मूरमेव 

स्वं पारमाथिकम् एकधामावं प्रतिपद्यते स्वतन्त्रे एव---इति 

विद्यां फेन प्ररोचयन स्तौति । अथेदानीं यथोक्ताया 

विद्यायाः सम्यगवभासकारणं मुखावभासकारणस्येव आ- 

दलस्य विशुद्धिकारणं साधनमुपदिर्यत--आहारजुद्धौ । 

आहियत इत्याहारः शब्दादिविषयविज्ञान भोक्तुर्भोगाय 

आहियते । तस्य विषयोपरन्धिरक्षणस्य विज्ञानस्य शुद्धिः 

आहारजचुद्धिः, रागदेषमोहदोषैरसंसष्टं विषयविज्ञानमियथैः । 

तस्यामाहास्जुद्धौ सत्यां तद्रतोऽन्तःकरणस्य सत्त्वस्य 
शुद्धिः भरैभैस्यं भवति | सन्त्वशुद्धौ च सतां यथावगते 

भूमास्मनि भ्रुवा अविच्छिन्ना स्पृतिः अविस्मरणं भवति । 
तस्यां च छब्धायां स्मृतिङम्भे सत्ति सवेषामविद्याक़ृतानथ- 

पाश्चरूपाणाम् अनेकजन्मान्तरालभवमावनाकठिनीकरृतानां 

हृदयाश्रयाणां ्रन्थीनां विप्रमोक्षः विकेषेण प्रमोक्षणं .विना- 

शो भवतीति । यत एतदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहारशुद्धिमूलं 

तस्मात्सा कार्यलयः ।. सर्व शाखरार्थमरोषत उक्त्वा आख्या- 

यिकाञ्ुषसंहरति श्रतिः-- तस्मै मदितकषायाय वाश्रौदि- 
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रिव कषायो रागद्धेषादिदोषः स्वस्य रज्ञनारूपत्वात् सः 

ज्ञानवैराग्याभ्यासरूपक्षारेण क्षाङितः भदित: विनाशितः 

यस्य नारदस्य, तस्मे योग्याय म्रदितकषायाय तमसः अवि- 

द्याठक्षणात् पारं परमार्थतत्त्वं दरयति दर्शितवानियर्थः । 

कोऽसौ १ भगवान् ‹ उत्पत्ति प्रख्यं चैव भूतानामागतिं 
गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति 

एवेधमौ सनाव्कुमारः । तमेब सनत्कुमारं देवं स्कन्द इति 
आचक्षते कथयन्ति तदिद्: । द्ि्वचनमध्यायपरिसमा- 
घ्यथेम् ॥ 

इति षट्विश्खण्डभाप्यम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगव- 

सपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरमगवतः कृतौ 

छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
--दनटष्यश्-- 

द्यपि दिग्देशकारादिभेदशल्यं ब्रह्म 

ˆ सत्. . . एकमेवाद्वितीयम् ` ‹ आल्मै- 

वेदं सवम् ̀ इति षष्ठसप्रमयोरधिगत- 

म्, तथापि इह् मन्दुद्धीनां दिग्देशा- 

दिमेदवद्भस्त्विति एवंभावित्ता बुद्धि 

न शक्यते सहसा परमाथौविषया कतुमिति, अनधिगम्य च 

बरह्म न पुरषाथसिद्धिरित्ि, तदधिगमाय हदयपुण्डरीकदेशः 

उपदेष्टव्यः । यद्यपि सत्सम्यक्भ्रययैकविषयं निगुगं च आ- 
स्मतत्त्वम् , तथापि मन्दबुद्धीनां गुणवच्वस्यष्टत्वात् सलयका- 

मादिगुणवत्तवं च बक्तन्यम् । तथा यद्यपि ब्रह्मविदां सत्यादि- 

विषयेभ्यः स्वयमेवोपरमो भवति, त्थाप्यनेकजन्मविषयसे- 

वाभ्यास्रजनिता विषयविषया तृष्णा न सहसा निवतेयितुं 

शक्यत इत्ति ब्रह्यचयीदिसाघनविशेषो विधातव्यः । तथा 

यद्यप्यास्मैकत्वविदां गन्तगमनगन्तव्याभावादविद्यादिशेष- 

स्थितिनिभित्तक्षये गगन इव विद्युदुद्भूत इब वायुः द्ग्धेन्ध- 
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न इव अभिः स्वात्मन्येव निवृत्तिः, तथापि गन्तृगमनादि- 

वासितबुद्धीनां हृदयदेशगुणविशिष्टव्रह्मोपासकानां मूधैन्यया 
साख्या गतिवक्तव्येयष्टमः प्रपाठक आरभ्यते । दिग्देरागु- 

णगतिफरभेदशन्यं हि परमाथेसदद्रयं ब्रह्म मन्दवुद्धीनाम- 

सदिव प्रतिभाति । सन्मागेस्थास्तावद्धवन्तु ततः शनैः पर- 

माथंसद्पि प्राहयिष्यामीति मन्यते श्रुतिः-- 

अथ यदिद्मस्मिन्त्रह्यपुरे ददर पुण्ड- 

रीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकारास्त- 

स्मिन्यद्न्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञा- 
सितव्यमिति ॥ १॥ 
अथ अनन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं दहरम् अल्पं पुण्डरीकं 

पुण्डरीकसदश्ं वेदमेव वेदम, दवारपाङादिमच्वात्। अस्मिन् 

ब्रह्मपुरे ब्रह्मणः परख पुरम्-राज्ञोऽनेकभ्रकृतिमद्यथा पुरम् , 

तथेदमनेकेन्द्रियमनोवुद्धिभिः स्वास्यथेकारिभियुक्तमिति त्र 
ह्यपुरम् । पुरे च वेदम राज्ञो यथा, तथा तस्मिन्त्रह्यपुरे 
सरीरे दहरं वेदम, ब्रह्मण उपरुन्ध्यधिष्ठानमियर्थः । यथा 

विष्णोः सारप्रामः । अस्मिन्हि स्वविकारशु्गे देहे नामरू- 

पव्याकरणाय प्रविष्रं सदाख्यं ब्रह्म जीवेन आत्मनेत्युक्तम् । 

तस्मादस्मिन्हदयपुण्डरीके वेश्मनि उपसंहृतकरणैरबाद्यविषय- 
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विरक्तैः विशेषतो ब्रह्मचर्यस्य साघनाभ्यां युक्तेः वक््यमाण- 

गुणवद्धथायमानैः ब्रह्मोपलभ्यत इति प्रकरणार्थः । दहरः 
अस्पतरः असिमिन्दहरे वेदमनि वेदनः अस्पस्वात्तद्न्तवेति- 
नो ऽस्पतरत्वं वेदमनः । अन्तराकाश्चः आका्ञाख्यं ब्रह्म । 
‹ आकारो तै नाम ' इति हि वक्ष्यति । आकाश्च इव अ- 

शरीरत्वात् सुष््मत्वसर्वगतत्वसामान्याज्च । तस्मिन्नाकाशचा- 

ख्ये यदन्तः मध्ये तदन्वेटभ्यम् । तद्वाव तदेव च विषेण 

जिज्ञासितव्यं गुवाश्रयश्रवणाद्युपायैरन्विष्य च साक्नात्कर- 

णीयमियथंः ॥ 

तं चेदरूयुयेदिदमस्मिनत्रह्मपर दहरं पु- 

ण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश्ः 

किं तद्च्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव 

विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूपात् ॥ २॥ 

तं चेत् एवभुक्तवन्तमाचार्यं यदि ब्रूयुः अन्तेवासिनश्चो- 
दयेयुः; कथम् १ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे परिच्छिन्ने अन्तः 

दहरं पुण्डरीकं वेदम, ततोऽप्यन्तः अस्पतर एव अकाः । 

पुण्डरीक एव वेइमनि तावक्कि स्यात् । किं ततो.ऽल्पतरे खे 

यद्धवेदिलयाहुः । दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विदयते, न 

किंचन विद्यत इत्यभिप्रायः । यदि नाम बद्रमाघ्रं किमपि 

8. ए. 1५. 1६ 
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विद्यते, किं सस्यान्वेषणेन विजिज्ञासनेन वा फं विजिज्ञा- 

सितुः स्यात् १ अतः यत्तत्रान्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं वान 

तेन प्रयोजनमित्युक्तवत स॒ आचार्यो नरूयादिति श्रुतेवे- 
चनम् ॥ छ 

पावान्वा जयमाकारस्तावागषाऽन्त- 

हदय आकाङ् उमे अस्मिन्यावाप्राथिवी 

न्तरेव समादिते उभावभ्रिख्च वायुश्च 
सूयोचन्द्रमसावुभौ विद्युन्क्षच्राणि यचा- 
खेहास्ति यच्च नास्ति सव तद्स्मिन्समा- 
हितमिति ॥३॥ 
शणुत--- तत्र यद्भूय पुण्डरीकान्तःस्थस्य खस्याल्पत्वात्त् 

तत्खमत्पत्तरं स्यादिति, तदसत् । न हि खं पुण्डरीकवेदम- 

गतं पुण्डर कद् स्पतरं मत्वा अवोचं दहरो ऽस्मिन्नन्तराकार्च 

इति । किं तर्हि, पुण्डरीकमस्पं तदनुविधायि तत्स्थमन्तः- 

करणं पुण्डरीकाकारपरिच्छन्नं तस्मिन्विशुद्धे संहृतकरणानां 

योगिनां स्वच्छ इवोदके प्रतिबिम्बरूपमादश्चे इव च शुद्धे 
स्वच्छं विज्ञानञ्योतिःखरूपावभासं तावन्मात्रं ब्रह्मो परुभ्यत 

इति दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश्च इत्यवोचाम अन्तःकरणःपाधिनि- 

मित्तम् । स्वतस्तु याबान्व्ै प्रसिद्धः परिमाणतोऽयमाकाशः 
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= तिकः, तावानेषोऽन्तट्टेदये आकाश्चः यस्मिन्नन्वष्ञ्यं 
7 [4 

विजिज्ञासितव्यं च अवोचाम । नाप्याकाङ्ातुस्यपरि- 

माणस्वमभिप्रेय तावानिस्युच्यत्ते ।. किं तर्हि, ब्रह्मणो- 

ऽनुरूपस्य दृष्टान्तान्तरस्याभावात् । कथं पुनन आका- 

शसममेव ब्रह्मेयवगम्यते, (येनावृतं खं च दिवं महीं चः, 

° तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकारः संभूतः, * / एतस्मश्च 

खस्पक्षरे गाग्याकाश्चः' इदयादिश्रतिभ्यः | किं च उभे 
अस्मिन्द्रावाप्रथिवी ब्रह्माकारो बुद्धश्च प्राधिविशिष्टे अन्तरेव 

समाहिते सम्यगाहिते भ्थिते। ‹ यथा वा अरा नाभो ' इत्युक्तं 

हि; तथा उभावभनिश्च बायुश्चेलयादि समानम । यच्च अस्य 

आत्मन आत्मीयस्वेन देहवतो ऽस्ति बिद्यते इह रोके । तथा 

यश्च॒ आत्भीयस्वेन न विद्यते । नष्टं भविष्यच्च नास्तील्यु- 

च्यते । न तु अलन्तमेवासत् , तस्य हद्याकाञ्चे समाधाना- 

नुपपत्तेः ॥ 

तं चेद्रयुरास्मि «अदिं ब्रह्मपुरे सबै 

समाहित सर्वाणि च भूतानि स्वै च 

कामा यदेतल्ञरा बवाप्रोति प्रध्वसते 

वा {क ततातादराष्यत इत । ४॥ 

तं चेत् एवमुक्तवन्तं ब्रूयुः पुनरन्तेवाक्िनः-- अस्मत् 
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यथोक्ते चेत् यदि ब्रह्मपुरे तब्रह्मपुरोपलक्षितान्तराकाज्ञे 

इयथः । इदं सवै समादितं सवौणि च भूतानि सव च 
कामाः । कथमाचार्येणानुक्ताः कामा अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ? 

यैष दोषः । यश्च अस्य इहास्ति यच्च नास्तीद्युक्ता एव हि 

आचार्येण कामाः । अपि च सववेशब्देन च उक्ता एव 

कामाः । यदा यस्मिन्काटे एतच्छरीरं बह्मपुराख्यं जरा 

यङीपलितादिखक्षणा वयोहानिवी आप्राति, शखादिना वा 

बृक्णं प्रध्वंसते विखंसते विनश्यति, किं ततोऽन्यदति- 

शिष्यते घटाध्रितक्चीरदधिक्ञेदादिवत् घटनाशे देहनाशे 

ऽपि देदाश्यमुत्तरोत्तरं पूवैपूवेनाश्चाज्नहयतीलयभिप्रायः । एषं 

प्राप्रे नादो किं ततोऽन्यत् यथोक्तादतिशिष्यते अवतिष्ठते, न 

किंचनावतिष्ठतत इयभिप्रायः ॥ 

स बथान्नास्य जरथेतज्चीयति न वधे- 
नास्य हन्यत एतत्स ब्रह्मपुरमस्मि- 

न्कामाः समाहिता एष आत्मापहतपा- 

ष्मा विजरो बिसृत्युर्विं्ोको विजिघः- 
त्सोऽपिपासः सलयकामः सवयसंकल्पो 
यथा दयेवेह प्रजा अन्वाविक्ान्तिं यथानु- 

चासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्तियं 
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जनपदं च क्षेत्रभागं तं तस्रेवोपजीवन्ति ॥ 

एवमन्तेवासिभिश्चोदितः स आचार्यो ब्रूयात् तन्मतिम- 

पनयन । कथम् १ अस्य देहस्य जरया एतत् यथोक्तमन्तरा- 

काराख्यं बह्म यस्मिन्सर्वं समाहितं न जीर्यति देहवन्न 

विक्रियत इलः । न च अख वधेन शखादिघातेन एतद्ध- 

न्यते, यथा आकाशम् ; किमु ततोऽपि सुक्ष्मतरमरान्दमस्पद 

नरह्म देहेन्द्रियादिदोवैन स्प्ररयत इत्यर्थः । कथं देहेन्द्रिया- 

दिदोषैनं स्प्ह्यत इति एतस्मिन्नवसरे वक्तव्यं प्राप्रम , तस 

छृतव्यासङ्गो मा भूदिति नोच्यते । इन्द्रविरो चनाख्याथिका- 

यामुपरिष्टाद्रक्ष्यामो युक्तितः । एतरेसलयम वितथं ब्रह्मपुरं 

जह्यैव पुरं ब्रह्मपुरम ; शरीराख्यं तु ब्रह्मपुरं नद्मोपरक्षणा- 

त्नात् । तत्तु अनृतमेवः ‹ वाचारम्भणं विक्रासे नामधेयम्" 

इति श्रतेः । तष्िकारे अयृतऽपि देशङ्धे ब्रह्मोपरभ्यत 

इति ब्रह्मपुरभिस्युक्तं व्यावहारिकम् । सलं तु त्रह्मपुरमेत- 

देव ब्रह्म, सर्व॑व्यवहारास्पदत्वात् । अतः असिमन्पुण्डरीको- 

पलाक्षिते ब्रह्मपुर स्वँ कामाः, ये बहिभेवद्धिः प्रा्यन्ते, वे 

अस्मिन्नेव स्वात्मनि समाहिताः । अतः तत्पाप्टयुपायमेवा- 

नुतिष्ठत, बाह्यविषयतृष्णां ल्यजत इयभिप्रायः । एष आस्मा 

भवतां स्वरूपम । शणुत तस्य रक्षणम-- अपहतपाप्मा, 
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अपहतः पाप्मा, धमौधमीख्यो यस्य॒ सोऽयमपहतपाप्मा । 

तथा विजरः विगतजरः विमृत्युश्च । तदुक्तं पूवमेव न बधे- 

नास्य हन्यत्त इति ; किमर्थं पुनरुच्यते १ यद्यपि देहसंबन्धि- 

भ्यां जरामृत्युभ्यां न संबध्यत, अन्यथापि संबन्धस्ताभ्यां 

स्यादिलयाशङ्कानिवृत्त्यथम् । विशोकः विगतश्चोकः । शोको 

नाम इष्टादिवियोगनिमिन्तो मानसः संतापः । विजिघत्सः 

विगतादनेच्छः । अपिपासः अपानेच्छः । ननु अपहतपाप्म- 

त्वेन जरादयः रोकान्ता; प्रतिषिद्धा एव भवन्ति, कारण- 

प्रतिषेधात् । धमौधमेकार्या हि ते इति । जरादिश्रतिषेप्ेन 

वा धर्माघर्मयोः कायामावे विद्यमानयोरप्यसत्समस्मित्ति 

प्रथक्प्रतिषेधोऽनथेकः स्यात्। सलयमेवम् › तथापि घमेका्य- 

नन्द्व्यततिरकेण स्वाभाविकानन्दो यथेश्वरे, ‹ विज्ञानमानन्दं 

ब्रह्म ' इति श्रुतेः, तथा अध्मकार्यजरादिव्यतिरकेणापि 

जरादिदुःखस्वरूपं स्वाभाविकं स्यादिलयाशङ्कयेत । अतः 

युक्तस्तन्निवरत्तये जरादीनां धमौधमोस्यां प्रथक्प्रतिषेधः | 

जरादि्रहणं सवैदुःखोपलक्षणार्थ॑म् । पापनिभित्तानां ` तु 

दुःखानामानन्याल्रयेकं च तस्रतिषेधस्य अङ्क्यत्वात् सवै- 

दुःखप्रतिषेधार्थं युक्तमेवापहतपा प्मत्ववचनम् । सला: अविं- 

तथाः कामाः यस्य सोऽयं सयकामः । वैत्तथा हि संशा 
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रिणां कामाः; : इश्वरस्य तद्विपरीताः । तथा कामहेतवः 

संकल्पा अपि सला; यस्य स सयसरंकर्पः । संकस्पाः 

कामाश्च शुद्धसत्योप।धिनिमित्ताः ईश्वरस्य, चिव्रगुवत्; न 

स्वतः "नेति नेति › इत्युक्तत्वात् । यथक्तछक्षण एष अत्मा 
विज्ञेयो गुरुभ्यः शाख्तश्च आत्मसवेद्यतया च स्वाराञ्यका- 

: । न चेद्धिज्ञायते को दोषः स्यादिति, श्यूणुत अत्र दोषं 

दृष्टान्तेन--~ यथा दयेव इह रोके प्रजाः अन्वाविश्चन्ति अजु- 

वर्तन्तः यथानुद्च।सनम् ; यथेद् प्रजाः अन्यं स्वामिनं मन्य 

मानाः तश स्वाभिनो यथा यथ्राञुश्चासनं तथा तथान्वा- 

विशन्ति । किम् यं यमन्तं प्रयन्तं जनपदं क्षेत्रभागं 

च अभिकामा अ्थिन्यः मवन्ति आत्मबुद्धयनुरूपम् ; तं 

तमेव च प्रयन्तादिम् उपजीबन्तीति । एष दृष्टान्तः 

[= 1 

अस्वातन्त्यद्षं प्रति पुण्यफखोपभोगे ॥ 

तव्यधह् कमेजितो रोकः क्षीयत एव. 
मेवा पुण्यजितो लोकः क्तीयते तद्य 
इहात्मानमनजुचिच्य ब्जन्त्येताभ् स 

स्यान्कामा स्तवा. सर्वषु लोकेष्वकाम- 
चारो यवदयथ य इहात्मानमनुविद्य ्रज- 

न्येता< श सल्यान्कामास्स्तेषा सर्वेषु 
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लोकेषु कामचारो मवति ॥ ६ ॥ 

हाति प्रथपः खण्डः ॥ 

अथ अन्यो दृष्टान्तः तरक्षयं प्रति तद्यथेहेयादिः । तत् 

तच्र यथा इह लोके तासामेव स्वाम्यसुञ्चासनानुव्तिनीनां 

प्रजानां सेवादिज्ितो छोकः परार्धीनोपभोगः क्षीयते अन्त- 

वान्भवति । अथ इदानीं दष्टीन्तिकमुपसंहरति-- एवमेव 

अमुत्र अ्निहोत्रादिपुण्यजितो छोकः पराधीनोपभोगः क्षी- 

यत एवेति । उक्तः दोषः एषामिति विषयं द्रौयति-- तद्य 
इत्यादिना । तत् तत्र ये इह अस्मिंहोके ज्ञानकर्मणोरधिक्रताः 

योग्याः सन्तः आत्मानं यथोक्तरक्षणं शाख्राचा्योपदिष्टम- 

ननुविद्य यथोपदेशमनु स्वसंवे्यतामक्त्वा व्रजन्ति देहाद- 

स्मासप्रयन्ति, य एतांश्च यथोक्तान् सलयान् सलयसंकटपका- 

यौ स्वात्मस्थान्कामान अनुविद्य जन्ति, तेषां सर्वेषु 
लोकेषु अकामचारः अस्वतन्बता मवत्ति--- यथा राजाुशा- 

सनासुवतिनीनां प्रजानामि; । अथ ये अन्ये इह रोके 

आत्मानं शाख्राचार्योपदेशमनुविद्य स्वात्मसंवेद्यतामापाद्य 

ब्रजन्ति यथोक्तांश्च सलान्कामान् , तेषां सर्वेषु छेकेषु का- 

मचारो भवति -- राज्ञ इव सार्वभौमस्य इह रोके ॥ 

इति प्रथमखण्डभाष्यम् 



दवितीयः खण्डः ॥ 

स यदि पितृलोककामो भवति सं- 
कर्पादेवास्य पितरः ससुत्तिष्ठन्ति तन 

पित॒लोकेन संपन्नो महीयते । १॥ 
कथं सर्वेषु खोकेषु कामचारो भवतीति, उच्यते- य 

आटमानं यथोक्तछक्षणं हृदि साक्षाच्छरृतवान् वक््यमाणत्रह्म- 

चयीदिसाधनसंपन्नः मन् तरस्थांश्च सल्यान्कामान् ; स यक्त- 

देहः यदि पितृखोककामः पितरो जनयितारः त एव सुख- 

हेतुत्वेन भोग्यस्वात् छोका उच्यन्त, तेषु कामो यस्य तैः 

पितृभिः संबन्धेच्छा यस्य भवति, तस्य॒ संकल्पमाच्रादेव 

पितरः समुत्तिष्ठन्ति आत्मसंबन्धितामापच्न्ते, विद्धस- 

त्वतया सयसंकल्पत्वात ईश्चरस्येव । तेन पितृखोकेन भोगेन 

संपन्नः संपत्तिः इष्टप्राप्निः वया सम॒द्धः महीयते पूज्यते बधते 

वा महिमानमनुभवति ॥ 

अथ यदि मातलोककामो भवति सं 

कल्पादेवास्य मातरः सस्चुत्तिष्ठन्ति तेन 

मातलोकेन संपन्नो महीयते ॥ २॥ 

अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति सं- 
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कल्पादेवास्य भ्रातरः सख॒त्तिष्ठन्ति तेन 

भ्रात॒लोकेन संपन्ना महीयते ॥ ३॥ 

अथ यदि खश्लोककामो भवति सं- 

कल्पाद्वास्य खसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन 

खशल्ोकेन संपश्चो मदहीयने ॥ ४ ॥ 

भथ यदि सखिलोककामो भवति 

संकल्पादेवास्य मखाय: समुत्तिष्ठन्ति , 

` तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ५॥ 

अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भ 

वति संकल्पाद्वाख गन्धमाल्ये ससुत्ति- 

 छटतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो मही- | 

यते । द॥ | | ` 

अथ यद्मन्नपानलोककामो मवति सं- 

कल्पादेवास्यान्चपाने ससुत्तिष्टतस्तनान्न- 

पानलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ७ ॥ 
अथ यदि गीतचादिच्रलोककामो 

भवति संकल्पादेवास्य गीतवादिच्रे समु 
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च्िषए्ठतस्तेन गीतवादिच्रलोकेन संपन्नो 

महीयत ॥ ८ ॥ 

अथ यदि ख्रीलोककामो भवति संक- 

ल्पादेवास्य ख्िघः समुत्तिष्ठन्ति तेन 

खरीलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ९ ॥ 
समानमन्यत् । मातरो जनयिच्यः अतीताः सुखदेतु- 

भूताः सामथ्यत् । न हि दुःखहेतुभूतासु भरामसुकरादिज- 
न्मनिमित्तासु मावषु विद्युद्धसच्छस्य योगिनः इच्छा तत्स- 

बन्धा वा युक्तः | 

यं यमन्तमभिकामो मवति यं कामं 

कामयते सोऽस्य संकल्पादेव ससुत्तिष्ठाति 

तेन संपन्नो महीयते ॥ १० ॥ 

इति द्वितीयः खण्डः ॥ 

ये यमन्तं प्रदेश्चममिकामो भवति, यंच कामं काम- 

यते यथोक्तव्यतिरेकेणापि, सः अस्यान्तः प्राप्ुमिष्टः कामश्च 

संकर्पादेव समुत्तिष्ठयस्य । तेन इच्छाविघाततया अभि- 

प्रेताथंप्राप्या च मंपन्नो महीयते इत्युक्तार्थम् ॥ 

इति द्वितीयखण्डमभाष्यम् ॥ 



तृतीयः खण्डः ॥ 

त इम सत्याः कामा अद्रतापिघाना- 

स्तेषा५ सलत्याना< सतामदतमपिधानं 
यो यो दछस्येतः चैति न तमिह दद्दीनाय 
लभते ।॥ १॥ 

यथोक्तात्मध्यानसाधनानुष्ठानं प्रति साधकानामुत्साह- 

जनना्थमनुकोशन्याह-- कष्टमिदं खलु वतेते, यत्सवात्मस्थाः 

शक्यत्राप्या अपि त इमे सलयाः कामाः अचृतापिधानाः, 

तेषामात्मस्थानां स्वाश्रयाणामेव सतामनृतं बाद्यविषयेषु 

सत्यन्नभोजनाच्छादनादिषु वृष्णा तन्निमित्तं च स्वेच्छप्र- 

चारत्व मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादन्रतमिव्युच्यते । तन्निमित्तं 

सलयानां कामानामप्राप्निरिति अपिधानमिवापिधानम् । क- 

थमनृतापिधाननिमित्तं तेषामदलाम इति, उच्यते--यो यो 

हि यस्मादस्य जन्तोः पुत्रो भ्राता वा इष्टः इतः अस्माह्ो- 

कात् प्रैति प्रगच्छति म्रियते, तमिष्टं पुत्रं भ्रातरं वा 
स्वह्ृदयक्राश्े विद्यमानमपि इह पुनर्दशेनायेच्छन्नपि न 
खमते ॥ 
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अथ ये चास्येह जीवाय च चेत्ता थ- 

चान्यदिच्छन्न खमते से तद्र गत्वा 
विन्दतेऽत्र द्यस्यैते सत्याः कामा अचता- 

पिधानास्तद्यथापि दिरण्यनिधि निहि 

तभक्षेचज्ञा उपयुपरि संचरन्तो न चि 
न्देयुरेवमेवेमाः सवौः प्रजा अहरहगेच्छ- 
न्त एतं ब्रह्यलोकं न विन्दन्यच्तेन हि 

प्रत्यूढाः ॥ २॥ 

अथ पुनःये च अस्य विदुषः जन्तोर्जीवाः जीबन्तीह 
पुत्राः भाल्ादयो वा, ये च प्रेताः मृताः इष्टाः संबन्धिनः, 

यच्चान्यदिहि छोके ` वस्ान्नपानादिं रलानि वा वस्तिच्छन् 

न छभते, तत्सवैमत्र हृद याकाश्चाख्ये ब्रह्मणि गला यथो- 

क्तेन विधिना विन्दते रमते । अत्र अस्मिन्दादाकारे 

हि यस्मात् अस्य ते यथोक्ताः सयाः कामाः बरैन्ते अनर 

तापिधानाः । कथमिव तदन्याय्यभिति, उच्यत्ते-- तत् तत्र 

यथा ` हिरण्यनिधिं हिरण्यमेव पुनग्रहणाय निधातभिः 

निधीयत इति निधिः तं हिरण्यनिधिं निहितं भूमेरघस्ता- 

निशिप्तम् अक्षेवज्ञाः निधिशेनिधिक्षे्नमजानन्तः ते निधेः 
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[क उपयुपरि संचरन्तोऽपि निधि न चिन्दयुः गक्यवेदन- 

मपि, एवमेव इमाः अिद्यावयः सवौ इमाः प्रजाः 

यथोक्तं हृद्याकाद्चाख्यं ब्रह्मरोकं ब्रह्मैव छोकः बह्मखाकः 

तम् अहरहः प्रहु गच्छन्तोऽपि सुषुप्रकाे न चिन्द्न्ति 

न छभन्ते--एषोऽहं ब्रह्मरोकभावमापन्नोऽस्म्ययति । अ- 

सतेन हि यथोक्तेन हि यस्मात् प्रत्यूढाः हृताः, स्वरूपाद- 

विद्यादिदोषेबदिरपकृष्टा इयर्थः । अतः कष्टमिदं वर्वते 

जन्तूनां यत्स्वायत्तमपि ब्रह्म न छभ्यते इययिप्रायः ॥ 

सचा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव 
निरुक्त ५ ह्ययमिति तस्माद्धदयमहरह- 
चो एवंवित्स्वर्भं लोकमेति ॥ ३ ॥ 

सवै यः ‹ आत्मापहतपाप्मा ` इति प्रकृतः, मे-शब्देन तं 
स्मारयति । एषः विवक्षित आत्मा हदि हृदयपुण्डरीके 

आकशशब्देनामिहितः । तस्य एतस्य हृदयस्य एतदेव 
निरुक्तं निवेचनम् , नान्यत् । हृदि अयमात्मा वर्तत इति 
यस्मात् › तस्माद्धुद्यम् , हृदयनामनिवेचनप्रसिद्धधापि खह- 
द्ये अप्मेयवगन्तव्यभित्यभिप्रायः। अहरद प्रयम् एवंवित् 
हृदि अयमात्मेति जानन् स्वर छोकं हाद ब्रह्म एति अरत्तिप- 
यते । नु अनेवंबिद्पि सुषु्नकाले हार्द जह्य प्रतिपद्यते एव, 
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: सत्ता सोम्य तदा संपन्नः इप्युक्तस्वात् । बाढमेवम् , 

तथाप्यस्ति विशेषः-- यथा जानन्नजानंश्च सर्वो जन्तुः 

सद्भ्चैव, तथापि तत्त्वमसीति प्रतिबोधितः विद्धान्-सदेव 

नान्योऽस्मि- इति जानन् सदेव भवति ; एवमेव विद्धा- 

नविद्धौश्च सुपु यद्यपि सत्सं पद्यते, तथाप्येवंविदेव स्वरी 

छोकमेतीस्युच्यते । देहपातेऽपि विद्याफढस्यावहय भावित्वा- 

दिव्येष विरोषः ॥ 

अथ य एष संप्रसादाऽस्माच्छरीरा- 

` त्सयुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रू- 

` पेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचै- 

तदसतममयमेतट्रदह्यति तस्य ह वा एत- 

स्य ब्रह्मणो नाम सलयसिति ॥ २ ॥ 
सुपुप्रकाे खेन आत्मना सता संपन्नः सन् सम्यक्म्र- 

सीदतीति जाग्रव्खग्रयोिषयेन्द्रिय सयोगजाते काट्ुष्यं जहा- 

तीति सप्रसादशब्दो यद्यपि सव्जन्तूनां साधारणः, तथापि 

एवंवित् खर्म लोकमेर्दवीति प्रकृतत्वात् एष संभ्रसाद् इति 

संनिहितवदयन्नविसेषात्् सः अथेदं शरीर हिसा अस्माच्छ- 

रीराद्समुस्थाय शरीरात्मभावनां परियञ्येत्यथः । न तु 

आसनादिव ससुत्थायेति इह युक्तम्, स्वेन रूपेणेति वि 
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षणात्-- न हि अन्यत उत्थाय स्वरूपं संपत्तव्यम् । स्वरू- 

पमेव हि तन्न भवति प्रतिपत्तव्यं चेत्स्यात् । परं परमात्म- 

छक्षणं विज्ञत्रिस्वभावं ज्योतिरुपसंपद्य स्वास्थ्यमुषगस्येत्ये- 

तत्त । स्वेन आस्मीयेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, प्रागेतस्याः 
स्वरूपसंपत्तेरबिद्यया देहमेव अपरं रूपम अत्मत्वेनोपगत 

इति तदपेक्षया इदमुच्यते-- स्वेन शूपेणेति । अशरीरता हि 

आत्मनः स्वरूपम । यत्छं परं ज्योतिः स्वरूपमापद्यते संप्रसा- 

दः; एष आस्मेति ह् उवाच--स ब्रूयादिति यः श्रलया नियुक्तः 

अन्तेवासिभ्यः । किं च एतदस्रतम अविनाशि भूमा (यो 
वै भूमा तदगरतम् * इत्युक्तम् । अत्त ॒एवाभयम् , भून्नो 

द्वितीयामावात् । अत्त एतद्भद्यति । तस्य ह वा एतस्य 

ह्मणो नाम अभिधानम् । किं तत् सलयमिति। सयं 

हवि अवितथं ब्रह्म । ¦ तत्सं स आत्मा इति हि उक्तम् । 

अथ किमर्थमिदं नाम पुनरुच्यते १ तदुपासनविधिस्तुयथेम्॥ 

तानि इ वा एतानि च्रीप्यक्षराणि 
सतीयमिति तव्यत्सत्तदखृतमथ यत्ति 
तन्मल्यैमथ यद्यं तेनोभे यच्छति यद्ने- 
नोते यच्छति तस्माद्यमहरहवी एवं- 
वित्स्वर्ग लोकमेति ॥ ५ ॥ 

इति तृतीयः खण्डः ॥ 
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तानिह वा एतानि ब्रह्मणो नामाक्षराणि त्रीण्येतानि 

सतीयमिति, सकारस्तकारो यमिति च | ईकारस्तकारे उ- 

चारणार्थोऽलुबन्धः, हृख्वेनैवाक्षरण पुनः प्रतिनिर्दशात् । तेषां 
तन् तत्र यत् सत् सकारः तदमृतं सद्रह्य --अगृतवाचकलवा- 

द्मृत एव मकारस्तकारान्तो निरषटः । अथ यत्ति तकारः 

तन्म्येम । अथ यत् यम् अक्षरम , तेनाक्षरेणाश्रतमलयांख्ये 

पूर्वे उभे अक्षरे यच्छति नियमयत्ति वश्चीकरोयात्मनेयथंः । 

यत् यस्मात् अनेन यभिदयेतेन उभे यच्छति, तस्मात् चम् । 

संयत इ हि एतेन यमा लक्ष्येते । ब्रह्मनामाभ्नरस्यापि 

इदमसरतत्वादि घमेवक्वं महाभाग्यम्, किञुत नामवतः-- 

इ्युपास्यत्वाय स्तूयते ब्रह्म नामनिवेचनेन । एवं नामवतो 

वेत्ता एवंबित् । अहरहव एवंविल्स्व्म छोकमेती्युक्ताम् ॥ 

दति तृतीयखण्डमाष्यम् ५ 

३. ए. 1४. }9 



चतुथः खण्डः ॥ 

अथ य आत्मा स सेतुर्विधरतिरेषां 
लोकानामसंमदाय नेत सेतुमहोरात 
तरतो न जरा न श्रत्युने चछोको न सुक्रतं 
न दुष्करुत ९ सर्वै पाप्मानोऽतो निवतन्ते 
ऽपहतपाप्मा द्यष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ 

अथ य आत्मेति । उक्तखक्षणो यः संप्रसादः, तस्य 

स्वरूपं बक््यमाणैरुक्तेरनुक्तेश्च गुणैः पुनः स्तूयते, ब्रह्मचय- 

साधनसंबन्धाथम् । य एषः यथोक्तछक्षणः आत्मा, स॒ स- 

तुरिव सेतुः । विधृतिः विधरणः । अनेन हि सर्व जगद्रणौ- 

श्रमादिक्रियाकारकफलादिमेदनियनैः करौरनुरूपं विदधता 

विधृतम् । अध्रियमाणं हि इंश्ररेणेदं विश्वं विनयेद्यतः, 

तस्मात्स सेतुः विधृतिः । किमर्थ स सेतुरिति, आह-- एषां 

भूरादीनां खोकानां ककेक्मेफलाश्रयाणाम् असंभेदाय अवि- 
दारणाय अविनाश्चायेत्येतत् । किंविषिष्टश्वासौ सेतुरिति, 

आह-- नेतम् , सेतुमात्मानमहोरात्रे सवस्य जनिमतः प- 

रिच्छेदके सती नैतं तरतः । यथा अन्ये संसारिणः काडेन 

अहोरात्रादिरक्षणेन परिच्छेदा, न तथा अयं कारूपरिच्छेय 

इत्यभिप्रायः, ‹ यस्मादवौक्संबस्सरोऽहोभिः परिषरतते ' इति 
्रूयन्तरात् । अत एव एनं न जरा तरति न प्रा्नोति । 
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तथाः न म्रसयुः न शोकः न सुतं न दुष्कृतम , सुकृतदुष्कृते 

धर्माधर्मौ । प्रापिरत्र तरणशब्देन अभिप्रेता, नातिक्रमणम् ! 

कारणं हि आतमा । न शाक्य हि कारणातिक्रमणं कर्तुं का- 

येण अहोरात्रादि च सर्व सतः कार्यम् । अन्यन हि अन्य- 

स्य प्रा्निः अतिक्रमणं वा क्रियेत, न तु तेनैव तस्य । नहि 

घटेन मृखराप्यते अत्िक्रम्यते बा। यश्चपि पूम् ८य आत्मा- 
पहतपाप्मा ' इयादिना पाप्मादिभ्रतिषेध उक्त एव, तथापीहायं 

विशोेषः-न तरतीति प्रापिविषयत्वं प्रतिषिध्यते | तन्न अति- 

शेषेण जराद्यभावमाच्रयुक्तम् । अहोरघ्रा्या उक्ता अनुक्ताश्च 

अन्ये सर्वे पाप्मानः उच्यन्ते; अतः अस्मादात्मनः सेतोः 

निववैन्ते अग्राप्यैबेलयर्थ; । अपहतपाप्मा हि एष ब्रह्मैव 

लोकः ब्रह्मखोकः उक्तः ॥ 

तस्माद्वा एत सेतुं तीत्वोन्धः सन्न- 
नन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवत्युप- 
लापी सन्ननुपतापी भवति तस्मादा एत. 

सेतु तील्वौपि नक्तमहरेवाक्िनिष्पय्ते 
सक्रदि भातो द्येवैष ब्रह्मलोकः ॥ २॥ 

यस्माच्च पाप्मकायंमान्ध्यादि शरीरवतः स्यात् न त्व- 

शरीरस्य, तस्माद्वा एतमास्माने सेतुं तीत्व प्राप्य अनन्धो | 
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मवति देहवृत््े पूवमन्धोऽपि सन् । तथां विद्धः सन् देह्- 

वत्वे स. दहबियोगे सेतुं प्राप्य अविद्धो भवति । तथोपता- 

पी रोगाद्युपतापवान्सन अलुपतापी भवति । किंच यस्माद्- 

हारात्रे नस्तः सेतौ, तस्माद्वा एतं सेतुं तीत्वीं प्राप्य नक्त- 

मपि तमोरूपं रात्रिरपि सर्वमहरेवाभिनिष्पद्यते ; विज्ञघ्या- 

तसञ्योतिःस्वरूपमहरिबाहः सदैकरूपं विदुषः संपद्यत इ्य- 
थः !, खकृद्धिभातः सदा विभातः सदैकरूपः स्वेन रूपेण 

एष ब्रह्मलोकः ॥ 

` तव्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्भेणानुषि- 
` न्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मराकस्तेषा सर्वेषु 

` लोकषु कामचारो जवलि ॥ ३ ॥ 
इति चतुथः खण्डः ॥- `: 

तत् तनैव सति एतं यथोक्त ब्रह्मलोकं. ब्रह्मचर्येण स्री 

विषयत्ष्णाल्यागेन. .शाखाचार्योपदेश्चमनुविन्दन्ति स्वात्मसं- 

वेद्यतामापादयन्ति ये, तेषामेव. जह्य चय॑साधनवतां ब्रह्मवि- 

दाम एष ब्रह्मछोकः, नान्रेषां सखरीविषयसंप्कजाततृष्णानां 

जद्मविदामपी्थः । तेषां स्वेषु रोकेषु कामचारो भवती- 
स्युक्ताथम् । तस्मात्यरमम एतस्साघनं ब्रह्मचर्य ब्रह्मविदामि- 

खसिप्रायः ॥ 
इति चतुर्थ॑खण्डभाष्यम् ॥ 



पञ्चमः खण्डः ॥ 

य आत्मा सेतुस्वादिगुणैः स्तुतः, तत्प्राप्रये ज्ञानसहका- 

रिसाधनान्तरं ब्रह्मचर्य्यं विधातव्यमिलाह । ̀  यज्ञादिभिश्च 
तर्स्तौति कतव्या्थ॑म-- 

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते त्रह्यचर्मेव 

तद्रह्मचयेण् दयेव या ज्ञाता तं विन्दते 
ऽथ यदिष्टमिलाचक्षते ब्रह्मचथमेव तद्र 
-हचयण दयं वद्ात्मानमसुविन्द्ते ॥ १ ॥ 

. भथ यद्यज्ञ इन्याचक्षते रोके परमपुरुषार्थसाधनं कथ- 
यन्ति शिष्टाः, ¦ तद्भद्यचयंमेव । यज्ञस्यापि यत्फङं -तत् बह्म- 
चयेवार्हभते ; अतः यज्ञोऽपि ब्रह्मचयेमेवेति प्रतिपत्तव्यम् । 
कथं ्ह्मचर्य यज्ञ इति, आह्-- ्रह्मचयेणैव हि . यस्मात् 

योज्ञातास तं ब्रह्मरोकं यज्ञ्यापि पारम्पर्येण फठभूतं 
विन्दते रभते, ततो यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति । यो ज्ञाता- 

इलक्षरानुचृत्तेः यज्ञो ब्रह्मचयेमेव । अथ यदिष्टमिलयाचक्षते, 
जद्यचर्यमेव तत् । कथम्? ब्रह्मचर्थेणैव साधनेन तम् 

द्रम इष्टा पूजयित्वा अथवा एषणामः आत्मविषथां कृत्वा 
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तमात्मानमन्ुविन्दते । एषणादिष्टमपि ब्रह्मचर्यमेव ॥ 

अथ यत्सच्नायणमिल्याचक्षते बह्मचये 
मेव तद्रह्यचर्थेण दयेव सत आत्मनख््राणं 
विन्दतेऽथ यन्मौनमिव्याचक्षते ब्रह्मचर्भ 
मेव तद्रद्यचयेण दय वात्मानभनुविद्य 

मनुते ॥२॥ 
अथ यत्सत्रायणमित्याचश्रते, जद्यचर्यमेव तत् । तथा 

प्त्तः पररस्मादात्मनः आत्मनन्चाणं रक्षणं ब्ह्मचयंसाघनेन 

विन्दते । अतः सन्रायणशब्दमपि ब्रह्मचर्यमेव तत् | अथ 
यन्मौनमिलयाचक्चते, ब्रह्मचर्यमेव तत्; बह्मचयेनेव साधनेन 
युक्तः सन् आत्मानं शाखाचायाभ्यामनुवि् पश्चात् मनुते 
ध्यायति । अतो मौनशब्दमयपि ब्रह्मचय॑मेव ॥ 

अथ यद्नाक्रकायनमित्याचक्षते ब्रह्म 
चयेमव तदेष ह्यात्मा न नदयत्ति यं ज- 
हचयणानु विन्दतेऽथ यद्रण्यायनमिलया- 
चक्षते ब्रह्मचथैमेव तद्र ह तवै ण्य 
आणेवौ ब्रह्मरोके तृतीयस्यामितो दिवि 
तदैरं मदीय सरस्तदश्वत्थः सोमसवन- 
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स्तदपराजिता पूब्रह्मणः प्रप्ुविमित 

हिरण्मयम् ॥ ३ ॥ 

अथ यद्नाशकायनमिल्याचश्चते, ब्रह्मचयमेव तत् । 
यमात्मानं ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते, स एष हि आत्मा 

बरह्मचयैसाधनवतो न नश्यति; तस्मादनाश्चकायनमपि ब्र 

ह्यचयेमेव । अथ यद्रण्यायनमियाचक्रते, ब्रह्मचर्यमेव 

तत् । अरण्यराञ्ययोरणवयोत्रह्यचयवतोऽयनाद्रण्यायनं ब- 

दचयेम् । यो ज्ञानाद्यज्ञः एषणादिष्टं सतसख्राणात्सन्रायणं 

मननान्मौनम् अनश्चनादनासकायनम् अशण्ययोर्गमनाद्र- 

ण्यायनम् इत्यादिभिमेहद्धिः पुरुषार्थसा धनैः स्तुतत्वात् बह्म- 

च्य परमं ज्ञानस्य सहकारिकारणं साधनम्- इयतो ब्रह्म 

विदा यन्तो रक्रणीयमियथेः। ततत् तत्र हि बह्मखेके 

अरश्च ह वै प्रसिद्धो ण्वश्च अणेवौ समुद्रौ समुद्रोपमे का 

सरसी, तृतीयस्यां भुबमन्तरिक्षं च अपेक्ष्य तृतीया चौः 

तस्यां तृतीयस्याम् इतः अस्माह्ठोकादार्य गण्यमानायां 

दिवि । तत् तत्नैव च रम् इरा अन्नं तन्मयः एेर; मण्डः 

तेन पूणैम् ठेर मदीयं तदुपयोगिनां मदकरं हेरषोस्पादकं 

सरः । तत्रैव च अश्व्थो वक्षः सोमसवनो नामतः सोमो- 

ऽमृतं तज्निस्चवः अमृतस्रव दूति वा । तत्रैव च ब्रह्मलोके 
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ब्रह्मचर्यसाधनर हितेत्ैहयचय॑स्राधनवद्भयः. अन्यैः न जीयत 

इति अपराजिता नाम पू: पुरी ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य । 

बरह्मणा च प्रमुणा विकषेषेण मितं निमितं तच्च हिरण्मयं 

सौवण प्रभुविमितं मण्डपभिति वाक्यरोषः ॥ 

तद्य एवैतावरं च ण्यं चाणेवौ ब्रह्य 
रोके ब्रह्मचर्येणानुचिन्दन्ति तेषामेवेष 

ब्रह्मलोकस्तेषा९ सर्वेषु लोकेषु काम- 
चारो भवति ॥ ४॥ 

हति पश्चमः खण्डः ॥ 

तत तत्र ब्रह्मलोके एताव्णवौ यावरण्याख्यावुक्तौ ब्रह्म- 

चर्येण साधनन अनुविन्दन्ति ये, तेषामेव एषः यो व्या- 

ख्यातः ब्रह्मलोकः । तेषां च ब्रह्मचयंसाधनवतां ब्रह्मविदां 

सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवति, नान्येषामन्रह्मचयैपराणां 

बाह्यविषयासक्तबुद्धीनां कदाचिदपीलयर्थः ॥ ¦ 

नन्वत्र ‹ त्वमिन्द्रस्त्वं यमस्त्वं वर्णः ` इद्यादिभि्यथा 

कञ्चित्स्तूयते महार्हः, एवमिष्टादिभिः शब्दैः न र्त्यादिवि- 
षयतृष्णानिवृत्तिमाघरं .्तुवयरहम् ; किं तरि, ज्ञानस्य मोक्च- 

साधनत्वात् तेदेबेष्टादिभिः स्तूयत इति केचित् । न, 
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स्त्यादिवाह्यविषयतृष्णापहृतचित्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञा- 

नालुंपपत्तः) `“ पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मार्पराङ्प- 

इयति नान्तयात्म॒न् ' इत्यादिश्रुतिस्मकिरतेभ्यः । ज्ञानसह- 

कारिकारणं स्भ्यादिविषयतृष्णानिवृत्तिसाधनं बिधातव्यमे- 

वेति युक्तैव तत्स्तुतिः । नलु -च यज्ञादिभिः स्तुतं ब्रह्मच- 

येमिति यज्ञादीनां पुरुषा्थेसाघनत्वं गम्यते । सव्यं गम्यते, 
न स्वि ब्रह्मलोकं प्रति यज्ञादीनां साधनत्वमभिग्र्य 

यज्ञादिभि््रह्यचर्यं स्तूयते ; किं तर्हि, तेषां प्रसिद्धं पुरुषाथ- 

साधनत्वमपेक्ष्य । यथेन्द्रादिभिः राजा, न तु यन्रेन्दरादीनां 

व्यापारः तत्रैव राज्ञ इति- तद्त् ॥ 

य इमेऽणवादयो ब्राह्मलौकिकाः संकल्पजाश्च पित्रादयो 

भोगाः, ते करं पाथिवा आप्याश्च यथेह लोके टदयन्ते तद्र- 
देर्णववृ्नपूःस्वणंमण्डपानिः आहोभ्वित्त मानसम्रलययमात्राणी - 

ति । किंचातः १ यदि पार्थिवा आप्याश्च स्थूलाः स्युः, 

ह्याकाशे ममाधानानुषपत्तिः । पुराणे च मनोमयानि ब्रह्म 

रोके शरीरादीनीति वाक्यं विरुभ्येत ; ‹अश्लोकमहिमम्ः 

इत्याद्याश्च श्तयः । ननु समुद्राः सरितः सरांसि वाप्यः 

कूपा यज्ञा वेदा मन्त्रादयश्च मूर्तिमन्तः नह्याणञुपतिष्ठन्ते 

इति मानसत्वे विरुध्येत पुराणस्मृतिः । ने, मूत्तिमन्वे भ्रसि- 
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द्रूपाणामेव तत्र गमनानुपपत्तेः । तस्मासखरसिद्धमृत्तिन्यति- 

रेकेण सागरादीनां मूत्यैन्तरं सागरादिभिरुपानत्तं ब्रह्मोक- 
गन्तृ कल्पनीयम् 1 तुल्यायां च कस्पनायां यथप्रसिद्धा एव 

मानः आकारः पुंरूयाथा मूतेयो युक्ताः कल्पयितुम् , 

मानसदेहानुशूप्यसंबन्धोपपत्तेः । दष्टा हि मानस्य एव 

आकारवलयः पुंत्याद्या मूतेयः स्वप्रे । ननु ता अनृता 

एव ; "त इमे सयाः कामाः" इति श्रुतिः तथा सति 

विरुध्येत । न, मानसग्रययस्य सत्त्वोपपत्तेः । मानसा 

हि प्रययाः श्जीपुरुषाद्याकाराः स्वत्रे दृश्यन्ते । ननु जाभ्र- 

द्वासनारूपाः स्वप्रहरयाः, न तु तन्न स्न्यादयः स्वप्रे वि- 

दन्ते । अलयस्पमिदमुच्यते । जाग्रद्िषया अपि मानसश्र- 

लययाभिनिकत्ता एव, सदीक्षाभिनिव्रत्ततेजोवन्नमयत्वाजाग्र- 

द्विषयाणाम् । संकस्पमूरा हि रोका इति च उक्तम् ` सम- 

कटेपतां द्ावप्रथिवी ` इद्यल । मवेश्चृतिपषु च प्रत्यगात्मन 

उत्पत्तिः प्रख्यश्च तत्रैव . स्थितिश्च ' यथा वा अरा नाभौ' 

इत्यादिना उन्च्यते । तस्मान्मानसानां बाह्यानां च विषंया- 

णाम् इतरतर कार्यकार णत्व मिष्यत एव बीजाङ्कूरवत् । यश्चपि 

बाह्या एव मानसाः मानसा एव च बाह्याः, नानृतत्वं तेषां 

कदाचिदपि स्वात्मनि भवति । नतु स्वप्रे दष्टाः प्रतिबुद्धस्या- 
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चता भवन्ति विषयाः । सलयभेव । जग्रद्रोधापेश्षं तु तदनर- 

तत्वं न स्वतः । तथा स्वप्रबोधपेक्षं च जाघ्रदृष्टविषयानूततवं 

न स्वतः । विशेषाकारमच्रं तु सर्वेषां भिथ्याप्रययनि- 

मिन्तमिति वाचारम्भणं विकारो नामधेयमनृतम्, त्रीणि 

रूपाणीयेव पत्यम् । तान्यप्याकारविशोषत्तोऽन्रतं सखतः 

सन्मात्ररूपतया सत्यम् । भगक्सदात्मप्रतिवोधात्खविषयेऽपि 

सवै सत्यमेव स्वप्रहरया इवेति न कथ्िद्धिरोधः । तस्मा- 

नमानसा एव ब्राह्मलौकिका अरण्यादयः संकल्पजाश्च पित्रा- 

दयः कामाः । बाद्यविषयभोगवदद्ुद्धिरदितस्वाच्छुद्धसन््व- 

संकल्पजन्या इति निरतिश्चयसुखाः सलयाश्च ईश्वराणां भव- 

न्तीदयर्थः । मत्सत्यासप्रतिवोधेऽपि रज्ज्वामिव कल्पिताः 

सर्पादयः सदालसस्वरूपतामेव प्रतिपद्यन्त इति सदात्मना 

सला एव भवन्ति + 

इति पञ्चमखण्डमाभ्यम् ॥ 

४4 



षष्ठः खण्डः ॥ 

यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथोक्तगुणविरिष्टं रह्म ब्रह्मचया- 
धा र ५ ५ 

दिसाघनंसंपन्नः यक्तबाह्यविषयानृततृष्णः सन् उपास्ते, तस्येयं 

मूधेन्यया नाङ्या गतिवेक्तव्येति नाडीखण्ड आरभ्यत-- 

, अथ या णता इद्यस्य नाड्यस्ताः प 

इ्लस्याणिभ्चस्ति्ठन्ति शुद्धस्य नीरस्य 
पीतस्य लोहितस्येलसौ वा आदिलयः पि- 

ङ एष द्ुङ्क एष नीट एष पीत एष 

लोहितः ॥ १॥ 

अथ या एताः वक्ष्यमाणाः हृदयस्य पुण्डरीकाकारत्य 

ज्रह्योपासनस्थानस्य संबन्धिन्यः नाड्यः हृदय मांसपिण्डात्स- 

वैतो विनिःसताः आदिलमण्डलादिव रदमयः, ताश्चैताः 

पिङ्गरस्य वणंबिशेषविरिष्टस्य अणिन्नः सुक्ष्मरसस्य रसेन 

पृ्णीः तदाकारा एव तिष्ठन्ति वतैन्त इत्यथैः । तथा शुकस्य 
नीलस्य पीतस्य रोहितस्य चं -रसंस्य पूर्णा इति सवत्र 
अध्याहायेम् । सौरेण तेजसा पिन्ताख्येन पाकाभिनिरबृत्तेन 

कफेन अल्पेन संपर्कात् पिङ्गलं भवति सौरं तेजः पित्ताख्य- 
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मर । तदेव च. बातभूयस्स्वात् नीरं भवति ।. तदेव च कफ- 
भूयस्त्वात् शम् । कफेन समतायां पीतम् ! शोणितवाहू- 

ल्येन रोहितम् । वैयकाटरा वे्णविशेषा . अन्वेष्टव्याः कथं 

भवन्तीति ।. शरुतिस्तराह--आद्वियसबन्धादेव तत्तेजसो ना- 
९, 

डीष्वनुगतस्यैते वणैविशेषा इति । कथम् १ असौ वा आ- 

दियः पिङ्गलो वणैतः, एष आदिल: शु्ोऽप्येष नीरू एष 

पीत एष छोहित आदिय एव ॥ 

तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ 

गच्छतीमं चासु चैवमेवैता आदिव्यस्य 

रमय उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चासु 
चासुष्मादादित्यात्प्तायन्ते ता आसु ना- 

डीषु खता आभ्यो ` नोडीभ्य; प्रतायन्ते 
तेऽसुष्मिन्नादित्ये खसाः ॥२॥ | 

` तस्याध्यात्मं नाडीभिः कथं संबन्ध इति, अचर दृष्टा 

न्तमाह-- तत् तत्र. यथा लोके महान् विहतीणैः पन्था 

महापथः: . आततः व्याप्तः उभौ प्रामौ गच्छति इमं च संनि- 

दितम् असुं च विमर्ष दूरस्थम् , एनं यथा दृष्टान्तः महा, 
पथः, म प्रामौ प्रविष्टः, एवमेश्नैताः आदित्यस्य रदमयः 
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उभौ लोकौ अमुं च आदिस्यमण्डलम् इमं च पुरुषं गच्छ- 
न्ति उभयत्र प्रविष्टाः । यथा महापथः ¡ कथम् १ अमुष्मा- 

दादित्यमण्डङात् प्रतायन्ते संतता भवन्ति । ता अध्यात्म 

मासु षिङ्गलादिवणीसु यथोक्तासु नाडीषु सप्राः गताः 

प्रविष्टा इयथः । आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते प्रवृत्ताः संता- 

-नभूताः सव्यः ते अमुष्मिन् । रहमीनाञ्ुभयलिङ्गत्वान ते 

इत्युच्यन्ते ॥। 

तच्यत्रैतत्छुखः समस्तः संप्रसन्नः स्वभ्र 

न विजानायासु तदा नाडीषु खसो म 
तितं न कथन पाप्मास्पृश्ति तेजसा 

हि तदा संपन्नो भवति ॥ ३॥ 

तत् तत्र एवं सति यत्र यस्मिन्काले एतत् स्वपनम् अयं 

जीवः सुपो भवति । स्वापस्य द्विप्रकारत्वाद्रिशेषणं समस्त 

इति । उपसंहृतसबवैकरणडृत्तिरियेतत् । अतः बाद्यविषयसंपक - 

जनि्तकाछुष्याभावात् सम्यक् प्रसन्नः संप्रसन्न भवति । अत 

एव स्वम्रं विषयाकाराभ्यसं सानसं स्वग्रप्रययं न विजानाति 

-नालुभवतीलर्थः । यदैवं सुपो भवति, आसु सौरतेजःपू्णासु 
यथोक्तासु नाडीषु तदा सप्र: प्रविष्टः, नाडीभिद्धीरभूताभिः 

-हृदयाकाश्ं गतो भवतीयथेः । न हि अन्यन्न सत्संपत्तेः 



६.] अष्टमोऽध्यायः । ५०३ 

स्वप्रादशेनमस्तीति सामर्थ्यात् नाडीष्वित्ति सष्ठमी तृतीयया 

परणस्यत । तं खता संपन्नं न कश्चन न कश्चिदपि धसौध- 

मरूपः पाप्मा स्पृशतीति, स्वरूपावम्थितत्वात् तदा आत्मन; । 

देहेन्द्रियविशिष्टं हि सुखदुःखकायप्रदानेन ̀  पाप्मः स्परशातौीति, 

न तु सत्संपन्नं स्वरूपावस्थं कश्चिदपि पाप्मा स्प्ुुत्सहते, 

अविषयत्वात् । अन्यो हि अन्यस्य विषयो भवति, न सन्यत्वं 

केनचित्कुतश्चिद्पि सत्संपन्नस्य । स्वरूपग्रच्यवनं तु अप्मनो 

जाग्रत्स्वप्रावस्थां प्रति गमनं बाह्यविषयप्रतिबोधः अविद्याका- 

मकमैबीजस्य ननद्यविदयाहुवाशादाह निमिन्तमित्यवोचाम ष्च 
एव ; तदिहापि प्रत्येतव्यम् । यदेवं सुः, सौरेण तेजसा 
हि नाङ्यन्तर्मतेन सवैतः संपन्न; व्याप्तः भवति । अतः 

विशेषेण चक्षुरादिनाडद्रारैबौद्यविषयभोगाय अप्रखतानि क~ 
रणानि अस्य तदा भवन्ति । तस्मादयं करणानां निरोघात् 

स्वात्मन्येवावस्थितः स्वप्नं न विजानातीति युक्तम् ॥ 

अथ यचरैत्तद्बङिमानं नीत्तो भवति 

तमभित आसीना आहुजीनासि मां 
जानासि मामित्ति स यावद्स्माच्छरीरा- 

दनुत्करान्तो भवति ताचज्ञानाति ॥ २ ॥ 

तत्न एवं सतति, अथ यन्न यस्मिन्काे अबङिमानम् 



५०४ छान्दोम्योपनिषद्धाष्ये [ख. 

शा + अवरूभावं देहस्य रोगादिनिमित्तं जरादिनिमित्तं वा कृशी- 
पै 

मवम् एतत् नयनं नीतः प्रापितः देवदत्तो भवति सुमूषुयदा 

भवतीः । तमभितः सेतो वेष्टयित्वा आसीना ज्ञातयः 

आहुः-- जानासि मां तव पुरं जानासि मां पितरं च 

इव्यादि । स भ॒मूषुः यावदस्माच्छरीरादनुत्कान्तः अनिगेतः 

भवति तावत्पूत्रादीश्लानाति ॥ 

अथ यतैतदस्माच्छरीराहुत्कामल्ययरै- 

तैरेव ररिमाभिरूध्वमाक्रमते स ओिति 

वा होद्धा मीयते स यावल्क्षप्येन्मनस्ता- 
बद्ादिल्यं गच्छत्येनद्वै खल्नु. खोकद्ारं 
चिदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम् ॥ ५॥ ` 
अथ यत्र यदा, एतत्क्रियाविरोषणमिति, अस्माच्छरीरादु- 

त्करामति, अथ तदा एतैरेव यथोक्ताभिः. रदिमभिः ऊर्ध्व 
माक्रमते .यथाक्मजितं लोकं प्रैति अविद्वान् । इतरस्तु 

विद्वान् यथोक्तसाधनसंपन्नः स ओमिति ओंकारेण आत्मानं 

ध्यायन् यथापूर्वं वा ह एव, उद्वा ऊर्व वा विद्रश्ेत् इतर- 

स्िर्यङव्यभिप्रायः ¡ मीयते प्रमीयते गच्छतीदयथैः । स वि- 

दान् उक्रमिष्यन्यावल्श्षप्येन्मनः यावता कठेन मनसः 

पः -खात् ;: तावता काठेन आदित्यं गच्छति प्रा्रोति क्षिप्रं 
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गच्छतीद्यथः, न तु तावतैव कालेनेति विवक्षितम् । किमथमा- 

दिलं गच्छतीति, उच्यते- एतद्र खलु प्रसिद्धं ब्रह्मरटोकस्य द्वारं 
य आदिः ; तेन द्वारभूतेन ब्रह्मलोकं गच्छति निद्धान ¡ अतः 
विदुषां प्रपदनम् , प्रपद्यते ब्रह्मखोकमनेन द्वारेणेति प्रपदनम् । 

निरोधनं निरोधः अस्मादादिव्यादविदुषां भवतीति निरोधः, 

सौरेण तेजसा देहे एव निरुद्धाः सन्तः मूधैन्यया नाञ्या 
नोत्करमन्त एवेशः, ‹ विष्वङ्ङन्या ” इति करोकान ॥ 

तदेष शोकः । काते चैका च हृदयस्य 
नाड्यस्तासां सूवौनमभिनिःखतैका । न 
योध्वमायन्नसतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उ- 
त्कमणे भवन्त्युत्कमणे भवन्ति ॥ दै ॥ 
तत् तस्मिन् यथोक्तेऽर्थे एष शाको मन्त्रो मवति---शतं 

च एका एकोत्तरशतं नाञ्यः हृदयस्य मांसपिण्डभूतस्य 
संबन्धिन्यः प्रधानतो भवन्ति, आनन्त्यादेहनाडीनामं । ता- 

सामेका मूर्ानमभिनिः सता विनिगैता । तयोध्वेमायन गच्छ - 

न् अमृतत्वम् अग्ृतभावमेति 1 विष्वक् नानागततयः नियेग्वि- 

सर्पिण्य उष्वेगाश्च अन्या नाञ्यः मवन्ति संसारगमनद्वार- 

भूताः; न त्वमृतत्वाय ; किं ति, उत्रमणे एव उत्कान्य- 

थमेव भवन्तीय्थैः । द्विरभ्यासः प्रकरणसमाप्त्यथैः ॥ 
इति षष्ठखण्डभाष्यम् ॥ 

४. ए. 1*. 20 



सप्तमः खण्डः ॥ 

°अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरार्समुस्थाय परं 

ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति हो- 

वाचैतदमृतमयमेतद्रद्य ` इत्युक्तम् । तत्र कोऽसौ संम्रनाद्ः ? 

कथं वा तस्याधिगमः, यथा सोऽस्माच्छरीयत्समुत्थाय परं 

ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्प्यते ? येन स्वरूपेणाभि- 

निष्पद्यते सं किंक्चण आत्मा? मंप्रसादस्र च देहसवन्धीनि 

पररूपाणि, ततो यदन्यत्कथं स्वरूपम इति एतेऽथा वक्तव्या 

इत्युत्तो ग्रन्थ आरभ्यते । आख्यायिका तु विदाप्रहणसं- 

प्रदानविधिप्रदक्च॑नाथ विधास्तुयथा च-- राजसेवितं पा- 

नीयमितिवत् । 

थ आत्लापहतपाप्मा तिजरो विसु 

त्युर्विखेक्मे विजिघत्सोऽपिपासः सखलय- 

कामः खलयसक्धस्यः सोऽन्यदछन्यः सविं 

जिज्ञासितव्यः सख सन्ध लोकाना 
ष्ोनि स्वाथ क्रासाय्यस्वश्ात्ययमनु 
विद्ध धिजानानीति द परसापदि रसा ॥ 

य आस्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृस्यु्धिश्लोको विजि- 
घत्स।ऽ(पपासः सत्यकामः सत्यक्चकस्पः, यस्योपाक्तनाय 
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उपर्ब्ध्यथं हृदयपुण्डरीकमभिहितम ›, यस्मिन्कामाः समा- 

हिताः सत्याः अनरतामिधानाः, यदुपासनसहभावि ब्रह्मचर्यं 

साधनञुक्तम , उपासनफलरभूतकामप्रतिपत्तये च मूर्धन्यया 

नाख्या गतिरमिहिता, सोऽन्वेष्टव्यः काखाचार्योपदेरौक्ञा- 

तव्यः स विदयेबण ज्ञातुमेष्टव्यः विजिज्ञासितव्यः स्वसवे्यता- 

मापाद्यितव्यः । किं तस्यान्वेपणाद्विजिज्ञासनाच्च स्यादिति; 

उच््यते-- स सर्वश्च छोकानाप्रोति सवी कामान्; 

तमात्मानं यथोक्तेन प्रकरेण शाख्ाचार्योपदेशनेन अन्विष्य 

विजानावि स्वमवेद्तामापाद्यति, तम्य एतत्स्वंरोककामा- 

वाप्रिः सवौत्मता फलं भवतीति ह किल प्रजापतिरुवाच । 

अन्वेष्टव्यः विजिज्ञासितव्य इति च एष नियमविधिरेव, न 

अपूर्वविधिः । एवमन्वेष्ठव्यो विजिज्ञाक्षितन्य इयथः) दष्टा- 

धस्वादृन्येप 1 जिःकलमयो; । दृष्टाथत्वं चं दसैधिष्यति 

८ नाहखन् सोपय परतानि' इन्यनेन असक्रत् । पररूपेण च 
(~ 

देहादिधःप्वसस्यस्ःनस्य अटनः स्वरूपाक्वेणमे निषरी- 
(~ (~. {> भ 

ताधिगमनिवृन्तिरेष्ठ फलमिति नियमाथंतैव अस्य विषेयुक्ता; 
(; 

न व्व्िहोत्ारदीनाभिव अपूव्ैविधित्वमिह् संमवति ॥ 

क क क 

लद्ए्सम टदन्परा अनलुुलुषधम् त 

य लाद नवदासमि स 
९ च्छु ५८१५ (६ 4१५६५ प दवन ८{ < 
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त्मानमन्विष्य सर्वाश लोकानाभ्नोति 
सवौ ५ अ कामानितीन्द्रो हैव देवानाभ- 
भिप्रवत्राज विरोचनोऽखराणां तौ दासं 
विदानावेव समित्पाणी प्रजापनिसखका- 

छामाजग्मतुः ॥ २॥ 
तद्धोभये इसयाद्याख्यायिकाप्रयोजनमुक्तम । तद्ध किख 

प्रजापतेवैचनम् उभये देवासुराः देवाश्वाञ्ुराश्च देवासुराः 

अलु परम्परागतं स्वकर्णगोचरापन्नम अनुबुबुधिरे अनुबुद्धब- 

न्तः । ते च एतत््मरजापातिवचो बुद्धा किमङ्ुवन्निति, उच्यते- 

ते ह उचुः उक्तवन्तः अन्योन्यं देवाः स्वपरिषदि असुरा 

श्च--हन्त यदि अनुमतिर्भवताम् , प्रजापतिनोक्त तमात्मा- 

नमन्विचछिमः अन्वेषणं कुमः, यमात्मानमन्विष्य स्वश्च 

खोकानाप्रोत्ि स्वश्च कामान्- इत्युक्त्वा इन्द्रः हैव राजैव 

स्वयं देवानाम् इतरान्दे वांश्च भोगपरिच्छदं च सर्व स्थापयित्वा 

शरीरमात्रेणेव प्रजापतिं प्रति अभिप्रवत्राज प्रगतवान् , तथा 

विरोचनः अस्युराणाम् । विनयेन गुरवः अभिगन्तव्या 

इत्येतद शयति, बरल्ोक्यराञ्याच गुरुतरा ति्यति, यतः देवा- 

सुररजौ महार्ह भोगार्हौ सन्तौ तथा गुरुमभ्युपगतवन्तौ । 
तौ ह किर असंविदानावेव अन्योन्यं सेविद्मङ्ु्बाणौ विद्या- 
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फलं प्रति अन्योन्यमीष्यौ दशीयन्तौ समित्पाणी समिद्धार- 

हस्तौ प्रजापतिमकाश्चमाजगमलु; आगतवन्तौ ॥ 

तौ ह द्वाचनि4रातं वषौणि ब्रह्मचयै- 
सूषतुस्तौ ह प्रजापतिरुवाच किभिच्छ- 
न्ताववास्तमिति तौ होचतुयै आत्माप- 
हतपाष्मा विजरा विमरत्युविकोको वि- 
जिघत्सोऽपिपासः सलयकालः सलयसंक- 

ल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः 

स सवी लाकानाभ्नोति सवो का- 
मान्यस्तमात्मानमनुषिद्य विजानातीति 

भगवनोा वचो वेद्यन्ते नसिच्छन्ताव- 

चास्तमिनि ॥ 
तौ ह गत्वा द्वात्रिंशतं वषौणि शुश्रूषापरौ मूर्वा रह्म 

चर्थम उषतुः उषितवन्तौ । अभिप्रायज्ञः प्रजापतिः तावु 

वाच--किमिच्छन्तौ किं प्रयोजनमभिप्रेय इच्छन्तौ अवास्तम् 
उषितवन्तौ युवामिति । इत्युक्तौ तौ ह उचतुः--य आत्मे- 

यादि भगवता चचचो वेदयन्ते शिष्टाः, अतः तमात्मानं ज्ञातु- 

मिच्छन्तौ अवास्तमिति । यद्यपि प्राक्प्रजापतेः समीपागम - 
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नात् अन्योन्यमीष्यीयुक्तावभूताम् , तथापि विदयाप्राप्निप्रयोज- 

नगीरबात् यक्तसागद्रषमोहेष्यीदिदोषावेव भूस्वा ऊषतुः ब्रह्म 
चर्य प्रजापतौ । तेनेदं प्रख्यापितमात्मविद्यागौरवम् ॥ 

लौ इ प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि 

पुरुषो ददयत एष आत्मेति होवाचेतद्- 

सतम भयमतदह्रद्येलयथ योऽय भगवोऽप्सु 

परिख्यायते यखायमाद् कतम एष 

इयेष उ एवेषु सर्वैष्वन्तेषु परिख्यायत 

इति होवाच ॥ ४ ॥ 

इति सप्रमः खण्डः ॥ 

तौ एवं तपस्विनौ शुद्धकस्मषौ योग्यौ उपठक््य प्रजा- 

पतिरूवाच ह्-- य एषोऽक्षिणि पुरुषः निवृत्तचक्चुभिृदि- 

तकषायैः हर्यते योगिभिद्रा, एष आत्मापहतपाप्मादिगुणः; 

यमवोचं पुरा अहं यद्विज्ञानात्सवैरोाककामावाप्तिः एतदशरतं 
भूमाख्यम् अत्त एवाभयम् , अत एव ब्रह्म चृद्धतममिति | अथे- 
तस्मजापतिनोक्तम् अक्षिणि पुरुषो टद्श्यते इति वचः श्रत्वा 

छायारूपं पुरुषं जगृहतुः । गृहीसा च दृढीकरणाय प्रजापतिं 
ृष्टवन्तो-- अथ योऽयं हे भगवः अप्सु परिख्यायते परि 
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समन्तात् ज्ञायते, यश्चायमादर्ञे आत्मनः प्रतिबिम्बाकारः 

परिख्यायते खद्धादौ च, कतम एष एषां भगवद्धिरक्तः, किं 

वाएक एव सर्वेष्विति । एवं प्रष्टः प्रजापतिरुवाच-- एष 

उ एव यश्चक्षुषि द्रष्टा मयोक्तं इति । एतन्मनसि कृत्वा एषु 

सर्वेष्वन्तेषु मध्येषु परिख्यायत इति ह उवाच ॥ 

नज्ु कथं युक्तं शक्िष्ययोर्विपरीतग्रहणमनुज्ञातु प्रजापतेः 

विगतदोषस्य आचार्यस्य सतः £ सलयमेषेम् , नाजुज्नातम् । 

कथम् १ अआस्मन्यध्यारो परितप।ण्डियमहत््ववोद्धूत्वौ हि इन्द्र 

विरोचनौ, तथेव च प्रथितौ रोके; तौ यदि प्रजापतिना 

“मदौ युवां विपरीतम्राहिणै' इत्युक्तौ स्याताम् ; ततः तयोश्चि- 
ते दुःखं स्यात् ; तज्ननिताच्च चित्तावसाद्रात् पुनःप्रश्चश्रवण- 

ग्रहणावधारणं प्रति उत्माहविघातः स्यात्त ; अतो रक्षणीयो 

शिष्याविति मन्यते प्रजापततिः । गृहीतां त्वत् , तदुदलराव- 

रृष्टान्तेन अपनेष्यामीति च । नु न युक्तम एष उ एव इयनृतं 

वक्तुम । न च अनृतमुक्तम् । कथम् १ आत्मनोक्तः अक्षि- 

पुरुषः मनसि संनिहिततरः श्िष्यगृहीताच्छायात्मनः; 

सर्वेषां चाभ्यन्तरः ^ सान्तर: ` इति श्रतेः ; तमेवावोचत् 
एष इ एव इति ; अतो नानृतसमुक्तं प्रजापतिना ॥ 

इति सप्रमखण्डभा्यम् ॥ 



अष्टमः खण्डः ॥ 

तथा च तयोर्विपरीतग्रहणनिवृत्य्थं हि आद-- 

उदशराव आल्नानमवेक्ष्य यदात्मनो 

न विजानीथस्तन्मे प्त्रूतमिति तौ दोद- 

चारावेऽचक्चांचक्राते तो ह प्रजापतिरवाच 

कि पदयथ इनि नौ होचतुः सयमेवदमा- 
वां मगव आत्मानं पडयाव आ लोमभ्य 

आ नखभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 

उदश्रवे उदकपूर्णे शरावादौ आत्मानमवेक्ष्य अनन्तरं 

यन् तत्र आत्मानं पश्यन्तौ न विजानीथः तन्मे मम प्र 

रुतम् आचक्षीयाथाम्- इत्युक्तो तौ ह् तथैव उदशारावे अवे- 

क्षाचक्रति अवेक्षणं चक्रतुः। तथा कृतवन्तौ तौ ह प्रजापति- 

रुवाच-- किं पश्यथः इति । ननु तन्मे श्र्रूतम् इ्युक्ता- 

भ्याम् उदशरावे अवेक्षणं करत्वा प्रजापतये न निवेदितम 

इदमावाभ्यां न चिदितमिति, अनिवेदिते च अज्ञानहेतौ 
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ह प्रजापतिरूवाच---किं परयथ इत्ति, तन्न कोऽभिप्राय 
[+ न (१ ५ 

इति; उच्यते--नैवे तयोः इदमावयारविदितमिलयारशङ्का 

अभूत् , छायत्मन्यास्मप्रलययो निश्चित एव आसीत् । 
[9 येन वक्ष्यति "तौ ह शान्तहृदयौ प्रवत्रजतुः ` इति । न हि 
भ ४8१ 

अनिश्चिते अभिग्रतार्थे प्रशचान्तहृदयत्वसुपपद्यते । तेन नो चतुः 

इद मावाभ्यामविदितमिति। विपरीतभ्राहिणौ च रिष्यौ असु- 

पेक्रणीयौ इति स्वयमेव पप्रच्छ-किं प्र्यथः इति; विपरी- 

तनिश्चयापनयाय च वक््यति ‹ साष्वकुचरतौ ` इव्येवमादि । 

तौ ह् उचतुः--स्वमेवेदम् आवां भगवः आत्मानं पयावः 

आ लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति, यथेव आवांदहे 

भगवः लोमनखादिमन्तौ स्वः, एवमेवेदं छोमनखादिसदहित- 

मावयोः प्रतिरूपमुदश्चरावे पडयाव इति ॥ 

लौ ह प्रजापतिरुवाच साध्वरुक्रनौ 
सुवसने परिष्कृतौ भूत्वोदकारावेऽवेक्षे- 

भामिनि लौह साध्वखकरतौ सुवसनौ 
परिष्करलौ . भरूत्वोदशारावेऽवेश्चांचक्राते 

तौ ह प्रजापतिरुवाच किं परयथ इति ॥ 

तौ ह पुनः प्रजापतिरवाच च्छायात्मनिश्चयापनयाय-- 
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साध्वलंकृतौ यथा स्वगृहे सुवसनौ सहार्दवख्परिधानौ परि- 

ष्कृतौ च्छिन्नलोमनखोौ च भूत्वा उदरात पुनरीक्षेधामिति । 
इद च न आदिदेशा-यदज्ञातं तन्मे प्रन्रूतम् इति । कथं पुनर- 

नेन साध्वकंकारादि करस्वा उदशराव अवेश्नरणेन तयोच्छा- 

यात्मग्रहोऽपनीतः स्यात् १ साध्वङंकारसुबसनादीनामागन्तु- 

कानां छायाकरत्वभुदरारावे यथा शरीरसंबद्धानाम , एवं र- 

यैरस्यापि च्छायाकरत् पूर्वं बभूवेति गम्यते ; शछरीरेकदेशा- 

नां च छोमनखाद्ौनां नियत्वेन अभिप्रेतानामखण्डितानां 

छायाकरस्वं पूर्वमासीत् ; छिन्नेषु च नैव टोमनखादिच्छया 

दरयते ; अतः लोमनखादिवच्छरीरस्याप्यागमापायित्वं ज्ि- 

द्धमिति उदशरावादौ र हयमानस्य तन्निमित्तस्य च देहस्य 

अनात्मत्वं सिद्धम ; उद्शरावादौ छायाकरत्वात्, देहसं- 

बद्धाङ्कारादिवत् । न केवखमेतावत् , एतेन यातक्िचि- 

दात्मीयत्वाभिमतं सुखदुःखरागद्भेपसाहादि च कादाचि- 

व्कत्वात्् नखलोमादिवदनात्मेति प्रयेतव्यम् । पवमशेषभि- 

ध्याग्रहापनयनिभित्ते साध्वरंकारादिदृष्टान्ते प्रजापतिनोक्ते, 

्रुल्या तथा कृतवतोरपि च्छायात्मविपरीतग्रहो नापजगाम 
यस्मात्, तस्मात् स्वदोषेणैव केनचित्प्रतिबद्धविवेक विज्ञानो 

इन्द्रविरोचनौ अभूतामिति गम्यते । तौ पू्घैवदेव दृद- 
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[53 न 
निश्चया पप्रच्छ---फिं पदरयथः इति ॥ 

तौ हाचतुयेभेवेदमाां भगवः साध्व- 
लंकरृतौ खूब सनौ परिष्करूनौ स्व एवमेवे- 
मौ मगवः साध्वलकरतौ सुवसनौ परि 
ष्करुताविलयेष आत्मेति होवाचेतद्म्रतम- 

भयमेतद्रद्यनि तौ ह रान्तष्टदयौ प्रव- 

व्रजतु: ॥ २॥ 

तौ तथैव प्रतिपन्नौ, यथरैवेदभिति पूववत् , यथा साध्वल- 

कारादिविशिष्टौ आवां खः, एवमेवेमौ छायात्मानौ- इति 

सुतरं विपरत्तनिश्वयौ बभूवतुः । यस्य आत्मनो लक्षणम् ` 

ध्य आत्मापहतपाप्मा इत्युक्त्वा पुनस्त द्विश्ेषमन्विष्यमाणयोः 

८य एषोऽल्लिणि पुरुषा ददयत ` इति साक्नाद्ात्मनि निर्दिष्ट, 

तद्धिपरीतग्रहापनयाय उदश्रावसाध्वलकारदष्टान्तऽप्यमिहि- 

ते, आतमस्वरूपवबोधाद्विपरीतग्रहो नापगतः । अतः स्वदोषेण 

केनचिस्प्रतिबद्धविवेकविज्ञानसामथ्यांविति मत्वा यथाभि- 

्र्तमेव आत्मान मनसि निधाय एष आत्मेति ह उवाच 

एतद्मृततमभयमेतद्भदयेि प्रजापतिः पूववत् । न तु तदभिप्र- 

तमात्मानम्। ४ य आत्मा ' इ्याद्यात्मङक्षणश्रवणेन अक्षिपुरुष- 
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श्या च उद्भरावादयुपपतत्या च संस्कृतौ तावत् । मद्वचनं 
सवै पुनः पुनः स्मरतो प्रतिबन्धक्षयाच्च स्वयमेव आत्मविषये 

विवेको भविष्यतीति मन्वानः पुनब्रेह्यचयौदेदो च तयोश्ित्त- 
दुःखोत्पत्ति परिजिदीषन कृताथबुद्धितया गच्छन्तावप्युपे- 

क्षितवान्प्रजापतिः । तौ ह इन्द्रविरोचनौ आान्तह्दयौ तुष्ट 

हृदयौ कृतार्थबुद्धी इयथः; न तु शम एब ; शमश्रेत् तयो- 

जौतः विपरीतग्रहो विगतोऽभविष्यत् ; प्रवत्रजतु; गतवन्तौ ॥ 

तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिसवाचानुपख- 

भ्यात्मानमननु चिद व्रजतो यतर एतदुप- 
निषदो भविष्यन्ति द्वा वाखुरावाते 

पराभविष्यन्तीति स ह खान्तहृदय एव 

विरोचनोऽसुराञ्चगाम तेभ्यो हेतासुप- 

निषद् पोचाचात्मैवह महय्य आत्मा प- 

रिच आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं परि- 
चरञ्चमौ रोकाववाभत्तीमं चासं चेति ॥ 

एवं तयोः गत्योः इन्द्रविरोचनयोः राज्ञोः भोगासक्तयोः 
यथोक्तविस्मरणं स्यात् इलयाश्ञङ्कय अप्रयक्षं॑प्रयक्षवचनेन 

च चित्तदुःखं परिजिहीषुः तौ दुरं गच्छन्तौ अन्वीक्ष्य य 
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आत्मापहतपाप्मा इयादिवचनवत् एतदप्यनयोः श्रवणगोच- 

रत्वमेष्यतीति मत्वा उवाच प्रजापतिः-- अनुपठभ्य यथो- 

्तखक्रणसात्मानम अनुविद्य स्वात्मग्रयक्षं च अकरत्वा विप- 

रीतनिश्वयौ च सूत्वा इन्द्रविरोचनवेतौ व्रजतः गच्छेया 
ताम । अनः यत्तरे देवा वा अमुरा वा किं विशेषितेन, एतदु- 

पनिषद् आभ्यां चा गृह्मीता आत्मविद्या सेयमुपनिपत् येषां 

देवानामसुराणां वा, त एतदुपनिषदः एवंविज्ञानाः एतननि- 

अयाः भविष्यन्तीत्यथः । से किम? परामविष्यान्ति श्रेयो- 

माग॑त्पराभूता बहिभूता विनष्टा भविष्यन्तीस्य्थैः । स्व- 
गृहं गच्छतोः सुराञ्चरराजयोः योऽसुरराजः, स ह् कान्त- 

हृदय एवे सन् विगेचनः अपुराख्ञगाम । गत्वा च तेभ्यो- 

ऽसुरेभ्यः सारी ार्मवुद्धिः योपनिषत् तामेताञरुपनिषदं प्रोवा- 

च उक्तवान्-- देहमाच्रमेव आत्मा पित्रोक्तं इति | तस्मादा- 

स्मेव देहः इह रोके मदय्यः पूजनीयः, तथा परेचयैः 

परिचरणीयः, तथा आत्मानमेव इह छखोके देहं मह यन् परि- 

चर्च उभौ लोकौ अवाप्नोति इमं च अगु च। इहो. 
नी „भ 

कपरलोकयोरेव सर्वे छोकाः कामाश्च अन्त्मवन्तीति राज्ञो- 

भिप्रायः ॥ 

चस्मादप्ययेदाददानमश्रदहधानमयज- 
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मानमाहरास्रो बतेयस्ुराणा द्येषोप- 

निषत्पेनस्य हारीरं भिक्षया वसमेनालं- 

कारेणेनि सभस्कुबन्लेतेन ह्युं लोकं 
जेषयन्त्ये भन्यन्ते ॥ ५॥ 

एषि अष्टमः खण्डः ॥ 

तस्मात् नत्मंप्रदायः अद्याप्यनुवतेत इति इह लोके 

अददानं द्ःननङ्काणम् अविभागङीलम् अश्रहधान सत्का- 

येषु श्रद्धारदहितं यथारच्छय्जमानम् अयजनखभावम् आहुः 

आसुरः खदयं यन एवंस्वभाव: बत इति खिद्यमाना आहुः 

शिष्टाः । असुराणां हि यस्मान् अश्रदधानतादिलश्चणैषोप- 
निषत् । तयोपःनपदरा संस्कृताः सन्तः प्रेतस्य शरीरं दुणपं 

भिक्षया गन्वसाःटमद्ादरक्षणया वसनेन द्चादिनाच्छाद्- 

नादिव्रकारेण.ं 7 रेणा ध्वजपताकादिकरणेनेत्येवं संशकुषैन्ति । 
एतेन दुगयमन्द। म्ण अयु प्रेय प्रतिपत्तव्यं रोकं जेष्यन्तो 

मन्यन्ते ॥ 

र्ति अष्मसण्डमाप्यम् ॥ 

५/८ 



नवमः खण्डः ॥ 

अथ देन्द्रोऽधाप्यैव देवानेतद्भयं दद्द 

यथैव खल्वयमस्मिज्छरीरे साध्वलंकृते 

साघ्वलंकरलो भवनि सुवसने सुवसनः 

परिष्करते परिष्करत एवमेवायसस्मिच्नन्धे- 

न्धो मयि सामे खामः परिवृक्णे प- 

रिव्रिक्णोऽस्यैवय शरीरस्य नारासन्येष न- 

दयति नाहमल मोग्यं परयामीति ॥ १॥ 

अथ ह किल इन्द्रः अप्राप्यैव देवान् दैव्या अक्रौयीदि- 

संपदा युक्तत्वात् गुरोषेचनं पुनः पुनः स्मरन्नेव गच्छन् एत- 

द्क्यमाणं भयं स्वासमग्रहणनिभित्तं ददश्चं दृष्टवान् । उदश- 

रावदृ्टान्तेल प्रजापतिना यदर्थो न्याय उक्तः; तदेकदेशो 

मघवतः प्र्यभान बुद्धौ, चेन च्छायरमग्रहणे दोषं ददशे | 

कथम् १ यदैव सद्यं अवदिञ्छरीरे साध्यते छायात्मापि 

साध्वढंछ्तते मयकि, सुवर्मे च सुवसनः; प्रष्ठिते परि- 

षकरतः यथा. खन्धो दविदेष्ावयवापगमे छायालत्यापि परि- 

ति पसर 0 {~ न त्त 

ष्करुत भते पसनद भवात) एवर्दातर छायाः 
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त्मापि अस्मिज्छरीरे नखलोमादिसिर्देहावयवस्वेस्य तुस्य- 

त्वात् अन्धे चश्चुषोऽपगमे अन्धो भवतति, साम सरामः । 

सामः किङ एकनेत्रः तस्यान्धत्वेन गतत्वात् । चक्षुनासिका 

वा यस्य सदा स्वति स खामः । परिवृक्णः छिन्नहुम्तः 

छिन्नपादो चा । खामे परिन्रक्णे वा देह छायास्मापि तथा 

मवत्ति । तथा अस्य देहख नाशमनु एष नङयति । अतः 

नाहमत्र अस्मिदछायास्मदशंने देहात्मदशंने बा भोग्यं फलं 

पश्यामीति ॥ 

स॒ समित्पाणिः पुनरेयाय न ह 

प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तह्द्यः 

प्रा्राजीः साधं विरोचनेन किमिच्छन्पुन- 
रागस ` इति स होवाच यथैव खल्वयं 
भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलकरने साध्वल- 

करतो मवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते 
परिष्करुत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धा भव- 
ति खामे सामः परिच्रक्णे परिव्रक्णोऽस्यै- 
व शरीरख नाक्ामन्वेष नदयति नाहमत 
भोग्यं पदयामीति ॥ २॥ 
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एवं दोषं देहन्छायात्मदशेने अध्यवस्य स समित्पाणिः 

बरह्मचर्यं वस्तुं पुनरेयाय । तं ह प्रजापतिरुवाच- मघवन् 

यत् शान्तहृदयः प्राव्राजीः प्रगतवानसि विरोचनेन साध 
किमिच्छन्पुनरागम इति । विजानन्नपि पुनः पप्रच्छ इन्द्रा 

भिप्रायाभिव्यक्तये-- ‹ यद्ेव्थ तेन मोपसीद ` इति यद्वत् । 

तथा च स्वाभिप्रायं प्रकटमकरोत्- यथैव खस्वयमियादि; 
एवमेवेति च अन्वमोदत प्रजापततिः ॥ 

ननु तुस्येऽधिपुरुषश्रवणे, देहन्छायाम इन्द्रोऽग्रहीदा- 

स्मेति देहमेव तु विरोचनः, तक्किनिमित्तम् £ तत्र मन्यते । 

यथा इन्द्रस्य उदसारावादिप्रजापतिवचनं स्मरतो देवान- 

प्राप्तस्यैव आचार्योक्तनुद्धथा छायात्मग्रहणं तत्र॒ दोषदशेनं 

च अभूत् , न तथा विरोचनस्य ; किं तर्हि, देहे ' एव आ- 

स्मदश्चेनम् ; नापि चत्र दोषदशेनं बभूव । तद्वदेव विद्याग्र- 

हणसामभ्यप्रतिबन्धदोषार्पत्ववहुत्वपेश्षम इन्द्रविरोचनयो- 

इदछायात्मदेहयोग्रेहणम् । इन्द्रो ऽस्पदोषत्वात् ‹ हश्यते ` इति 

शयथेमेव श्रहधानतया जग्राह ; इतरः छायानिभित्तं देहं हित्वा 

श्रय्थ लश्चणया जग्राह-- प्रजापतिनोक्तोऽयमिति, दोषभू- 

यस्त्वात् । यथा किर नीरानीख्योरादरशे दर्यमानयोवौ- 

ससोयैन्नीरं तन्महाहैमिति चछायानिभित्तं वास एवोच्यते 

६, ए. 1४. 2] 
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त च्छया-तद्रदिति विरोचनाभिगप्रायः । स्वचित्तगुणदोष- 

वक्ञादेव हि शब्दाथोवधारणं तुल्येऽपि श्रवणे ख्यापितं 

८ दाम्यत दत्त दयध्वम् ' इति दकारमान्नश्रवणाच्छूलयन्तरे ! 

निमित्तान्यपि तदनुगुणान्येव सहकारीणि भवन्ति ॥ 

एवमेवैष धयवननिति होवाचेतं त्वेव 
ते भरूयोऽनुव्याख्यास्यामि चसापराणि 

दाचिभ्कतं वषोणीति स हापराणि दा 

चिश्छातं वषोप्युवास तस्मे दोवाच ॥ 

इति नवमः खण्डः ॥ 

एवमेवैष मघवन् , सम्यक्त्वया अवगतम्, न च्छाया 
आत्मा- इत्युवाच प्रजापतिः । यो मयोक्त आत्मा प्रकृतः, 

एतमेवास्मानं तु ते भूयः पूर्वै व्यार्यातमपि अनुन्याख्या- 
स्यामि । यस्मात्सकरन्याख्यातं दोषर हितानामबधारणविषयं 

पराप्रमपि नाग्रहीः, अतः केनचिहोषेण परतिबद्धमदणसामथ्यं- 

स्वम् । अत्तस्ततक्षपणाय वस अपराणि द्वात्रिंशतं वषाण 
इत्युक्त्वा तथोषितवते कषुपितदोषाय तस्मे ह उवाच् ॥ 

इति नवमखण्डभाष्यम् ॥ 
----->------- 



ददशमः खण्डः ॥ 

य एष स्वम्न मदहीयमानख्रस्येष आ- 

त्मत्ति दावाचेतदम्रतममयमेतट्रदयेति स 

ह् रान्तष्टद्यः प्रवब्ाज सं हाप्राप्यैव 
देवानेतद्भयं दद तयदयपीद्५ शारीरम- 
न्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्रामः 

मस्रामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥ 
श (१ 

य आत्मापहतपाप्मादिुक्षणः °य एषोऽक्चिणि' इला 

दिना व्याख्यात एष सः । कोऽसौ १ यः स्वप्रे महीयमानः 

ख्याद्भिः पूञ्यमानश्चरत्ति अनेकविधान्स्वभ्रभोगाननुभवती - 

यर्थः । एष आत्मेति ह उवाच इत्यादि समानम । सद् 

एवमुक्तः इन्द्रः शान्तहृदयः प्रवव्राज । स ह् अप्राप्यैव 

देवान् पूैवदस्मिन्नप्यात्मनि भयं ददशं । कथम् १ तदिदं 

शरीरं यद्यप्यन्धं मवति, स्वप्रात्मा य; अनन्धः स मवति । 

यदि खामभमिदं शरीरम् , अस्रामश्च स भवति । नैतरैष स्वप्रात्मः 

अस्य देहस दोषेण दुष्यति ॥ 
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न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राभ्येण 

खामो चरन्ति त्वेवैनं विच्छादयन्तीवापि- 

यवेन्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत नो- 

र्य पटथामीति ॥ २॥ 

स समित्पाणिः पुनरेयाय त इ भ्र 

जापतिरूवाच मघवन्यच्छान्तषह्द्यः पराः 

जाजीः किमिच्छन्पुनरागम इति सरा 

चाच तद्यद्यपीदं भगवः हारीरमन्धं ्रव- 

त्यनन्धः स भवाति यदि स्राममस्रामो 

नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ 

न वधेनाख हन्यते नास्य खाम्येण 

स्रामो घ्नन्ति त्वेवेनं विच्छादयन्तीवामि- 

यवेत्तेव भवदपि रोदितीव नारमत 

-मोग्यं पदयामीयेवमेवैष भघवन्निति दो- 

वाचेतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि 

वसापराणि ढािथछातं वषोणीति स 
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हापराणि द्ा्िश्दातं व्षीप्युवास तस्मै 
होवाच ॥ ४॥ 

इति दश्षमः खण्डः ॥ 

नापि अस्य वधेन स हन्यते कायात्मवत् । न च अस्य 

सखाम्येण स्रामः स्वप्रत्मा भवति । यदेध्यायादौ आगममा- 

त्रेणोपन्यस्तम्-- ‹ नास्य जरथैतज्ञीर्यति * इत्यादि, तदिह 

न्यायेनोपपादयितुभुपन्यस्तम । न तावदयं छायात्मवदेहदौ- 

षयुक्तः, किं तु नन्ति स्वेव एनम् । एवशब्दः इवार्थे । त्न 

न्तीत्रैनं केचनेति द्रष्टव्यम्, न तु घ्न्येवेति, उत्तरेषु स- 

वेष्विवशब्ददृदीनात् । नास्य बधेन हन्यत इति विशेषणात् 

घ्रन्ति स्वेवेति चेन् , नैवम् । प्रजापतिं प्रमाणीङ्कवेततः अनृत- 

वादित्वापाद्नानुपपत्तेः । “ एतदेश्रतम् ` इत्ये्त्प्रजापत्तिवचनं 

कथं सूषा कुर्यादिन्द्रः तं प्रमाणीुबेन् । नलु च्छायापुरषे प्र- 

जापतिनोक्ते ' अस्य शरीरस्य ना्चमन्वेष नरयति ' इति दोष- 

मम्यदधात् , तथेहापि स्यात् । नैवम् । कस्मात् १ ° य एषोऽ- 

क्षिणि पुरूषो द रयते ' इति न च्छायास्मा प्रजापतिनीक्त इति 

मन्यते मघवान् । कथम् १ अपहतपाप्मादिलक्षणे प्रष्टे यदि 

च्छरायात्मा प्रजापतिनोक्त इति मन्यते, तदा कथं प्रजापतिं प्र- 

माणीकृत्य पुनः श्रवणाय समित्पाणि्च्छेत् £ जगाम च । 
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तस्मात् न च्छायात्मा प्रजापततिनोक्तं इति मन्यते । तथा च 

उ्याख्यातम्-द्रष्रा अक्षिणि दह्यत इति । तथा विच्छादयन्तीव 

विद्राबयन्तीव, तथा च पुत्रादिमरणनिमित्तमप्रियवेन्तेव भ- 

चति । अपि च स्वयमपि रोदितीव । ननु अग्रियं 

वेत्त्यव, कथं वेत्तेवेति, उच्यते---न, अमृताभयत्ववचनालुप- 

पत्तेः, ‹ ध्यायतीव ` इति च श्खन्तरात् । नु प्र्क्षवि- 
रोध इति चेतत्, न, शरीरात्मत्वप्रव्यक्षबद्धान्तिसंभवात् । 

तिष्ठतु तावद्प्रियवेत्तेव न वेति । नाहमच्न भोग्यं पदयामि । 

ख्रात्मन्ञानेऽपि इष्टं फलं नोपलभे इदयभिप्रायः । एवभेवेषः 

तवाभिप्रायेणेति वाक्यशेषः, आत्मनोऽगृताभयगुणवत्वस्या- 

भिभ्रेतत्वात् । दविरक्तमपि न्यायतो मया यथावन्नावधारय- 

ति; तस्मात्पू्ैवत् अस्य अदापि प्रतिबन्धकारणमस्तीति 

मन्वानः तत्क्षपणाय वस अपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्म- 

चयम् इत्यादिदेश प्रजापततिः । तथा उषितवते क्षपित- 

कस्मषाय आह ॥ 

दति ददामखण्डभाष्यम् ॥ 

५५ 



एकरादङाः खण्डः ॥ 

तन्न तत्सु सः समस्तः संप्रसन्नः खभ 
न विजानायेष आत्मनि दोवाचेतदश्रत- 
ममयमेतद्रच्येति म द रान्तह्टदयः प्रव- 

व्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददी 
नाह खल्वयमेव संप्रयार्मानं जाना- 

स्ययमहमस्मीति नो एवेमानि नतानि 

विनारामेवापीतो मवति नाहमच्न भोग्यं 

पडयामीति ॥ १॥ | 

स॒ समित्पाणिः पुनरेयाय त द 

प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तह्द्यः पा- 

व्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इतिसदा- 

चाच नाह खल्वयं भ्रगव एव संप्रल्या- 

त्मानं जानालययमदहमस्मीति नो एवे 
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मानि भूतानि विनाद्चामेवापीतो भवति 

नाहमनच्र भाग्यं पटयामीति ॥ २॥ 

पू्ैवदेतं सेव त इलाद्युक्त्वा तयत्रैतस्सुप्र इलयादि व्या- 
ख्यातं वाक्यम् । अक्षिणि यो द्रष्टा स्वप्रे च महीयमानश्च- 

रति स एषः सुप्र: समस्तः संप्रसन्नः स्वप्र न विजानाति, 

एष आस्मेति ह उवाच एतदमृतमभयमेतद्भ्चेति स्वाभिप्र- 

तमेव । मघवान् तत्रापि दोषं ददश । कथम् १ नाह रमैव 

सुषुपरस्थोऽप्यात्मा खल्वयं संप्रति सम्यगिदानी च अत्मानं 

जानाति नैवं जानाति । कथम् १ अयमहमस्मीति नो एवै- 

मानि भूतानि चेति । यथा जाग्रति स्वप्रे वा। अता 
बिनाशमेव विनाश्मिवेति पूर्वद्रष्टव्यम् । अपीतः अपि- 

गतो भवति, विनष्ट इव भवतीत्यभिप्रायः । ज्ञाने हि सति 

ज्ञातुः सद्भावोऽवगम्यते, न असति ज्ञाने । न च सुधुप्रस्य 

ज्ञानं ट र्यते ; अतो विनष्ट इवेलयभिप्रायः । न तु विनामे 
आस्मनो मन्यते अगृताभयवचनस्य प्रामाण्यमिच्छन् ॥ 

एवमेवैष मघवधिति होवाचैतं त्वेव ते 

भूयोऽलव्याख्यास्यामि नो एवान्यतैत- 
स्मादसापराणि पश्च वषौणीति स हाप- 
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राणि पञ्च वषौण्युवास तान्येक सं- 
यदुरेतन्तद्यदाहुरेकरात« ह वै वषौणि 
मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचयेसुवास स्मै 
दोवाच । ३ ॥ 

इति एकादजञः खण्डः ॥ 

पूर्वैवदेवमेवल्युक्त्वा आह--यो मया उक्तः च्रिभिः प- 
यायै; तजनतरैतं नो एवान्यत्रैतस्मादात्मनः अन्यं कंचन, किं 

तर्हि, एतमेव व्याख्यास्यामि । सखत्पस्तु दोषस्तवावशिष्टः, 

तत्क्षपणाय वस अपराणि अन्यानि पच्च वषाणि- इत्युक्तः 
सः तथा चकार । तम्मै मृदितकषायादिदोषाय स्थानत्रयदो- 

षसंबन्धरहितमात्मनः स्वरूपम् अपहतपाप्मत्वादिलक्षणं मघ- 

वते तस्मै ह॒ उवाच । तान्येकशतं बषौणि संपेदुः संपन्नानि 

बभूवुः । यदाहुछोके चिष्टाः-- एकशतं ह वै वर्षाणि 
मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास इति । तदेतद्ातिश्चतमित्या- 

दिना दर्ितभिल्याख्यायिकातः अपस्य श्रव्या उच्यते । 
एवं किर तदिन्द्रत्वादपि गुरुतरम् इन्द्रेणापि महता यल्ञेन 

एकोत्तरवषंरातङृतायासेन प्राप्तसास्मनज्ञानम् । अतो नातः 

परं पुरूषा्थान्तरमस्तीव्यात्मन्ञानं स्तौति ॥ 

इति एकाददाखण्डभाष्यम् ॥ 



द्वादशः खण्डः ॥ 

मघवन्मलयं वा इद् दशारीरमान्त म. 

त्युना तदस्यागरतखाकारीरस्यात्मनोऽधि- 

छानमात्तो वै सरहारीरः पियापरियाभ्यां 

न वे सददारीरस्य सतः पियापिययोरपद्- 

तिरस््वशरीरं वाव सन्तं न भ्रियाभिये 
स्परतः। १॥ 

मघवन् सर्त वरै मरणधर्मीदं शरीरम् । यन्मन्यसऽक्ष्या- 

धारादिलक्षणः संप्रसादलक्षण आत्मा मयोक्ता विनारमे- 

वापीतो भवतीति, शणु तत्र कारणम-- यदिदं शरीर वै 
यत्पयसि तदेतत् सर॑ निनाश्चि । तच्च आन्तं मृत्युना 
भ्रस्तं सततमेव । कदाचिदेव भ्रियत इति मत्य॑मि- 

त्युक्ते न तथा संत्रासो मवति, यथा प्रस्तमेव सदा 
व्यात्तमेव मत्युनेत्युक्ते--इति वैराग्या्थै विरोष इत्युच्यते- 

आत्तं मृ्युनेति । कथं नाम देहाभिमानतो विरक्तः सन 

निवतेत इति । शरीरमिलत्र सहेन्द्रियमनोभिरुच्यते | तच्छ- 
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रीरमश संप्रसादस्य त्रिस्थानतया गभ्यमानभ्य अमृतस्य 

मरणादिदेदेन्द्रियमनोधमेवर्जितस्येत्येतन् ; अमृतस्येलयनेनैव 

अश्चरीरत्वे सिद्धे पुनरशरीरस्येति वचनं वाय्वादिवत् साव- 

यवस्वमूर्तिमत्तवे मा भूतामिति ; आत्मना भोगाधिष्ठानम् ; 

आत्मनो वा सत ईक्षितुः तेजोबन्नादिक्रमेण उत्पन्न 

मधिष्ठानम्; जीवरूपेण प्रविद्य सदेवाधितिष्ठलयस्मिन्निति 

ता अधिष्ठानम् । यस्येदमीरशं नित्यमेव मृल्युत्रस्तं धमो- 

धमेजनितत्वास्प्ियाप्रियवदधिष्ठानम , तदधिष्ठितः तष्रान् 

सशरीरो भवति । अङरीरस्वभावस्य आत्मनः तदेवाहं 

शारीरं रारीरमेव च अहम्--इव्यविवेकादात्मभावः सशरीर- 

त्वम् ; अत एव सद्यरीरः सन आत्तः म्रस्तः ग्रियाप्रिया- 

भ्याम् । प्रसिद्धमेतत् । तस्यच न वै सश्ञरीरस्य सतः 

प्रियाप्रिययोः बाद्यविषयसंयागवियोगनिमित्तयोः बाह्यविष- 

यसंयोगवियोगौ ममेत्ति मन्यमानस्य अपहतिः विनाशः 

उच्छेदः संततिरूपयो नास्तीति । तं पुनर्देहाभिमानाद्श्रीरस्व- 

रूपविज्ञानेन निवतिताविवेकनज्ञानमश्चरीरं सन्तं प्रियाप्रिय न 

स्प्रशतः । स्प्रिः प्रत्येकं संबध्यत इति प्रियं न स्प्रदाति 

अप्रियं न स्पृदातीति वाक्यद्वयं भवति । नन म्छेच्छाद्युच्य- 

धार्मिकैः सह संभाषेत ' इति यदत् । धमाधमंकर्ये हि ते; 
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अश्रीरता तु स्वरूपमिति तन्न धर्माधमेयोरसंभवान तत्का- 
यैभावो दूरत एवेल्यतो न प्रियाप्रिये स्प्रश्षतः ॥ 

ननु यदि प्रियमप्यक्ञरीरं न स्परडातीति, यन्मघवतोक्त 

सुषुप्तस्थो विनाशमेवापीतो भवतीति, तदेवेहाप्यापन्नम । 

नैष दोषः, धममौघमकार्ययोः शरीरसंबन्धिनोः प्रिया- 

प्रिययोः प्रतिषेधस्य विवक्षितखत्-- अशरीरं न प्रिया- 

प्रिये स्प्रश्त इति । आगमापायिनो सशब्दो दृष्टः-- 

यथा शीतस्परी उष्णस्पशे इति, न तन्नेरुष्णप्रकाशयोः 

सखभावभूतयोरभ्रिना स्पद्ञो इति भवति ; तथा अभ्रः स- 
वितुवां उष्णग्रकाशवन् स्वरूपभूतस्य आनन्दस्य प्रियस्यापि 

नेह प्रतिषेधः, ‹ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ` आनन्दो ब्रह्म ` इलया- 

दिशरुतिभ्यः । इहापि भूमैव सुखमिः्युक्ततात् । नलु मून्नः परि- 
यश एकत्वे असंवेद्यत्वात् स्वरूपेणैव वा नियसंबेद्यत्वात् नि- 

विशेषतेति न इन्द्रस्य तदिष्टम , (नह् खस्वयं संप्रल्ात्मानं 

जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाकमेवापीतो 

भव्ति नाहमत्र भोग्यं पद्याभिः इत्युक्तत्वात् । तद्धि इन्द्रस्येष्ट- 

मू-यद्भूतानि च अत्मानं च जानाति, न च अग्रियं किंचि- 
देत्ति, स सर्वश्च छोकानाप्रोति सवश कामान येन ज्ञानेन । 
सलयमेतदिष्टमिन्द्रस्य- इमानि भूतानि मत्तोऽन्यानि, कोकाः 
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कामाश्च मर्वे मन्तो अन्ये, अहमेषां स्वामीति । न स्वेतदिन्द्र- 

स्य॒ हितम् । हितं च इन्द्रस्य प्रजापतिना चक्तन्यम् । व्यो- 

मवद् शरीरात्मत्रा सवेभूतखोककामात्मत्वोपगमेन या श्रा- 
त्रिः, तद्धितमिन्द्राय वक्तव्यमिति प्रजापतिना अभिप्रेतम् । 

न तु राज्ञो राञ्याश्निवद्न्यत्वेन । तत्रैवं सति कं 
केन विजानीयादात्मैकस्वे इमानि भूतान्ययमहमस्मीति । 
नन्वस्मिन्पक्षे ‹च्जीभिवा यानैवौ' (स यदि पिवृलोक- 

कामः' ‹स एकधा भवति ' इयाचेश्वयश्चुतयोऽनुपपन्नाः ; 

न, सर्वात्मनः सवेफलसंबन्धोपपत्तेरविरोधात-- मृद इव 
सवेघटकरकङ्कण्डायामिः । ननु सवीत्मत्वे दुःखसंबन्धोऽपि 
स्यादिति चेतत्, न, दुःखस्याप्यात्मत्वोपगमाद्विरोधः । आ- 

त्मन्यविद्याकल्पनानिमित्तानि दुःखानि-- रज्ज्वामिव सपौ- 
दिकर्पनानिमित्तानि । सा च अविद्या अशञरीरास्मैकस्वस्वरू- 
पदकनेन दुःखनिमित्ता उच्छिन्नेति दुःखसंबन्धाशङ्का न सं- 
भवति । शुद्धसत्त्व संकल्पनिभित्तानां तु कामानाम् इईश्वरदेह- 
संबन्धः सर्वभूतेषु मानसानाम् । पर एव सवंसत्त्वोपाधि- 
द्वारेण भोक्तेति सवौविद्याङ्ृतसंव्यवहाराणां पर एवे आमा 

आस्पदं नान्योऽस्तीति बदान्तसिद्धान्तः ॥ 

[ + ज 4॥ थः 

"य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते ` इति च्छायापुरुष एव 
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प्रजापतिना उक्तः; स्वप्रसुषुमयोश्च. अन्य एव, न परो- 

ऽपहतपाप्मत्वादिटक्षणः, विरोधान् इति केचिन्मन्यन्ते । छा- 

याद्यात्मनां च उपदेशे प्रयोजनमाचक्षुते । आदावेव डन्धय- 

माने किङ दुर्विज्ञेयतात्परस्य आत्पनः अलयन्तवाद्यविषया- 

सक्तचेतसः अलयन्तसृष्ष्मवस्तुश्रवणे व्यामोहो सा भूदिति । 

यथा कि द्वितीयायां सृष्ष्मं चन्द्रं दिदशयिषुः वरश्च कंचि- 

स्यक्चमादौ दशषेयति-- पदय अमुमेष चन्द्र इति, ततोऽन्यं 

ततोऽप्यन्यं गिरिमूरघानं च चन्द्रसमीपस्थम्- एष चन्द्र इतिः 

ततोऽसौ चन्द्रं पश्यति, एवमेतत् य एषोऽक्षिणि ` इत्याद्युक्तं 

प्रजापत्तिना त्रिभिः पर्यायैः, न पर इति । चतुर्थे तु पर्याये देहा- . 

न्मरत्याच्समुस्थाय अशरीरतामापन्नो उ्योतिःस्वरूपम् 1 चस्मि- 

.जुत्तमपुरुषे स्त्यादिभिनंक्षत्कीडनत्रममाणो भवति, स उत्तमः 

पुरुषः पर उक्तं इति च आहुः । सलयम् , रमणीया तावदियं 

व्याख्या श्रोतुम् । न तु अर्थोऽस्य भ्रन्थस्य एवं संभव- 

ति। कथम् १ “अक्षिणि पुरुषो इयते ° इत्युपन्यस्य शिष्या- 

भ्यां छायात्मनि गृहीते तयोस्तद्धिपरीतग्रहणं मत्वा तदपन- 

याय उदश्चरावोपन्यासः (किं पर्यथः' हूति च प्रभः साध्व- 

खेकारोपदेशाश्च अनर्भकः स्यात्, यदि 'छायासैव प्रजाप ` 

तिना ‹ अक्षिणि ददयते ' इ्युपदिष्टः । किंच यदि स्वयमुप- 
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दिष्ट इति प्रहणस्याप्यपनयनकारणं वक्तव्यं स्यात् । स्वप्न 

सुषुप्रात्मग्रहणयोरपि तदपनयकारणं च स्वयं ब्रूयात् । 

न च उक्तम् । तेन मन्यामहे न अक्षिणि च्छायात्मा 

प्रजापतिना उप्रदिष्टः। किं चान्यत्, अक्षिणि द्रष्टा चेत् 

° दशयते ' इत्युपदिष्टः स्यात् , तत इदं युक्तम । ‹ एतं त्वेव 

ते ' इत्युक्त्वा स्वप्रेऽपि द्रषटुरेवोपदेशः । सप्रे न द्रष्टोपदिष्ट 

इति चेत्, न, अपि रोदितीव ' ' अग्रियवेत्तेव ' इद्युपदे- 

सात् । न च द्रष्टुरन्यः कश्चिच्छप्रे मदीयमानख्चरति । 

८ अच्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः ' इति न्यायतः श्रुयन्तरे सि- 

दधस्वात् । यदयपि सप्रे सधीभेवति, तथापि न धीः 

स्वत्रभोगोपख्दिध प्रति करणत्वं भजने । किं तदहि, 

पटचित्रवल्ञाप्रद्वासनाश्रया दृद्यैव धीभेवततीति न द्रष्टुः 

सयंज्योतिष्ठबाधः स्यात् । किंचान्यत्, जाग्रसखप्रयो भू. 

तानि च आत्मानं च जानाति-- इमानि भूतान्ययमह- 

मस्मीति । प्राप्तौ सला प्रतिषेधो युक्तः स्यात्--नाह् खस्व- 

यमिलयादि । तथा चेतनस्यैव अचिद्यानिमित्तयोः. सशरी-. 

रत्वे सति भ्रियाप्रिययोरपहति्नास्तीत्युक्स्वा तस्यैवाशरी- 

रस्य सतौ विद्याया सयां सश्चरीरत्वे प्राप्तयोः प्रतिषेधो 

युक्तः ८ अशरीरं वान सन्तं न भ्रिया्रिये स््रशतः ' इति । 
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6 एकश्चात्मा खप्रबुद्धान्तयोमेहामस्स्यवद सङ्गः संचरतीति 

यन्तरे सिद्धम् । यच्चोक्तं संप्रसादः उारीरत्समुत्थाय य~ 

स्मिन्म्त्यादिभिः रममाणो भवति सोऽन्यः संप्रसादादधि- 

करणनिदिष्ट उत्तमः पुरुष इति, तदप्यसत् । चतुर्थेऽपि 

पर्याये ' एतं त्वेव ते ' इति वचनात् । यदि ततोऽन्योऽभि- 

रेतः स्यात , पूववत् ^ एतं त्वेव ते” इति न व्रुयान्म्रषा प्रजा- 

पतिः । किंचान्यत्, तेजोबन्नादीनां ष्टुः सतः म्बचिका- 

रदेहशङ्गे प्रवेशं दरोयित्वा प्रविष्य पुनः तत्त्वमसीत्युप- 
देशः मृषा प्रमञ्येत । तस्मिस्त्वं स्त्यादिभिः रन्ता भवि- 

ष्यसीति युक्तं उपदेशोऽभविष्यत् यदि संप्रसाद्ादन्य उत्तमः 

पुरुषो भवेत् । तथा भून्नि ‹ अहमेव ' इत्यादिश्य “ आलमैवेदं 

सवम् ' इति नोपसखमहरिष्यत्, यदि भूमा जीबादन्योऽभवि- 

ष्यत् , ' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ' इयादिश्ुयन्तराज्च । स्व- 

रतिषु च परस्मिन्नात्मञव्दप्रयोगो नाभविष्यत् प्रयगात्मा 

चेर्सवैजन्तूनां पर आत्मा न भवेत् । तस्मादेक एव आस्मा 

प्रकरणी सिद्धः ॥ 

न च आत्मनः संसारित्वम्, अविद्याध्यस्तल्रादात्मनि 

संसारस्य । न हि रज्जुञ्युक्तिकागगनादिषु सपैरजतमलादीनि 

भिथ्याज्ञानाभ्यस्तानि तेषां भवन्तीति । एतेन सक्चरीरस्य 
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९ 
प्रियाभ्रिययोरपहतिनास्तीति व्याख्यातम् । यच्च॒ स्थित- 

मप्रियवेत्तेवेति नाभ्रियवेत्तेवेति सिद्धम् । एवं च सति सवै- 

पयोयेषु ८ एतदसतमभयमेतद्ह्म ' इति प्रजापतेवेचनम् , यदि 

वा प्रजापत्तिच्छदारूपायाः श्रुतेवैचनम ›, सलयमेव मवेन । न 

च तत्कुतकैबुद्धथा मृषा कतु युक्तम , ततो गुरुतरस्य प्रमा- 

णान्तरस्यानुपपन्तेः । ननु प्रयक्नं दुःखाद्यप्रियवेत्तृत्वमन्यभि- 
£ न् („4 ५ क) 9 न 

चायनुभूयत इति चेत , न, जरादिरदितो जीर्णोऽहं जातो- 

उहमायुष्मान्नौरः छरष्णो मृतः-दइयादिभरयक्षाजुभववन्तदुपप- 
(न भ क (~ भ भ्र ५ 
तेः । सवैमप्येतत्सलयभिति चत् , अस््येवेतदेवं दुरवगमम् 
0 भ ५ ८ _ ̂  (५ [+ जा + १ 
येन देवराजोऽप्युदशरावादिदर्शिताविनाश्युक्तिरपि मुमोहैवात्र 
८ [क् भ [शभे (=. १ [4३ थ [+ अ ष् ् 

विनादामेवापीतो भवति ` इति । तथा विरोचनो महाप्राज्ञः 

प्राजापल्योऽपि देहमात्रात्मदकेनो बभूव । तथा इन्द्रस्य आत्म- 

विनाद्राभयसागरे एव वैनाशिका न्यमज्ञन् । तथा सांख्या 

द्रष्टारं देदादित्यतिरिक्तमवगम्यापि यक्तागमप्रमाणत्वान् मृ- 

त्युविषये एव अन्यत्वदशेने तस्थुः । तथा अन्ये काणादा- 

दिदक्ष॑नाः कषायरक्तमिव श्ारादिभि््लं नवभिरात्मगुणै- 

यक्तमात्मद्रव्यं विशोघयितुं प्रवृत्ताः । तथा अन्ये कर्मिणो 

बाह्यविषयापट्टतचेतसः वेदप्रमाणा अपि परमाथेसलयमास्ते- 

कत्वं सविनाश्भिव इन्द्रवन्मन्यमाना घटीयन्त्रवत् आरोदाव- 

६. 7. 1४. 
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सेदप्रकिरनिशं बम्ध्रमन्ति ; किमन्ये क्षुद्रजन्तवो विवेक- 
हीनाः स्वमाबत एव बहिर्विषयापहृतचेतसः । तस्मादिदं 

यक्तसर्वबाद्येषणै; अनन्यक्ञरणैः परमदुसपरित्राजकेः अलया- 

श्रमिभिर्वेदान्तविज्ञानपरैरेव वेदनीयं पूर्यतमेः प्राजापत्यं 
च इमं संप्रदायमनुसरद्धिः उपनिबद्ध प्रकरणचतुष्टयेन । 

तथा अनुशासति अद्यापि ‹ त एव नान्ये ' इति ॥ 

अ्ारीरो वायुरभ्रं विदयुत्स्तनयिलुर- 

चारीराण्येतानि तव्यथेतान्यसुष्मादाका- 

त्रात्ससुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 

रूपेणामिनिष्पद्यन्ते ॥ २॥ 

तत्र अद्रीरस्य संप्रसादस्य अविद्यया रारीरेणाविदेषतां 

सशरीरतामेव संश्राप्रस्य शरीरात्सयुत्थाय स्वेन रूपेण यथा 

अभिनिष्पत्तिः) तथा वक्तव्येति दष्टान्त उच्यते-- अशरी- 

रो वायुः अविद्यमानं श्िरःपाण्यादिमच्छरीरमस्येयश्चरीरः । 

किं च अभ्रं विदयुत्सनयिल्षुरियेतानि च अश्षरीराणि । तत् 
तत्रैवं सति वषौदिभ्रयोजनावसाने यथा, अमुष्मादिति 

भूमिष्ठ श्रुतिः बयुखोकसंबन्धिनमाकाशदेशं व्यपदिशति, ए- 
तानि यथोक्तान्याकाशसमानरूपतामापन्नानि स्वेन वाय्वादि- 

क्पेणागरृह्यमाणानि आकाज्ञाख्यतां गतानि- यथा संप्रसादः 
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अविद्यावम्थायां शरीरात्मभावमेव आपन्नः, तानि च तथा- 

भूतान्यञुष्मात् द्युरोकसंबन्धिन आकाशदेश्चात्समुन्िष्ठन्ति 

वषेणादिप्रयोजनाभिनि्वरत्तये । कथम्? शिशिरापाये साचित्र 

परं ज्योतिः प्रष्टं तरैष्मकमुपसप्य सावित्रममितापं प्राप्ये. 

त्यथः । आदिव्ाभितापेन प्रथग्भावमापादिताः सन्तः स्वेन 

स्वेन रूपेण पुरोवातादिवायुरूपेण स्तिमितभावं दहित्वा अश्र 
मपि भूमिपवैतदस््यादिरूपेण विदयुदपि स्वेन ज्योतिरतादि- 
चपरुरूपेण स्तनयिल्ुरपि स्वेन गजिताश्चनिरूपेणेत्येवं प्रा- 

बृडागमे स्वेन स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ 

एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरास्ससु- 
त्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य खेन रूपेणा- 

सिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः स तन्न प- 

येति जक्षत्कीडन्रममाणः सखीभिवो या- 
नेवी स्ातिभिवौ नोपजन९ स्मरन्निद्९ 
शरीर स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त 

एवमेवायमस्मिञ्छरीरे पाणो युक्तः ॥६॥ 

सथा अयं दृष्टान्तो वाय्वादीनामाकाञ्चादिसाम्यगसनचवद्- 

विद्यया संसारावस्थायां शरीरसाम्यमापन्नः अहमुष्य पुत्रो 
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जातो जीर्णो मरिष्ये -दलयेवं्रकारं प्रजापातिनेव मधवान् यथो- 

क्तेन क्रमेण नासि स्वं देहेन्द्रियादिधममा तत्त्वमसीति प्रति- 

चोधितः सन स एष संप्रसादो जीवाऽस्माच्छरीरादाकाला- 

दिव बाय्वाद्यः समुत्थाय, देदहादिविखक्षणमात्मनो रूपम- 

चगम्य देहास्मभावनां हित्वेस्येतत् , स्वेन रूपेण मदात्मनै- 

सासिनिष्पद्यत इति व्याख्यातं पुरस्तात् । सयेन स्वेन 

रूपेण संप्रसादोऽभिनिष्पद्यते--प्राक्प्रतिबोधात् तद्धान्तिनि- 

मित्तात्सर्पो भवति यथा रज्जुः, पश्चात्कृतम्रकाञ्चा रञ्ज्वात्म- 

ना स्वेन शूपेणाभिनिष्पद्यते, एवं च स उत्तमपुरुषः उत्तम- 

श्चास पुरुषश्चत्युत्तमपुरूषः स एव उत्तमपुरुषः । अक्षि खप्रपु- 

रुषौ व्यक्तौ अव्यक्तश्च सुपुप्रः समस्तः संप्रसन्नः अ्ञरीरश्च 

स्वेन रूपेणेति | एषामेव स्वन रूपेणावस्ितः क्षराक्षरौ व्याकृ 

ताव्याकृतावपेक््य उत्तमपुरुषः ; कृतनिवैचनो हि अयं गीतासु । 

सः संप्रसाद; स्वेन रूपेण तत्र सात्मनि स्वस्थया सवौस्ममूतः 

पर्येति कचिदिन्द्राद्यात्मना जक्षत् हसन् भक्षयन् वा भक्ष्यान् 

उच्चावचान ईप्सितान् काविन्मनोमातैः संकल्पादेव समुत्थितै- 

बौद्यटौकिकैव क्रीडन् स्त्यादिभिः रममाणश्च मनसैव, नो- 

पजनम् , खरीपुंसयोरन्योन्योषगमेन जायत इत्युपजनम् आ. 

त्मभावेन वा आस्मसामीप्येन जायत इत्युपजनभिदं शरीरम् , 
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तन्न स्मरन् । तस्स्मरणे हि दुःखमेव स्यात् , दुःखातमकत्वात् 

तस्य । नन्वनुभूतं चेत् न स्मरेत् असवज्ञस्वं मुक्तस्य ; नैष 

दोषः । येन मिथ्याज्ञानादिना जनितम् तच्च मिथ्याज्ञानादि 

विश्या उच्छेदितम् , अतस्तन्नानुभूतमेवेति न तदस्मरणे सवै- 

ज्ञव्वहानिः। न हि उन्मत्तेन म्हहीतेन वा यदनुभूतं तदुन्मा- 

दाद्यपगमेऽपि स्मतेन्यं स्यात्; तथेहापि संसारिभिरविद्या- 

दोषवद्धिः यदनु भूयते तत्सचत्मानमशरीरं न स्प्र्चति, अवि- 

द्यानिभित्ताभावान । च तु उच्छिन्नदोषैमृदितकषायैः मानसाः 

सत्याः कामा अनृतापिधाना अनुभूयन्ते विच्याभिव्यङ्गय- 

स्वात् , त एव मुक्तेन सवोत्मभूतेन संबध्यन्त इति आत्मन्ञान- 

स्तुतये निदि द्यन्ते ; अतः साध्वेतद्विशिनष्टि--* य एते ब्रह्म- 

लोके ' इति । थत्र क्वचन भवन्ताऽपि ब्रह्मण्येव हि ते रोके 

भवन्तीति सवौत्मत्वाद्भद्यण उच्यन्ते 

नलु कथमेकः सन् नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति ना- 

न्यद्धिजानाति स भूमा कामांश्च ब्रह्मौकिकान्परयन्नमते 
इति च विरुद्धम् , यथा एको यस्मिन्नेव क्षिणे पयति स 

तस्मिन्नेव क्षणे न पश्यति च इति । नैष दोषः, श्रुयन्ते 

परिहृतत्वात् । रष्ुरैषटेरविपरिरोपात्पर्यन्नेव भवति; 

्ष्टुरन्यत्वेन कामानाममावान्न परयति च इति । यद्यपि 
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सुषुपे तदुक्तम् ; सुक्तस्यापि सर्वेकत्वास्समानो द्वितीयाभावः । 
: केन कं पर्येत् ' इति च उक्तमेव । अशरीरस्वरूपोऽपहतपा- 

प्मादिखक्षणः सन् कथमेष पुरुषोऽक्षिणि दयत इत्युक्तः 

प्रजापतिना १ तल यथा असावक्षिणि साक्षाहूदयते तद्रक्त- 

व्यमितीदमारभ्यते । तत्र को“हेतुरक्षिणि दशने इति, आद-- 
स दृष्टान्तः यथा प्रयोग्यः; प्रयोग्यपरो वा स-शब्द्ः, प्रथु- 
ज्यत इति प्रयोगः, अश्वो बरीव्दो वा यथा रोके आच- 

रवयनेनेल्याचरणः रथः अनो वा तस्मिन्नाचरणे युक्तः तदा- 
कषेणाय, एव मस्मिज्छरीरे रथस्थानीये प्राणः पच्वनृत्तिरि- 
न्द्रियमनोबुद्धिसंयुक्तः प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाश्क्तिद्रयसंमूरि- 
तात्मा युक्तः स्वकमफटोपभोगनिमित्तं नियुक्तः, ‹ कस्मिश्व- 
हम॒च्कान्ते उत्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति- 
हास्यामीति' ईश्वरेण राज्ञेव स्बीधिकारी दर्नश्रवणचे- 
्ाव्यापारेऽधिकृतः । तस्यैव तु मात्रा एकदेशश्च्ुरिन्द्रिय 
रूपोपरन्धिद्वारभूतम ॥ 

अथ यनच्रेतदाकारामनुविषणप्णं चक्षुः 
स चा्चुषः पुरुषो दद्दोनाय चक्षुरथ यो 
चदेदं जिघाणीति स आत्मा गन्धाय घा- 
णमथ यो वेदेदभभिव्याहराणीति स 
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आत्माभिव्याहाराय वागथ यो वेदद् 

श्युणवानीत्ति स आत्मा अवणाथ ओ- 

अम् ॥४॥ 

अथ यत्र कृष्णतारोपलरषितम् आकाश्चं देहच्छिद्रम् 

अनुतिषण्णम् अनुषक्तम अनुगतम् , तन्न स प्रकृतः अश्रीर 

अत्मा चाक्षुषः चक्षुषि भव इति चाक्षुषः तस्य दशनाय रू- 
भ ० भ (~ 4 पोपर्न्धये चक्षुः करणम् ; यस्य तत् देहादिभिः संहतत्वात् 

परस्य दरष्टुर्थ, सोऽत्र चक्षुषि दद्चैनेन लिङ्गेन दृश्यते परः 

अशरीरोऽसंहतः । ' अक्षिणि दृयते ' इति प्रजापतिनोक्तं स- 
भ 

वेन्द्रियद्वारोपलक्षणा्थम् ; स्विषयोपलन्धा हि स एवेति । 

स्फ़टोपटग्प्रहेतुत्वाततु अक्षिणि" इतति विशेषवचनं सर्वश्रुतिषु । 

“ अहमद शमिति तत्सत्यं भवति › इति च श्रुतेः । अथापि योऽ- 

स्मिन्देहे वेद; कथम् १ इदं सुगन्धि दुगैन्धि बा जिघ्राणीति 

अस्य गन्धं विजानीयाभिति, स आत्मा, तस्य गन्धाय गन्ध- 

विज्ञानाय घ्राणम् । अथ यो वेद् इदं वचनम् अभिन्याद- 

राणीति वदिष्यमीति, स आत्मा, अभिव्याहुरणक्रियासिद्धये 

करणं बागिन्द्रियम् । अथ यो वेद इदं शणवानीति, स 

आत्मा, श्रवणाय श्रोत्रम् ॥ 
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अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा 

मनोऽस्य दैवं चक्षुः सवा एष एतेन दे- 

चेन चक्षुषा मनसैतान्कामान्पदयत्रमते 

य एते ब्रह्मरोके ॥ ५॥ 

अथ यो बेद्- इदं मन्वानीति मननव्यापारमिन्द्रियासं- 

स्पष्टं केवरं मन्वानीति वेद, स॒ आत्मा, मननाय मनः । 

यो वद् स आत्मेत्येवं स्व॑त्र प्रयोगात् बदनमस्य स्वरूपमि- 

लयवगम्यते-- यथा यः पुरस्ताखकाशयति स आदिलयः, यो 

दक्षिणतः यः पश्चात् उत्तरतो च उर्ध्वं प्रकाशयति स 

आदिल्यः- इत्युक्ते प्रका्सवरूपः स इति गस्यते । द्रनादि- 

क्रियानिवरत्यथौनि तु च्षुरादिकरणानि। इदं च अस्य 

आत्मनः सामथ्यीद्वगम्यते-- आत्मनः सत्तामान्र एव 

ज्ञानकवैत्रम् , न तु व्याप्रततया-- यथा सवितुः सत्ता- 

सात्र एव प्रकाङनकनैत्वम , न तु व्याप्रततयेति- तद्रत् । 

मनोऽस्य आत्मनो दैवमप्राकृनम् इतरेन्द्रिथैरसाधारणं चश्चुः 

चष पश्ययनेनेति चक्षुः । वतेमानकारुविषयाणि च इन्द्रि 

याणि अतो अद्वैवानि तानि | मनस्तु तरिकाङविषयोपर- 

व्धिकरणं मृदितदोषं च सृक््मव्यवहितादिसर्वोपरुल्धिकरणं 

च इति दैवं च्चुरुच्यत । स वै मुक्तः स्वरूपापन्नः अवि- 
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द्याङ्ृतदेहेन्द्रियमनो वियुक्तः सवौत्मभावमापन्नः सन् एष 
का द्ध ४ ८२ का 
व्योमबद्विश्चुद्धः सर्वेश्वरो मनउपाधिः सन् रएतनैवेन्धरेण 

मनसा एतान्कामान सविततश्रकाशवत् निलयप्रततेन दर्शनेन 

पश्यन् रमते । कान्कामानिति विशिनष्टि-- य एते ब्रह्म 

णि छोके हिरण्यनिधिवत् बाह्यविषयासङ्गायृत्तनापिहिताः 

संकस्पमा्ररुभ्याः तानिलर्भः ॥ 

तं चा एतं देवा आत्मानञ्ुपासत त- 

स्मात्तषा < सच च लोका आत्ताः सच च 

कामाः स सवाञ लोकानाभोति सवो < 
अ कामान्यस्तमात्मानमनुविव्य विजाना- 

तीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ 

इति द्रादशषः खण्डः | 

यस्मादेष इन्द्राय प्रजापत्तिनोक्त आत्मा, तस्मात् ततः 

श्रूत्वा तमात्मानम्यस्वेऽपि देवा उपासते । तदुपासनाच्च 

तेषां सवे च लोका आत्ताः प्राप्नाः सर्वे च कामाः । 

यदर्थ॑हि इन्द्रः एकशत्तं वर्षाणि प्रजापतौ बद्यचयंमुवास, 

तत्फलं प्राप्तं देवैरियभिप्रायः । तदुक्तं देवानां महाभा- 

ग्यत्वात् , न त्विदानीं मनुष्याणामल्पजीवितत्वान्मन्दतरम्र- 
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ज्ञत्वाच्च संभवतीति प्राप्रे, इदमुच्यत--स सवीश्च रोका- 

नाभ्रोति सर्वाश्च कामान् इदानीतनोऽपि । कोऽसौ £ इन्द्रा 

दिवत् यः तमात्मानमजुविद्य विजानातीति ह सामान्येन 

किल प्रजापतिरुवाच । अतः सर्वेषामात्मज्ञानं वत्फलमरा- 

भिश्च वुस्यैव भवतीदयथैः । द्विवचनं प्रकरणसमा्य्थेम ॥ 

इति दादश्खण्डभाष्यम् ॥ 



अरयोदद्चः खण्डः ॥ 

इयामाच्छवटं प्रपद्ये चावलछाच्छ्यामं 

प्रपथेऽ्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र 
हव रादोशखात्प्सुच्य धृत्वा रारीरमक्रतं 
क्रतात्मा ब्ह्मलकमनभिसमवामीयमनि- 

संभवामीति ॥ १॥ 

इति तयोदश्ञः खण्डः \ 

इयामात् रावल प्रपद्य इयादिमन्त्राश्नायः पावनः जपा- 

थश्च ध्यानार्थो वा| इयामः गम्भीरो वर्णः इयाम इव 

इयाम: हार्द ब्रह्म अलयन्तदुरवगाह्यत्वात् तत् हाई ब्रह्म 

ज्ञात्वा ध्यानेन तस्माच्छथामान् शबं शवर इव शबः 

अरण्याद्यनेककाममिश्रत्वाद्रद्यखोकशय शाबल्यं तं बह्मखोकं 

शावलं प्रपथे मनसा शारीरपाताद्वा उध्व गच्छेयम् । यस्मा- 

दहं शवलाद्रद्मलोकात नामरूपव्याकरणाय इयामं प्रपद्ये 

हार्दभावं प्रपन्नोऽस्मीलयभिप्रायः । अतः तमेव प्रकृतिश्वरू- 

पमात्मानं हाव प्रपद्य इलयथेः । कथं शाबर बह्मरोकं 
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प्रपद्ये इति, उच्यते--अश्च इव स्वानि लोमानि बिधूय 

कस्पनेन श्रमं पांस्वादि च रोमतः अपनीय यथा निभे 

भवति, एवं हादंब्रहमज्ञानेन विधूय पापं धमौधमौख्यं चन्द्र 

इव च राहूस्तः तस्माद्राहोभुखास्ुच्य भास्वरो भवति 

यथा--एवं धूत्वा प्रहाय शरीरं सवोनर्थाश्रयम् इहैव ध्यानेन 

तात्मा कृतक्रयः खन. अक्तं नित्यं ब्रह्मलोकम् अभि- 

संभवामीति । द्विर्वचनं मन्त्रमसास्य्थम् ॥ 

इति अ्रयोदद्खण्डभाप्यम् ॥ 



चतुर्दशः खण्डः ॥ 

आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निषैदिता 

ते घदन्तरा तद्रह्य तदभ्रूत५ स आत्मा 

प्रजापतः समां वदम पपये योऽहं 

मवामि ब्राह्मणानां यदो राज्ञां यको 

विरा य्ऽदमनुप्रापस्सि स हाहं यचा 

सां थराः रमेतमदत्कमदत्क < इयेतं 

लिन्दु माभिगां छिन्द माभिगाम् ५१॥ 

इति चतुर्दशः खण्डः ॥ 

आकाशो वा इदयादि ब्रह्मणो ठक्षणनिर्देशाथेम आध्या- 

नाय । आकाशो वै नाम श्रुतिषु प्रसिद्ध आरमा । आकाश 

इव अदारीरत्वात्सृक्ष्मस्वाच्च । स च आकाञ्चः नामरूपयोः 

सखासश्थयोजेगद्रीजमूतयोः सरिरस्येव फेनस्थानीययोः नि- 

हिता निर्बोढा व्याकत्त । ते नामरूपे यदन्तरा यस्य ब्र 

हणो अन्तरा मध्ये वर्तेत, तयोबौ नामरूपयोरन्तरा मध्ये 

यन्नामरूपाभ्यामस्प्षटं यदिस्येतत् , तद्ह्म नामरूपविरक्षणं 

नामरूपाभ्यामसपरष्टं तथापि तयो्र्वोद एवंलक्षणं नद्यलथैः । 
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इदमेव भत्रेयीव्राह्मणेनो क्तम् ; चिन्मात्राजुगमात्सर्वत्र चित्सछरू- 

पैवेति गम्यते एकवाक्यता । कर्थं तद्वगस्यत इति, आह 

-- स आत्मा । आत्मा हि. नाम सव॑जन्तूनां प्रयक्चेतनः 

स्वमंत्रेदयः प्रसिद्धः तेनैव स्वरूपेणोन्नीय अक्षरीरो व्योमवत्स- 
वगत आत्मा ब्रह्मेयवेगन्लव्यम । तच्च आत्मा बह्म अग्रतम 
अमरणधमी । अत ऊध्यै मन्त्रः । प्रजापततिः चतुर्मुखः 

तस्य सभां वेम प्रभुविभिततं वेदम प्रपथे गच्छेयम् । किंच 
योऽहं यश्चो नाम आत्मा अहु भवामि ब्राह्मणानाम् । बा- 

हयणा एव हि विक्चेषतस्तमुपासते ततस्तेषां यश्चा भवामि । 

तथा रज्ञां विश्चां च । तेऽप्यधिदरता एवेति तेषामप्यात्मा 

भवाभि । तद्यशोऽहमनुप्रापल्सि अनुप्रा्ुभिच्छापि । स ह् 

अहं यशसामात्मनां देहेन्द्रियमनोबुद्धिरक्षणानामात्मा । 

किमर्थमहमेवं प्रपद्च इति, उच्यते-- इयेतं वर्णतः पक्र- 

बदरसमं रोहितम् । तथः अदत्कं दन्तरदिवमप्यदत्कं भक्ष 

यित् सख्रीव्यखनं तत्सेविनां तेजोवख्वी्यविज्ञानधमःणाम् अप- 

इन्दर विनाश्चयित्रियेतत् । यदेवंछक्षणं येतं लिन्दु पिच्छ 

तन्मा अभिगां मा अभिगच्छेयम् । द्विर्वचनमयन्तान्ैहे- 
तुत्वप्रदशैनाथंम् ॥ 

इति चतुदश ण्डभाप्यम् ॥ 
% 



पञ्चदशः खण्डः ॥ 
----~~~- 

तद्धेतट्रह्या प्रजापतय उवाच प्रजाप- 

तिमेनवे मयुः प्रजाभ्य आचायेकुलाद्धेद्- 

मधील घथाचिधानं गुरोः कमोतिशेच- 
णाभिसमाव्रूय कुडुम्बे छ्युचो देदो खा- 
ध्यायमधीयानो धार्मिकान्विदधदात्मनि 

` सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्यादि ५सन्स्वै- 
भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वतैय- 
न्यावद्ायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च 

पुनरावतैते न च पुनराचतेते ॥ १॥ 

इति पश्चदक्षः खण्डः ॥ 

तद्धैतत् आत्मज्ञानं मोपकरणम् ‹ ओभिलेतदक्षरम् ` 
इ्यायैः सहोपासतैः तट्ाचकेन प्रन्थेन अष्टाध्यायीरक्चणेन 

सह ब्रह्मा हिरण्यगर्भः परमेश्वरो वा तदहूरिण प्रजापतये 

करयपाय उवाच ; असावपि मनवे स्वपुत्राय ; मनुः प्रजा- 

भ्यः इयेवं श्रुलयथेसंप्रदायपरम्परयागतम् उपनिषद्धिज्ञानम् 
अद्यापि विद्धत्सु अवगम्यते । यथह षष्ठाद्यध्यायत्रये प्रका- 

शित्त आत्मविद्या सफला अवगम्यते, तथा कर्मणां म् क 
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नार्थं इति प्रपरि, तदानथेक्यप्राप्निपरिजिहीषेया इदं कर्मणो 

विद्रद्धिरलुष्ठीयमानस्य वि्चिष्टफलवत््वेन अथेवत्त्वमुच्यते-- 

आचार्यज्कुखाद्वेदमधीलय सहाथेतः अध्ययनं कृत्वा यथाविधानं 

यथास्मृस्यक्तैनियनैयुक्तः सन् इत्यर्थः । स्वस्यापि विधेः 

सपृतयुक्तस्य उपञ्कुबौणकं प्रति कतंव्यत्वे गुरुडुश्रूषायाः प्राधा- 

न्यप्रद्शषना्थमाह-- गुरोः कम यत्कतंव्यं तक्त्वा कर्मश 

न्यो योऽतिशिष्टः कारूः तेन कालेन वेदमधीत्येलयथः । एवं 

हि नियमवता अधीतो वेदः कमेज्ञानफरप्राप्नये भवति, ना- 

न्यथेद्यभिप्रायः । अभिसमाब्रय धर्मजिज्ञासां समपायि- 

त्वा गुरुकुखश्चिब्रय न्यायतो दारनाष्य कुटुम्बे स्थित्वा 

गाहैस्थ्ये विदिते कर्मणि तिष्ठन् इत्यथैः । तत्रापि गाहस्थ्य- 

विदितानां कर्मणां स्वाध्याय प्राधान्यप्रदशनाथमुच्यते-- 

शचौ विषिक्ते अभेध्यादिरहिते देशे यथावदासीनः स्वाध्याय- 

मधीयानः नैयकमधिकं च यथाशक्ति ऋगाद्यभ्यासं च 

कुर्वन धार्भिकान्पु्राडिहाष्यांश्च धर्मयुक्तान्विदधत् धाभिक- 

त्वेन तान्नियमयन आत्मनि सहृदये हार्दे ब्रह्मणि सर्वेन्द्रि 

याणि संप्रतिष्ठाप्य उपसंहय इन्द्रियमरहणात्कमीणि च संन्यख 

अदिंसन हिंसां परपीडामङुवैन मर्व॑भूतानि स्थावरजङ्गमानि 
मूतान्यपीडयन इत्यथैः । भिक्षानिमित्तमटनादिनापि पर- 
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पीडा स्यादित आह-- अन्यव्व तीर्थेभ्यः । तीर्थं नाम शा- 

खाचुज्ञाविषयः; ततोऽन्यन्नेत्यथैः । सर्वाश्रमिणां च एतत्सम॑- 

नम् । तीरथेभ्योऽन्यन्न अद्िसेवेलन्ये बणयन्ति । कुटुम्बे एवै 

तस्सर्वं छर्वन् › स खस्वयितः, यावदायुषे यावल्जीवम् एवं 

यथोक्तेन प्रकारेणैव वर्तयन् ब्रह्मरोकमभिसंपद्यते देहान्ते । 

न च पुनरावतेते शरीरभ्रहणाय, पुनरावृत्तः प्राप्रायाः प्रति- 

षेधात् । अ्िरादिना मार्गेण काय॑ब्रह्मलोकमभिसंपद्य याव- 

द्रङ्रोकस्थितिः तावत्तत्रैव तिष्ठति प्राक्ततो नाबतैत इदयभेः । 

द्विरभ्यासः उपनिषद्ि्ापरिसमारघ्थः ॥ 

इति पञ्चदशाखलण्डभाप्यम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यस्य श्रीगोविन्द मगव- 

त्पून्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

छान्दोग्योपनिषद्धाप्यं संपूणेम् ॥ 



आप्यायन्तु ममाङ्ञानि वा- क 
क्पराणश्चक्षुः भ्रोत्रमथो वर- |) 

। मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । । 
सर्वं बह्मोपनिषदं माहं ब्य 
निराया मा मा बह्म नि- 
राकरोदनिराकरणमस्त्वानि- | 
राकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमास्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु \ 

(र ~ = 
1-1-24 3 1- -8 

ॐ शान्तिः शान्तिः शास्तिः \! 

4 ॥ ॥ 

| 

--क-- 
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सय एतदेवं विद्रान्साघु° ८५. 

सप्र एतदेवममृतं वेद १४९ 

म ध १५१ 

2) ‰ १५२ 

२२८ 

२२३१ 

सय एतमेवं विद्वाना० १९९ 

सय एतमेवं विद्वानुपास्ते २३८ 

। २४. 
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1 श्रम् श््टेम् 

सय एतमेवं विद्वानुपास्ते २४१ स यथा शकुनिः सूत्रेण ३७६ 
सय एवमेतत्साम ११५. स यथोभयपाद्रजन्रथा० २५१ 
म य॒ एवमेतद्रहदादित्ये १०८ स यदवोचं प्राणं १८१ 
मय एषमेतदयज्ञा० ११३ स यदरिशिषति १८८ 
स॒ य एवमेतद्र्थ० १०५ स यदि पितरं वा मातरं ४५० 
स य एवमेतद्राजनं ११४ स यदि पितृलोककामो ४८१ 
खय एवमेतद्वामदेव्यं १०६ स यंदि यज्ज रिष्ये्ुवः २५३ 
खय एबमभेतदैराजं ११० स यथ्थित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते ४३० 

मय एवमेतद्ैरूपं १०९ म यस्तेजो ब्रह्मतयुपास्ते ४४२ 
सय एवमेताः शक्तयो १११ स यावदादित्य उत्तरत १५५ 
मय एवमेता रेवत्यः ११२ स यावदादित्यः १५० 

स य एषोऽणिमेतदासम्य० ३८४ स यावदादित्यः पश्चाद १५४ 
॥ 9 ३८८ स याबदादियः पुर १५१ 

४ 9 ३९० स यावदादित्यो दक्षिणत १५२ 

॥ि ३९५ सयो ध्यानं ब्रहयव्युपास्ते ४८२१ 

५1 ३९८ स यो नाम ब्रहयत्युपास्ते ४२१ 

४८०३ स योऽन्नं ब्रहमस्युपास्ते ४३८ 

४०५ स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त ४४० 

शयः संकल्पं ब्रदयत्यु० ४२७ स यो वट ब्रहमत्युपास्ते ५८३५ 

सयः स्मरं ब्रहयल्युपस्ते ४४५ स यो मनो ब्रहयत्युपास्ते ४२४ 

घ यथा तत्र नादाद्चे ४०७ सयो वाचं ्र्ेव्युपाक्ते ५२२ 



५७२ छान्दोम्योपनिषन्मन्त्र- 

श्रम् षष्ठम् 

स यो विज्ञानं ब्रहयत्युपास्ते*र४ मह हारिद्रुमतं गोतम २२० 

सवै खल्विदं ब्रह्म १७३ स दाशाय हैनसुपत्षसाद ३७० 

सर्वकर्मा सर्वकामः १७७ स देभ्यं कुस्माषान्वा० ६४ 

सर्वास्वप्सु पञ्चविध ९० स होवाच किं मेऽन्नं २६८ 
सर्वँ स्वरा इन्द्रस्या ११८ सहोवाचक्िंमे वासो २६९ 

स्वे स्वरा घोषवन्तो ११९ स होवाच भगवन्त ७८ 

सवा परपर आत्मादि ४८६ स होवाच मदात्मनश्च० २१५. 

स समित्पाणिः पुनरेयाय ५२० स होवान्व विजानाम्यदं २३५. 

क ५२४ सा ह वारुचकराम २६२ 
,, , ५२७ सा देनमुवाच नाहमे० २१९ 

स ह क्ष्तान्विष्य ना० २०८ सेयं देवतैक्षत २५३ 
स हं खादित्वाति° ६६ सषा चतुष्पदा प्रवा १६२ 
सह गौतमो राज्ञो २७९ सोऽधस्ताच्छकटस्य २०८ 
स इ द्वाद्यवषं उपेत्य ३३६ सोऽदं भगवो मन्त्रविदे ४१७ 

स ह पञ्चदशाहानि ३६९ स्तेनो हिरण्यस्य सुरां २०९ 

सह प्रातः संजिहान ६६ स्मरो वावाकाशाद्भूयस्त्° ४४५ 
सह व्याधिनानशितुं २३४ ह 

सह शिलकः ५६ ह भ्सस्ते पादं वक्तेति २२७ 

स ह संपादयांचकार ३१२ हन्ताहमेतद्रगवत्तो ५.९ 

“नर 
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नानाजन्मसु संचितेन तपसा पूतन चित्तात्मना 

मित्रेण प्रतिबोधितेन कुतुकात्सवौः कृतीः शांकरीः । 

समुद्य प्रथमं जगद्रुरूपदे भक्त्या मयाय्यार्पिताः 

स्व।करत्योपहति करोनु गृरूराड धन्यं तथेमं जनम् ॥ 

धा मच्छंकरदेिकेन्द्ररचितान्सवौन्परबन्धान्मुदा 

तन्प्रीदय परिद्योध्य पुम्तकचयेः संम साकं बुधः । 

नन्छात्रप्रवरान्विमिध्यविलसच्दरहिकेन्द्रेयु ना- 

न्कृन्वाद्योपहत्ति सभक्तिविनयं नूनं कृतार्थोऽस्म्यहम्॥ 

सौम्याब्दमााघाजजुनपक्षराजत्सूर्याद्कतिभ्याश्रितसोम वारे । 

श्राङ्ञकरारयप्रतिमाप्रतिष्टाकारे म्षोपहतिव्यधायि ॥ 
॥। 

श्रीकंकरकृतिमाला गुरुवरतुष्ठ्य समप्ता मोदात् । 

वराल्यद्विमपदुमाजा सुब्रह्मण्येन भाक्तनम्रेण ॥ ४ ॥ 
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बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम् 

प्रथमोऽध्यायः 

द्वितीयोऽध्यायः 

२ 
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पूणस्य प्रणमादाय 

पूणैमेवावरिष्यते ॥ 



॥ भरी ॥ 

॥ विषयानुक्रमणिका ॥ 
क 

` प्रथमाध्यायः १-२१२ 

उपोद्धातभाष्यम् ... २-<८ 

मङ्गलाचरणम् + ° 

चिकीषितग्रन्थस्य परक्षावत्प्ृत्योपायिकानुबन्धचवुष्टयस्- 

चनपूर्व॑कं प्रधानभूतप्रयोजनस्य ्रन्थनामव्युत्पादन- 

द्वारा व्युत्पादनम् द, 

कर्ज्ञानकाण्डयोः संबन्धं प्रतिज्ञाय तवप्रतिपादना्ं 

सिद्धे आत्मनि वेदान्तानां प्रामाण्यप्रताधनम् ..- ४ 

आवि्यकसंसारपकुककर्मप्रतिपच्यर्थत्वात् कर्मकाण्डस्य 

कर्मफल द्विस्तस्य अविश्रानिवकषकात्मज्ञानोत्पच्य थ - 

मुपनिप्रदारम्भः इति काण्डयो; संबन्धकथनम् .. ५ 

क्रतुप्रधानस्य अश्वमेधस्य उपास्तिसहितस्यापि संसारफ- 

खक, किमुतान्येषामिति बन्धदेतुकमभ्यो विरक्ताः 

्ञानपिक्षिणः तदुपाय एव श्रवणादौ सवैकमेसंन्यास- 

रमक प्रवतिरन्निति आरम्भे अश्वमेधोपास्तिक्रथनमि- 
१3) त्युपन्यासः 4 



।२॥ 
परथमं ब्राह्मणम् <८- १२ 
अश्वमेधाज्ञेषु प्रधानत्वादश्वस्य तस्य रिरञआग्यवयवेषु 

उषःकालादिदृष्टिबिधानम् 

आश्वमेधिकमहिमाख्यम्रहादिषु अहरादिदृष्िविधानम् ११ 

दवितीयं बाह्मणम् नि + 
वक्ष्वमाणमाश्वमेधिकाचिदर्शनम् अग्नेः वि्युद्धजन्म- 

त्वादिना स्तोतुम् अग्नेखत्पत्तिपरतिपिपादयिषया अ- 

सत्कारणवादनिराकरणपूर्वकं सत्कारणवादं प्रसाध्य 

4 

अप्परयन्तप्रपञ्चसष्टयभिधानम् ५" 
ततः विराड्रूपस्य अग्नेरुत्पत्तिकथनम् -.. २२ 
आश्वमेधिकस्य अग्नेः शिरआद्वयवेषु प्राचीदिगादि. 

द्टिविधानम् -.~ २३ 
पू सतुयर्थमुपपादितसुष्ेषोपन्यासः व । 
अश्वाश्वमेषशब्दनिर्वेचनपूर्वकम् अश्वमेधोपासनं विरिष्टं 

विधाय तस्य हिरण्यग्मात्मकमृत्यवात्मभावप्रापतिफल- 
प्रदशनम् 8 

तृतीयं ब्राह्मणम् „ ३४--७७ 
ज्ञानकर्भणोः फलनिरूपणानन्तरं तयोरुद्धावकस्य प्राणस्य 

स्वरूपं निरूपयितुसुत्तरब्ाद्यणमिति संबन्धकथन पूर्वकं 
बृत्तिभेदेन देवासुरपदाभिपेयप्रानाप्यवागादिविषया-. 

. ख्यायिकोपन्यासः == ` 
# 
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प्राणोपासनवाक्यस्य अन्यशषत्वशङ्कानिरासपूर्वकं विद्य 

द्वत्वादिगुणविशिष्टप्राणोपासनविधिपरत्वप्रसाधनम्. . . 

ओद्रात्रकरणाथ देवैरर्थितानां वागाद्यभिमानिदेवतानां 
तत्करणानन्तरं स्वाभाविकपाप्मासङ्गरूपमस्युना परि- 

भवोपन्यासः ध 

.एवमेव देवैः प्रार्थितस्य मुख्यप्राणस्य विञ्युद्त्वगुणमभि- 
धाय तदिरिषटस्य मुख्यप्राणस्य उपासनविधानं तत्क- 

कपदरशनं च 

-उक्तविश्ुद्धत्वगुणस्य उपपत्तिनिरूपणसुखेन प्राणस्य व्या- 

प्रकत्वगुणविधानम् ६ 

पराणस्य विञयुद्धिरसिद्धेति ङ्कापरिदहारेण दृगुणविधानम् 

ग्राणात्मज्ञानकर्मफकस्य वागादीनामग्न्याच्यात्मत्वस्य निरू- 

पणम् 

प्राणस्य मर्वृतश्रे्त्वपुरोगन्वत्वगुणविधानम् 

प्राणस्य हगान्यात्मत्वगुणविधानम् 

प्राणस्य उद्रीथत््रात्मकगुणविधानम् 

सामात्मभूतस्य प्राणस्य सख्वरसुवणंप्रतिष्ठागुणविधानम् . .. 

एवं प्राणविज्ञानन्नतः अभ्यारोदमन्त्रजपकर्मविधानम् . - 

कर्मवियुक्तस्य वलस्य दशनस्यापि लोकजयादिफल- 

प्रदानम् 4 

विश्ुदधव्वादिसमस्तगुणविदिष्टप्राणोपासनस्य एतत्फलमि- 

ति प्रदशनम् 

३७ 
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चतुर्थ ब्राह्मणम् ७८-- १६३ 
्ञानक्णोः श्वुतयथं तत्फलमूतस्य प्रजापतेः जगस्सु्य- 

दौ स्वातन्त्यविभूतिव्ैनेन फलोत्कर्षो वर्णयितम्यः 

इव्येतदर्थम् उत्तरग्रन्थारम्मः, उक्कृष्टफटस्य प्राजा- 

पल्यपदस्यापि भयारत्यादि श्रवणेन संसारत्वात् तत्रापि 

विरक्तस्यैव वक्ष्यमाणब्रह्मविध्रायामधिकारः इवेतदथ 
च~ इति पूर्वोत्तरग्रन्थसंबन्धकथनम् प 

प्राजापत्यपदस्यापि स्ं॑सारत्वमेव इधययत्र गमकत्वेन प्रजा- 

पतेः मयारत्यादिवर्णनम् ५ ८ 

प्रजापतेः मनुशतरूपादिमिथुनभवनद्वारा मनुष्यादिप्रपञ्च- 

सृष्िकथनम् . ८ 

ब्राह्मणादि वणनियन्तृदेवतानामग्न्यादीनां ब्राह्मणादि वणा- 

† सोमदेवस्य आद्यवर्मस्य च सृष्टिकथनम् ... ८९ 

एवं ज्ञानकर्मलक्षणं प्रजापतित्वफलावसानं वेदिकं साधनं 

परदर््य, तस्य साध्यसाधनलक्षणस्य व्याकृतस्य जगतः 

सभराकरणास्राचीनबीजावसा, समूलस्य संसारस्योद्धर- 

णाय प्रदर्य॑ते इति पूरवोत्तरसंबन्धकथनम् 44 
बीजावस्थस् जगतः अब्याज्ृतस्य नामरूपाभ्यां व्याकर- 

णानन्तरं तस्मिन्व्याकृते परमात्मनः प्रवेशकथनम् ९५ 

व्यापकस्य परमात्मनः परिच्छिन्नवत् व्याङते प्रपञ्चे 

प्रवेशे नोपप्यते-- इति आक्षेपपरम्पराप्रदर्शनम् ९८ 
जरे सू्यादिप्रतित्रिम्बवत् बुद्धावुपटभ्यमानत्वमेव परमा- 
(4 
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त्मनः प्रवेदाः इत्युपपादनम् ¢ 448 

आत्मनो देहे क्षुरधानस्थक्षुरवत् काष्ठादि स्थिताभिवच्च 

सामान्यतो विशेषतश्च अवस्थितिकथनम् ५५ 

व्याकृताजगतः आत्मनः प्रथक्ेरणाय प्राणनादिक्रिया- 

विशिष्टात्मदश्िनः अनात्मज्ञत्वमभिधाय प्राणनादिक्रि- 

यासंबरन्धस्य ओपाधिकत्वात् निरुपाधिकः परमात्मैव 

उपासितव्यः इति प्रतिपादनम् ५ 

 आन्मेयेवोपासीत ` इति अपूर्वविधिः, च्योतिषटोमादि- 
कर्मवत् आत्मोपासनस्य अव्यन्ताप्राप्तत्वात्-- इति 

पक्षस्य प्रदर्शनम् ८ 

आत्मसाक्नात्कारार्थमात्मोपासनविधिरयमिति पश्चान्तरोप- 

पादनम् 

आत्मज्ञानातिरिक्तविघेयविषयस्याभावात् ज्ञानस्य च वि- 

ध्यनदैत्वात् नापूर्वविधिरिति प्रथमपक्षखण्डनम् 

साक्षात्काराथमात्मोपासनं विधेयमिति पक्षस्य अभ्युपगम- 

वादेन परिहारमुक्त्वा अस्य विधेः नियमविधित्वोप- 

पादनम् ध 

आत्मोपासनमेवृ यन्नेन कर्ैव्यमित्यत्र उपपत्युपन्यासः 
आत्म तच्वस्य पुत्रादेः सव॑स्मात प्रियतरत्वादपि ज्ञेय 

त्वोपपादनम् 

: आत्मेत्यवोपासीत › इति सूत्रितब्रह्मविद्यायाः विवक्षि- 

तप्रयोजनाभिधानाय उपोद्धातप्रदर्शनम् 

१०२ 

१०३ 

१० 

१०८ 

११३ 

११५ 

११ 
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कीदशं बह्म वेदम्, कथुंवा वेदनम् इल्यादिग्रश्ोप- 

न्याः । 

धब्रह्म वा इदमग्र आसीत् ` इत्यल-- बह्येति- अपरं 

ब्रह्म, बह्मभावी बाह्मण वा इत्यादिमतान्तरं प्रदर््य 
सर्वभावापत्तिफलस्यानित्यत्वदोषापच्यादिना परं बद्यै- 
वेति खमतोपन्यास 

ब्रह्मभावी संसार्येव ब्रह्मरान्दार्थं इति ग्रकारान्तरेण पूर्व- 

पक्षमुपन्यस्य ब्रह्मोपदेश्ञानथंक्यपरसङ्गादिना तत्प- 

रिहारः = 

परं ब्रह्मैव अप्रतिबोधात् अव्रहमत्वासर्वत्वादिकमध्यासोप्य 

परमदयाढुना आचर्येण प्रतिबोधितं सत् अहं त्र 

ह्यास्मि इति आत्मानमेव विदित्वा अध्यारोपिता- 

बह्मत्वादिनिष्रच्या सर्वमभवत् इत्युपन्यासः 

कर्मवत् विद्या न साधनान्तरमपेक्षते पलं जनयिवुम्-- 
इवयेवम् तनो यो देवानाम्? इत्यादिवाक्या्थौ. 
पन्यासः ध 

ब्रह्मविद्यायाः सवेभावापत्तिः फलमिव्यर्थस्य द्रदिश्चे वाम. 

देवसावात्म्योपपादनम् , 

अहं ब्रह्मस्मि- इति विज्ञातः देवा अपि न ब्रह्मस- 
वेभावाभवनाय पयाप्ताः, किमुतान्ये इत्यत्र ८ आत्मां 
हयेषां स भवति › इति हेवुपरदर्शनम् 

आृत्मव्यत्तिरिक्तदेवतोपासकस्य तच्वज्ञानामावपरतिपादनम् 
¢ 

१२० 

१२२ 

५. 
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अविद्यावतां देवपञयुत्वसुपपाच् तान्प्रयेव देवानां विघ्र- 

करगाद्यीरिवृत्वोपन्यास 

यं तु मुमोचयिषन्ति तं श्रद्धादिभियोक््यन्ति, विपरीतम- 

श्रद्धादिभिः, तस्मान्मुमुक्षु्देवाराघनपरः श्रद्धाभक्ति 

परः अप्रमादी स्यात् विद्याप्रापिं प्रति-- इति प्रति 

+ पादनम् $ 

अविदुषां पवत् देवपरतन्त्राणां देवादिकर्मकर्तैव्यत्वे 

निमित्तभूतानां क्षत्नियादिवर्णानां धम॑स्य च सृष्टिक- 

यनम् 4 

आत्मलोकमदृष्टा मृतस्य आत्मनः सकाश्ाद्रक्षणामावं वे. 

दङ्ृष्यादिदृष्टान्तकथनपूर्वकं प्रतिपा आस्मलोकाज्ञा- 

निङकृतकर्मणः क्षयिष्णुत्वात् आत्मलोकस्यैव उपात्- 
नविधानम् , तथा आत्मलोकोपासकस्य क्मामावादेव 

कर्मक्षयामावप्रतिपादनम् , आत्मलोकं स्तोतुं फलक- 

वन्नं च ४ 

नरैः कर्मभिः येषां देवादीनामुपकरोति अविद्वान्, तेषां 

कर्मणां तेषां देवादीनां च उपपादनम्, तदनुष्टावुः 

तेः सर्वतः, संरक्षणस्य च कथनम् 

रेणैव अविदुषः कर्मबन्धनाधिकारे परवरतिका-- इति 

प्रदानम् अ 

आत्मनः जायादिभिः कृत्तां संपादयितुमश्चक्तस्य तत्सं 

पादनग्रकारप्रदशनम् 6 

१४१ 

१.४२ 

१४द् 

१४९ 
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पञ्चमं ब्राह्मणम् ... १६४-२०७ 
अविद्यायाः प्रस्तुतत्वात् ताहशाविश्रावतो ग्रहिणः जग- 

तश्च परस्परं स्वकर्मोपाजितत्वं प्रसाध्य तादशाविद- 

दरहिणा कर्मणा विज्ञानेन च सष्टस्य जगतः सस्तधा 
प्रविक्तस्य ससान्नात्मकत्वं ध्यानार्थमित्युपपाद्य तेषां 

सत्तान्नानां सविनियोगानां प्रकाशकाः सूत्रभूताः 

‹ एकमस्यासाधारणम् ` इत्यादयो मन्ता इति प्रद- 

शनम् ... १६४ 

: एकमस्य › इति सूत्रितस्य अन्नस्य सविनियोगस्य व्या- 

ख्यानमूतमन्त्रार्थविवरणम् -. १६८ 

द्वे देवान माजयत् › इति सूत्रितस्य अन्नद्वयस्य विवर- 

णमन्त्राथैप्रदर्शनम् ... १७० 

° पद्युभ्य एकम् ° इति भागस्य विवरणमन्त्रार्थप्रदर्शनम् १७१ 

ˆ कस्मात्तानि न क्षीयन्ते ' इति सूत्रितप्रशप्रतिवचनमूत- 

स्य “पुरुषो वाव अक्षितिः ^ इति मन्स्य विव. 
रणम् ... १७४ 

^ च्रीण्यात्मनेऽकुरुत ' इति सूचितस्य अन्नत्रयस्य विव- 
रणमन्त्राथप्रद शनम् + 8६ 

तेषामेव प्राजापत्यानामन्नानामाधिभौतिकविस्तारपरद शनम् १८० 
तेषामेव आधिदेविकविभूतिप्रदर्शनम् ˆ ... १८२ 
पुत्रादीनां साधनानां साध्यविशेषकबन्धप्रतिपादनम् ... १९० 
पुत्रस्य छोकजयहेतुत्वप्कारप्रदर्ाना् पित्रा स्वस्य मरण- 
८ 
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काटे कर्तव्यस्य संपर॑त्याख्यस्य कर्मण उपन्यासः ... १९१ 

पुच्रनामनिर्वचनम् ... १९३ 
क्रतसंप्र्तिके दैववागादिप्रवेशप्रकारकथनम् .., १९६ 

वानः प्राणानासुपासने विरोषप्रतिपादनाथं व्रतमीमांसा २०० 

षष्ठ ब्राह्मणम् २०८-- २१२ 
* प्रपञ्चितस्य अविन्राकार्थस्य संक्षेपेण उपसंहारप्रदर्शनम्. .. २०८ 

दितीयोऽध्यायः -.. २१३- ३५० 

रथम ब्राह्मणम् २१५- २७१ 
प्रथमाध्याये सूत्रितविद्याविद्ययोः अविद्यायाः प्रपञ्चित- 

त्वात् विद्यायाः प्रपञ्चनाथे द्वितीयाध्यायारम्भः इति 

वरत्तानुवाद पूवकं संबन्धकथनम् ~ २१५ 

पूरवपक्षसिद्धान्ताख्यायिकारूपेण शासखराथस्य समपणे श्रोत 

सुखेन बोधो मवतीत्यादिना आख्यायिकाप्रयोजनकर- 

धनपूरैकम् अचिद्याविषरयमेव आत्मत्वेन उपगतव. 

न्तं गाग्य पूर्वपक्षिणं तद्विपरीतात्मदर्िनमजातशत्रं 

सिद्धान्तिनं च उपसखाप्य आख्यायिकाप्रदर्शनम् ... २१६ 

गार्म्ेण आदि्यादिव्रह्मणां क्रमेण उपपादनम् , अजात. 

सात्ुणा तेषां क्रमेण ब्रह्मतवप्रयाख्यानप्रदशैनं च .-. २१८ 

म्वाभिपरेतव्रहमु प्रतयाख्यतिषु तूष्णीं स्थितस्य गार्ग्यस्य 

व्रह्मविज्ञापनार्थम् अजातशत्रुणा सुसपुरपर प्रति नय. 

नम् ... २२६ 



[९०] 
सुतपुरुषसंबोधनव्याजेन गाग्याभिमतस्य ब्रह्मणः विस्त- 

रेण अब्रह्मत्वोपपादनम् ५ 

आत्मखमावविजिज्ञापयिषया ' करैष तदाभूत् कुत एत- 

| दागात् › इति प्रभद्वयमुत्थाप्य तदर्थप्रतिमानाभाव- 

वन्तं गार्य प्रति अजातशत्रुणा ° कैष तदाभूत् ' इति 
ग्रभार्थत्वेन आत्मस्रूपोपन्यासः 3 

कार्यकरणवियोगेऽपि स्वप्ने संसारधर्मित्वमात्मनः हश्यते 

इति शङ्कायाः स्वभ्नस्यैव मषात्वोपन्यासेन परिहारः 

केन पुनः करमेण सुषुसो भवति इत्यथस्योपपादनम् .. . . 

* कुत एतदागात् › इति प्र्नार्थतया ऊर्णनाभ्यादिदष्टा- 

न्तेन कारकमेदामविऽपि आत्मनः सकाशात् ब्रह्मा - 

दिस्तम्बपरयन्तप्राणिजातस्य उत्पच्यादिकथनम् 

बरह्मविच्याप्रतिपादकवाक्येषु ब्रह्मविजिन्ञासूनां बुद्धिव्युत्पा- 

दनाय--' तस्योपनिषत् ` इत्यत्र किं प्रकृतस्य संसा- 

रिणः इयमुपनिषत् , उतासंसारिणः इति विचारोप- 

क्रमः 

पूर्वपक्षिणः निरीश्वरवादनिरूपणम् 

सिद्धान्तिना सेश्वरवादस्योपन्यासः न 

व्याधक्रुखसंवर्धितराज् नुद्ान्तेन असंसारिण एव अ- 
विद्या संसारित्वं प्रासस्य आचार्येण प्रतिवोभितस्य 

ब्रह्मभावोपन्यासः 

देतिनां मतमुपन्यस्य तत्वण्डनम् 
८ 

१२९ 

२५० 

२५० 

२५२ 
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तार्किंकमतोपन्यासः तदघं च --* २६६ + 

विचारोपसंहारः .... २७१ 

द्वितीयं ब्राह्मणम् ... २७२--२७९ 
बह्मो पनिषर्प्रसङ्खेन करणानां प्राणानां स्वरूपमवघारय- 

ति- इति इत्तवर्तिष्यमाणयोः -संगतिकथनम् ... २७२ 

` आधानप्रत्याघानादिविशेषणविषशिष्टप्राणदशंनस्य फलप्र- 

दशनपूवकं विरिष्टग्राणस्वरूपानिरूपणम् ... २७३ 
तं प्राणं चक्षुषि विद्यमानरेखादिद्वारा रुद्रादयः अन्वा 

यत्ताः- इति प्रतिपाद्य एवं वेदितुः फर्प्रदर्शनम्. .. २७५ ४ 

उक्ता्थविवरणमन्त्राथप्रदशीनम् ,.. २७७ 

वरतीयं बाह्यणम् ... २८०-२९५ 
उपाधिविरेष्रापनयद्वारेण ब्रह्मणो निर्दिधारयिषया व्रह्म 

ण उपाधिभूतयोः मूतामूर्तयोः कार्यकरणविभागेन 

अध्यात्माधिदेवतयोः विभागप्रदर्शनम् ... २८० 

तस्य मूर्तामूररसस्य करणात्मनः पुरुषस्य सूपोपन्यासाथ 

मतान्तररदरनपूर्वकं रारित्रयकल्पकानां केषांचिदो- 

पनिषदंमटूयमानानां प्रक्रियां प्रदर्यं श्रुतिविरोधेन 

न्यायविसेभेन च तस्याः असमज्ञसत्वप्रदर्शनम् --. २८९ 

सत्यस्य सत्ये परमात्मखरूपे वक्तव्ये सत्यं निरवशेषं व 

क्तव्यमिति सत्यस्य करणात्मनः पुरप्रस्य माहारज- 

नादिरूपोपन्यासः ... २९० 
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सत्यस्य सत्यं यद्रह्य, तस्य नेति नेतीत्यादिनिरदैशप्रकार ̀  

प्रद्नम् २९३ 

चतुर्थ ब्राह्मणम् --- २९६-३२२ 
्रस्ुताया ब्रह्मविद्याया अङ्गत्वेन संन्यासविघानाथं याज्ञ- 

वस्क्यमेत्रेयीसंवादरूपाख्यायिकारम्भः इति वृत्तानु- 

वादपूरवकसंबन्धकथनम् -- 
पारित्राज्यमधिजिगमिषुं याज्ञवल्क्यं प्रति अम्रृतत्वसाधनं 

म ब्रूहि इति मेत्रेय्या प्रानम् १ 
अमृतत्वसाधनवेराग्योत्पादना्थमात्मनः पतिपुत्रादिसर्वा- 

पेश्चयापि प्रियत्वमुपपाद्य अमरतत्वसाधनमात्मन्ञानमेव 

श्रवणमनननिदिष्यासनैः संपादनीयमिति याज्ञवल्क्येन 
उपदेदाः क 

आत्मनि विदिते सवै विदितं भवति इत्य उपपन््युप- 
न्यासः इ 

अत्मेव सर्वम् इति दुन्दुभिशब्दादिदष्टन्तप्रदर्शनेन 
उपपादनम् 

स्थितिकलि सर्व॑स्यात्मरूपत्वप्रददीनम् 
उत्पत्तिकाले सवे ब्रह्मैवेति कथनम् । 
बदस्याप्रामाण्यशङ्कानिरासाथ पुरुषनिश्वासवत् परमात्मन 

सकारात् अग्रयज्ञेनैव जातत्वकथनम् ध 
अरूयेऽपि सवस्य ब्रहमत्वनिरूपगणार्य परम्पराक्रमेण राब्द्ा- 

दीनां आहककरणेः सह प्रज्ञानघने प्रल्यप्रद्नम् 
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॥ चह दारण्यकोपनिषत् ॥ 
श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरचितेन 

भाष्येण सहिता । 

ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकरकैभ्यो 

वंशच्छषिभ्यो नमो गुरुभ्यः । 

नराह्यणोपनिषत् । तस्या इयमर्पम्रन्थ 

वृत्तिः आरभ्यते, संसारव्याविव्ृत्सुभ्यः 

| संसारहेतुनिच्रत्तिसाधनब्रह्मात्मैकत्वविद्या- 

` प्रतिपत्तये । सेयं ब्रह्मविद्या उपनिषच्छब्द्- 

वाच्या, तत्पराणां सेतोः संसरारस्यालयन्तावसादनात्; उपनि- 

पूवस्य सदेस्तद्थेत्वात् । तादथ्याद्भन्थोऽप्युपनिषदुच्यते 



ट ृहदारण्यकोपनिषद्धा्ये [उपो- 

सेयं षडध्यायी अरण्येऽनूच्यमानत्वादारण्यकम् ; बृहत्त्वा 

त्परिमाणतो ब्रहदारण्यकम् ॥ 

तस्यास्य कर्मेकाण्डेनसंबन्धोऽभिधीयते । सर्वोऽप्ययं वद्; 

प्रयक्षातुमानाम्यामनवगतेष्टानिष्टपरापिपरिहारोपायप्रकाश्चनप- 

रः, सर्वपुरुषाणां निसर्गत एव तस्प्राप्निपरिहारयोरिष्त्वात्न् । 

दृष्टविषये चेष्टानिषटपराप्निपरिहारोपायज्ञानस्य प्रयक्षानुमा- 

 नाभ्यामेव सिद्धत्वात् नागमान्वेषणा । न चासति जन्मान्तर- 

संबन्ध्यात्मासित्विज्ञाने जन्मान्तरेष्टानिष्टप्राप्निपरिहारेच्छा 

स्यात्; स्वभाववादिदशनात् । तस्मान्नन्मान्तर संवनध्यात्मा- 

सित्वे जन्मान्तरेष्टानिष्टप्रापिपरिहदारोपायविषशेपे च शाखं प्रन- 

तैते। “येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीलेके नायमस्तीति 

चैके › इत्युपक्रम्य ° अस्तीयेबोपरब्धव्यः ' इलेवमादिनिर्णय- 

दशेनात्; “यथा च मरणं प्राप्य" इत्युपक्रम्य ८ यानि- 

मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरस्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति 

यथाकमे यथाश्चुतम् ' इति च ; ‹ खयं ज्योतिः ` इत्युपक्रम्य 

८तं विद्याकमेणी समन्वारभेते ° पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा 

भवति पापः पापेन ' इति च; ‹ ज्ञपयिष्यामि इत्युपक्रम्य 

° विज्ञानमयः ' इति च-- व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम् । तद्परलय- 

्षविषृयमेवेति चेत्, न; वादिविग्रतिपत्तिदशनात् । न हि 



द्धतः] प्रथमोऽध्यायः । ५ 

देहान्तरसंबन्धिन आत्मनः प्रयक्षेणास्तित्वविज्ञाने रोकाय- 

तिका बौद्धाश्च नः प्रतिकूलाः स्थुः नास्यात्मेति वदन्तः । न 

हि घटादौ प्रयक्षविषये कश्चिद्धिप्रतिपद्यते, नास्ति घट इति । 

स्थाण्वादौ पुरूषादिदशषीनान्नेति चेत्, न ; निरूपितेऽभावात् । 
न हि प्रयक्षेण निरूपिते स्थाण्वादौ विप्रतिपत्तिभवति । वैना- 

शिकास्त्वहमिति प्रयये जायमानेऽपि देहान्तरव्यतिरिक्तस्य ना- 

स्तित्वमेव प्रतिजानते । तस्मातप्रयक्षविषयवेरक्षण्यात् प्रतयक्षा- 

ननात्मास्तित्वसिद्धिः । तथानुमानादपि । श्रूलया आत्मास्ित्वे लि- 

ङ्गस्य दर्दितत्वात् छिङ्गस्य च प्रयक्षविषयत्वात् नेति चेत्, न; 

जन्मान्तरसंबन्धस्याग्रहणात् । आगमेन त्वात्मासिित्वेऽवगते 

वेदभ्रदशितटौकिकलिङ्गविरशेषैच्च, तदनुसारिणो मीमांसका- 
स्तारकिंकाश्चाद्रययलिङ्गानि च वैदिकान्येव स्वमतिप्रभवाणीति 

कस्पयन्तो वदन्ति प्रयक्षश्चानुमेयश्चात्मेति ॥ 

सवेथाप्यस्यात्मा देहान्तर संबन्धीयेवं परतिपत्तुदेहान्तरगते- 

छानिष्म्राप्तिपरिदहदारोपायविरोषार्थिनस्तद्िरोषज्ञापनाय कमका- 

ण्डमारब्धम् । न त्वात्मनः इष्टानिष्टप्रापिपरिहारेच्छाकारण- 
मात्मविषयमज्ञानं 'कठृभोक्तखरूपाभिमानखक्षणं तद्विपरीतन्र- 

ह्यात्मस्वरूपविज्ञानेनापनीतम् । यावद्धि तन्नापनीयते, तावदयं 

कमेफररागद्वेषादिस्वा भाविकदोषप्रयुक्तः शाखविहितप्रतिषि- 



& बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये [उपो- 

द्धातिक्रमेणापि प्रवर्तमानो मनोवाकायेषष्टादष्टानिष्टसाधनान्य- 
धमेसंज्ञकानि कर्माण्युषचिनोति बाहुल्येन, स्वाभाविकदोषव- 
यस्त्वात् । ततः स्थावरान्ताधोगतिः । कदाचिच्छाखकरृतसं- 
स्कारबीयस्त्वम् । ततो मनआदिभिरिष्टसाधनं बाहुल्येनो- 
पचिनोति धमांख्यम् । तद्िविधम्-- ज्ञानपूर्वकं केवरं च । 
तत्र केवरं पिवृटोकादिप्राप्निफरम् । ज्ञानपूरवैकं देवलखोकादि- 
बहमलोकान्तप्राधिफटम् । तथा च श्ाखम्-- ‹ आत्मयाजी 
भरयान्देवयाजिनः' इत्यादि । स्मृतिश्च ‹ द्विविधं कर्म वैदिकम् 
इया्ा । साम्ये च धममाधर्मयोभेनुष्यत्वग्रािः । एवं ब्रह्माद्या 
स्थावरान्ता स्वाभाविकाविद्यादिदोषवती धर्माधर्मसाधनक्रता 
संसारगतिनौमरूपकमश्रया । तदेवेदं व्याकृतं साभ्यसाधन- 
रूपं जगत् प्रागुत्पत्तेरव्याकृतमासीत् । स एष बीजाङ्करादि- 
बदवरिद्याकृतः संसारः आत्मनि क्रियाकारकफलाध्यारोपलक्च- 
णोऽनादिरनन्तोऽनर्थ इत्येतस्मा्िरक्तस्याविद्यानिवरत्तये तद्धि- 
परीत्रह्मविदयाप्रतिपत्तयर्थोपनिषदारभ्यते ॥ 

अस्य त्वश्वमेधक्मसंबन्धिनो विज्ञानस्य ' प्रयोजनम्-- ये - 
षामश्वमेधे नाधिकारः, तेषामस्मादेव विज्ञानात्तत्फलप्रामिः ॥ 
विद्यया वा कर्मणा वा, ‹ तद्धैतद्छोकजिदेव › इत्येवमादिश्रु- 
तिभ्यः । कमेविषयत्वमेव विज्ञानेति चेत्, न; ‹ योऽश्वम- 

(+ 
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थेन यजते य उ चैनमेवं वेद् ̀ इति विकल्पश्चतेः । विद्याप्रक- 
रणे चान्नानात् , कमौन्तरे च संपादनदद्ेनात् , विज्ञानात्तत्फ- 

ग्राधिरस्तीय वगम्यते । सर्वेषां च कमेणां परं कर्माश्मेधः, 

समष्टिग्यष्िप्राप्रिफलत्वात् । तस्य चेह ब्ह्मविद्याप्रारम्भे आ- 

न्नानं सर्वकर्मणां संसारविषयत्वप्रदकशनाथेम् । तथा च दशेयि- 

ष्यति फलमक्षनायामृल्युभावम् । न निदयानां संसारविषय- 

फङत्वमिति चेत्, न; सवैकमेपलोपसंहारश्रुतेः । सर्वं हि 

पल्ली संबद्धं कमै ; (जाया मे स्यदेतावान्तै कामः ` इति नि- 

सगैत एव सर्वकर्मणां काम्यत्वं द्शंयित्वा, पुत्रकमौपरविद्या- 

नां च “ अयं छोकः पिदृरोको देवलोकः ` इति फलं दशेयि- 

त्वा, यन्नात्मकतां चान्ते उपसंहरिष्यति ‹ चयं वा इदं नाम 

रूपं कर्म" इति--सवेकर्मणां फलं व्याकृतं संसार एवेति । 

इदमेव अयं प्रागुत्पत्तेस्तद्यैव्याकृतमासीत् । तदेव पुनः सवै- 

प्राणिकर्मवश्चाग्याक्रियते बीजादिव वृक्षः । सोऽयं व्याकृता- 

उ्याकृतरूपः संसारोऽविद्याविषयः क्रियाकारकफलात्मकतया- 

त्मरूपत्वेनाध्यारेपितोऽविद्ययैव मूतौमतैतद्रासनात्मकः । अतो 
विरक्षणोऽनामरूप्रकमौत्मकोऽदयो निलयञ्चुद्धबुद्धमुक्तस भावो- 

ऽपि क्रियाकारकफरभेदादिविपय॑येणावभासते । अतोऽस्मा- 

क्ियाकारकफरमेदस्वरूपात् ‹ एतावदिदम् ` इति साध्य- 
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साधनरूपाद्िरक्तस्य कामादिदोषर्क्मबीजभूताविद्यानिवृत्तये 
रञ्ञ्वामिव सर्षविज्ञानापनयाय ब्रह्मविद्या आरभ्यते । 

तत्र तावदश्वमेधविज्ञानाय उषा वा अश्चस्य ५ इत्यादि | 

तत्राश्वविषयमेव दशेनञुच्यते, प्राधान्याद श्वस्य । प्राधान्यं च 

तन्नामङ्कितत्वाक्रतोः प्राजापलयत्वाच्च ॥ 

ॐ । उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । 
सूयै्क्ुबीतः प्राणो व्यात्तमभिर्वेश्वानरः 
संवत्सर आत्माश्वस्य मेध्यस्य । व्यौ; पृष्ठ- 
मन्तरिश्चसुद्रं थिवी पाजखं दिद्ाः पार्श्वे 
अवान्तरदिद्ाः पराव ऋतवोऽङ्गानि मा- 
साजार्धमासाश्च पर्वाप्यहोरालाणि परनि- 
छा नक्षच्राण्यस्थीनि नभो माध्सानि। 
ऊबध्य ̂ सिकताः सिन्धवो गुदा यक्रुच 
छ्रोमानश्च पवता ओषधयश्च वन॑स्पनय- 
अ लोमान्युयन्पूवार्धो निम्खोचञ्जघनाथों 
यदिच्म्भते तद्विवयोतते यद्विधूनुते ल- 
त्स्तनयति यन्मेहति तद्धषेति वागेवास्य 
वाक् ॥ १॥ 
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उषा इति; ब्राह्मो सुहूतेः उषाः; वैशब्दः स्मारणा्थः, 
प्रसिद्धं काठ स्मारयति ; शिरः, प्राधान्यात्; शिरश्च प्रधानं 

शरीरावयवानाम् ; अश्वस्य, मेध्यस्य मेधाैस्य यज्ञियस्य, 
उषाः शिर इति संबन्धः । कर्माङ्गस्य पशोः संस्क्तव्यत्वा- 
स्काखादिदष्टयः शिरादिषु क्षिप्यन्ते ; प्राजापलयत्वं च प्रना- 
पातिदष्ट्यध्यारोपणात् ; काठटोकदेवतात्वाध्यारोपणं च प्रजा- 
पतित्वकरणं पदोः ; एवंरूपो हि प्रजापतिः ; विष्णुत्वादिकर- 
णमिव प्रतिमादौ । सूर्यश्व्ुः, शिरसोऽनन्तरत्वात्सर्याधिदै- 
वतत्वाञ्च ; वातः प्राणः, वायुस्वाभाव्यात्; व्यात्तं विवृतं 

सुखम् अभ्नर्वैश्वानरः; वैश्वानर इलभ्ेविशेषणम् ; वैश्रानरो 
नामाभ्ि्विबृतं मुखमिलयथेः, मुखस्याभ्रिदैवतत्वात् ; संवत्सर 

आत्मा; संवत्सरो ादङमासख्रयोदशमासो वा; आत्मा 

डारीरम; कालावयवानां च संवत्सरः शरीरम् ; शरीरं चा- 

त्मा, ‹ मध्यं ह्येषामङ्गानामात्मा ' इति श्रुतेः; अश्वस्य मेध्य- 

स्येति सर्वत्रातुषङ्ार्थं पुनवैचनम । चौः प्रष्ठम् , उर््वैस्व- 
सामान्यात् ; अन्तरिक्षमुदरम् , सुषिरत्वसामान्यात् ; प्रथिवी 

पाजस्यं पादस्यम्,; पाजखमिति वर्णव्यययेन, पादासनस्थान- 

मिथः; दिशश्चतख्रोऽपि पार्शे, पार््ेन दिशां संबन्धात् ; पाग्चै- 

योर्दिश्ां च संख्यावैषम्यादयुक्तमिति चेत् , न ; सवमुखत्वोप- 
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पततेरवस्य पाश्ाभ्यामेव सवैदिश्ां संबन्धाददोषः ; अवान्तर- 

दिद आमरेय्याद्याः पवः पाश्वस्थीनि ; ऋतवोऽङ्गानि, सं- 

वत्सरावयवत्वादङ्गसाधम्यौत् ; मासाश्चाधमासाश्च पवोणि 
संधयः, संधिसामान्यात्; अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः ; बहुवच- 

नास्राजापलदैवपिन्यमानुषाणि ; प्रतिष्ठाः पादाः, प्रतितिष्ठये- 

तैरिति; अहोरात्रं काङात्मा प्रतितिष्ठति, अश्व पादैः; 

नक्षत्राण्यस्थीनि, गुङ्कत्वसामान्यात् ; नभो नभःस्था मेघाः, अ- 

न्तरिश्षस्योदरत्बोक्तेः ; मांसानि, उदकरूधिरसेचनसामान्यात्। 

उवथ्यम् उदृरस्थमधेजीणेमरानं सिकताः, -विश्िष्टावयवत्व- 

सामान्यात् ; सिन्धवः स्यन्दनसामान्यात् न्यः गुदा नाङ्यः, 

बहुवचनाच्च; यद्व छोमानश्च हृदयस्याधस्तादक्षिणोत्तरौ 
मांसखण्डौ ; छोमान इति निलयं बहुवचनमेकस्मिननेव ; पर्व- 
ताः, काठिन्यादुच्छितत्वाच्च ; ओषधयश्च श्षुद्राः स्थावराः, 
वनस्पतयो महान्तः, छोमानि केशाश्च यथासंभवम् ; उद्य- 

चुद्रच्छन्मवति सविता आ मध्याहात् अरस्य पूर्वार्धः नामे- 
रूष्वेमित्यथैः ; निम्डोचन्नस्तं यन् आ मध्याह्कात् जघनार्धो- 
ऽपराधः, पूवापरत्वसाधरम्यात् ; यद्विजुम्मते नात्राणि विनाम- 
यति विक्षिपति, तद्विद्योतते विद्योतनम् , सुखधनविदारण- 
सामान्यात् ; यद्विधूनुते गात्राणि कम्पयति, तत्स्तनयति, 
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गजेनशब्दसामान्यात् ; यन्मेहति मूत्रं करोलश्चः, तद्रषति 
वर्षणे तत्, सेचनसामान्यात् ; वागेव शब्द एव अस्याशस्य 
वागिति, नात्र कल्पनेय्थैः ॥ 

अहवौ अश्वं पुरस्तान्महिमान्वजायत 
- तस्य पूर्वे समुद्रे योनी राचिरेनं पशथान्म- 
दिमान्वजायत तस्यापरे ससुद्रे योनिरेतौ 
वा अश्वं मदिमानावभितः संबभूवतुः । 
हयो भूत्वा देवानवहद्राजी गन्धवौनवी- 
सुरानश्वो मचष्यान्समुद्र एवास्य बन्धुः 

ससुद्रो योनिः ॥ २॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य भथमं ब्राह्मणम् ॥ 

अहवा इति, सौवणैराजतौ महिमाख्यौ प्रहावश्वस्या- 
ग्रतः प्रष्ठतश्च स्थाप्येते, तद्विषयमिदं ददनम् । अहः सौवर्णो 
ग्रहः, दीपिसामान्याद्रै । अहरश्रं पुरस्तान्महिमान्वजायतेति 

कथम् ९ अश्वस प्रजापतित्वात् ; प्रजापतिद्यादियादिलक्ष- 
णोऽह्वा रक्ष्यते; अश्रं लक्षयित्वाजायत सौवर्णो . महिमा 
महः, बक्षमनु विद्योतते विद्युदिति यद्वत् । तस्य प्रहस्य पूरव 
पूः समुद्रे समुद्रः योनिः, विभक्तिव्यलययेन ; योनिरि्या- 



१२ बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये (त्रा. १. 

सादनखानम् । तथा रात्री राजतो रहः, बर्णंसामान्याज्घ- 
न्यत्वसामान्याद्वा । एनमग्ं पश्चासपरष्ठतो महिमा अन्वजा- 
यत; तस्यापरे समुद्रे योनिः । महिमा महत्त्वात् । अश्वस्य 

हि विभूतिरेषा, यत्सौवर्णो राजतश्च अ्रहाबुभयतः स्थाप्येते । 
तावेतौ वै महिमानो महिमाख्यौ अहौ, अश्रमभित संबभू- 
वतुः उक्तलक्षणावेव संभूतो । इत्थमसावन्रो महत्त्वयुक्त इति 
पुनवचनं स्तुख्थेम् । तथा च हयो भूत्नेयादि स्तुलर्थ- 
मेव । हयो हिनोतेगैतिक्मेणः, विरिष्टगतिरियर्थः ; जातिवि- 
शेषो वा ; देवानवहत् देवत्वमगमयत् , प्रजापतित्वात्; देवानां 
वा बोढाभवत् ; नु निन्दैव वाहनस्वम् ; मैष दोषः ; वाह्- 
नत्व स्वाभाविकमश्वस्य, स्वाभाविकत्वादुच्छायग्रामिर्देवादिसं- 
बन्धाञस्य इति स्तुतिरेवेषा । तथा वाञ्याद्यो जाति- 
विज्ेषाः; वाजी भूत्वा गन्धवानवहदिलयनुषङ्गः ; तथार्वा 
भूत्वासुरान्; अश्रा भूत्वा मनुष्यान् । ससुद्र एवेति परमा- 

स्मा, बन्धुबन्धनम् , बध्यतेऽस्मिन्निति; समुद्रो योनि; कार- 
णुत प्रि ; एवमसौ छद्धयोनिः डुद्धस्थितिरिति स्तूयते 
ˆ अप्सुयोनिवां अश्वः* इति श्रुतेः प्रसिद्ध एव वा सयुद्रो 
योनिः ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 
"~ [व 



दितीयं ब्राह्मणम् ॥ 
~ +--- 

नैवेह किंचनाग्र आसीन्खत्युनैवेदमा- 
, ब्रतमासीदङनाययाङरनाया हि सत्यु- 

स्तन्मनोऽकरुरुलात्मन्वी स्यामिति । सो- 
ऽचन्नचरन्तस्याचत आपोऽजायन्तार्चते बै 
मे कमश्रूदिति तदेवाकैस्याकैत्वं क ह 
वा अस्मै मवति य एवमेतदूर्कखाकैत्वं 
वेद् ॥ १ ॥ 

अथाम्ेरश्रमेधोपयो गिकस्योतपन्तिरुच्यते । तद्विषयदशची- 

नविवक्षयेवोत्पत्तिः स्तुयथौ । चैवेह किंचनाग्र आसीत 

इह संसारमण्डले, क्रचन किंचिदपि नामरूपप्रविभक्तवि- 

रोषम् › नेवासीत् न वभूव, अग्रे प्रागुत्पत्तेमैनआदेः ॥ 

किं शल्यमेव बभूव ? शल्यमेव खात्; ‹ नैवेह किंचन "“ 
इति श्रुतेः, न कार्यं कारणं वासीत्; उत्पत्तेश्च; उत्पद्यते 
हि घटः; अतः प्र गुत्पत्तेषेटस्य नास्तित्वम् । नलु कारणस्य 

न नास्तित्वम् , मृसिण्डादिदद्चनात् ; यन्नाप्यते तस्येव ना- 
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स्तिता । अस्तु कायस्य, न तु कारणस्य, उपरभ्यमानत्वात् । 

न, प्रागुत्पत्तेः सबौनुपर्म्भात् । अनुपरुन्धिश्चेद भावहेतुः, 
सर्वस्य जगतः भ्रागुत्पत्तेनै कारणं कार्य वोपङभ्यते; तस्मा- 
त्स्स्यैवाभावोऽस्तु ॥ 

“मृत्युनैवेदमाटृतमासीत् ` इति श्रतेः ; यदि हि किंचि- 
दपि नासीत् ; येनात्नियते यज्चात्नियते, तदा नावक्ष्यत् सुत्यु- 
नैवेदमावृतम् ` इति ; न हि भवति गगनङ्कसुमच्छन्नो वन्ध्यापुत्र 
इतिः; ब्रवीति च “मृलयुनिबेदमाव्रतमासीत्' इति । तस्मात् येनानरू- 
तं कारणेन, यकादृतं कायैम् , भरागुतपत्तेस्तदुभयमासीत् , श्रते 
भरामाण्यात् ; अनुमेयत्वाच्च । अनुमीयते च प्रागुत्पत्तेः कार्य- 
कारणयोरस्ित्वम् । कास्य हि सतो जायमानस्य कारणे 
सत्युत्पत्तिदशेनात्, असति चादशीनात् , जगतोऽपि प्रागु- 
त्पत्तेः कारणास्तित्वमनुमी यते, षटादिकारणास्तित्ववत्। षटा- 
दिकारणस्याप्यसत्त्वमेव, अनुपश्य मृतिपण्डादिकं घटादय - 
युत्पत्तेरिति चेत्, न; मृदादेः कारणत्वात् । सत्सुवणीदि हि 
तत्न कारणं घटरुचकादेः, न पिण्डाकारविशेषः, तदभावे 
भावात् । असलयपि पिण्डाकारविरोषे मस्सुवणदिकारणदरम्य- 
मात्रादेव बटरुचकादिकारयोत्पत्तिश्यते । तस्मान्न पिण्डा- 
कारवरषा बटरुचकादिकारणम् । असति लु म॒तसुवर्णादि- 
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द्रव्ये घटशुचकादिमै जायत इति मृत्सुवणौदिद्रन्यमेव कार- 
णम् , न तु पिण्डाकारविशेषः । सर्वं हि कारणं कार्यमुत्पाद्- 
यत् , पूर्वोत्पन्नस्यात्मकायख तिरोधानं कवत् , कार्यान्तरमु- 

त्पादयति ; एकस्मिन्कारणे युगपदनेकका्यैषियोधात् । न 

च पूेकार्योपमर्दे कारणस्य स्वात्मोपमर्दो भवति । तस्मा- 

वििण्डाद्युपमर्द कार्योत्पत्तिदहौनमहेतुः प्रागुत्पत्तेः कारणास- 

त्वे । पिण्डादिव्यतिरेकेण मृदादेरसत्त्वाद्युक्तमिति चेत्- 

पिण्डादिपूवैकार्योपमर्दे मृदादि कारणं नोपमृद्यते, घटादि- 

कायौन्तरेऽप्युवतैते, इयेतदयुक्तम् , पिण्डघटादिग्यतिरेकेण 

सृदादिकारणस्यानुपरम्भादिति चेत्; न; मृदादिकारणानां 

घटाद्युत्पत्तौ पिण्डादिनिवृत्तावनुदृत्तिद्शेनात् । साद शयादन्व- 
यददौनम्, न कारणानुचरत्तरिति चेत्, न; पिण्डादिगतानां 

खदाद्यवयवानामेव घटादौ प्रयक्षववेऽनुमानाभासात्साटदया- 

दिकल्पनानुपपत्तेः । न च प्रयक्षालुमानयोर्विरुद्धाव्यभिचा- 

रिता, प्रयक्षपू्वैकत्वादनुमानस्य ; सर्वत्रैवानाश्वासभ्रसङ्गात्-- 

यदि च क्षणिकं" सर्वं तदेवेदमिति गम्यमानम् › तद्रुद्धेरप्य- 

नयतु द्धपेकषत्वे ` तस्या अप्यन्यत्र द्पेक्षत्वमियनवस्था- 

याम् ›, तत्सदृशमिदमिलयस्या अपि बुद्धेमषात्वात्, सवैत्रा- 

नाश्वासतैव । तदिदंवुद्धथोरपि कञ्र॑भावे संबन्धानुपपत्तिः । 
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सादशयात्तत्संबन्ध इति चेत् , न ; तदिदंुद्धथोरितरेतरनिषय- 
त्वानुपपत्तेः । असति चेतरेतरबिषयत्वे सादश्चमदणालुपपचिः । 
असल्येव सादये तदुद्धिरिति चेत्, न ; तदिदंबुद्धयोरपि साद 

श्युद्धिवदसद्धिषयत्वभ्रसङ्गात् । असद्विषयत्वमेव सरवैबुद्धीना- 

मस्त्विति चेत्; न; बुद्धिबुद्धेरप्यसद्िषयत्वप्रसङ्गात्। तदप्य 
स्त्विति चेत् ; न; सवेबुद्धीनां मृषातेऽसलयबुद्धथुपपन्तेः । 
तस्माद्सदेतत्--सादश्याततदुद्धिरिति 1 अतः सिद्धः प्राक्षा- 
योत्पत्तेः कारणसद्भावः ॥ 

कायस्य च अभिव्यक्तिछिङ्गत्वात् । कार्यस्य च सद्धावः 
प्रागुत्पत्तेः सिद्धः; कथमभिन्यक्तिटिङ्गत्वात-- अभिव्यक्ति- 
रिङ्गमस्येति 2 अभिव्यक्तिः साक्षाद्विज्ञानारम्बनव्वप्राप्निः । 
यद्धि रोके प्रावृतं तमआदिना घटादि वस्तु, तदालोका- 
दिना प्रावरणतिरस्कारेण विज्ञानविषयत्वं प्राप्रुवत् , प्राक्स- 
दावे न व्यभिचरति; तथेदमपि जगत् प्रागुत्पत्तरिलयवग- 
च्छामः । न ह्यविद्यमानो घटः उदितेऽप्यादिये उपलभ्यते । 
न ; ते अबिद्यमानत्वाभावादुपठभ्येतैवेत्ि चेप- न हि तव 
घटादि कार्ये कदाचिद्प्यविद्यमानमिल्युदिते आदिये उपरूभ्ये- 
तेव, मृत्पिण्डेसंनिदिते तमआद्यावरणे चासति विद्यमानत्वा- 
^ 

(दात चत्, न दिविधत्वादावरणस्य । घटाददेक्रायंस्य द्विविधं 
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ह्यावरणम्- सृदादेरभिव्यक्तस्य तमःकुड्यादि, प्राङ्खदोऽभि- 
उ्यक्तदाद्यवयवानां पिण्डादिकायौन्तररूपेण संस्थानम् । 
तस्मासप्रारात्पत्तरवि्यमानस्यैव घटादिकार्यस्यावृत्वादनुपर- 
ब्धिः | नष्टोत्पन्नभावाभावश्दभरययभेदस्तु अभिन्यक्तितिरो- 
अआवयोद्विविघत्वापेश्चः । पिण्डकपारादेरावरणैरक्चण्याद्- 
युक्तमिति वचेत्-- तमःकुड्यादि हि धघटाद्यावरणं धटा- 
दिभिन्नदेशं दृष्टम्; न तथा घटादिभिन्नदेशे दष्टे पिण्डक- 
पारे ; तस्मात्पिण्डकपालसंस्थानयोर्बियमानस्यैव घटस्याबर- 
तत्वादचुपरुच्धिरिलययुक्तम् , आवरणधर्मवैलक्षण्यादिति चेत्, 
न ; क्षीरोदकादेः क्षीराद्यावरणेनैकदेशत्वदक्षेनात् । षटादि- 
कारये कपारचूणो्यवयवानामन्त मौवाद् नावरणत्वमिति चेत्, 
न ; विभक्तानां कायौन्तरत्वादावरणत्वोपपत्तेः । आवरणा- 
भावे एव यन्नः कर्तव्य इति चेत्-- पिण्डकपाखावस्थ- 
योर्विद्यमानमेव घटादि कार्यमाच्रृतत्वान्नोपरभ्यत इति चेत् , 
चघटादिकायौथिना तदावरणविनाश्े एव यत्नः कतेव्यः, म 
घटाद्यत्पत्तो; न" चैतदस्ति; तस्मादयुक्तं विदयमानद्यवावृत- 
त्वादजुपर्ञ्धिः › दति चेत् › न ; अनियमात् । न हि विनाञ्च- 
माच्नप्रयल्नादेव घटाद्यमिव्यक्तिर्जियता; तमआद्याव्रृते घटादौ 

न्दे (~ ० प्रदी पायुत्प्तौ प्रय्नदशेनात् । सोऽपि तमोनाकायैवेति चै- 
8. ए. 7. 2 
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त्--दीपादयुत्पत्तावपि यः प्रयज्नः सोऽपि तमस्तिरस्करणाय ; 

तस्मिन्नष्टे घटः स्वयमेवोपङम्यते; न हि घटे किंचिदाधीयत 

इति चेत्, न ; प्रकाशवतो घटस्योपभ्यमानत्वात् । यथा 

प्रकाराविरिष्टो घट उपरम्यते प्रदीपकरणे, न तथा प्राक्प्रदी- 

पकरणात् । तस्मान्न तमस्तिरस्करणायैव प्रदीपकरणम् ; किं 

तर्हि प्रकाशशवत्त्वाय ; प्रकाश्चवच्वेनेवोपरभ्यमानत्वात् । कचि- 

दावरणविनाश्ेऽपि यन्नः स्यात्, यथा कुड्यादिविनारो । तस्मान्न 

नियमोऽस्ति--अभिव्यक्टयथिनावरणविनाशे एव यन्नः काय 

इति । नियमार्थवत्त्वा्च । कारणे वतैमानं कार्य कार्यान्तरा- 

णामावरणमि्यवोचाम । तत्र यदि पू्भिव्यक्तस्य कार्यस्य 

पिण्डस्य व्यवहितस्य वा कपालस्य विनाशे एव यन्नः क्रि- 

येत, तदा विदख्च्णाद्यपि कार्य जायेत । तेनाप्यावृतो घ- 

टो नोपरभ्यत इति पुनः प्रयननान्तरपिक्षैव । तस्माद्भटाद्य- 
भिन्यक्यथिनो नियत एव कारकव्यापारोऽथैवान् । तस्मा- 

सप्ागुरपत्तेरपि सदेव कायम् । अतीतानागतप्रययमेदाच्र । 

अतीतो घटोऽनागतो घट इयेतयोश्च . प्रयययोषै्वमानघषटग्र- 

लययवन्न निर्विषयत्वं युक्तम् । अनागतार्थिप्रवृत्तेश्च । न ह्यस- 

लयथितया म्रवृत्तिरकि दृष्टा । योगिनां चातीतानागतज्ञानस्य 

सलत्वात् । असंशचद्धविष्यद्धटः, ठेर भविष्यद्धटविषयं भ्र- 
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यक्षज्ञानं मिथ्या स्यात्; न च प्रयक्षमुपचयेते ; ̀ घटसद्धावे 

ह्यनुमानमवोचाम । विप्रतिषेधाच्च । यदि घटो भविष्यतीति, 

कखाकादिषु व्याप्रियमाणेषु घटार्थम्, प्रमाणेन निशितम् , येन 

च काठेन घटस्य संबन्धो मविष्यतील्युःच्यते, तस्मिन्नेव कारे 

घटोऽसन्निति विप्रतिषिद्धममिधीयते ; भविष्यन्धटोऽसननिति, 

न भविष्यतीलय्थः ; अयं घटो न वतैत इति यद्वत्। अथ प्रागु- 

त्पत्तर्घटोऽसन्निव्युच्येत-- घटार्थं प्रवृत्तेषु कुखारादिषु तत 

यथा व्यापाररूपेण बतैमानास्ताबत्कुखारादयः; तथा घटो न 

वतत इतयसनच्छब्दस्याथेश्वेत्, न विरुध्यते; कस्मात्? स्वेन हि 

मविष्यद्रपेण घटो वतैते ; न हि पिण्डस्य वतेमानता, कपाख्स्य 

वा, घटस्य भवति ; न च तयोः, भविष्यत्ता घटस्य ; तस्माक्कु- 

छारादिव्यापारवर्वमानतायां प्रागुत्तेधेटोऽसन्निति न विरु- 

थ्यते । यदि धटस्य यस्स्वं भविष्यत्ताकार्यरूपं तत् प्रतिषि- 

ध्येत, तस्रतिषेधे विरोधः स्यात्; न तु तद्धवान्प्रतिषेधति; 

न च सर्वेषां करियावतामेक्रैव वर्तमानता भविष्यत्वं वा । 

अपि च, चलुर्विधौनामभावानाम्, घटस्येतरेतराभावो घटा- 

दन्यो छटः-- यथा *घटाभावः पटादिरेव, न घटस्वरूपमेव । 

न च घटाभावः सन्पटः अभावात्मकः; किं तहि? भावरूप 

एव । एवं घटस्य प्राक्प्रध्वंसायन्ताभावानामपि घटादन्यत्वं 
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स्यात्, घटेन व्यपदिश्यमानस्वात् , घटस्येतरेतराभाववत् ; 

तथैव भावालसकताभावानाम् । एवं च सति, घटस्य प्राग- 
भाव इति न घटस्वरूपमेव प्रागुपत्तेनास्ति । अथ घटस्य 

प्रागभाव इति धटस्य यत्स्वरूपं तदेवोच्येत, घटस्येति व्यप- 

देश्ानुपपत्तिः । अथ कल्पयित्वा व्यपदिश्येत, रिखापुत्र- 

कस्य शारीरमिति यद्वत्; तथापि घटस्य प्रागभाव इति 

कल्पितस्यैवाभावस्य घटेन व्यपदेश्यः, न घटस्वरूपस्मैव । 
अथार्थान्तरं घटाद्धुटस्याभाव इति, उक्तोत्तरमेतत् । किंचा- 

न्यत्; प्रागुत्पत्तेः शराविषाणवदमावभूतस्य घटस्य खकार- 
णसत्तासंबन्धालुपपत्तिः, द्विनिष्ठत्वात्संबन्धस्य । अयुतसि- 
दधानामदोष इति चेत्, न; मावाभावयोरयुतसिद्धत्वालुप- 
पत्तः । भावभूतयोिं युतसिद्धता अयुतसिद्धता वा स्यात्, न 
ठ भावाभावयोरभावयोवौ । तस्मात्सदेव कार्य प्रागुत्पत्तेरिति 
सिद्धम् ॥ 

किंलक्षणेन मृत्युनावृतमियत आह-- अशनायया, 
अशितुमिच्छा अशनाया, सैव सूत्योरैक्षणम् , तया लक्चि- 
तन सत्युना अङनायया । कथमरानाया मृत्युरिति, उच्य- 
ते-- अरानाया हि म्त्युः । हि-शब्देन प्रसिद्ध हेतुमवद्यो- 
तयति । यो ह्यशितुभिच्छति सोऽशषनायानन्तरमेव हन्ति 
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जन्तून् । तेनासावदानायंया छक््यते मृत्युरिति, अदानाया 

हीत्याह । बुद्धथात्मनो ऽरानाया ध्म इति स एष बुद्धयवस्थो 

हिरण्यगर्भो मृत्युरित्युच्यते । तेन शत्युनेदं कार्यमाव्रतमा- 

सीत्, यथा पिण्डावस्थया मृदा घटादय आत्ताः स्युरिति 

तद्वत् । तन्मनोऽकुरुत, तदिति मनसो निर्देशः; स प्रकृतो 

मृत्युः वक्ष्यमाणकार्यसिसक्षया तत् कायौखोचनक्षमम् , 
मनःशब्दवाच्यं संकस्पादिरक्षणमन्तःकरणम् , अकुरुत 

कृतवान् । केनाभिप्रायेण मनोऽकरोदिति, उच्यते--आत्म- 

न्वी आत्मवान् स्यां भवेयम्; अहमनेनात्मना मनसा मन- 

स्वी स्यामित्यमिप्रायः । सः प्रजापतिः, अभिव्यक्तेन मनसा 

समनस्कः सन् , अ्चैन् अर्च॑यन्पूजयन् आत्मानमेव कृतार्थो- 

ऽस्मीति, अचरत् चरणमकरोत् । तस्य प्रजापतेः अचंतः पूज- 

यतः आपः रसास्मिकाः पूजाङ्गभूताः अजायन्त उत्पन्नाः। 

अत्राकााप्रथृतीनां लयाणामुत्पत्त्यनन्तरमिति वक्तव्यम्? 

्रुयन्तरसाम्यौत् › विकल्पासंभवाज्च सृष्टिक्रमस्य । अचेते 
पूजां कुर्वते वै मे मह्यं कम् उदकम् अभूत् इति एवममन्य्रत 

यस्मान्मृत्युः, तदेब्र तस्मादेव हेतोः अर्कस्य अम्नर्रमेधक्रत्वी- 

पयोगिकस्य अकत्वम् ; अके हेतुरितय्ैः । अग्रेरकंनामनिवं- 
चनमेतत्--अर्यनात्सुखदेतुपूजाकरणादप्संबन्धाचा्नरेतद्रौ णं 
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नामां इति । यः एवं यथोक्तम् अकस्याकैतवं वेद जाना- 

ति, कम् उदकं सुखं वा, नामसामान्यात्, ह वै इयवधार- 

णार्थौ, भवयेवेति, अस्मै एवंविदे एवंविदर्थं भवति ॥ 

आपो वा अकैस्तद्यद पा^. शर आसी- 
तत्समहन्यत । सा परथिन्यभवत्तस्याम-. 

आ्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तस्य तेजोरसो 
निरबतेताभ्निः ॥ २॥ | 
आपो वा अकंः। कः पुनरसावकं इति, उनच्यते--आपो 

वै या अचैनाङ्गमूतास्ता एव अकैः, अप्रेरकंस्य हेतुत्वात् › 
अप्सु चाभि: प्रतिष्ठित इति; न पुनः साक्षादेवाकेस्ताः, ता- 

सामप्रकरणात् ; अनश्च प्रकरणम्; वक््यति च-“अयमभनिरकैः' 

इति । तत् तच्र, यदपां शर इव शरो दध्र इव मण्डभूतमा- 

सीत्, तत्समहन्यत संघातमापद्यत तेजसा बाह्यान्तःपच्य- 

मानम्; लिङ्गव्यययेन वा, योऽपां शरः स समहन्यतेति । 

सा प्रथिव्यभवत्, स संघातो येयं परथिवी साभवत्; ता- 

भ्योऽद्भयोऽण्डमभिनिर्वृत्तमियथैः ; तस्यां ्रथिव्यासुत्पादि- 
तायाम्, स सत्यु प्रजापतिः अश्राम्यत् “श्रमयुक्तो बभूव ; 
सरव हि रोकः कार्यं कृत्वा श्राम्यति ; प्रजापतेश्च तन्महत्का- 
थम् , य्थवीसगैः; कं तस श्रान्तस्यतयुच्यते--तस्य श्रा- 
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न्तस्य तप्तस्य खिन्नस्य, तेजोरसः तेज एव रसस्तेजोरसः, 
रसः सारः, निरवर्तत प्रजापतिङारीरान्निष्कान्त इत्यर्थः ; 
कोऽसौ निष्कान्तः अभिः सोऽण्डस्यान्तविराद प्रजापति 
प्रथमजः कार्यकरणसंघातवा्ातः; ‹स वै शरीरी प्रथम 
इति स्मरणात् ॥ 

स ॒चेघात्मानं व्य्कुरुतादिल्यं तृतीयं 

वायुं तृतीय स एष प्राणच्रेधा वि- 

दितः । तस्य प्राची दिकिररोऽसौ चासौ 

चेमं । अथास्य प्रतीची दिक्पुच्छमसौ 
चासौ च सक्थ्यौ दक्षिणा चोदीची च 

पार्श्वे द्योः पृष्ठमन्तरिश्षखुद्रभियसुरः स 
एषोऽप्छु प्रतिशितो यल क्चैति तदेव 

प्रतितिष्टययेवं विद्धान् ॥ ३ ॥ 

स॒ च जातः प्रजापतिः तेधा तिप्रकारम् आत्मानं 
स्वयमेव कायेकरणसंघातं व्यकुरुत व्यभजदित्येतत् ; 

कथं लेधेवयाह-- अआदिवयं दतीयम् अभिवाय्वपेक्षया 
याणां पूरणम् , अङकरुतेयजुवतते; तथारन्यादिव्यापेश्षया 
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वायुं दृतीयम्; तथा वाय्वादिव्यपक्षयाभ्न ठृतीयमिति द्रषट- 
न्यम् ; सामध्यैस्य तुल्यत्वात्रयाणां संख्यापूरणत्वे । स॒ ए, 
प्राणः सवेभूतानामासाप्यभ्रिवास्वादिलयरूपेणः विरोषतः खे- 
नैव मृत्य्वालना त्रेधा विहितः विभक्तः, न विराट्स्वरू- 
पोपमदेनेन । तस्यास्य प्रथमजस्याप्नेरमेधौपयोगिकस्याकस्य 
विराजश्रिलयासकस्याश्वस्येव दौनसुच्यते; सर्वा हि पूर्ोक्तो- 
त्पत्तिरस्य स्तुयर्थेयवोचाम-- इत्थमसौ शुद्धजन्मेति । तस्य 
भाची दिक् शिरः, विषिष्टत्वसामान्यात् ; असौ चासौ च ए- 
शान्याप्ेय्यौ इमौ बाहू ईरयते्तिकर्मणः । अथ अस्य अधनः 
मतीची दिक् पुच्छं जघन्यो मागः, प्राङ्मुखस्य प्रलयग्दिक्सं- 
बन्धात्; असौ चासौ च वायव्यनैकःयौ सक्थ्यौ सक्थिनी, 
ृ्ठकोणत्वसामान्यात् ; दक्षिणा चोदीची च पार्ये, उभयदि- 
क्सबन्धसामान्यात्; चौ: प्रष्ठमन्तरिक्षयुद्रमिति पूर्ववत् 
इयमुरः, अधोभागसामान्यात् ; स एषोऽभिः प्रजापतिरूपो 
छका्चात्मकोऽश्निः अप्सु प्रतिष्ठितः, एवमिमे लोका 
अप्स्वन्तः" इति श्रतेः; यत्र कच यस्मन्फस्मिध्ित् एति 
गच्छति, तदेव तत्रैव प्रतितिष्ठिति स्थितिं कमते; कोऽसौ ? 
एवं बथाक्तमपसु प्रतिष्ठितत्वममनः विद्वान् विजानन् गुणफ- 
संतत्तं ॥४ 
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सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जा- 
येतेति स मनसा वाचं मिथुन स- 
मनवद्ानायागरत्युस्तद्यद्रेत आसीत्स 
संवत्सरोऽभवत् । न ह पुरा ततः सं- 

` वत्सर आस तमेतावन्तं कारमबिभमः। 

यावान्संवत्सरस्तमेतावतः कारख पर- 
स्तादखजत । तं जातमसिव्या दात्र 

भाणकरोत्सैवः वाग भवत् ।॥ ४ ॥ 

सोऽकामयत-- योऽसौ खत्युः, सोऽबादिक्रमेणात्मना- 

त्मानमण्डस्यान्तः कायंकरणसंघातवन्तं विराजमभिमस्रजत, 

तरेधा चात्मानमङुसतेत्युक्तम् । स किंव्यापारः सन्नसजतेति, 

उच्यते-- सः मृत्युः अकामयत कामितवान्; किम् द्ि- 

तीयः मे मम आत्मा शरीरम्, येनाहं शरीरी स्याम्, स 

जायेत उत्पद्येत, इति एवमेतदकामयत; सः एवं कामयित्वा, 

मनसा पूर्वोतननेनै, काचं च्रयीरक्षणाम् , मिथुनं इन्द्र ावम् , 

समभवत् संभवनं कृतवान् , मनसा तयीमाटोचितवान्; घ्र- 

यीविदितं सृष्टिक्रमं मनसान्वाोचयदिदर्थः । कोऽसौ 2 अ- 

शनायया छष्षितो मृत्युः; अशनाया मृत्युरित्ुक्तम् ; तमेव 
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परामृराति, अन्यत्र प्रसङ्गो मा भूदिति; तद्यद्रेत आसीत् , 

तत् तत्र मिशुने, यद्रेत आसीत्, प्रथमरारीरिणः प्रजापतेरु- 

सत्तौ कारणं रेतो बीजं ज्ञानकर्मरूपम्, अरय्याटोचनायां 

यदृष्टवानासीज्नन्मान्तरछृतम्; तद्धाबभावितोऽपः खषा तेन 

रेतसा बीजेनाप्खनुप्रविद्याण्डरूपेण गर्भभूतः सः, संवत्स- 
रोऽभवेत् , संबत्सरकाङनिमाता संवत्सरः, प्रजापतिरभवत् । 

न ह, पुरा पूवम् ; ' तत॑ः तस्मात्संवत्सरकांरनिमौतुः प्रजापतेः, 

संवत्सरः कालो नाम, न आस न बभूवह; तं संवत्सरकाल- 

निमौतारमन्तग॑र्भ प्रजापतिम्, यावानिह प्रसिद्धः कारः ए 
तावन्तम् एतावत्संवत्सरपरिमाणं काखम् अविभः श्रुतवान 
मत्युः । यावान्संवत्सरः इह प्रसिद्धः, ततः परस्तात्कि छृत- 
वान् १ तम्, एतावतः ` कारस्य संवत्सरमात्रस्य परस्तात् 
उरध्व॑म् अछत सृष्टवान्, अण्डमभिनदिल्थैः । तम् एवं कु- 
मार जातम् अस्रिं प्रथमदयरीरिणम्, 'अरानायावन्त्वान्मरत्युः 

अभिव्याददात् सुखविदारणं कृतवान् अत्तम्; स च कुमारो 
भीतः खाभाविक्याविद्यया युक्तः माणियेवं शब्दम् अकरोत्; 
सैव वागभवत्, वाक् शब्दः अभवत् ॥ 

1) 

स एक्षत यदि वा इसमभिमस्स्ये 
कनीयोऽन्नं करिष्य इति स तया वाचा 
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तेनात्मनेद ९ सर्वमखजत यदिदं किंच्चों 
` यज्.धषि सामानि च्छन्दारसि यज्ञान्प्र- 

जाः पश्चन् । स यय्यदेवारखजत तत्तदन्तु- 
मधियत सर्वे वा अत्तीति तददितर- 

, दितित्व ९ सवंयैतस्यात्ता भवति सर्व- 
मस्यान्नं मवति य एवमेतददितेरदिति- 

त्वं वेद् ॥ ५॥ 

स रेश्षत-- सः, एवं भीतं कृतरवं कुमारं टष्ठा, खत्युः 

रेक्षत रक्षितवान् , अदानायावानपि--यदि कदाचिद्वा इमे 

कुमारम् अभिमंस्ये, अभिपूर्वो ` मन्यतिर्दिसा्थः, हिंसिष्ये 

इत्यर्थः; कनीयोऽन्नं करिष्ये, कनीयः अल्पमन्नं करिष्ये-- 

इति; एवमीक्षित्वा तद्भक्षणादुपरराम; बहु दयन्न कतेव्यं 

दीधकारमक्षणाय, न कनीयः; तद्भक्षणे हि कनीयोऽन्नं 

स्यात् , बीजभक्षणे इव सस्याभावः। सः एवं प्रयोजनमन्नवा- 

हल्यमालोच्य, पैयैव अय्या वाचा पूर्वोक्तया, तेनैव च आ- 

त्मना मनसा, मिथुनी मावमाकोचनसुपगम्योपगम्य, इदं सर्वै 

स्थावरं जङ्गमं च असजत, यदिदं किंच यक्किचेदम्; 

किं तत् १ ऋचः, यजूषि, सामानि, छन्दांसि च सप्त गाय- 
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च्यादीनि-- स्तोचराख्चादिकमोङ्गभूतांसि विधान्मन्त्रान्गाय - 
्यादिच्छन्दोबिरिष्टान्, यज्ञांश्च तत्साध्यान्, प्रजास्त- 

तकरत्रीः, पद्यु प्राम्यानारण्यान्कर्मसाधनभूतान् । ननु त्रस्या 

मिथुनीभूतयाखजतेत्युक्तम् ; ऋगादीनीह कथम स्जतेति ? 

नैष दोषः; मनसस्त्वव्यक्तोऽयं भिशुनीभावसखय्या ; बाह्यस्तु 
ऋगादीनां विद्यमानानामेव कर्मसु विनियोगभावेन व्यक्ती- 
भावः सग इति । सः प्रजापतिः, एवमननव्ृद्धि बुद्धा, 

यद्यदेव क्रियां क्रियासाधनं फलं वा किंचित् असूजत, 
तत्तदत्तुं भक्षयितुम् अधियत धृतवान्मनः; सर्वं कृत्लं वै 
यस्मात् अत्ति, तत् तस्मात् अदितेः अदितिनाम्नो योः 
अदितित्वं प्रसिद्धम्; तथा च मन्त्रः-^अदितिर्योरि दितिरन्त- 
रिक्षमदिति्माता स पिताः इत्यादिः; सर्वस्यैतस्य जगतोऽन्न- 
भूतस्य अत्ता सवौत्मनैव भवति, अन्यथा विरोधात् ; 
न हि कश्चित्सवेस्यैकोऽत्ता दर्यते; तस्मात्सर्वात्मा भव- 
तीत्यथेः; सर्वमस्यान्नं मवति ; अत एव सर्वात्मनो यत्तु: सर्व- 
मन्नं भवतीत्युपपद्यते; य एवमेतत् यथोक्तम् अदितेः मृत्योः 
मरजापतेः सरवस्यादनाददितित्वं बेद्, तस्यैतत्फरम् ॥ 

सोऽकामयत श्रुयसा यज्ञेन श्रयो 
यजेयेति । सोऽश्राम्यत तपोऽतप्यत 



क. ६.] पथमोऽध्यायः । २९ 

तख श्ान्तख तसस्य यश्चो वीयसुदक्रा- 
मत् । प्राणा वै य्लो वीर्यं तत्याणेषू- 
त्कान्तेषु करीर \ श्वयितुमधियत तख 

शारीर एव मन आसीत् ॥६॥ 

` सोऽकामयतेतयश्वाश्वमेधयोभिर्वचनार्थमिदमाह । भूयसा 
महता यज्ञेन भूयः पुनरपि यजेयेति; जन्मान्तरकरणापे- 

क्षया भूयःकब्दः; स ॒प्रजापति्जन्मान्तरेऽरमेधेनायजत; 
स तद्भावभावित एव कल्पादौ व्यवर्तत; सोऽमेधक्रियाका- 
रकफलारमत्वेन निव्रत्तः सन्नकामयत-- भूयसा यज्ञेन 

भूयो यजेयेति । एवं महत्कार्यं कामयित्वा रोकवदश्राम्यत् ; 

स तपोऽतप्यत ; तस्य श्रान्तस्य तप्तस्येति पूववत्; यशो वी्ै- 
मुदक्रामदिति स्वयमेव पदा्थमाह-- प्राणाः चक्ुरादयो बै 
यराः, यशोहेतुत्वात् , तेषु हि सत्सु ख्यातिभैवति; तथा वीर्य 
बलम् अस्मिञ्खारीरे; न इयुत्कान्तप्राणो यङ्घस्वी बख्वा- 
न्वा भवति; तुस्मास्राणा एव यज्ञो वीर्य चास्मिञ्शारीरे, 
तदेवं प्राणलक्षणं यश्चो वीयैम् उदक्रामत् उत्करान्तवत् । तदेवं 
यद्ोवीयभूतेषु प्राणेषूतकान्तेषु, शरीरान्निष्कान्तेषु तच्छरीरं 
प्रजापतेः अयितुम् उच्छनभावं गन्तुम् अधियत, अमे- 

ध्यं चाभवत् ; तस्य प्रनापतेः, शरीरान्िगेतस्यापि, तस्मिन्नेव 
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रारीरे मन आसीत्; थथा कस्यचिस्पिये विषये दूरं गत- 

स्यापि मनो भवति, तदत् ॥ । 

सोऽकामयत मेध्यं भ इद खादा- 
त्मन्व्यनेन स्यामिति । ततोऽश्वः सम- 
भवद्यद्न्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाश्वमे- ` 
धस्याश्वमेधत्वम् । एष ह वा अश्वमेधं वेद् 
य एनमेवं चेद । तमनवरुष्यैवामन्यत । 
त संवत्सरस्य परस्तादात्मन आल- 
भत । पञ्चन्देवताभ्यः प्रत्यौहत् । . तस्मा- 
त्सवैदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापद्यमारुम- 
न्ते। एष ह वा अश्वमेधो य एष तपति 
तस्य संवत्सर आत्मायमभिरकस्तस्येमे 
लोका आत्मानस्तावेतावकौश्वमेधौ । सो 
पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुन- 
त्यु जयति नैनं श्त्युरामोति गत्यु- 
रस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको ` 
भवति ॥ ७ ॥ | 

, इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम् । 
[॥ 
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स तस्मिन्नेव शरीरे गतमनाः सन्किमकरोदिति,. उच्य- 

ते-- सोऽकामयत । कथम् £ मेध्यं मेधार्ह यज्ञियं मे मम 

इदं शारीरम् स्यात् ; - किंच -आत्मन्वी . आत्मवांश्च अनेन 

शरीरेण श्चरीरवान् स्यामिति--- प्रविवेशा । यस्मात् तच्छ- 
रीरं॑तद्वियोगाद्भतयशोवीर्यं सत् अश्वत् ` अश्वयत्; ततः 

तस्मात् अश्वः समभवत्; ततोऽश्वनामा प्रजापतिरेव साक्षा- 
दिति स्तूयते ; यस्माज्च पुनस्तत्रचेशात् गतय्यो्वीयैत्वादमेध्यं 

सत् मेध्यमभूत् › तदेव तस्मादेव अश्वमेधस्य अग्मेधनान्नः 

कतोः अश्वमेधत्वम् अश्वमेधनामरामः ; श्ियाकारकफरा- 

त्मको हि क्रतुः ; स च प्रजापतिसेवेति स्तूयते । 

क्रतुनिरवैवैकस्याश्चस्य प्रजापतित्वमुक्तम्-“ उषा वा अश्वस्य 

मेध्यस्य ` इत्यादिना । तस्यैवाश्वस्य मेध्यस्य प्रज पतिसरूप- 

स्य अग्ेश्च यथोक्तस्य क्रतुफलात्मरूपतया समस्योपासनं बि- 

धातव्यमिलयारमभ्यते । पूर्ैत्र क्रियापदस्य बिधायकस्याश्रुत- 

त्वात् , क्रियापदपेक्षत्वाच्च प्रकरणस्य, अयमर्थोऽवगम्यते । 

एष ह वा अश्वमेधं करतुं वेद य एनमेवं वेद-- यः कच्चित् , 

एनम् अश्चमभिरूपमर्क च. यथोक्तम् , एवं वक्ष्यमाणेन समा- 

सेन प्रदश्यैमानेन विशेषणेन विशिष्टं बेद, स एषोऽश्रमेधं वेद्, 

नान्यः ; तस्मादेवं वेदितव्य इयथः । कथम् तत्र पटविषय- 
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मेव तावहदीनमाह । तत्र प्रजापतिः ‹ भूयसा यज्ञेन भूयो 

यजेयः इति कामयित्वा, आत्मानमेव पञ मेध्यं कल्पयित्वा, 

तं पद्यम् , अनवरुध्यैव उत्छष्टं पड्ुमवरोधमचछरत्वैव मुक्तमम्र- 

हम् , अमन्यत अचिन्तयत् । तं संवत्सरस्य पूणस्य परस्तात् 

ङध्वैम् आत्मने आत्मार्थम् आठमत- प्रजापतिदेवताकत्वे- 

नेयतत्- आरमत आलम्भ छृतवान् । पदयून् अन्यान्प्रा- 
म्यानारण्यांश्च देवताभ्यः यथदैवतं प्रयौहत् प्रतिगमितवान् । 
यस्माचैवं प्रजापतिरमन्यत, तस्मादेवमन्योऽप्युक्तेन विधिना 
आत्मानं पञ्ुमश्चं मेध्यं कल्पयित्वा, ' सर्वदेवत्योऽहं प्रोक््य- 
माणः ; आङभ्यमानस्त्वहं मदेवत्य एव स्याम् ; अन्य इतरे 
पञ्चवो प्राम्यारण्या यथादैवतमन्याभ्यो देवताभ्य आरभ्यन्ते 
सद्वयवभूताभ्य एव ` इति विद्यात् । अत एवेदानीं सबैदे- 
वत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमाखमन्ते याज्ञिका एवम् । एष हं 
वा अश्वमेधो य एष तपति, यस्त्वेवं पड्साधनकः क्रतुः स 
एष सक्षाफरमूतो निर्दियते, एष ह वा अश्वमेधः ; को- 
ऽसौ? य एषः सविता तपति जगद्वर्भासयत्ति तेजसा ; 
तस्य अस्य क्रतुफात्मनः, संवत्सरः कारूविशोषः, आत्मा 
शरीरम्, तन्निवे्य॑त्वात्संबत्सरस्य ; तस्यैव क्रत्वात्मनः अयं 
पाथबोऽभ्निः, अकैः, साधनभूतः; तस्य चास्य करतौ 
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चिव्यस्य, इमे छोकाख्रयोऽपि, आत्मानः शरीरावयवाः ; तथा 

च व्याख्यातम्- ‹तस्य प्राची दिक्" इत्यादिना ; ताव- 

गन्यादित्यावेतौ यथाविोषितावरकाशमेधौ कलुफठे; अर्को 
` यः पोर्थिवोऽभिः स साक्षाक्रतुरूपः क्रियात्मकः ; कतोरमि- 

साध्यत्वात्तदरूपेणैव निर्देशः ; क्रतुसाध्यत्वाच्च फलस्य क्र- 
तुरूपेणेव निर्देशः-- आदित्योऽश्वमेध इति । तौ साध्यसा- 
धनौ करतुफरूभूतावरन्यादित्यौ-- सा उ, पुनः भूयः, एकैव 
देवता भवति; का सा? मत्युरेव; पू्ैमप्येकेवासीत्किया- 
साधनफठमेदाय विभक्ता; तथा चोक्तम् ‹ स त्रेधात्मानं 

ज्यज्कुरुत ' इति ; सा पुनरपि क्रियानिबत्युत्तरकालमेकैव दे- 

वता भवति-- मृत्युरेव फरृरूपः; यः पुनरेवमेनमन्धमेधं 

मरत्युमेकां देवतां वेद--- अहमेव मृत्युरस्म्यश्मेध एका 
देवता मदरपाश्माभिसाधनसाध्येति ; सोऽपजयति, पुनमृ्युं 
पुनमेरणम् , सच्ृन्ग्रत्वा पुनम॑रणाय न जायत इयर्थः ; अप- 

जितोऽपि मुत्युरेनं पुनराप्ठ॒यादिव्याशङ्कधाह-- नैनं मृस्यु- 

राभरोति ; कस्मात् ? मृत्युः, अस्यैवंविदः, आत्मा भवति ; 
क्रिंच मृत्युरेव फटरूपः सन्नेतासां देवतानामेको भवतिः; 

तस्यैतत्फलम् ॥ ` 

इति प्रथमाध्यायख द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥ 
----- ॥ 

>, ॥. 1. > 



तृतीयं बाह्यणम् ॥ 

"द्रया ह ̀ इ्याच्स्य कः संबन्धः £ कमणां ज्ञानसाहि- 

तानां परा गतिरुक्ता मृत्य्वासभावः; अश्रमेधगत्युक्या । 
अथेदानीं सरत्यवात्ममावसाधनभूतयोः कमज्ञानयोयैत उद्ध- 
वः, तल्मकादानार्थमुदरीथत्राह्मणमारमभ्यते ॥ 

नलु मृत्य्वात्मभावः पूर्वतर ज्ञानकर्मणोः फलसुक्तम् । उ- 

हीथज्ञानकर्मणोस्तु मूत्य्वात्मभावातिक्रमणं फटं वक्ष्यति । 
अतो भिन्नविषयत्वारफङ्स्य न पूरवैकमज्ञानो द्रवप्रकाशनार्थ- 
म् इति. चेत्, नायं दोषः; अगन्यादियात्मभावत्वादुद्री- 

थफटस्य ; पूर्त्राप्येतदेव फलमुक्तम्--“ एतासां देवतानामे- 
को भवति इति । नलु ‹ ृत्युमतिकरान्तः' इत्यादि विरुद्धम् ; 
न, स्वाभाविकपाप्मासङ्गविषयत्वादतिक्रमणस्य ॥ 

कोऽसौ खाभाविकः पाप्मासङ्गो मूत्युः ? कुतो बा त. 
स्योद्वः ? केन वा तस्यातिक्रमणम् ? कथं तरा {--इयेतस्या- 
थस्य प्रकाङनाय आख्यायिका आरभ्यते । कथम् -- 

दया ह प्राजापल्या देवाश्चासुराश्च 
लतः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 
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असुरास्त एषु लोकेष्वरपर्षन्त ते ह देवा 
उचुदेन्तासुरान्यन्ञ उद्धीथेनालययामेति ॥ 

` द्रया द्िमकाराः ; हेति पूर्ैदृत्तावद्योतको निपातः ; वते- 

मानप्रजापतेः पूवेजन्मनि यद्वृत्तम् , तदवद्योतयति ह-शब्देन ; 

प्राजापयाः प्रजापतेवत्तजन्मावस्थस्यापलयानि प्राजापलयाः ; 

केते१ देवाश्चासुराश्च; तस्यैव प्रजापतेः प्राणा वागादयः; 

कथं पुनस्तेषां देवासुरत्वम् £ उच्यते-- शाखजनितज्ञानक- 

मैभाविता द्योतनादेवा भवन्ति; त एव खाभाविकम्रयक्षा- 

लुमानजनितदृष्टप्रयोजनकरमज्ञानभाविता असुराः, खेष्वेवा- 

सुषु रमणात्, सुरेभ्यो वा देवेभ्योऽन्यत्वात् । यस्माच्च 

हृष्टप्रयोजनज्ञानकमैभाविता असुराः, ततः तस्मात्, कानी- 

यसाः, कनीयांस एव कानीयसाः, स्वार्थेऽणि बद्धः; 

कनीयांसोऽल्पा एव देवाः; ज्यायसा असुरा ज्यायांसो- 

ऽसुराः ; स्वाभाविकी हि कमैज्ञानप्रवृत्तिमेहत्तरा प्राणानां 

ओसख्रजनितायाः कर्मज्ञानप्दृततः, दृष्प्रयोजनत्वात् ; अत 

एव कनीयस्त्वं देवानाम् , शाखजनितप्रवृत्तेरस्पत्वात्; अय- 

न्तयत्रसाध्या हि सां; ते देवाश्चासुराश्च प्रजापतिरारीरस्थाः; 

णषु कोकेषु निमित्तभूतेषु स्वामाविकेतरकमंज्ञानसाध्येषु, 

अस्पधरन्त स्पर्धा कृतवन्तः ; देवानां चासुराणां च वृत्तयुद्धका- 
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भिभवौ स्पध । कदाचिच्छाख्चजनितकर्मज्ञानभावनारूपा 

वृत्तिः प्राणानामुद्धवति । यदा चोद्धवति, तदा दृष्टमरयोजना 

प्रयक्षाजुमानजनितकमेज्ञानभावनारूपा तेषामेव प्राणानां 

वृत्तिराुयभिभूयते । स देवानां जयः, असुराणां पराजयः । 

कदाचित्तद्िपर्ययेण देवानां इृत्तिरभिभूयते, आसुयौ उद्धवः। 

सोऽसुराणां जयः, देवानां पराजयः । एवं देवानां जये 

धमेभूयस्त्वादुत्कषै आ प्रजापतित्वप्रप्तः । असुरजयेऽधमेभू- 

यस्त्वादपकषे आ स्थावरत्वप्राप्रः । उभयसाम्ये मनुष्यत्व- 

प्रापि; । त एवं कनीयस्त्वादमिभूयमाना असुरैदेवा बाहु- 

ल्यादसुराणां किं कृतवन्त इति, उच्यते-- ते देवाः, असु- 

रैरभिभूयमानाः, ह किल, उचुः उक्तवन्तः; कथम् ? हन्त ! 
इदानीम् , अस्मिन्यज्ञे ज्योतिष्टोमे, उद्रीथेन उद्रीथकर्मपदा- 

थकठेस्वरूपाश्रयणेन, अलययाम अतिगच्छामः; असुरानभि- 
भूय स्वं देवभावं शाखग्रकाशितं प्रतिपद्यामहे इत्युक्त- 

बन्तोऽन्योन्यम् । उद्रीथकमपदाथकढस्वरूपाश्रयणं च ज्ञान- 
कर्मभ्याम् । करम वक््यमाणं मन्त्रजपरक्षणम , विधित्स्यमा- 

नम्-- “ तदेतानि जपेत् ' इति । ज्ञानं लिदमेव निरूप्य 

माणम् ॥ 
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नन्विद्मभ्यारोहजपविधिदोषोऽथेवादः, न ज्ञाननिरूपण- 
परम् । न; ‹य एवं वेद ' इति वचनात् । उद्रीथप्रस्तावे पु- 

राकल्पश्रवणादुद्रीथविधिपरमिति चेत्, न, अप्रकरणात् ; 
` उद्रीथस्य चान्यत्र विहितत्वात्; विद्याप्रकरणत्वाच्ास्य ; अ- 

भ्यारोहजपस्य चानियत्वात् एवं वित्प्रयोज्यत्वात् , विज्ञानस्य 
च नि्यवच्ृबणात् ; ' तद्धैतलयोकजिदेव ः इति च श्रतेः; प्रा- 
णस्य वागार्दनां च शुद्धवडुद्धिवचनात्; न द्यनुपास्यत्वे-- 
प्राणस्य शयुद्धिवचनम्, वागादीनां च सदहोपन्यस्तानामडुद्धि- 
वचनम् , वागादिनिन्दया मुख्यप्राणस्तुतिश्चाभिप्रेता,---उप- 
पद्यत-- ' सृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते" इत्यादि फठ्वचनं च । 
भ्राणस्वरूपापत्तर्हिं फट तत्, यद्वागाद्यग्न्यादिभावः ॥ 

भवतु नाम प्राणस्योपासनम्, न तु विशुद्धथादिगुणवत्ते- 
ति; ननु स्याच्छूतत्वात् ; न स्यात् , उपास्यत्वे सतुय्थत्वोप- 
पत्तः । न; अविपरीता्थप्रतिपत्तेः श्रेयःप्ाप््युपपत्तेः, छोकव- 
त् । यो ह्यविपरीत्मयं प्रतिपद्यते रोके, स इष्टं प्राप्रोयनि- 
ष्टाद्रा निवतते, न चिपरीताथग्रतिपत्त्या; तथेहापि श्रोतश- 
व्दजनितार्थपरतिपत्तौ श्रेयःप्राप्िरुपपन्ना, न विप्ैये । न 
चो पासनाथेश्रुतशब्दोत्थविज्ञानविषयस्यायथार्थत्वे प्रमाणम- 
स्ति। न च तद्विज्ञानस्यापवादः श्रूयते । ततः श्रेयःप्रािद- 
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शनाद्यथा्थतां भतिपद्यामहे । विपर्यये चानर्थप्रापिदर्नात्-- 
यो हि विपर्ययेणार्थं प्रतिपद्यते रोके-- पुरुषं स्थाणुरिति, 
अभित्रं मित्रमिति वा, सोऽनर्प्रापनुवन्टदयतते । आत्मेश्वरदे- 
वतादीनामप्ययथाथौनामेव चेद्धहणं श्रुतितः, अनथप्रास्यर्थ ` 
सासखमिति धरुवं प्रापुयाह्टोकवदेव ; न चैतदिष्टम । तस्माययथा- 
भूतानेवात्मश्वरदेवतादीन्म्राहयत्युपासनार्थ शाखम् । नामादौ 
बह्यदृष्िददौनादयुक्तमिति चेत्न्, स्फुटं नामादेरजह्मत्वम् ; 
तत्र ब्रह्मदृष्टं स्थाण्बादाविव पुरुषदृष्टिं बिपरीतां ग्राहय 
च्छाखं दर्ये ; तस्माद्यथार्थमेव शाखतः प्रतिपत्तेः श्रेय 
इत्ययुक्तमिति चेत् › न ; प्रतिमावद्धदप्रतिपत्तेः । नामादाव- 
नह्मणि ब्रह्मदृष्टिं विपरीतां महयति साखम्, स्थाण्वादाविव 
पुरुषदृष्टिम्-- इति नैतत्साध्ववोचः । कस्मात् मदेन हि 
ह्मणो नामादिवस्तु प्रतिपन्नस्य नामादौ विधीयते न्यदा, 
प्रतिमादाविव विष्णुदृष्टिः । आलम्बनत्वेन हि नामादिप्रति- 
पत्तिः? परतिमादिवदेव, न तु नामाचेव बरद्येति । यथा स्था- 
णावनिज्ञाते, न स्थाणुरिति, पुरुष एवायमिति प्रतिपद्यत 
विपरतम्, न तु तथा नामादौ ्रहदचर्विपरीता ॥ 

ब्रह्मदृष्टिरेव केवला, नास्ति ब्रह्मेति चेत;-- एतेन 
मरतिमात्राह्मणादिषु विष्ण्वादिदेबपिल्ादिदृष्टीनां तुल्यता-- 
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न, ऋगादिषु परथिव्यादिदृष्टिदर्शनात् , विद्यमानण्रथिव्यादि- 

वस्तुदृष्ठीनामेव ऋगादिविषये परक्षेपदरनात् । तस्मात्तत्सामा- 
न्यान्नामादिषु जह्मादिद्रष्टीनां विद्यमानन्रह्यादिविषयत्वसि- 

द्विः । एतेन प्रतिमात्राह्मणादिषु विष्ण्वादिदेवपिलादिबुद्धीनां 

च सलयवस्तुविषयत्वसिद्धिः । सुख्यापेश्षत्वाञ्च गौणत्वस्य ; 
पश्चारन्यादिषु चाभ्भित्वादेर्गोणत्वान्मुख्यागन्यादिसद्धाववत् , 
नामादिषु ब्रह्मत्वस्य गौणत्वान्मुख्यन्रह्मसद्धावोपपत्तिः ॥ 

क्रियार्थश्चाविकेषाष्धिद्या्थानाम् । यथा च, दर्शपूणंमासा- 
दिक्रिया इ्दंफला विशिष्ेतिकतंव्यताका एवेक्रमग्रयुक्ताङ्गा 
च--इयेतदरोकिकं वस्तु प्रयक्षा्यविषयं तथाभूतं च वेद- 
वाक्यैरेव ज्ञाप्यते; तथा, परमात्मेश्वरदेवतादिवस्तु अस्थूटा- 

दिधर्मकमशनायाव्यतीतं चेलेवमादिविरिष्टमिति वेदवाक्यैरेव 

जञाप्यते--इति अदोकिकत्वात्तथाभूतमेव भवितुमर्हतीति । 
न च क्रियार्थवाक्यैज्ञानवाक्यानां बुद्धघुत्पादकत्वे विरोषो- 
ऽस्ति । न चानिश्चिता विपर्यस्ता वा परमात्मादिवस्तुत्िषया 

बुद्धिरुत्पद्यते । अनुषठेयाभावादयुक्तमिति चेत्, क्रियार्थेवौ- 

कथैः च्यंशा भावनानुष्ठेया ज्ञाप्यतेऽखोकिक्यपि; न तथा 
परमास्मेश्वरादिविज्ञानेऽवुष्ठेयं किंचिदस्ति; अतः क्रियार्थैः 

साधर्यमिययुक्तमिति चेत्, न; ज्ञानस्य तथामूताथेविषय- 
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त्वात् । न ह्यनुष्ठेयस्य उयंशस्य भावनाख्यस्यानुष्ठेयत्वात्तथा- 
त्वम्; किं तर्हिं £ प्रमाणसमधिगतत्वात् । न च तद्विषयाया 

बुदधेरुषेयविषयत्वात्तथाथेत्वम् ; किं तर्हिं £ वेदवाक्यजनित- 

स्वादेव । बेदवाक्याधिगतख वस्तुनस्तथात्वे सति, अनुष्ठेय- 
त्वविशिष्टं चेत् अनुतिष्ठति ; नो चेदलुष्टेयत्वविरिष्टम् , नायु- 

तिष्ठति । अननुष्ठेयत्वे वाक्यप्रमाणत्वाुपपत्तिरिति चेत् , 

न ह्यनुष्ठेयेऽसति पदानां संहतिरुपपद्यते; अनुष्ठेयत्वे तु 
सति तादर्थ्येन पदानि संहन्यन्ते; तत्रानुष्ठेयनिषठं वाक्यं 
प्रमाणं भवति--इदमनेनैवं कर्तव्यमिति; न त्विदमनेनैव- 
मियेवप्रकाराणां पदशतानामपि वाक्यत्वमस्ति,-- : कुर्या- 
त्कियेत करव्यं भवेत्स्यादिति पश्वमम ` इयेवमादीनाम- 
न्यतमेऽसति; अतः परमासेश्वरादीनामवाक्यग्रमाणत्वम ; 
पदाथेत्वे च प्रमाणान्तरविषयत्वम्; अतोऽसदेतदिति चेत ॥ 
न; (अस्ति मेरुवेणेचलुषटयोपेतः ` इति एवमाद्यननुषटेयेऽपि 
वाक्यददोनात् । न च, +मेरर्वणचतुष्टयोपेतः ° इल्येवमादि- 
वाक्यश्रवणे मेवौदाबनुष्ठेयत्ववुद्धिरुत्पद्यते । तथा अस्ति- 
पदसहितानां परमात्मेश्ररादिप्रतिपादकवाक्यपदानां विज्ञेप- 
णविरोष्यभावेन संहतिः केन वार्यते । मेर्वीदिज्ञानवत्परमा- 
त्मज्ञाने प्रयोजनाभावादयुक्तमिति वेत , न; ‹बरह्मविदाप्नो- 
ति परम् ^ भिद्यते हृदयग्रन्थिः" इति फलश्रवणात् , सं 
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सारबीजाविदयादिदोषनिषृत्तिद्दौनाच्च । अनन्यशोषत्वाच्च त- 
ज्ञानस्य, जुह्वामिवः फलश्रुतेरथेवादत्वालुपपत्तिः ॥ 

प्रतिषिद्धानिषटफलसंबन्धश्च वेदादेव विज्ञायते । न चानु- 

छेयः सः । न च प्रतिषिद्धविषये प्रवृत्तक्रियस्य अकरणाद्- 

न्यदनुष्ेयमस्ति । अकर्तव्यताज्ञाननिष्ठतैव दहि परमार्थतः 
प्रतिषेधविधीनां स्यात् । श्षुधातस्य प्रतिषेधज्ञानसंस्करतस्य, 

अभक््येऽभोज्ये वा प्रत्युपस्थिते करूलाभिदास्तान्नादौ ८ इदं 

मन्यम ` अदो मोज्यम ` इति वा ज्ञानसुत्पन्नम् , तद्टि- 
षयया प्रतिषेधज्ञानस्म्रया बाध्यते; मगत्ष्णिकायामिव पेय- 

ज्ञानं तद्धिषययाथात्म्यविज्ञानेन । तस्मिन्वाधिते स्वाभावि- 

कविपरीतज्ञानेऽनथकरी तद्धक्षणभोजनप्रव्ुत्तिने भवति । 

विपरीतज्ञाननिमित्तायाः प्रवृत्तेर्मिवत्तिरेव, न पुनयेननः कार्य- 

स्तदभावे । तस्मत्परतिषेधविधीनां वस्तुयाथात्म्यज्ञाननिष्ठतेव, 

न पुरुषव्यापारनिष्ठतागन्धोऽप्यस्ति । तथेहापि परमात्मादि- 

याथात्म्यज्ञानविधीनां तावन्मात्रप्यवसानतैव स्यात् । तथा 

तदिज्ञानसंस्कृतस्य, तद्विपरीतार्थज्ञाननिमिन्तानां प्रवृत्तीनाम् , 

अनर्थांथत्वन ज्ञायेमानत्वात परमात्मादियाथास्म्यज्ञानस्यया 

स्वाभाविके तन्निमित्तविज्ञाने बाधिते, अभावः स्यात् । नलु 

कखादि भक्षणादेरनथा थेत्ववस्तुयाथात्म्यज्ञानस्मृया स्वाभा- 
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विके तद्धक््यत्वादिविपरीतज्ञाने निवपिते तद्धक्षणादयनर्थमच्- 

त््यभाववत्, अप्रतिषेधविषयत्वाच्छाख्रविहितप्रबृत्यमावो न 

युक्त इति चेत्, न; विपरीतज्ञाननिमित्तत्वानर्थाथेत्वाभ्यां 

तुल्यत्वात् । क्खभक्षणादिग्रदृत्तमिथ्याज्ञाननिमित्तत्वमन- 

थाथैत्वं च यथा, तथा श्षाख्विहितप्रवृत्तीनामपि । तस्मात्पर- 
मात्मयाथात्म्यविज्ञानवतः शास्त्रविहितप्रवृत्तीनामपि, मि- 
थ्याज्ञाननिभित्ततवेनानथौ्त्वेन च तुल्यत्वात् , परमात्मज्ञानेन 
विपरीतज्ञाने निवतिते, युक्त एवाभावः । ननु तत्र युक्तः ; 
निलयानां तु केवर्खस्त्रनिमित्तत्वादनर्थार्थत्वाभावाच्च अभावो 
न युक्त इति चेत्, न; अविद्यारागद्वेषादिदोषवतो बिहित- 
त्वात् । यथा स्वगेकामादिदोषवतो दरपूणमासादीनि 
काम्यानि कमांणि विहितानि, तथा सवौनर्थैवीजावि- 
यादिदोषवतस्त्ननितेष्टानिष्टप्रा्निपरिहाररागद्वेषा दिदो षवतश्च 
त्पररिताविरोषप्रवृ्तेरिष्टानिष््ाप्निपरिहाराथिनो निलयानि क- 
माणि विधीयन्ते; न केवलं शाखनिमित्तान्येव । न चान्नि- 
होत्रदरपूणैमासचातुमौस्यपद्युबन्धसोमानां कर्मणां स्वतः का- 
म्यनिलत्वविवेकोऽस्ति । कठैगतेन हि स्वर्गदिकामदोबेण 
कामाथेता ; तथा अविद्यादिदोषवतः स्वभाधप्रपरष्ठानिष्टपरामि- 
परिहाराथिनस्तदथौन्येव निलयानि-- इति युक्तम् ; तं प्रति 
विहितत्वात् । न परमात्मयाथात्म्यविज्ञानवतः शामोपायन्यति- 
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रेकेण किंचित्कमै विहितसुपलभ्यते । कर्मनिमित्तदेवतादि- 

सर्वसाधनविज्ञानोपमर्द्न ह्यात्मज्ञानं विधीयते । न चोपम- 

हदतक्रियाकारकादि विज्ञानस्य कमंप्रवृत्तिरुपपद्यते, विरिण्ट- 

क्रियासाधनादिज्ञानपूवकत्वाक्कियाग्रबृ्तेः । न हि देशकारा- 

यनवच्छिन्नास्थुलाद्रयादिन्रह्मप्रययधारिणः कभावसरोऽस्ति । 

भोजनादिप्रवृ्यवसरबत्स्यादिति चेत् , न; अविद्यादिकेव- 

रदोषनिमित्तत्वाद्धोजनादिग्रवृत्तेरावरयकत्वानुपपत्तेः । न तु, 

तथा अनियतं कदाचित्करियते कदाचिन्न क्रियते चेति, निलयं 

कर्मोपपद्यते । केवरुदोषनिमित्तत्वान्तु भोजनादिकमेणोऽनिय- 

तत्वं स्यात्त , दोषोद्धवाभिभवयोरनियतत्वात् › कामानामिव 

काम्येषु । शाखनिमित्तकाखाद्यपेक्षत्वाच्च निलयानामनियतत्वा- 

लुपपत्तिः ; दोषनिमित्तत्वे सत्यपि, यथा काम्याश्भिहोत्रस्य 

शाखविहितत्वात्सायंप्रातःकालाद्यपेक्षत्वम् , एवम् । तद्धो- 

जनादिभवृत्तौ नियमवत्स्यादिति चेत्+ न ; नियमस्य अक्रि- 

यावात् क्छियायाश्चाप्रयोजकत्वात् नासौ ज्ञानस्यापवादकरः । 

तस्मात्, परमात्मयाथाल्मयज्ञानविधेरपि तद्धिपरीतस्थूर- 

तादिज्ञाननिवर्तकत्वात् सामथ्यौत्सर्वकरमंप्रतिषेधविध्यथेत्वं 

संपद्यते कर्मप्वरृत्यभावस्य तुल्यत्वात् , यथा प्रतिषे- 

विषये । तस्मात्त , प्रतिषेधविधिवज्च, वस्तुप्रतिपादनं तत्प- 

रत्वं च सिद्ध शाखस्य ॥ ध 
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ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्वायेति तथेति 
तेभ्यो वागुदगायत् । यो वाचि भोगस्तं 
देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं वदति तदा- 
त्मने । ते विदुरनेन वै न उद्वाच्रादयेष्य- 
न्तीति तमभिद्रुलय पाप्मनाविध्यन्स यः 
स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव 
स पाप्मा ॥२॥ 

ते देवाः, ह एवं बिनिश्चिय, वाचं वागभिमानिनीं देव- 
ताम् , उचुः उक्तवन्तः ; त्वम् , नः अस्मभ्यम् , उद्राय ओदर 
कर्मं कुरुष्व ; वाण्देवतानिवर्यमौद्रा्नं क्म दृष्टवन्तः, तामेव 
च दवतां जपमन्त्राभिषेयाम्--‹ असतो मा सद्रमय ' इति । 
अत्र चपासनायाः कमेणश्च कत्वेन वागादय णव विवक््य- 
न्त । कस्मात १ यस्मात्परमाथंतस्तत्कर्ठेकस्तद्विषय एव च सर्वो 
ज्ञानकमसव्यवहारः । वक्ष्यति हि ‹ ध्यायतीव छऊेलायतीव 
इ्यात्मकटकत्वाभावं विस्तरतः ष्ठे । इहापि च अध्यायान्ते 
उपसह्रष्याते अव्याकृतादिक्रियाकारकफठ्नातम-- ‹ जये 
वा इदं नाम रूपं कर्म इति--अविद्याविषयम। अव्याकृता 
त ब्र परमात्माख्यं विद्याविषयम् अनामरूपकमौत्मकम , 

1 ॥ 
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‹ नेति नेति' इति इतरभ्रल्याख्यानेनोपसंहरिष्यति प्रथक् । यस्तु 

वागादिसमाहारोपाधिपरिकल्पितः संसायत्मा, तं च वागा- 

दिसमाहारपक्षपातिनमेव दशेयिष्यति--' एतेभ्यो भूतेभ्यः 
समुस्थाय तान्येवानुविनर्यति ` इति । तस्माद्युक्ता वागा- 

दीनामेव ज्ञानकमेक्त्वफलप्राप्रिविवक्षा । तथेति तथास्त्वि- 

ति, देवैरुक्ता वाक् तेभ्यः अथिभ्यः अथय, उदगायत् उद्रानं 

कृतवती । कः पुनरसौ देवेभ्योऽथायोद्रानकर्भणा वाचा नि- 

वर्तितः कार्यविशेष इति, उच्यते--यो वाचि--निमित्तभू- 
तायाम्-- वागादिसमुदायस्य य उपकारो निष्पद्यते वदनादि- 

व्यापारेण, स एव । सर्वेषां ह्यसौ वाग्बदनाभिनिवत्तो भो- 

गः फलम् । तं भोगं स। लिषु पवमानेषु कृत्वा अवशिष्टेषु न- 

वसु स्तोतेषु वाचनिकमास्विज्यं फलम्-- यत्कल्याणं सोभ- 

नम् , वदति वर्णानभिनिवैतेयति, तत्--आलसने मह्यमेव । 

तद्धधसाधारणं वाग्द्वतायाः कमे, यत्सम्यग्वणौनासुच्चार- 

णम् ; अतस्तदेव विशष्यते--* यत्कल्याणं वदति ` इति । 

यत्तु वदनकार्य सवेसंघातोपकारात्मकम , तद्याजमानमेव । 
तत्र कल्याणवदनात्मसंबन्धासङ्गावसरं देवताया रन्ध्रं प्रति- 

कम्य ते विदुः असुराः ; कथम् १ अनेनोदरात्रा, नः अस्मान् › 

स्वाभाविकं ज्ञानं कम च, अभिभूय अतीय, साख्जनित- 

क्ेज्ञानरूपेण ज्योतिषो द्रात्रास्मना अयेष्यन्ति अतिगमिष्य- 
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न्ति--इव्येवं विज्ञाय, तसुद्रातारम् › अभिहत्य अभिगम्य, स्वेन 

आसङ्गलक्षणेन पाप्मना अविध्यन् ताडितवन्तः संयोजितवन्त 

इयथः । स यः स पाप्मा---प्रजापतेः पूर्वैजन्मावस्धस्य वा- 
चि क्षिप्तः स एष प्रयक्षीक्रियते-- कोऽसौ ? यदेवेदमभ्रतिरू- 
पम् अननुरूपं शास्लप्रतिषिद्धं वदत्नि, येन प्रयुक्तोऽसभ्यवबीम- 

त्साचृताश्यनिच्छन्नपि वदति; अनेन कार्येणाप्रतिरूपवदनेना- 

बुगम्यमानः प्रजापतेः कायैभूतासु प्रजासु वाचि वतते; स 

एवाप्रतिरूपवदनेनानुमितः, स प्रजापतेवीचि गतः पाप्मा; 
कारणानुविधायि हि कायभिति ॥ 

अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्वायति त- 
थेति तेभ्यः पाण उद्गायद्यः प्राणे मो- 
गस्तं देवेभ्य आगायव्यत्कल्याणं जिघ्- 

ति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्वा 
लालेष्यन्तीति तमभिहुल पाप्मनावि- 
ध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं 
जिघति स एव स पाप्मा ॥ ३॥ 

अथ इ चक्षुरूचुस्त्वं न उद्वायति तथे- 
(@ 

ति. तेम्यञ्चक्षुरदगायत् । यश्चभ्रुषि भोग- 
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स्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं परयति 

तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्वान्ना- 

व्येष्यन्तीति तमभिदढुय पाप्मनाविध्य- 

न्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पर्य- 

्तिसषण्वसपाप्मा।॥ट>े॥ 

अथ ह ओच्रसूचुस्त्वं न उद्वायेति 

तथेति तेभ्यः ओओच्रसुदगायव्यः ओवे गो- 

गस्तं॒देवेभ्य आगायव्यत्कल्याण श्- 

णोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न 
उद्वाच्रायेष्यन्तीति तमभिद्रुय पाप्म 

नाविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेद्मप्र- 

तिरूप\ श्णोति स एव स पाप्मा ॥ 

अथ ह् मन ऊचुस्त्वं न उद्रायेति त- 

थेति तेभ्यो मन उदगायद्ो मनसि मो- 

गस्तं देवेभ्य आगायब्यत्कल्याण< संक- 

ल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न 
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उद्भात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुल पाप्मना- 
विध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमपति- 

६ संकल्पयति स एव स पाप्मैवसु 
खल्वेता देवताः पाप्मभिरुपाखजन्नेवमे- 

नाः पाप्मनाविध्यन् ॥ ६ ॥ 

तथैव घ्राणादिदेवता उद्रीथनिवैरवकत्वाजपमन्त्रप्रकाङ्या 
उपास्याश्चेति क्रमेण परीक्षितवन्तः । देवानां चैतन्निशितमा- 
सीत्--वागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्यमाणाः कल्याणविषय- 
विरशेषात्मसंबन्धासङ्गहेतोरासुरपाप्मसंसगांदुद्रीथनि्व्तनास- 
मधोः; अतोऽनभिधेयाः, ‹ असतो मा सद्रमय ' इयनुपा- 
स्याश्च; अशुद्धत्वादितरान्यापकत्वा्चेति। एवमु खलु, अनुक्ता 
अप्येतास्त्वगदिदेवताः, कल्याणाकल्याणकार्यदश्षनात , पं 
वागादिवदेव, एनाः, पाप्मना अविध्यन् पाप्मना विद्धवन्त 
इति यदुक्तं तत्पाप्मभिरूपासृजन् पाप्मभिः संसर्ग कृतवन्त 
इदयेतत् ॥ 

वागादिदेवता उपासीना अपि मूत्य्वतिगमनायाङारणा; 
सन्तो देवाः, करमेण-- 

. अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उ- 
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द्वायेति तथेति तेभ्य एष भाण उद्गा- 
यत्ते विदुरनेन वै न उद्भधा्ालेष्यन्तीति 
लमभिदुत्य पाप्मनाविव्यत्सन्स यथा- 
इमानण्त्वा लोष्टो विध्वध्सेतैव< हैव 
विध्वध्समाना विष्वश्चो विनेद्युस्ततो 
देवा अभवन्परासुरा भवत्यात्मना परा- 
स्य द्विषन्भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद् ॥ 

अथ अनन्तरम् , ह इममिवयभिनयप्रदछनार्थम् , आस- 
न्यम् आस्ये भवमासन्यं सुखान्तर्विरस्थं प्राणमूचुः-- 
“त्वं न उद्राय' इति । तथेयेवं शरणमुपगतेभ्यः स॒ एष 

प्राणो मुख्य उदगायत् इत्यादि पूर्ैवत् । पाप्मना अविव्यत्सन् 

वेधनं कठुमिष्टवन्तः, ते च दोषासंसर्भिणं सन्तं मुख्यं 
प्राणम, स्वेन आसङ्गदोषेण वागादिषु छब्धप्रसरास्तदभ्यासा- 
जुन्या; संखक््यमाणा विनेशुः विनष्टा विध्वस्ताः; कथ- 
भिवेति दृष्टान्त उच्यते-- स यथा स दृष्टान्तो यथा-- 
छोके अदमानं पाषांणम् , ऋत्वा गत्वा प्राप्य, लोष्टः पांसु- 

पिण्डः, पाषाणचूणनायादईमनि निक्षिप्तः स्वयं विध्वंसेत 
बिखंसेत विचूर्णीभवेत्; एवं हैव यथायं दृष्टान्त एवभेव, 

> 2. (1. 4 
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निध्व॑समाना विशेषेण ध्वंसमानाः, विष्व: नानागतयः, 
विनेदुः विनष्टाः, यतः ;-ततः तस्मादासुरविनारादेवत्वभ्र- 

तिबन्धभूतेभ्यः स्वाभाविकासङ्गजनितपाप्मभ्यो वियोगात् , 

असंसर्गधमिमुख्यम्राणाश्रयबलात् , देवाः वागादयः प्रकृताः, 

अभवन्; किमभवन् ! स्वं देवतारूपमगन्या्यात्मकं , व- 
क््यमाणम् । पूर्वमप्यगन्याद्यार्मका एव सन्तः स्वाभाविकेन 
पाप्मना तिरस्कृतविज्ञानाः पिण्डमात्राभिमाना आसन । 
ते तत्पाप्मवियोगादुज्डित्वा पिण्डमात्राभिमानं शाखरसमर्षि- 
तवागाद्यगन्याद्यात्माभिमाना बभूवुरिलयथैः । किंच ते प्रति- 
पक्चभूता असुराः परा--अभवन्नियजुवतेते ; पराभूता विनष्टा 
इयथः । यथा पुराकल्पेन वर्णितः पूर्वयजमानोऽतिकरान्त- 
काटिकः एतामेवाख्यायिकारूपां श्रुतिं दृष्टा, तेनैव क्रमेण 
वागादिदेवताः परीक्ष्य, ताश्चापोद्यासङ्गपाप्मास्पददोषवन्वे- 
नादोषास्पदं मुख्यं प्राणमात्मत्वेनोपगम्य, वागादयाभ्यात्मिक- 
पिण्डमात्रपरिच्छिन्नात्माभिमानं हित्वा, वैराजपिण्डाभिमानं 

वागाद्यगन्याद्यात्मविषयं वतेमानप्रजापतित्वंशाखप्रकाक्चितं 
प्रतिपन्नः ; तथैवायं यजमानस्तेनैव विधिना भवति प्रजा. , 
पतिस्वरूपेणात्मना ; परा च, अस्य प्रजापतितप्रतिपश्च- 
भूवः पाप्मा द्विषन्श्रातृव्यः, भवति;-- यतोऽद्वेष्टापि भ- 
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वति कश्चिद्धातृव्यो भरतादितुस्यः ; यस्त्विन्द्रियविषया- 

सङ्गजनितः पाप्मा, भ्राठ्ृव्यो द्वेष्टा च, पारमाथिकास्मस्व- 

रूपतिरस्करणहेतुत्वात्-- स च पराभवति विशीर्यते, रो- 

छ्टवत् , प्राणपरिष्वङ्गात् । कस्येतत्फरूमियाह-- य एवं 
वेद, यथोक्तं प्राणमात्मत्वेन प्रतिपद्यते पूवैयजमानवदि- 
दर्थः ॥ 

फटमुपसंहयाधुनाख्यायिकारूपमेवाश्रियाह । कस्माच्च 
हेतोवागादौन्युक्त्वा मुख्य एव प्राण आत्मत्वेनाश्रयितन्य 

इति तदुपपत्तिनिरूपणाय, यस्मादयं वागादीनां पिण्डादीनां 

च साधारण आत्मा-- इलेतमथेमाख्यायिकया दायन्याह 
श्रतिः-- 

ते होचुःक च सोऽभूव्यो न इत्थमस- 

केलययमास्येऽन्तरिति सोऽयास्य आधि 

रसोऽङ्गाना५ हि रसः।॥ ८ ॥ 

ते प्रजापतिप्राणाः, मुख्येन प्राणेन परिप्रापितदेवस्वरूपाः, 

ह उचुः उक्तवन्तः; फलावस्थाः; किमियाह-- क न्विति 

वितके; क नु कस्मिन्ुः सोऽभूत्; कः१ यो नोऽस्मान्; 

इत्थम् एवम् ›, असक्त सखितवान् देवभावमात्मत्वेनोपगस्ित- 
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वान् । स्मरन्ति हि रोके केनचिदुपकृता उपकारिणम् ; 

लोकवदेव स्मरन्तो विचारयमाणाः कायेकरणसंघाते आस्म- 

न्येबोपर्ब्धवन्तः ; कथम् १ अयमास्येऽन्तरिति- आस्ये 

मुखे य आकाशस्तस्मिन् , अन्तः, अयं प्रत्यक्षो वर्तत इति । ` 

सर्वो हि लोको विचायाध्यवस्यति ; तथा देवाः । यस्मा- 

द्यमन्तराकाशे वागाद्यात्मत्वेन विदोषमनाभिलयय वर्तमान 

उपकब्धो देवैः, तस्मात्- स प्राणोऽयास्यः ; विशेषाना- 

श्रयत्वाच्न असक्त सश्ितवान्वागादीन् ; अत एवाङ्गिरसः 

आत्मा कार्यकरणानाम् ; कथमाङ्गिरसः ? प्रसिद्धं द्येतत , 

, अङ्गानां कायेकरणक्षणानाम् , रसः सार आत्मेयर्थः ; 

कथं पुनरङ्गरसत्वम् ! तदपाये शोषग्राप्रेरिति वक्ष्यामः । 

यस्माच्चायमङ्गरसत्वाद्विरोषानाश्रयत्वा्च कार्यकरणानां सा- 
धारण आत्मा विद्ुद्धश्च, तस्माद्रागादीनपास्य प्राण एवा 
त्म्वेनाश्रयितव्य इति वाक्यार्थः । आत्मा ह्यात्मव्वनोपग- 
न्तव्यः; अविपरीतबोधाच्छरयःप्राप्रैः;, विपयेये चानिष्टपाप्नि- 
दैनात् ॥ 

सावा एषा देवता दूनाम दूर 
© ह्यस्या सृत्युदूर९ ह वा अस्मान्मृत्यु- 

© क्ष 1 क मवति य एवं वेद् ॥९॥ 
, 
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स्यान्मतं प्राणस्य विषुद्धिरसिद्धेति ; नलु परिहृतमेतद्रागा- 
दीनां कल्याणवद्नाद्यासङ्गवत्पराणस्यासङ्गास्पदाभावेन; बा- 
ढम्; किं त्वाङ्गिरसत्वेन वागादीनामात्मत्वोक्त्या वागादि- 
द्वारेण शवस्पष्टित्स्पष्टरिबा्ुद्धता शङ्कयत इति । आह-- 
द्ध एव प्राणः; कतः १ सा वा एषा देवता दूनांम-- 
यं प्राणं प्राप्यादमानमिव टोष्टवद्धि्वस्ता असुराः ; तं परा- 
मृराति-- सेति; सैवैषा, येयं वरमानयजमानक्षरीरस्था 
देवैनिर्ारिता ° अयमास्येऽन्तः ` इति; देवता च सा स्यात् , 
उपासनक्रियायाः कमेभावेन गुणभूतत्वात् ; यस्मात्सा दूर्नाम 
दूरित्येवं ख्याता-- नामशब्दः ख्यापनपर्यायः-- तस्मा- 
त्मसिद्धास्या चिडुद्धिः, दूनौमत्वात्; कुतः पुनदूनामत्वमि- 

लयाह--दूरं दरे, हि यस्मात्, अस्याः प्राणदेवतायाः, सत्यु 

रासङ्गकक्षणः पाप्मा ; असं ेषधर्मित्वात्मराणस्य समीपस्थ- 
स्यापि दूरता मृदोः; वस्मादूरियेवं ख्यातिः; एवं प्राणस्य वि- 
खद्िज्ञोपिता । विदुषः फट्मुच्यते-- दूरं ह वो अस्भान्मृल्यु- 
भेवति-- अस्मादेवंविदः, य एवं बेद तस्मात् , एवमिति-- 
परकृतं विद्यदधिगुणोषेतं प्राणमुपास्त इव्यर्थः । उपासनं नाम 
उपास्याथैवादे यथा देवतादिस्वरूपं श्या ज्ञाप्यते तथा म- 

नसोपगस्य, आसनं चिन्तनम्, लोकिकम्रययाग्यवधानेन, 
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यावत् तदेवतादिस्वरूपात्माभिमानाभिन्यक्तिरिति छौकिका- 
त्माभिमानवत्;--“ देवो भूत्वा देवानप्येति ' ‹ किंदेवतोऽस्यां 
प्राच्यां दिदयसि” इलयेवमादिश्वुतिभ्यः ॥ । 

सावा एषा देवता... दूरं ह वा अस्मान्सरत्युर्भवति ' 
इत्युक्तम् ; कथं पुनरेवंविदो दूरं मृ्यु्भवतीति £ उच्यत-- 
एववित््वविरोधात् ; इन्द्रियविषयसंसर्गासङ्गजो दि पाप्मा 
प्राणात्माभिमानिनो दहि विरुध्यते, वागादिविरोषात्माभि- 
मानदेतुत्वासस्वाभाविकाज्ञानहेतुत्वाच् ; शाखजनितो हि श्रा- 
णात्माभिमानः ; तस्मात् एवंविदः पाप्मा दूरं भवतीति 
युक्तम् › विरोधात् ;-- तदेतस्रदश्यति-- 

सावा एषा देवतैतासां देवतानां 
पाप्मानं मृत्युमपहत्य यवासा दिखाम- 
न्तस्तद्गमर्थाचकार तदासां पाप्मनो वि- 
न्यद्धात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पा- 
प्मानं गृत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ 
सा वा एषा देवतेत्युक्ताथम् । एतासां वागादीनां देव- 

, तानाम् › पाप्मानं मृत्युम्-- खाभाविकाज्ञानप्रयुक्तन्द्रियवि- 
षयसंसगासङ्गजनितेन हि पाप्मना सर्वो भ्रियते, स ह्यतो 

1 
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म॒व्युः-- तम् , पराणात्माभिमानरूपाभ्यो देवताभ्यः, 
अपच्छिदयय अपहय,-- प्राणात्माभिमानमाच्रतयैव प्राणोऽप- 

हन्तेत्युच्यते ; विरोधादेव तु पाप्मैवेविदो दूरं गतो भवति; 

किं पुनश्चकार देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहेत्युच्यते-- यत्र 

यस्मिन् ; आसां प्राच्यादीनां दिशाम् , अन्तः अवसानम् , 

तत् तत्र, गमयांचकार गमनं कृतवानित्येतत् । नु नासि 

दिशामन्तः, कथमन्तं गमितवानिति ; उच्यते-- श्रौतवि- 

ज्ञानवस्ननावधिनिमित्तकल्पितत्वादिश्ां तद्धिरोधिजनाध्यु- 

षित एव देशो दिङ्ामन्तः, देशान्तोऽरण्यमिति यद्वत्; 

इत्यदोषः । तत्तत्र गमयित्वा, आसां देवतानाम् , पाप्मन 

इति द्वितीया बहुवचनम् , विन्यदधात् विविधं न्यग्भावेनाद्- 

धास्स्थापितवती, प्राणदेवता; प्राणात्माभिमानरल्येष्वन्य- 

जनेष्विति सामर्ध्यात्; इन्द्रियसंसमैजो हि स इति प्राण्या- 

श्रयतावगम्यते । तस्मात्तमन्यं जनम्, चेयात् न गच्छेत् 

संभाषणदक्चैनादिभि्न संसृजेत्; तत्संसर्गे पाप्मना संसर्गः 

कृतः स्यात्; पाप्माश्रयो हि सः; तज्जननिवासं चान्तं 

दिगन्तब्दवाच्यम्, नेयात्--जनशल्यमपि, जनमपि तदे- 

सावियुक्तम् , इदयभिप्रायः । नेदिति परिभयार्थे निपातः; 

इत्थं जनसंसर्गे, पाप्मानं मृत्युम् , अन्ववायानीति-- अनु 
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अव अयानीति अनुगच्छेयमिति; एवं भीतो न जनमन्तं 

चेयादिति पूर्वेण संबन्धः ॥ 

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां षा- 

प्मानं गृत्युमपहव्याथैना च््छु्त्ट ब- 
हत् ॥ ११॥ । 

सा वा एषा देवता--तदेतत्मराणात्मज्ञानक्मफलं वागा- 

दीनामग्न्याद्यात्मत्वमुच्यते । अथैना मृल्युमलयवहत्--यस्मा- 

दाध्यास्मिकपरिच्छेदकरः पाप्मा मृत्युः प्राणात्मविज्ञानेनाप- 

हतः, तस्मात्स प्राणोऽपहन्ता पाप्मनो मयोः; तस्मात्स एव 

प्राणः, एना वागादिदेवताः, प्रकृतं पाप्मानं मृत्युम् , अतीलय 

अवहत् प्रापयत् स्वं स्मपरिच्छिन्नमगन्यादिदेवतात्मरूपम ॥ 

स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्; सा 
यदा सृत्युमलयमुच्यत सोऽध्रिर भवत्; 
सोऽयमंमिः परेणं सत्युमतिक्रान्तो दीप्य- 
ते ॥ १२॥ | 

स वै वाचमेव प्रथमामयवहत्-- स प्राणः, वाचमेव, 
प्रथमां प्रधानामियेतत्--उद्रीथकर्मणीतरकरणापेक्षया साध- 
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कतमत्वं प्राधान्यं तस्याः-- तां ̀ प्रथमामलयवहत् बहन कत- 

वान् । तस्याः पुनमरत्युमतीलयोढायाः किं रूपमित्युच्यते-- 
सा वाक्; यदा यस्मिन्कारे, पाप्मानं मृत्युम् , अलयमुच्यत 

` अतीलामुच्यत मोचिता स्वयमेव, तदा संः अभिः अभवत्- 

सा वाक्--पूवेमप्यभिरेव सती मृत्युवियोगेऽप्यभ्निरेवाभवत् । 
एतावांस्तु विशेषो मत्युवियोगे--सोऽयमतिक्रान्तोऽभिः, प- 

रेण भ्रत्य परस्तान्पलयोः, दीप्यते ; प्राञ्ोक्षान्मृव्युप्रतिबद्धो- 
ऽध्यात्मवागात्मना नेदानीमिव दीधिमानासीत्; इदानी तु 

मृत्युं परेण दीप्यते सरत्युवियोगात् ॥ 

अथ प्राणमलयवहत् ; स यदा सृत्युम- 

लयसुच्यत स वायुरभवत्; सोऽयं वायुः 

परेण सूत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ १३॥ 

तथा-- प्राणः घ्राणम्-- वायुरभवत्; स लु पवते मृत्यु 

परेणातिक्रान्तः । सर्वैमन्यदुक्ताथेम् ॥ 

अथ चक्षुरत्यवहत् ; तद्यदा सत्युमल्य- 
खुच्यत स आदित्योऽभवत् ; सोऽसावा- 
दित्यः परेण सत्युमतिक्रान्तस्तपति ॥ 
तथा चक्षुरादिलयोऽभवत् ; स तु तपति ॥ 
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अथ ओच्रमल्य वहत् ; तथयदा खत्युम- 
 दस्रुच्यत ता दिरोऽभवध्स्ता इमा दि 

. शः परेण खत्युमतिक्रान्ताः॥ १५ ॥ 

तथा श्रोत्रं दिङ्ञोऽभवन् ; दिशः प्राच्यादिविभागोनाव- 

सिताः ॥ 

अथ मनोऽल्यवहत् ; तद्यदा मृत्युमय- 
सुच्यत स चन्द्रमा अभवत्; सोऽसौ 
चन्द्रः परेण मुत्युमतिक्रान्तो मायेव < 
ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति 
य एवं वेद् ॥ १६॥ 

मनः चन्द्रमाः--माति। यथा पूर्वयजमानं वागाद्यगन्या- 
दिभावेन मृत्युमलयवहत् , एवम् एनं वर्तमानयजमानमपि, ह 
व+ एषा प्राणद्वता स्रत्युमातवहात वागाद्यगन्यादिभावन एव 

या वागादंपञच्चकवराष्ट प्राण वेद्; (त यथा यथोपासते 

तदेव भवति” इति श्रुतेः ॥ 

अथात्मनेऽन्नाद्यमागायष्यद्धि किंचान्न- 
म॒द्यतेऽनेनेव तदद्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ 
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अथात्मने । यथा ` वागादिभिरात्माथमागानं छतम्; 

तथा सुख्योऽपि प्राणः सरव॑प्राणसाधारणं प्राजापलयफलर्मा- 

गानं कृत्वा त्रिषु पवमानेषु, अथ अनन्तरं शिष्टेषु नवसु 

स्तोत्रेषु, आत्मने आत्मार्थम्; अन्नाद्यम् अन्नं च तदाद्यं 

च अन्नाद्यम्, आगायत् । कतुः कामसंयोगो वाचनिक 

युक्तम् । कथं पुनस्तदन्नाद्यं प्राणिनात्माथेमागीतमिति गम्यत 

इयत देतुमाह-- यक्किचेति-- सामान्यान्नमात्रपरामशोेः ; 

हीति हेतौ; यस्माहटोके प्राणिभिर्यक्किचिदन्नमध्यते भक्ष्यते 

तदनेनैव प्राणेमैव ; अन इति प्राणस्याख्या प्रसिद्धा ; अनः- 

शाब्दः सान्तः शकटवाची, यस्त्वन्यः स्वरान्तः स प्राण- 

पर्यायः; प्राणेनैव तदद्यत इयथः ; किंच, न केवलं प्राणे- 
नाद्यत ॒ एवान्नायम् , तस्मिञ्शरीराकारपरिणतेऽन्नाये इह, 

प्रतितिष्ठति प्राणः; तस्मास्राणेनात्मनः प्रतिष्ठाथेमागीत- 

मन्नाद्यम् । यद्पि प्रणिनान्नादनं तद्पि प्राणस्य प्रतिष्ठाथे- 

मेवेति न वागादिष्विव कल्याणासङ्गजपाप्मसंभवः प्राणे- 

ऽस्ति ॥ 1 

ते देवा अन्नुवन्नेतावद्वा इद ९« सवे यदन्नं 

तदात्मन आगासीरनु नोऽस्मिन्नन्न आ- 

भजस्वेति ते वे माभिसंविशातेति त- 
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थेति त समन्तं परिण्यविकान्त । तस्मा- 

व्दनेनान्नमत्ति तेनैतास्तृप्यन्येव« ह वा 

एन९ सखा अभिसंविरान्ति मती स्वाना 
श्रेष्ठः पुर॒ एता भवल्यन्नादोऽधिपतियै 
एवं वेद य उ हेर्वविद्^ स्वेषु परति प्रति- 
बुभूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ य 
एवैतमनु भवति यो वैतमनु मायीन्वुभू- 
षेति स हैवालं भार्येभ्यो भवति ॥ १८॥ 
ते देवाः । नन्ववधारणमयुक्तम् “प्राणेनैव तदद्यते › इति, 

वागादीनामप्यन्ननिमिन्तोपकारदर्शंनात् ; नैष दोषः, प्राणद्वार- 
त्वात्तदुपकारस्य । कथं प्राणद्वारकोऽन्नछरतो वागादीनामुप- 
कोर इयेतमर्थ प्रदर्शंयन्नाह-- ते वागादयो देवाः, स्ववि- 
षयद्योतनाहेवाः, अश्रुवन् उक्तवन्तो मुख्यं प्राणम्-- “ इदम् 
एतावत् , नातोऽधिकमस्ति; वा इति स्मरणाथः; इदं 
तत्सबेमेतावदेव ; किम् ! यदन्नं प्राणलितिकरमद्यते लोके 
तत्सबेमात्मने आत्माथेम् , आगासीः आगीतृवानसि आगाने- 
नात्मसात्कृतमिलथैः ; वयं चान्नमन्तरेण स्थातुं नोत्सहामहे ; 
अतः अतु पश्चात्, नः अस्मान्, अस्मिन्नन्ने आत्मार्थे 



क. १८.] प्रथमोऽध्यायः । ६१ 
2 

तवान्ने, आभजस्व आभाजयस्व ; णिचोऽश्रवणं छान्दसम् ; 

अस्मांश्चान्नभागिनः कर ` । इतर आह-- ८ ते यूयं यदि 

अन्नाथिनः वै, मा माम्, अभिसंविशत समन्ततो मामा- 

भिमुख्येन निविशत `-- इति एवमुक्तवति प्राणे, तथेति एव- 

मिति, तं प्राणं परिसमन्तं परिसमन्तात् , न्यविशन्त निश्ध- 

येनाविश्न्त, तं प्राणं परिवेष्टय निविष्टवन्त इत्यथैः । तथा 

निविष्टानां प्राणालुज्ञया तेषां प्राणेनेवाद्यमानं प्राणस्थितिकरं 

सदन्नं वृ्रिकरं भवति; न स्वातन्त्येणान्नसंबन्धो वागादी- 

नाम् । तस्मादुक्तमेवावधारणम्-- “ अनेनैव तदद्यते ' इति । 

तदेव चाह-- तस्मात् यस्मास्राणाश्रयतयैव प्राणाजुज्ञया- 

भिसंनिविष्टा बागादिदेवतास्तस्मात्, यदन्नम् , अनेन प्राणेन, 

अत्ति खोकः, तेनान्नेन, एता वागाद्याः, तृप्यन्ति । वागाद्या- 

श्रयं प्राणं यो वद-- " वागादयश्च पच्च प्राणाश्रयाः ` इति, 

तमप्येवम् , एवं ह वै, स्वा ज्ञातयः, अभिसंविशन्ति वागा- 

द्य इव प्राणम; ज्ञातीनामाश्रयणीयो भवतीत्यभिप्रायः । 

अभिसंनिविष्ठानां च स्वानाम्, प्राणवदेव वागादीनाम् , 

स्वान्नेन भर्ती भवति; तथा श्रेष्ठः ; पुरोऽग्रतः) एता गन्ता, 

भवति, बागादीनामिव प्राणः; तथा अन्नादोऽनामयावी- 

त्यर्थः ; अधिपतिरधिष्ठाय च पाङ्यिता खतन्रः पतिः प्राण- 
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वदेव वागादीनाम्; य एवं प्राणं "वेद॒ तस्थैतययथोक्त फङं 

मवति । किंच य उ हैवंविदं प्राणविदं प्रति, स्वेषु ज्ञातीनां 

मध्ये, प्रतिः प्रतिकूलः, बुभूषति प्रतिस्पर्थीभवितुमिच्छति, 
सोऽसुरा इव प्राणप्रतिस्पर्थिनो न हैवालं न पर्याप्तः, भार्ये- 
भ्यः भरणीयेभ्यः, भवति, भवुमियर्थः । अथ पुनयं एव 
ज्ञातीनां मध्ये एतमेवंविदं वागादय इव प्राणम् , अनु अनु- 

गतो भवति, यो वा एतमेव॑विदम् , अन्वेव अनुवतेयन्नेव, 
आत्मीयान्भारयान्बुमूषति भैमिच्छति, यथैव वागादयः 
प्राणाजुद्रत््यात्मबुभूषैव आसन् ; स हैवाटं पर्याप्रः, मरर्ये- 
भ्यो भरणीयेभ्यः, भवति, भतम् › नेतरः खतन््रः । सव- 
मेतस्राणगुणविज्ञानफलयुक्तम् ॥ 

कार्यकरणानामात्मत्वभ्रतिपादनाय प्राणस्याङ्किरसत्वमुप- 
न्यस्तम्-- (सोऽयास्य आङ्गिरसः ' इति; ° अस्माद्धतार- 
यमाङ्गिरसः” इत्याङ्गिरसत्वे हेतुर्नोक्तः ; तद्धेतुसिच्यर्थमार- 
भ्यते । तद्धेतुसिद्धथायत्तं हि कायेकरणात्मत्वं प्राणस्य ॥ 

अनन्तरं च वागादीनां प्राणाधीनतोक्ता; सा च कथमु- 
पपादनीयेयाह-- 

सोऽयास्य आङ्किरसोऽङ्गाना९ हि रसः 
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प्राणो वा अङ्गाना^< रसः प्राणो हि वा 

अङ्गाना < रसस्तस्मादयस्मात्कस्माबाङ्गा- 

त्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यव्येष हि 

वा अज्ञाना रसः ॥ १९॥ 

(सोऽयास्य आङ्गिरसः ! इत्यादि यथोपन्यस्तमेबोपादीयते 

उन्तराथेम् । “प्राणो वा अङ्गानां रसः इयेवमन्तं वाक्यं 

यथाव्याख्याता्थमेव पुनः स्मारयति । कथम् £-- प्राणो वा 

अङ्गानां रस इति । प्राणो हि; ह-शब्दः प्रसिद्धौ ; अङ्गानां 

रसः; प्रसिद्धमेतस्राणस्याङ्गरसत्वं न वागादीनाम्; तस्मा- 

चुक्तम् ' प्राणो बा इति स्मारणम् । कथं पुनः प्रसिद्धत्व- 

मित आह-- तस्माच्छब्द उपसंहाराथं उपरित्वेन संब- 

ध्यते ; यस्माद्यतोऽवयवात् , कस्माद्नुक्तविरोषात् ; यस्मात्क- 

स्मात् यतः कुतशिच्च, अङ्ग च्छरी रावयवादविश्ेषितात् , प्राणः 

उत्क्रामत्यपसपैति, तदेव तत्रैव, तदङ्गं शुष्यति नीरसं भवति 

रोषमुपेति । तस्मादेष हि वा अङ्गानां रस इत्युपसंहारः । 

अतः कायैकरणानामात्मा प्राण इयेतत्सिद्धम् । आत्मापाये 

हि शोषो मरणं स्यात् । तस्मात्तन जीवन्ति प्राणिनः सर्वे । 

तस्माद्पास्य वागादीन्प्राण एवोपास्य इति समुदायाः ॥ 
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एष उ । न कवं का्ैकरणयोरेवात्मा प्राणो रूपक- 

मैभूतयोः; किं तर्हि ऋग्यजुःसान्नां नामभूतानामास्मेति 

सवौत्मकतया प्राणं स्तुबन्महीकरोव्युपास्यत्वाय-- 

एष उ एव वबृहर्पतिवीग्ै ब्रहती त- 

स्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः ॥ २० ॥ 

एष उ एव प्रकत आङ्गिरसो बहस्पतिः । कथं बृहस्पति- 

रिति, उच्यते-- वाग्वै ब्रहती ब्रहतीच्छन्दः षदु्शद- 
क्षरा । अनुष्टुप्व वाक् ; कथम् १ ‹ वाग्वा अचुषुप् इति 
श्रतेः; सा च वागनुष्टवछरृहस्यां छन्द्स्यन्तभेवति ; अतो 
युक्तम् ‹ वाभ्व बृहती ' इति प्रसिद्धवद्वक्तुम् । बृहत्यां च सवौ 
कऋचोऽन्त्भवन्ति, प्राणसंस्तुतत्वात्; “प्राणो बृहती प्राण 
ऋच इलेव विद्यात् ' इति श्रुत्यन्तरात्; वागात्मत्वाचर्चा 
प्राणिऽन्तमौवः; तत्कथमित्याद-- तस्या वाचो बृहत्या 
ऋचः, एषः प्राणः, पत्तिः, तस्या निर्वर्तकत्वात्; कौएया- 
पररितमारुतनिवतया हि ऋक्; पालनाद्वा वाचः पतिः; 
प्राणिन हि पाल्यते वाक्, अप्राणस्य शब्दाच्चारणसामर्ध्या- 
भावात् ; तस्मादु बहस्पतिः ऋचां प्राण आस्मेयर्थः || 

. एष उ एव ब्रह्मणस्पतिवीग्वै जह्य 
॥ 
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तस्या एष पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ 

तथा यज्जुषाम् । कथम्? एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः । 

वाग्वै ब्रह्म-- जह्य यजुः; तञ्च वाग्विशेष एव । तस्या 

वाचो यजुषो ब्रह्मणः, एष पतिः ; तस्मादु ब्रह्मणस्पत्तिः- 

पूववत् ॥ 

कथं पुनरेतदवगम्यते बहतीब्रह्मणोक्ैग्यजुष्रं न पुनरन्या- 
थेत्वमिति £ उच्यते-- वाचः अन्ते सामसामानाधिकरण्य- 

निदेशात् ° बागरै साम" इति । तथा च (वाग्वै बहती ' 

° वाग्वै ब्रह्मः इति च वाक्समानाधिकरणयोकररम्यजुष् वु- 

क्तम् । परिशेषाच्च-- साम्न्यभिहिते ऋग्यजुषी एव परि- 

रिष्टे । वाग्विशेषत्वाच्च वाग्विरोषौ हि ऋग्यजुषी ; तस्मा- 
तयो्वाचा समानाधिकरणता युक्ता । अविरेषप्रसङ्गा्- 

«साम ` ‹ उद्रीथः' इति च स्पष्टं विशेषाभिधानत्वम् , तथा 

वृहतीब्रह्मशञब्दयोरपि विशेषाभिधानत्वं युक्तम् ; अन्यथा अ- 

निधौरितविशेषयोरान्थक्यापन्तेश्च, विशेषाभिधानस्य बाड्ा- 

तरस्वे चोभयत्र "पौनरुक्त्यात् ; कऋग्यजुःसामोद्रीथक्व्दानां 

च श्रृतिष्वेवं क्रमदेनात् ॥ 

एष उ एव साम वाग्बे सानेष सा 
चामश्चेति तत्साञ्नः सामत्वम् । यद्वेव. 

#। 

५, ॥ [: र) 
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समः प्लुषिणा समो माकेन समो ना- 

गेन सम एभिखिभिर्लोकिः समोऽनेन 

सर्वेण तस्माद्वेव सामाइलुते सान्नः सायु- 
< सलोकतां य एवमेतत्साम वेद् ॥ 

एष उ एव साम । कथमियाह-- वाग्वै सा यत्किचि- 

त्खीशब्दाभिधेयं सा वाक् ; सवेखरीशब्दाभिधेयवस्तुविषयो 
हि सैनाम-सा-शब्दः; तथा अम एष प्राणः ; सवेपुश्चब्दा- 

भिषेयवस्तुविषयोऽमः-शाब्द्ः ; ८केन मे पौँल्ञानि नामान्याप्रो- 

षीति, प्राणेनेति ब्रूयात्; केन मे स्लीनामानीति, बाचाः 

इति श्रुत्यन्तरात्; वाक्प्राणाभिधानभूतोऽयं सामराव्दः । 

तथा प्राणनिवैत्यैसवरादिसमुदायमात्रं गीतिः सामरब्देना- 

भिधीयते; अतो न प्राणवाग्व्यतिरेकेण सामनामास्ति 

किचित्, स्वरबर्णादेश्च प्राणनि्ैत्येत्वासप्राणतन्नत्वाञ्च । एष उ 

एव प्राणः साम । यस्मात् साम सामेति वाक्प्राणात्मकम-- 

सा चामश्चेति, तत् तस्मात् साम्नो गीतिरूपस्य स्वरा- 

दिसमुदायद्य सामत्वं तत् प्रगीतं भुवि ॥ 

यन् उ एव समः तुस्यः सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, त- 

स्माहवा सामेयनेन संबन्धः । बा-राब्दः सामराब्दखाभनिमि- 
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न््रकारान्तरनिर्देशसामर्यकभ्यः । केन पुनः प्रकारेण प्रा- 

णस्य लुल्यत्वभि्युच्यते--समः ुषिणा पुत्तिकाशरीरेण, 

समो मशकेन मशकशरीरेण, समो नागेन हस्तिश्षरीरेण, 

सम॒ एभिखिभिरकिः तरैरोक्यश्चरीरेण प्राजापत्येन, समो- 
ऽनेन जगद्रूपेण हैरण्यगर्भेण । पुक्तिकादिशरीरेषु गोत्वादिव- 
त्कातस्येन परिसमाप्न इति समत्वं प्राणस्य, न पुनः शरीर- 

मात्रपरिमाणेनैव ; अमूरैत्वात्सवैगतत्वाच्च । न च घटग्रासा- 
दादिप्रदीपवत्संकोचविकासितया शरीरेषु तावन्मात्रं सम- 
त्वम् । (त एते सै एव समाः सर्वेऽनन्ताः ` इति श्रतेः । 

सवेगतख तु शरीरेषु शरीरपरिमाणदृत्तिलाभो न विरुध्यते । 
एवं समत्वात्सामाख्यं प्राणं वेद् यः श्रुतिप्रकाशितमहत्त्वं 
तस्थैतत्फलम्--अनुते व्याप्ति, साश्नः प्राणस्य, सायुज्यं 
सयुग्भावं समानदेहेन्द्रियाभिमानत्वम , सालोक्यं समान- 

खोकतां वा, भावनाविरोषतः, य एवमेतत् यथोक्तं साम प्राणं 

वेद्--आ प्राणात्माभिमानाभिग्यक्तेरुपास्ते इत्यथैः ॥ 

एष उ वा उद्गीथः धाणो वा उत्पाणेन 

दीद् ९ सवैसुत्तज्धं वागेव गीथोच गीथा 
चेति स उद्रीथः॥ २३॥ 

एष उवा उद्रीथः। इद्रीथो नाम सामावयवो भक्ति 
॥ 1 
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विशेषः नोद्रानम्; सामाधिकारात् । कथमुद्रीथः प्राणः ? प्रा- 

णो वा उत्--प्राणेन हि यस्मादिदं सर्व जगत् उत्तब्धम् ऊर्ध्व 
स्तन्धमुत्तम्भितं विधृतमिलय्थः ; उन्तन्धार्थावद्योतकोऽयमुच्छ- 
ब्दः प्राणगुणाभिधायकः ; तस्मादुत् प्राणः ; वागेव गीथा, 
शब्दविशेषत्वादुद्रीथभक्तेः ; गायतेः शाब्दार्थत्वात्सा वागेव ; 

न हुद्रीथभक्तः शब्दन्यतिरेकेण किंचिदूपमुतमे्ष्यते , तस्मा- 
युक्तमवधारणं वागेव गीथेति । उच्च प्राणः, गीथा च प्राण- 
तन्ना वाक्, इत्युभयमेकेन शब्देनाभिधीयते, स उद्रीथः ॥ 

उक्ताथैदाढ्यांयाख्यायिकारभ्यते-- 

तद्धापि ब्रह्मदत्तञरैकितानेयो राजानं 
भक्षय्चुवाचायं व्यस्य राजा मूधीनं वि- 
पातयताद्यदितोऽयास्य आङ्गिरसोऽन्येनो- 
द्गायदिति वाचा च दयेव स प्राणेन चो- 
दगायदिति ॥ २४ ॥ 

तद्धापि । तत् तत्रैतस्मिजुक्तेऽ्े, हापि आख्यायिकापि 
श्रूयते ह स्म । ब्रह्मदत्तः नामतः ; चिक्रिसनस्यापलयं चैकिता- 
नः तदपत्यं युवा चैकितानेयः, राजानं यज्ञे सोमम् , भक्षयन 
बाच; किम् १ “अथं चमसस्थो मया भक््यमाणो राजा, 
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त्यस्य तस्य॒ ममानृतवादिनः, मूर्धानं किरः, विपातयतात् 
विस्पष्टं पातयतु ' ; तोरयं तातङदेशः, आशिषि लोद्--वि- 

, पातयतादिति ; यद्यहमनृतवादी स्यामित्यर्थः ; कथं पुनरनू- 
तवादित्वम्रापिरिति, उच्यते--“ यत् यदि इतोऽस्मात्परकृता- 
स्माणाद्राक्संयुक्तात् , अयास्यः-- सुख्यप्राणाभिधायकेनाया- 
स्वाङ्गिरसशब्देनाभिधीयते विश्वां पूरवषीणां सत्न उद्वा 
ता-- सोऽन्येन देवतान्तरेण वाक्प्राणव्यतिरिक्तेन, उदगा- 
यत् उद्रानं कृतवान् ; ततोऽहमनृतवादी स्याम्; तस्य मम 
देवता विपरीतप्रतिपततभ्धानं विपातयतु ' इयेवं शपथं चका- 
रेति विज्ञाने प्र्ययथकरैव्यतादा्ढ्यं द्यति । तमिममाख्या- 
यिकानिधौरितमर्थं स्वेन वचसोपसंहरति ्रुतिः-- वाचा 
च प्राणप्रधानया प्राणेन च स्वस्यात्मभूतेन, सः अयास्य 
आङ्गिरस उद्राता, उदगायत् इयेषोऽर्थो निधौरितः शप- 
थेन ॥ 

तस्य हैतस्य सान्नो यः स्वं वेद् भवति 
हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादा- 
त्विज्यं करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तया 
वाचा स्वर संपन्नयातिविज्यं कुयौत्तस्मा- 
यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । अथो यस्य. 
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स्वं भवति मवति हास्य स्वं य एवमेत- 

त्सान्नः स्वं वेद् ॥ २५ ॥ 

तस्य हैतस्य । तस्येति प्रकृतं प्राणमभिसंबध्राति । ह ̀ 

एतस्येति मुख्यं व्यपदिश्यभिनयेन । सान्न: सामकब्दवा- 

च्यस्य प्राणस्य, यः स्वं धनम् , वेद् ; तख ह किं स्यात् 
भवति हास्य स्वम् । फठेन प्ररोभ्याभिसुखीड्य शुश्रूषवे 

आह-- तस्य वै साम्नः स्वर एव स्वम् । स्वर इति कण्ठ- 

गतं मधुम् , तदेवाख सवं विभूषणम् ; तेन हि भूषित- 
मृदधिमह्क्ष्यत उद्वानम्; यस्मादेवं तस्मात् आस्विज्यम् 

ऋतिकमोद्रानम्, करिष्यन् , वाचि विषये, वाचि वागाभ्ि- 

तम् , स्वरम् , इच्छेत इच्छेत्, साम्नो धनवत्तां स्वरेण चि- 
कीषरुद्राता । इदं तु प्रासङ्गिकं विधीयते ; साम्नः सौस्वर्येण 

स्वरवत््वप्रत्यये कतव्य, इच्छामात्रेण सौस्वर्यं न भवतीति, 

दन्तधावनतैलपानादि सामथ्यौत्कतेव्यमित्यर्थः । तथैवं सं- 
कृतया वाचा स्वरसंपन्नया आलिथ्यं कुयात् । तस्मात-- 
यस्मात्साश्नः स्वभूतः स्वरः तेन स्वेन भूषितं साम, अतो 
यज्ञे स्वरवन्तम् उद्रातारम् › दिदृक्षन्त एव दरष्टुमिच्छन्तयेव, 
घनिनमिव लौकिकाः । प्रसिद्धं हि लोके-- अथो अपि, 
यस्य स्वं धनं भवति, तं धनिनं दिटकषन्त-- इति । 
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सिद्धस्य गुणविज्ञानफलसंबन्धस्योपसंहारः क्रियते-- भवति 

हास्य स्वम्, य एवमेतत्साश्नः स्वं वेदेति ॥ 

तस्य हैतस्य साभ्नो यः सुवण वेद 
भवति हास्य सुवण तस्य वै स्वर एव 

` सुवणं भवति हास्य सुवण थ एवमेत- 

त्साञ्नः सुवण वेद ॥ २९ ॥ 

अथान्यो गुणः सुवणेवत्तारक्षणो विधीयते । असावपि 

सौसखयंमेव । एतावान्विशोषः--पूर्व कण्ठगतमाधुयेम; इदं तु 

क्षणिकं सुवर्णंशब्दवाच्यम् । तस्य हैतख साम्नो यः सुवर्ण 

वेद, भवति हास्य सुबणेम् ; सुबणंशब्दसामान्यास्खरसुव- 

णैयोः । लौकिकमेव सुवर्ण गुणविज्ञानफलं भवतीत्यथैः । 

तस्य वै स्वर एव सुवणम् । भवति हास्य सुवर्ण य एवमेत- 

त्साश्नः सुवर्ण वेदेति पूवैवत्स्वेम् ॥ 

तस्य डैतस्य साच्रो यः प्रतिष्ठां वेद 

प्रति ह तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा 

वाचि हि सवल्वेष पतत्पाणः प्रतिष्ठितो 

गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः ॥ २७ ॥ 
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तथा प्रतिष्ठागुणं विधिस्सन्नाह-- तस्य हैतस्य साभ्रो 

यः प्रतिष्ठां वेद ; प्रतितिष्ठलस्यामिति प्रतिष्ठा वाक्; तां 
प्रतिष्ठां साग्नो गुणम्, यो वेद् स प्रतितिष्ठति ह । ८तं यथा 

यथोपासते ` इति श्रुतेख्कणत्वं युक्तम् । पूवंबत्फङेन प्रति- 

लोभिताय का प्रतिष्ठेति छश्रूषव आह -- तस्य वै साप्नो 
वागेव । वागिति जिह्वामूकादीनां स्थानानामाख्या; सैव 

प्रतिष्ठा । तदाह-- वाचि हि जिह्वामूलादिषु हि यस्मा- ` 

स्मरतिष्ठितः सन्नेष प्राणः एतद्रानं गीयते गीतिभावमपद्यते, 

तस्मात्सान्नः प्रतिष्ठा वाक् । अन्ने प्रतिष्ठितो गीयत इत्यु ह 

एके अन्ये आहुः ; इह प्रतितिष्ठतीति युक्तम् । अनिन्दित- 

लादेकीयपक्षस्य विकल्पेन प्रतिष्ठागुणविज्ञानं कयौन-- 
वाग्वा प्रतिष्ठा, अन्नं वेति ॥ 

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स 
वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यच्र 
परस्तुयात्तदेतानि जपेत् । असतो.मा सद्ध- 
मय तमसो मा ज्योतिगंमय शरल्योमांश्लं 
गमयेति स यदाहासतो मा सद्धमयेति 
मृत्युवौ असत्सदग््तं सल्योमाग्तं गम- 
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यारतं मा कु्विलेवेतदाह तमसो मा 
ञ्योतिगेमयेति खत्युयै तमो ज्योतिरदतं 
मृत्योर्मामृतं गमयासतं मा ऊर्विलेवै- 
तदाह मरलयोमौसतं गमयेति नात्र ति 
शोहितभिवास्ति । अथ यानीतराणि 
स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्नायमागायेत्तस्मा- ` 
दु तेषु वरं ब्रृणीत यं कामं कामयेत त<. 
सएष एवंविदुद्वातात्मने वा यजमाना- 
यवाय काम कामयते तभागायति त- 

द्वेतल्योकजिदेव न हेवाटोक्यताय आ- 

चास्ति य एवमेतत्साम वेद् ॥ २८ ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयं बाह्मणम् ॥ 

एवं प्राणविज्ञानवतो जपकर्म विधित्स्यते । यद्विज्ञानवतो 

जपकमेण्यधिकारस्तद्िज्ञानसुक्तम । अथानन्तरम् , यस्माजचैवं 
विदुषा प्रयुज्यमाने देवभावायाभ्यारोहफलं जपकमे, अतः 

तस्मात् तद्विधीयते इह । तस्य चोद्रीथसंबन्धात्स्वत्र प्राप्नो 

पवमानानामिति वचनात् , पवमानेषु त्रिष्वपि कतेव्यतायां 
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प्राप्तायाम्, पुनः कारसंकोचं करोति-- स त्रै ख प्रस्तोता 
साम प्रस्तौति । स प्रस्तोता, यत्र यस्मिन्काङे, साम प्रसतु- 

याल्ारभेत, तस्मिन्काङ एतानि जपेत् । अस्य च जपक- 

मण आख्या अभ्यारोह इति । आभिञुख्येनारोहत्यनेन 
जपकर्मणैवंविदेवभावमात्मानमित्यभ्यारोहः । एतानीति बहु 
वचनाश्रीणि यजूषि । द्वितीयानिरदेशाद्राह्मणोत्पन्नत्वाज्न यथा- 
पठित एव स्वरः प्रयोक्तव्यो न मान्त्रः । याजमानं 
जपकमे ॥ 

एतानि तानि यजूषि-- ° असतो मा सद्रमय ̀  ̀ तमसो 
मा ज्योतिगेमय ` ‹ ृत्योमीश्तं गमय ` इति । मन्त्राणामर्थ- 
स्तिरोहितो भवतीति स्वयमेव व्याचष्टे ब्राह्मणं मन्त्रार्थम-- 
सः मन्त्रः, यदाह् यदुक्तवान् ; कोऽसावर्थ इत्युच्यते--° अ- 
सतो मा सद्गमय ` इति । मृल्युवौ असत्-स्वाभाविककर्मवि- 
ज्ञाने मूत्युरितयुच्येते ; असत् अलन्ताधोभावहेतुत्वात् ; सन 
अगृतम्-- सत् शास्लीयकमेविज्ञाने, अमरण्डेतुत्वादृतम् । 
तस्मादसतः असक्कमेणोऽज्ञाना्च, मा मामं , सत् शाखीय- 
कमनिज्ञाने, गमय, देवभावसाधनात्मभावमापादयेय्ैः । तव 
वाक्याथमाह--अमृतं मा कुषिलेवैतदादहैति। तथा तमसो मा 
ज्योतिगमयेति । मृत्ुवै तमः, सर्व ह्ज्ञानमावरणात्मकल्वा्त- 

॥॥ 
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मः, तदेव च मरणहेतुतवानमृलयु: । ज्योतिरमृतं पूर्वोक्तविपरीतं 

दैवं स्वरूपम् । म्रकाशास्मकलवाज्ज्ञानं ज्योतिः, तदेवामृतम् 
अविनादात्मकत्वात् ; तस्मात्तमसो मा ज्योतिगैमयेति । पूवै- 

बन्मृल्ोमौम॒तं गमयेलादि ; अमृतं मा कर्बिलेवैतदाद-- 

दैवं प्राजापल्यं फलभावमापादयेय्थः । पूर्वो मन्त्रोऽसाधन- 
स्वभावात्साधनभावरमापादयेति ; द्वितीयस्तु साधनभावाद्प्य- 

ज्ञानरूपात्साध्यभावमापादथेति । मलयोमौमृतं गमयेति पूवं 

योरेव मन्त्रयोः समुच्धितोऽथैस्ठृतीयेन मन्त्रेणोच्यत इति 

प्रसिद्धार्थतैव । नात्र वृतीये मन्वे तिरोहितमन्तद्ितमिवाथं- 

रूपे पूर्वयोरिव मन्त्रयोरस्ति ; यथाश्रुत एवाथः ॥ 

याजमानमुद्रानं कृत्वा पवमानेषु त्रिषु, अथानन्तरं 

यानीतराणि शिष्टानि स्तोत्राणि, तेष्वात्मनेऽन्नाद्यमागायेत- 

प्राणविदुद्राता प्राणभूतः प्राणवदेव । यस्मात्स एष उद्राता 

एवं प्राणं यथोक्तं वेत्ति, अतः प्राणवदेव तं कामं साध- 

यितुं समर्थः; तस्मा्यजमानस्तेषु स्तोत्रेषु प्रयुभ्यमानेषु 

वरं बरृणीत; यं कामं कामयेत तं कामं वरं वृणीत प्राथ 

येत । यस्मास्स' एष॒ एवंविदुद्रातेति तस्माच्छब्दास्रागेव 

संबध्यते । आत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयत 

इच्छत्युद्राता, तमागायलयागानेन साधयति ॥ 
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एवं तावञ्ज्ञानकमेभ्यां पराणात्मापत्तिरिवयुक्तम ; तन्ञ ना- 

स्याशङ्कासंभवः । अतः कर्मापाये प्राणापत्तिभेवति वा न वे- 

लयाक्चङ्कथते; तदाशङ्कानिव्ृत्यथैमाह-- तद्धतछठोकजिदे- 

वेति । तद्ध तदेतत्पराणदशनं कमवियुक्तं केवरूमपि, खोकजि- 

देवेति खोकसाधनमेव । न ह ए अोक्यतायै अरोकादै- 

त्वाय, आश्चा आशंसनं प्रानम् , नैवास्ति ह । न दि प्राणा- 

त्मन्युत्पन्नात्माभिमानस्य तस्प्राप्यादांसनं संभवति । न दहि 

आमस्थः कदा भ्रामं प्राप्तुयाभियरण्यस्थ इवाशास्ते । असं- 

निकृष्टविषये ह्यनात्मन्याशंसनम् , न तस्स्वात्मनि संभवति । 

तस्मान्नाशास्ति-- कदाचित्प्राणात्मभावं न प्रतिपद्येयेति ॥ 

कस्यैतत् । य॒ एवमेतत्साम प्राणं यथोक्तं निर्धारितम- 
हिमानं वेद-- “अहमस्मि प्राण इन्द्रियविषयासङ्गरासुरैः 

पाप्मभिरधर्षणीयो विशुद्धः; वागादिपच्चकं च मदाश्रयत्वा- 

दरन्याद्यात्मरूपं स्वाभाविकविज्ञानोत्थेन्द्रियविषयासङ्गजनि- 

तासुरपाप्मदोषवियुक्तम् ; सव॑भूतेषु च मदाश्रयान्नादोपयोग- 

बन्धनम ; आत्मा चाहं सर्वभूतानाम , आङ्गिरसत्वान ; 

ऋग्यजुःसामोद्रीथमूतायाश्च वाच आत्मा, तन्यापेस्तन्निवैर्तक- 
त्वाच्च ; मम सान्नो गीतिभावमापद्यमानस्य वाह्यं धनं भूषणं 
सौस्वथेम ; ततोऽप्यन्तरतरं सौवर्ण्यं लाक्षणिकं सौस्वर्थम ; 
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गीतिभावमापदययमानस्य मम कण्ठादिस्थानानि प्रतिष्ठा; एव- 
क 1 (~ [कभ € 

गुणोऽहं पुक्तिकादिशशरीरेषु कार्त्स्येन परिसमाप्तः, अमूते- 

त्वात्सबंगतत्वाच्च -- इति आ एवमभिमानाभिग्यक्तेरवेद 

उपास्ते इत्यथैः ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम् ॥ 



९ 

चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥ 

आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सोऽ 
लुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपरयत्सोऽहमस्मी- 

 लयम्रे व्याहरत्ततोऽहंनामाभवन्तस्मादप्ये- 
तच्यीमन्तितोऽहमयमिलेवाय्र उक्त्वा 
थान्यन्नाम परत्रूते यदस्य भवति स यत्पू- 
वोऽस्मात्सवस्मात्सर्वान्पाप्मन ओषत्त- 
स्मात्पुरष ओषति ह वै स तं योऽस्मा- 
पूर्वो बुभूषति य एवं वेद् ॥ १॥ 

आसवेदमग्र आसीत् । ज्ञानकर्मभ्यां समुचधिताभ्यां प्रजा- 
पतितप्राप्िम्यौख्याता; केवटप्राणदञ्चनेन च-- , तद्ध 
तद्धकजद्व इलयादना । प्रजापत फरुभूतस्य स्रषएस्थ- 

तिसंहारेषु जगतः स्वातन््यादिविभूत्युपव्णनेन ज्ञानकम- 
् 

णावाद्कयाः फलत्कषां वणेयितव्य इयवमथमारभ्यते । 
त्न च कमकाण्डविहितज्ञानकमंसतुतिः कृता भवत्साम- 
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। 2 

यात् । विवक्षितं व्वेतत्-- स्वमप्येतज्ज्ञानकर्मफटं संसार 

एव, भयारयादियुक्तत्वश्रवणात्कायंकरणङक्षणत्वाच्च स्थूरव्य- 

्तानिय विषयत्वाच्चेति । बह्मविद्यायाः केवलाया वक्ष्यमाणाया 

मोक्षहेतुत्वमित्युत्तरार्थं चेति । न हि संसारविषयात्साभ्यसा- 

धनादिभेदलक्षणाद बिरक्तस्यातमैकत्वज्ञानविषये ऽधिकारः, अ- 

तृषितस्येव पाने । तस्माञ्ज्ञानकर्मफलोत्कर्षोपवणेनसुत्तराथम्। 

तथा च वक््यति-- ‹ तदेतत्पदनीयमस्य ` “तदेतस्प्रेयः पुत्रात् ̀  

इदयादि ॥ 

आत्मैव आत्मेति प्रजापतिः प्रथमोऽण्डजः शरीयैभिधी- 
यते । वैदिकज्ञानकमैफलमूतः स॒ पएव-- किम्१ इदं 
शरीरभेदजातं तेन प्रजापतिदारीरेणाविभक्तम् आत्मैवासीत् 
अग्रे प्राक्शरीरान्तरोत्पत्तेः। स च पुरुषविधः पुरूषप्रकारः 

शिरःपाण्यादिरक्षणो विराट् ; स एव प्रथमः संभूतोऽचुवी- 
छ्यान्वाोचनं कृत्वा-- (कोऽहं किंखक्षणो वास्मि ` इति, 

नान्यद्वस्त्वन्तरम् , आत्मनः प्राणपिण्डात्मकात्कायैकरणरू- 

पात्, नापर्यत्*न दद्य । केवलं त्वात्मानमेव सवोत्मान- 

मपदयन् । तथा पूर्वजन्मश्रौतविज्ञानसंस्कृतः ‹ सोऽदं प्रजा- 

पतिः, सर्वात्माहमस्मि ` इदयमरे व्याहरत् व्याहृतवान् । ततः 

तस्मात, यतः पूर्ज्ञानसंस्कारादात्मानमेवाहमियम्यधादग्र 
॥। 
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तस्मात्, अहंनामाभवत्; तस्योपनिषदहमिति श्रुतिप्रद्- 

शितमेव नाम वक्ष्यति; तस्मात्, यस्मात्कारणे प्रजापतावेवं 

वृत्तं तस्मात्, तत्कायेमूतेषु प्राणिष्वेतर्हिं एतस्मिन्नपि काले, 
आमन्वितः कस्त्वमित्युक्तः सन्, ‹ अहमयम् ` इदैवामरे ' 
उक्त्वा कारणात्माभिधानेनासानमभिधायाभे, पुनर्विशेषना- 
मजिज्ञासवे अथ अनन्तरं विदेषपिण्डाभिधानम " देवदत्त 
° यज्ञदत्तः वेति प्रत्रूते कथयति-- यन्नामास्य विश्ेषपि- 

ण्डस्य मातापितृकृतं भवति; तत्कथयति । स च प्रजापतिः, 

अतिक्रान्तजन्मनि सम्यक्षमज्ञानभावनानुघ्ठानैः साधकाव- 
स्थायाम् › यद्यस्मात् , क्मज्ञानभावनानुष्ठानैः प्रजापतित्वं प्र 
तिपित्सूनां पू प्रथमः सन.› अस्मास्मजापतित्वध्रतिपित्सुसमु- 
दायात्सवेस्मात्; आदौ ओषत् अदहत् ; किम १ आ- 
सङ्गाज्ञानलक्षणान्सवांन्पाप्मनः प्रजापतित्वप्रतिबन्धकारणभू- 
तान्; यस्मादेवं ॒तस्मात्पुरुषः--- पूरव॑मौषदिति पुरुषः । 
यथायं प्रजापतिरोषित्वा प्रतिबन्धकान्पाप्मनः सकान 
पुरुषः प्रजापतिरभवत्; एवमन्योऽपि ्ञा्नक्मभावनानुष्ठा- 
नवहिना केवं ज्ञानवलाहा ओषति भस्मीकरोति ह वै 
तम-- कम् £ योऽस्माद्विदुषः पू; प्रथम प्रजापतिबुभूषति 
भवितुमिच्छति तमित्यर्थः । तं दरोयति-- य एवं बेदेति 
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साम्याज्ञानभावनापरकर्वान । नन्वनर्थाय प्राजापत्यप्रति- 

पित्सा, एवंविदा चेदद्यते; नैष दोषः, ज्ञानभावनोत्कषौ- 

भवात् प्रथमं प्रजापतित्वप्रतिपत््यभावमात्रत्वाहाहस्य । उत्क 

` साधनः प्रथमं श्रजापिलं प्रापतुवन न्यूनसाधनो न प्रप्रो- 
तीति, स तं दहतीव्युच्यते ; न पुनः र्यक्चयुकृष्टसाधनेने- 

तरो दह्यत-- यथा लोके आजिसृतां यः प्रथममाजिञुप- 

सपेति तेनेतरे दग्धा इवापटतसामश्यौ मवन्ति; तद्रत् । 

यदिदं तुष्रषितं कमकाण्डविहितज्ञानकमफरं प्राजपय- 

लक्षणम् , जैव तत्संसारविषयमलक्रामदितीममर्य प्रदश्चयि- 

ष्यन्नाह-- 

सोाऽबिभेत्तस्मादेकाकी विभेतिसहा 

यमीक्लां चक्रे यन्मदन्यन्नास्ति कस्माच्च 

बिभेमीति तत एवास्य मयं वीयाय क- 

स्माद्धथमेष्यद्धितीयाद्वै भयं भवति ॥ २॥ 

सोऽबिभेत्! सः प्रजापतिः, योऽयं प्रथमः शरीरी पुरुष- 

विधो व्याख्यातः सः, अबिभेत भीतवान अस्मदादिवदेषेयाह 

- यम्मादयं पुरुषविधः शरीरकरणवान् आत्मनाशविषयविपरी- 

तद्ीनवत्त्वादविभेत , तस्मान्तत्सामान्यादयत्वेऽप्येकाकी वि- 
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भति । किंचास्मदादिवदेव मयहेतुविपरीतदश्नापनोदकारणं 

यथाभूतात्मद्शेनम् । सोऽयं प्रजापतिः ईश्ाम् इंकषणं चके क- 
तवान्ह। कथमित्याह-- यत् यस्मात् मत्तोऽन्यन् आत्मव्य- 

तिरोकेण वस्त्वन्तरं प्रतिद्रनद्री भूतं नास्ति, तस्मिन्नास्मविनाश्- 

हेत्वभावे, कस्माघ्च॒ बिभेमि इति । तत एव यथाभूतास्मदश्े- 

नादस्य प्रजापतेभयं वीयाय विस्पष्टमपगतवत् । तख प्रजा- 

पतेय द्यं तत्केवराविद्यानिमित्तमेव परमा्थदरनेऽनुपपन्नमि- 

त्याह--कस्माद्धथभेष्यत्? किमित्यसौ भीतवान् ? परमा्थ- 

निरूपणःयां भयमनुपपन्नमेवेत्यभिप्रायः | यस्माद तीयाद्रस्त्व- 

न्तराद्रै भयं भवति; द्वितीयं च वस्त्वन्तरमविद्यभ्रसयुपस्था- 

पितमेव । न ह्यदृश्यमानं द्वितीयं भयजन्मनो हेतुः, ‹ तत्र को 

मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ` इति मन्त्रवर्णान । यज्चै- 
कत्वदशेनेन भयमपनुनोद, तदयुक्तम् ; कस्मात् £ द्वितीयाद्र- 

स्वन्तराद्रै भयं भवति ; तदेकत्वदशंनेन द्वितीयदश्च॑नमपनी- 

तमिति नास्ति यतः ॥ 

अत्र चोदयन्ति--कुतः प्रजापतेरेकलत्वदशनं जातम £ कों 
वास्मा उपदिदेश ! अथानुपदिष्टमेव प्रादुरभूत्; अस्मदा- 
देरपि तथा प्रसङ्ग; । अथ जन्मान्तरकृतसंस्कारहेतुकम् ; 
एकत्वद्शानानर्थक्यप्रसङ्गः । यथा प्रजापतेरतिकरान्तजन्माव- 

# 
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स्थस्यैकत्वदशेनं विद्यमानमप्यविदयाबन्धकारणं नापनिन्ये, 

यतोऽविद्यासंयुक्त एवायं जातोऽविभेत् , एवं सर्वेषामेकत्व- 

दशषनानर्थकयं प्राप्नोति । अन्त्यमेव निवर्तकमिति चेत्, न; 
पूर्ववत्पुनः प्रसङ्गेनानैकान्त्यान् । तस्मादनर्थकमेवैकत्वदशंन- 
मिति ॥ 

नेष दोषः ; उत्कृष्टहेतूद्धवत्वाह्ोकवत् । यथा पुण्यक- 

मेद्धवेषेिक्तैः कार्यकरणैः संयुक्ते जन्मनि सति ्ज्ञामेधा- 

समृतिवैक्ारं दृष्टम, तथा प्रजापतेर्धमज्ञानवैरग्यैशवयेविपरी- 

तहेतुसर्वेपाप्मदाहा द्विधैः कार्यकरणैः संयुक्तमुक्कृष्टं जन्म; 

तदुद्धवं चानुपदिष्टमेव युक्तमेकत्वदशेनं प्रजापतेः । तथा 

च स्मृतिः-- : ्ञानमप्रतिघं यस्य॒ वैराग्यं च प्रजापतः । 
रेश्र्य चैव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम ` इति ॥ सहसिद्ध- 

त्वे भयानुपपत्तिरिति चेत्-- न द्यादिलेन सह॒ तम 

उदेति-- न, अन्यानुपदिष्टाथस्वात्सहसिंद्ववाक्यस्य । श्र- 

द्वातात्पयैप्रणिपातादीनामहैतुस्वमिति चेत-- स्यान्मतम-- 

‹श्रद्धावां भते क्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ' ' तद्विद्धि प्रणि- 

पातेन ` इलयेवमादीनां श्रुतिस्पृतिविदहितानां ज्ञानहेतूनामहे- 

तुस्वम् , प्रजापतेरिव जन्मान्तरछृतधमेदे त्वे ज्ञानस्येति चेन् , 

न ; निभित्तविकल्पसमुज्यशुणवद्गुणवत्त्वभेदो पपत्तेः । लोके 
1 
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हि नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्त्भदोऽनेकधा विकस्प्यते । 
तथा निमित्तसयुञ्चयः । तेषां च विकल्पितानां समुि- 
तानां च पुनरौणवदगुणवत्त्वछ्ृतो भेदो भवति । तद्यथा-- 

रूपज्ञान एव तावन्नैमित्तिके कार्ये तमसि विनालोकन 

चक्षूरूपसंनिकर्षो नक्तंचराणां रूपज्ञाने निमित्तं भवति; 
मन एव केवलं रूपज्ञाननिमित्तं योगिनाम ; अस्माकं तु सं- 
निकषोोकाभ्यां सह तथादिवचन्द्राद्याटोकभेदैः समुचिता 
निमित्तमेदा भवन्ति; तथालोकविशेषगुणवदगुणवन्वेन भ- 
दाः स्युः । एवमेवात्मैकत्वज्ञानेऽपि कचिजन्मान्तरकरृतं क्म 
निमित्तं भवति ; यथा प्रजापतेः । कचिन्तपो निमित्तम ; 
^तपसा बरह्म विजिज्ञासस्व ' इति श्रतेः । कचित् ‹ आचा्य- 
वान्पुरुषो वेद् ' ‹ श्रद्धार्वोहमते ज्ञानम् ' ‹तद्धिद्ध प्रणिपातेन ` 
° आचायौद्धैव ` ‹ ज्ञातव्यो द्रष्टव्यः श्रोतव्यः ' इति श्रतिस्स- 
तिभ्य॒ एकान्तज्ञानखाभनिमिन्तत्वं श्रद्धाप्रश्रतीनाम अध- 
मोदिनिमित्तवियोगहवुत्वात् ; वेदान्तश्रवणमनननिदिध्यास- 
नानां च साश्षाञ्ज्ञेयविषयत्वात् ; पापादिप्रकिबन्धक्षये चा- 
स्ममनसोः, भूताथज्ञाननिमित्तवामाज्यात् । तस्मादहेतुत्वं 
न जातु ज्ञानस्य श्रद्धाप्रणिपातादीनामिति ॥ 

, स वे नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते 
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स दितीयमैच्छत्। स हैतावानास यथा 

खीपुमाध्सो संपरिष्वक्तो स॒ इममेवा- 
त्मानं दवेधापातयत्ततः पति पल्ली चा- 

वतां तस्मादिदमर्ध॑बगमिव ख इति 
हइ स्माह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाः 

सिया प्रथेत एव ता९<सममवत्ततो मनु- ` 
ष्या अजायन्त ॥ ३ ॥ 

इतश्च संसारविषय एव प्रजापतित्वम् , यतः सः प्रजापतिः 

वै नेव रेमे रतिं नान्वभवत् ,-- अरलाचिष्टोऽमूदियथः-- 
अस्मद्ादिवदेव यतः ; इदानीमपि तस्मादेकाकित्वादिधर्मव- 

त्वात् एकाकी न रमते रतिं नानुभवति । रतिनमिष्टा्थ- 

संयोगजा क्रीडा । तत्प्रसङ्किन इष्टवियोगान्मनस्याक्कुखी मा- 
वोऽरतिरित्युच्यते । सः तस्या अरतेरपनोदाय द्धितीयमर- 

खपघातसमर्थं ख्ीवस्तु एच्छत् गृद्धिमकरोत् । तस्य चैवं 
ख्लीविषयं गृध्यतः खिया परिष्वक्तस्येवात्मनो भावो बभूव । 

सः तेन सव्यप्सुत्वात एतावान् एतत्परिमाण आस बभूव ह् । 
किंपरिमाण इयाह~-यथा लोकं खीपुमांसावरयपनोदाय 

संपरिष्वक्तो यत्परिमाणौ स्याताम , तथा तत्परिमाणः, ब॒भू- 
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वत्यै: । स तथा तत्परिमाणमेवेममात्मानं द्वेधा द्विभकारम् 
अपातयत् पातितवान् । इममेवेयवधारणं मूककारणाद्िराजो 

विशेषणार्थम् । न क्षीरस्य सर्वोपमर्देन दधिभावापत्तिवद्धि- 

राट् सर्वोपमरदैनैतावानास ; किं तहि? आत्मना व्यव- 

सितस्यैव विराजः सयसंकल्पत्वादात्मव्यतिरिक्तं खीपुंसप- 
रिष्वक्तपरिमाणं शरीरान्तरं बभूव । स एव च विराट् 

तथामूतः--८ स हैतावानास इति सामानाधिकरण्यात् । 

ततः तस्मात्पातनात् पतिश्च पल्ली चाभवताम् इति द॑ंपयोर्नै- 

वैचनं लौकिकयोः ; अत एव तस्मात्--यस्मादात्मन एवाः 

प्रथग्मूतः--येयं ख्ी-तस्मात्--इदं शरीरमात्मनोऽधेब- 
गरूम्--अर्थ च तत् बग विदं च तदर्धब्रगल्म् , अर्ध- 

विद्लमिवेलय्थः । प्राक्छ्युद्रहनाक्कस्यारधव्रगमित्युच्यते--- 
स्व आत्मन इति । एवमाह स्म उक्तवान्किक, याज्ञवल्क्यः- 

यज्ञस्य वल्को वक्ता यज्ञवल्कस्तस्यापलं याज्ञवल्क्यो दवैव- 
रातिरियभथेः ; ब्रह्मणो वा अपम् । यस्मादयं पुरुषार्थं आकाराः . 

सत्यधेश्यन्यः, पुनरुद्रहनात्तस्मातपूथते स्त्यर्थेन, पुनः संपुटीक- 
रणेनेव विदलार्धः । तां स प्रजापतिर्मन्वाख्यः शातरूपाख्या- 
मात्मनो दुहितरं पत्नीत्वेन कर्पितां समभवत् मैशुनञुपगत- 
वान | ततः तस्मात्तदुपगमनात् मनुष्या अजायन्त उत्पन्नाः ॥ 
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सो हेयमीक्षां चके कथं नु मात्मन एव 
जनयित्वा संभवति हन्त तिरोऽसानीति 

सा गौरभवदषम इतरस्ता < समेवाभव- 
ततो गावोऽजायन्त बडवेतराभवदभ्व- 

चष इतरो गदे मीतरा गदम इतरस्ता९ 

समेवा भवत्तत एकङाफमजायनाजनरा- ` 

मवडस्त इनरोऽविरितरा मेष हइतरस्ना< 

ममेवामवत्तनाऽजावयोऽजायन्नेवमव य- 
दिदं किंच सिथुनमा पिपीखिकाभ्यस्त- 
त्मवेमसखजत ॥ ४ ॥ 

सा शतरूपा उ ह इयम--सेयं दुदित्रगमने म्मार्ते 

ग्रतिषेधमनुस्मरन्ती ईक्षांचक्रे । ˆ कथं न्विदमकृलयम , यन्मा 

माम् आस्मन एव जनयित्वा उत्पाद्य संभवति उपगच्छति; 

यद्यप्ययं निधणः, अहं हन्तेदानीं तिरोऽसानि जायन्तरंण 

तिरस्कृता मवानि ' इलेवमीकषित्वा असौ गौरभवन् । उत्पा- 

दय प्राणिकमैभिश्चोद्यमानायाः पुनः पुनः सेव मतिः शतरू- 

पाया मनोश्चाभवत् । ततश्च ऋषभ इतरः । तां समेवा- 

मवदि्यादि पूरववन । ततो गावोऽजायन्त । तथा वडवे- 
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तराभवत् अश्चत्रष इतरः । तथा गदैभीतरा गर्दभ इतरः । 

तत्र॒ बडवाश्ववृषाद्ीनां संगमात्तत॒ एकशफम् एकखुरम् 

अश्वाश्वतरगर्दभाख्यं त्रयमजायत । तथा अजा इतरामवत , 

बस्तशछाग इतरः । तथाविरितरा, मेष इतरः । तां समे- 

वाभवत् । तां तामिति वीप्ला । तामजां तामविं चेति 
समभवदेवेयथः । ततोऽजश्चावयश्चाजावयो ऽजायन्त । एव- 

मेव यदिदं किंच यत्किवेदं मिथुनं सखीपुंसलक्षणं इन्द्रम , 

आ पिपीषिकाभ्यः पिपीछिकाभिः सह अनेनैव न्यायेन 

तत्सवैमस्जत जगत्सृष्टवान ॥ 

सोऽवेदहं वाव खष्िरस्म्यह £ हीद् ९ 

सवैमखक्षीति ततः खष्टिरभवत्सष्टधाः 
हास्येतस्थां भवति य एवं वेद् ॥ ५॥ 

सः प्रजापतिः सर्वमिदं जगत्मृष्ठा अवेत । कथम 

अहं वाव अहमेव, सृष्टि-- सज्यत इत्ति सृष्टं जगदुच्यते 

सृष्टिरिति- यन्मया सृषं जगत् मदभेदत्वादहमेवास्मि, न 

मत्तो व्यतिरिच्यते; कुत एतत् £ अहं हि यम्मान, इदं 

सर्व जगत अदक्षि सृष्टवानस्मि, तस्मादिलयथः । यस्मा 

त्सष्टिशब्देनास्मानमेवाभ्यधासप्रजापतिः ततः तस्मान प्रष्टि 
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रभवन् सष्टिनामाभवत् व जगति ह अख प्रजापतेः एत- 

स्याम् एतस्मिखगति, स प्रजापतिवत्सरष्टा भवति, स्वात्मनो- 

, ऽनन्य भूतस्य जगतः; कः १ य एवं प्रजापतिवद्यथोक्तं॑स्वा- 

त्मनोऽनन्यभूतं जगत् ‹ साध्यात्माधिभूताधिदैवं जगदहम- 

स्मि. इति वेद ॥ 

अथत्यभ्यमन्थत्स सुखाच योनेरैस्ता- ` 
भ्यां चाभिमख्रजल नस्मादेतदुभयमलो- 

मकमन्तरतोऽलोामका टि योनिरन्तरतः। 

नव्यदिदमाहुरमुं यजासुं पजलेकैकं देव- 

मेलस्यैव सा विसष्िरेष उ दयेव स्वे दे- 

वाः । अथ यत्किचेदमाद्र नद्रेतसोऽखज- 

ल लदु सोम एतावद्वा इद्९ सवमन्नं चै- 

बान्नादश्च सोम एवान्नमभ्निरन्नादः सेषा 

ब्रह्मणोऽनिखष्िः । यच्छ्रेयसो दृवानख 

जनाथ यन्मयः सन्नमृतानसृजत लस्मा- 
दतिखष्टिरतिखष्टथा < हास्यैतस्यां भवनि 

य एवं वेद् ॥ ६॥ 



९० बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये . [जा. ४. 
( 

एवं स प्रजापतिर्जगदिदं मिश्युनात्मकं सद्का ब्राह्मणादि. 

वणेनियन्तररदेवताः सिसश्चुरादौ--अथ-इति-शब्ददयमभिन- 
यप्रदशेनाथम-अनेन प्रकारेण सुख हस्तौ प्रक्षिप्य अभ्यम- 

न्थत् आभिमुख्येन मन्थनमकरोत्। सः मुखं हस्ताभ्यां मथे- 
त्वा, खाच योने: हस्ताभ्यां च योनिभ्याम् , अभ्चि नाद्य 
णजातिरुमरहकर्तारम् , असरूजत खष्टवान् । यस्मादाहकस्या- 
मर्योनिरेतदुभयम्-- हस्तौ मुखं च, तस्मान् उभयमप्यतन् 
अछोमकं छोमविवरजितम् ; किं सर्वैमेव ? न, अन्तरतः अभ्य- 
न्तरतः। अस्ति हि योन्या सामान्यमुभयदाख । किम् १अ- 
खामका हि योनिरन्तरतः खीणाम् । तथा ब्राह्मणोऽपि मुखादेव 
जज्ञ प्रजापतेः । तस्मादेकयोनित्वाञ्ञये्ठिनेवाजुजो ऽनुगृह्यते, 
अभ्निना ब्राह्मणः | तम्माद्भाह्यणोऽभिदेवत्यो सुखवीर्यश्चति 
श्रतिस्म्रतिसिद्धम । तथा बाश्रयाभ्यां बाहुभ्यां वल्भिदा- 
दिकं कषत्रियजातिनियन्तारं क्षत्रियं च । तस्मदवन्द्रं क्षन्न 
बाहुवीर्य चेति श्रुतौ स्मृतौ चावगतम् । तथोरुत इहा चेष्टा 
तदाश्रयाद्रख्वादिलक्षणं विश्चा नियन्तारं विकच । तस्मा- 
च्छृष्यादिपरो वस्वादिदेवत्यश्च वैश्यः ! तथा पूषणं प्रथ्वी- 
दैवतं शुद्धं च पद्धथां परिचरणक्नमम्छजतेति-- श्ुति- 
स्मृतिप्रसिद्धेः । तव ्षत्रादिदेवतासगमिहानुक्तं वक्ष्यमा- 

॥ 
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णमप्युक्तवदुपसंहरति रुष्टिसाकल्यानुकीर्ये । यथेयं श्रुति- 

व्यवस्थिता तथा प्रजापतिरेव सर्वे देवा इति निश्चितो 

ऽथः; सरुरनन्यत्वात्छरष्टानाम, प्रजापतिनैव तु सृष्टत्वा- 
देवानाम् । अथैवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते तत्स्तुयभिप्रा- 
येणाविद्धन्मतान्तरनिन्दोपन्यासः । अन्यनिन्दा अन्यस्तुत- 

ये । तत् तत्र कमप्रकरणे, केवलयाज्ञिका यागकाले, यदिदं 

वच आहुः--: असुम्न यजायुमिन्द्रं यज ' इयादि--ना- 

मरा्रस्तोत्रकमा दिभिन्रत्वाद्विन्नमे वागन्यादिदेवमेकैकं मन्य 

माना आहुरियभिप्रायः--तन्न तथा विद्यात ; यस्मादेतस्यैव 

प्रजापतेः सा विसृष्ि्देवभेदः सर्वः; एष उ ह्येव प्रजापति- 

गेव प्राणः सर्वे देवाः ॥ 

अत्र विप्रतिपद्यन्त--पर एव हिरण्यगभ इयेके; संसा- 

रीलयपर । पर एव तु सन्त्रवणान--' इन्द्रं मित्रं वरुणमभ्भि- 

माहुः ` इति श्रुतेः; ' एष ब्रह्मेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे 

देवाः ` इति च श्रुतेः; स्पृतेश्च--‹ एतमेके बदन्यभ्नि मनु- 

मन्ये प्रजापतिम् ' इति, ‹योऽसाचतीन्द्रियोऽगराह्ः सृष््मो- 

ऽब्यक्तः सनातनः । सर्वभूतमयो ऽचिन्त्यः स॒ एव स्वयमु- 

द्रम ̀  इति च । संसार्येव वा म्यात--' सर्वान्पाप्मन ओ- 

षत् ' इति श्रुतेः; न इयसंसारिणः पाप्मदाहप्रसङ्गोऽस्ति ; 
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भयारातिंसंयोगश्रवणाच्च ; ४अथ यन्मलैः सन्नमतानस्जत ' 

इति च, ‹ हिरण्यगर्भं परयत जायमानम् ' इति च मन्त्रव- 

गौत् ; स्मृतेश्च कर्मविपाकप्रक्रियायाम्--“ ब्रह्मा विच्खजो , 
धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमे- 

नीषिणः ` इति । अथैवं विङद्धाथानुपपत्तेः प्रामाण्यव्याघात 

इति चेत्- 

न, कल्पनान्तरोपपत्तेर विरोधात । उपाधिविदोषसंबन्धाद्धि- 

दोषकल्पनान्तरमुपपद्यते । “आसीनो दूरं व्रजति अयानो 

याति सर्वतः । कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति 

इयेवमादिश्रतिभ्यः उपाधिवशात्संसारित्वम् › न परसाथेतः । 

स्वतोऽसंसार्येव । एवमेकत्वं नानात्वं च हिरण्यगर्भस्य । 

तथा सवेजीवानाम् , ° तत्वमसि ' इति श्रुतेः । हिरण्यगभ- 

स्तूपाधिद्युद्धथतिदायपेक्षया प्रायशः पर एवेति श्रुतिस्मृतिवा- 

दाः प्रहृत्ताः । संसारित्वं तु कचिदेव दरोयन्ति । जीवानां 
तूपाधिगताष्ुद्धिबाहुल्यात्संसारित्वमेव प्रायजोऽभिरप्यते । 
व्यावृत्तकृत्स्रोपाधिभेदापेश्चया तु सर्वः परत्वेनाभिधीयते श्र- 

तिस्मृतिवदिः ॥ ४ 

नारकिकैस्तु परितयक्तागमव्छैः अस्ति नास्ति कतं अकर्ता 
इत्यादि बिर्द्धं बहु तकैयद्धिराकुटीकृतः शास्त्राथैः । तेना- 

न 
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थेनिश्चयो दुकमः । ये तु केवलशाखानुसारिणः रान्तदरपा- 
स्तेषां प्रयश्षविषय इव निश्चितः शाख्ार्थो देवतादिविषयः ।। 

तत्र प्रजापतेरेकस्य देवखात्राद्यलक्षणो भेदो विवक्षित 
इति-- तत्राभ्निरुक्तोऽत्ता, आद्यः सोम इदानीमुच्यते । 
अथ , यत्किचेदं खोक आप्र द्रवात्मकम् , तद्रेतस आत्मनो 
बीजात् असृजत ; ` रेतस आपः इति ञचतेः । द्रवात्मकश्च 
सोमः । तस्मायद्रद्र प्रजापतिना रेतसः खबष्टम् , तदु सोम 
एव । एतावद्वै एतावदेव, नातोऽधिकम् , इदं सर्वम । 
किं तत् अन्नं चैव सोमो द्रवात्मकत्वादाप्यायकम् , 
अन्नाद्श्चाभ्निः ओष्ण्यादक्षत्वाच्च । तत्रैवमवधियते-- सोम 
णएवान्नम , यदद्यते तदेव सोम इयर्थः; य एवात्ता स 

एवाभि; अथैबखाद्धयवधारणम् । अन्निरपि कचिद्धूयमानः 
सोमपक्षम्यैव ; सोमोऽपीज्यमानोऽभिरेव, अन्तृत्वात् । एव- 

मभ्रीषोमात्मकं जगदात्मत्वेन पश्यन्न केनचि दोषेण छिप्यते ; 

प्रजापतिश्च मवति । सैषा ब्रह्मणः प्रजापतेरतिसरष्टिरात्म- 
नोऽप्यतिशया । ̀  का सेवयाह-- यच्छेयसः प्रक्षस्यतराना- 
त्मनः सकाञ्चात् यस्मादस्रूजत देवान् , तस्मादेवसष्टिर- 

तिखष्टिः । कथं पुनरात्मनोऽतिशया खष्टिरियत आह-- 

अथ यत् यस्मात मयैः सन मरणधमा सन् , भमृतान अम- 

#। 
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रणधर्भिणो देवान् , कर्मज्ञा नवह्िना सर्वानात्मनः पाप्मन 

ओषित्वा , अघ्ूजत ; तस्मादियमतिसृष्टिः उन्छरष्ज्ञानस्य फल- 

मित्यथंः । तस्मादेतामतिषघष्टं प्रजापतेरात्मभूतां यो वेद्, 

स एतस्यामतिखष्टवां प्रजापतिरिव भवति प्रजापतिवदेवः 

सरष्टा भवति ॥ 

तद्धेतं तद्यव्याङृतमासीत् । सर्व वैदिकं साधनं ज्ञान- 
कर्मलक्षणं कतरौद्नेककारकापेक्षं प्रजापतिल्रफछावसानं सः 
ध्यमेतावदेव, यदेतन्ाकृतं जगत्ससारः । अथेतस्यैव साध्य- 
साधनलक्षणस्य उयाकृतस्य जगतो व्याकरणास्ाग्बीजावस्ा 
या, तां निर्दिदिक्षति अङ्करादिका्यानुमितामिव बरक्षस्य, 
कमे्वीजोऽविदयक्षेत्रो ह्यसौ संसारवृक्षः समूल उद्धसैव्य 
इति; तुद्धरणे हि पुरुषाथपरिसमाप्निः; तथा चोक्तम्-- 
‹ उर्वमूलोऽवाक्शाखः ' इति काठके ; गीतासु च ° उर््व- 
मूरमधःशाखम् इति ; पुराणे च-- ‹ ब्रह्मवृक्षः सनातनः ' 
इति ॥ 

तद्धेदं तद्यव्याकृतमासीन्लन्नामरूपा- 
भ्यामेव व्याक्रियतासोनामायमिद्श््रूप 
इनि तदिदमप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियतेऽसौनामायभिद'्रूप हानि स 
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एष इह प्रविष्टः । आ नखाग्रेभ्यो यथा 

छ्ुरः क्षुरधानेऽवहितः स्याद्धिश्वंभरो वा 
विश्वमरकुलाये तं न परयन्ति । अकरत्स्ना 

हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति । वद्- 

 न्वाक्पदय अक्षुः श्ुण्वञ्श्रोच्रं मन्वानो 
मनस्तान्यस्यैतानि कमेनामान्येव । स. 
योऽत पक्रैकखुपास्ते न स वेद्ाक्रत्सो द्ये- 

घोऽत एकैकेन भवव्यात्मेवयेवोपासीताच् 

च्येते सवे एकं भवन्ति । तदेतत्पदनीय- 
मल सवख यदयमात्मानेन द्येतत्सर्वे 
वेद् । थथा ह वै पदेनानुविन्देदेवं कीर्ति « 

छोक विन्दते थ एवं वेद् ॥ ७॥ 

तद्धदम् । तदिति बीजावस्थं जगस्पागुत्यत्तेः › तर्हिं तस्मि- 

नकारे ; परोश्चत्वत्सवेनान्ना अप्रयक्षाभिधानेनाभिधीयत-- 

भूतकारसंबन्धित्वादन्याकृतमाविनो जगतः; सुखबग्रहणा्थ- 

मेतिश्यप्रयोगो ह-शब्दः; एवं ह तदा आसीदिल्युच्यमाने 

सुखं तां परोक्षामपि जगतो बीजावस्थां प्रतिपद्यते--युधि- 
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ष्ठिरो ह किर राजासीदिल्युक्ते यत् ; इदामिति ज्याङतना- 
मरूपात्मकं साध्यसाधनलक्षणं यथावार्णितमभिधीयते ; तदि- 

दंशब्दयोः परोक्षप्रयक्षावस्थजगद्राचकयोः सामानाधिकर- 
ण्यादेकत्वमेव परोक्षप्रयक्चावस्थस्य जगतोऽवगम्यते; तदे- 

वेदम्, इदमेव च तद्व्याकरृतमासीदिति । अथैवं सति 
नासत उत्पत्तिनं सतो विनाश्चः कार्यस्येवयवधृतं भवति । 
तदेवंभूतं जगतत अव्याकृतं सत् नामरूपाभ्यामेव नाश्ना 
रूपेणैव च, व्याक्रियत । व्याक्रियतेति कर्भकर्तप्रयोगात्त- 
त्स्वयमेवात्मैव व्याक्रियत-- वि आ अक्रियत-- विस्पष्ट 
नामरूपविशेषावधारणमर्यादं व्यक्तीभावमापद्यत-- साम- 
थ्यादाक्षिपरनियन्व्ृकठैसाधनक्रियानिमित्तम् । असौ नामेति 
सवेनाभ्नाविशेषाभिधानेन नाममात्रं व्यपदिशति । देव- 

दत्तो यज्ञदत्त इति व नामास्येयसौनामा अयम् । तथा 
इदभिति शुछकृष्णादीनामविशेषः । इदं शुङमिदं कृष्णं वा 
रूपमस्येतीदंरूपः । तदिदम् अव्याकृतं वस्तु, एति णए्त- 
स्मन्नपि काटे, नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियदे-- असौनामा- 
यमिदंरूप इति । यदः सर्वश्ाखारम्भः, यस्मिन्नविद्यया 
स्वाभाविक्या कठृक्रियाफटाध्यारोपणा कृता, य: कारणं 
सवैस्य जगतः, यदात्मके नामरूप सिलादिव खच्छान्म- 
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छामिव केनमन्याकृते व्याक्रियेते, यञ्च ताभ्यां नामरूपाभ्यां 

बिखक्षणः स्वतो निलशचुद्धबुदधमुक्तखभावः-स एषः अ- 

व्याछ्ते आस्मभूते नामरूपे व्या्र्न् , ब्रह्मादिस्तम्बपयं- 

न्तेषु दहेषिह॒ कभैफलाश्रयेष्वशनायादिमल्सु प्रविष्टः ॥ 

नन्वव्याक्तं स्वयमेव व्याक्रियतेत्युक्तम् ; कथमिदमिदानी- 

मुच्यते-- पर एव त्वात्मा अन्या्ृतै व्याङुवैननिह भबिषट 

इति । नैष दोषः--परस्याप्यात्मनोऽन्याकृतजगदात्मत्वेन 

विवक्षितत्वात् । आक्षिप्चनियन्दरकठैक्रियानिभित्तं हि जगद- 

व्याकृतं व्याक्कियतेयवोचाम । इदंशब्दसामानाधिकरण्याच्च 

अन्याकृतद्ाव्दस्य । यथद् जगन्नियन्त्रा्यनेककारकनिमित्तादि- 

विशेषन््याकृतम् , तथा अपरियक्तान्यतमविरहोषवदेव तदव्या- 

कृतम् । व्याकरताग्याछ्ृतमात्रं तु विशेषः । दृष्टश्च रोके बि- 

वक्षातः शब्दप्रयोगो प्राम आगतो प्रामः शयूल्य इति--क- 

दाचिद्भामशब्देन निवासमाघ्रविवक्षायां प्रामः शून्य इति श- 

व्द्प्रयोगो भवति; कदाचिन्निवासिजनविवक्षायां प्राम . आ- 

गत इति; कदाचिदुभयविवक्षायामपि ्रामशब्द्भ्रयोगो भ- 

व्रति प्राम चन प्रविशेदिति यथा--तद्वदिषह्ापि जगदिदं 

ठ्याकरृतमन्याछ्रतं चेलमेदविवक्षायामारमानात्मनोभंवति व्य- 

पदेश्च: । तथेदं जगदुत्पत्तिविनाश्ञासकमिति केवङजगन्यप- 

४ ४६, 0. 7 
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देशः । तथा “ महानज आत्मा ' ‹ अस्थूलोऽनणुः ‹स एष 

नैति नेति ' इत्यादि केवरूत्मन्यपदेश्चः ॥ 

` ननु परेण व्याकत्रौ व्यकृतं सवेतो व्याप्रं सव॑दा ज- 

गत्; स कथमिह प्रविष्टः परिकर्प्यते; अप्रविष्टो हि देशः 
परिच्छिन्नेन प्रवेष्टुं शक्यते, यथा पुरुषेण प्रामादि: ; नकिा- 
सर्य किंचित् , नियप्रविष्टत्वात् । पाषाणसपौदिवद्धमान्तरेणे- 

ति चेत--अथापि स्यात्--न पर आला स्वेनैव रूपेण प्र- 
विवेच; किं तर्हि तत्ख एव धर्मान्तरेणोपजायते; तेन 

प्रविष्ट इत्युपचयेते ; यथा पाषाणे सहजोऽन्तस्ः सर्ष॑ः, 

नारिकेठे वा तोयम~--न, ‹ तत्घ््वा तदेवानुप्राविश्छन ̀  इति 

श्रतेः । य: ष्टा स मावान्तरमनापन्न एव कार्यं सद्धा प- 

श्ास्राविद्यदिति हि श्रूयते । यथा ‹ मुक्त्वा गच्छति ' इति 

भुजिगमिक्रिययोः पूवांपरकार्योरितरेतराविच्छेद :, अविश्चि- 
ष्टश्च कता, तद्वदिहापि स्यात् ;. न तु तत्स्थस्यैव भावान्त- 

रोपजनन एतत्संभव्ति । न च स्थानान्तरेणु वियुज्य स्थाना- 

न्तरसंयोगखक्षणः प्रवेश्चा निरवयवस्यापरिच्छिन्नस्य दृष्ट; । 

सावयव एव प्रवेशश्रवणादिति चेत् , न ; ‹ दिव्यो मूतः पुरू- 

षः ` ‹ निष्कलं निष्क्रियम्" इत्यादिश्रुतिभ्यः , सर्व॑च्यपदेदय- 
धर्मविशोषप्रतिषेध श्रुतिभ्यश्च । प्रतिविम्बभवेशवदिति चेत् , न ; 
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वस्त्वन्तरेण विप्रकषौनुपपत्तेः । द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत् , 

न; अनाश्रितत्वात् । नियपरतन्त्रस्यैवाश्रितस्य गुणस्य द्र- 

व्ये प्रवेडा उपचयैते ; न तु ब्रह्मणः स्वातन््यश्रवणात्तथा प्रवे- 

श उपपद्यते । फटे बीजवदिति चेत् , न ; सावयवत्वब्रद्धिक्षयो- 

स्पत्तिविनाशादिध्मवत्वप्रसङ्गात् । न चैवं धर्मवन्तवं ब्रह्मणः, 
° अजोऽजरः ' इत्यादिश्रतिन्यायविरोधात् । अन्य एव 

संसारी परिच्छिन्न इह प्रविष्ट इति चेत्, न; "सेयं 

देवतैश्चत ' इत्यारभ्य ° नामरूपे व्याकरवाणि ` इति तस्या 

एव प्रवेशब्याकरणकवैत्वश्रतेः । तथा ' तत्सृष्वा तदेवानुप्रावि- 
रान् ' ‹ स एतमेव सीमानं विदार्यतया द्वार प्रापद्यत ‹ सवौणि 

खूपाणि बिचि धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्यदासतेः ‹त्वं 

कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वच्चसि ` "पुरश्चक्रे 

द्विपदः ' ‹रूपं रूपम् ' इति च मन्त्रवणौन्न परादन्यस्य प्रवे- 

शः प्रविष्टानामितरेतर मेदात्परानेकत्वमिति चेत् , न। " एकं 

देवो बहुधा संनिविष्टः ' ‹ एकः सन्बहुधा विचार › ‹ त्वमेको- 

ऽसि बहूननुप्राविष्टः ' ‹ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी 
सवेभूतान्तरात्मा ' इल्यादि श्र॒तिभ्यः ॥ 

प्रवे उपपद्यते नोपपद्यत इति-- तिष्ठतु तावत् ; प्रवि- 

टानां संसारित्वात्तदनन्यत्वाज्च परस्य संसारित्वमिति वेत् , 
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न; अश्षनायाद्यस्ययश्रुतेः । सुखित्वदुःखित्वादिदशेनान्नेति 

चेत्, न; ‹न छिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ' इति श्रुदेः । 

परयक्षादिविरोधादयुक्तमिति चेत्, न; उपाध्याश्रयजनित- 

विरोषविषयत्वासयक्षदेः । (न दृष्टां पश्येः ` ' वि- 

ज्ञातारमरे केन विजानीयात् ̀  “ अविज्ञातं विज्ञाकृ' इलया- 

दिश्रुतिभ्यो न आत्मविषयं विज्ञानम्; किं ति १ बुद्धयायु- 

पाध्यासभ्रतिच्छायाविषयमेव ° सुखितोऽहं ° दुःखितोऽहमः 

इ्येवमादि प्रयक्षृविज्ञानम्; ‹ अयम् अहम् इति विष- 

येण विषयिणः सामानाधिकरण्योपचारात् ; * नान्यदता- 

ऽस्ति द्रष ' इलन्यात्मप्रतिषेधाच्च । देहावयवविरोष्यत्वाच् सु- 

खदुःख्योधिषयधर्मत्वम् । ° आत्मनस्तु कामाय? इ्यात्मार्थ- 

त्वश्ुतेरयुक्तमिति चेन्, न; “यत्र वा अन्यदिव स्यान 

इल्विध्ाविषयात्माथत्वाभ्युपगमात् , “तत्केन कं पश्यत ' 

" नेह नानास्ि किंचन" ' तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम- 

सुपदयतः' इद्यादिना विद्याविषये तस्रतिषेधाच्च न आत्मधर्मत्व- 

मू। ताक्िकसमयविरोधादयुक्तमिति चेत् , न ; युक्टयाप्यात्मनो 

दुःखित्वानुपपत्तेः । न हि दुःखेन प्रयक्षविषयेणात्मनो विद्ो- 

ष्यत्वम् , प्रयक्षाविषयत्वात् । आकारस्य राब्दगुणवत्त्ववदात्म- 

नो दुःखित्वमिति चेत्, न; एकप्रययविषरयत्वानुपपत्तेः। न हि 

त 
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सुखश्राहकेण प्रयक्षनिषंयेण प्रययेन निलानुमेयस्यास्मनो बि- 
षयीकरणसुपपद्यते । तस्य च विषयीकरण आत्मन एकला- 

द्विषय्यभावप्रसङ्गः । एकस्यैव विषयविषयित्वम् , दीपवदिति 

चेत् , न ; युगपदसंभवात् ; आत्मन्यंश्चानुपपत्तेश्च । एतेन 

विज्ञानस्य प्राह्यम्राहकत्वं प्रत्युक्तम् । प्रयक्षानुमानविषययोश्च 

दुःखात्मनोरौणगुणिते न अनुमानम्; दुःखस्य नियमेव प्र- 

लक्षविषयत्वात्; रुपादिसामानाधिकरण्यान्च ; मनःसंयोग- 

जत्वेऽप्यात्मनि दुःखस्य, सावयवत्वविक्रियावत्वानियत्वप्रस- 

गान् । न ह्यविषृय संयोगि दर्यं गुणः कश्चिदुपयन् अपय- 

न्वा दृष्टः कचित् । न च निरवयवं विक्रियमाणं दृष्टं कचित्, 

अनिलयशुणाश्रयं वा निलयम् । न चाकाश्च आगमवादिभिनि- 

लयतयाभ्युपगम्यते । न चान्यो दृष्टान्तोऽस्ि । बिक्रियमाण- 

मपि तस्रययानिवृृत्तेः नियमेवेति चेत् , न ; द्रव्यस्यावयवा- 

न्यथात्वव्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः । सावयवत्वेऽपि नियत्व- 

मिति चेत् ; न; सावयवस्यावयवसंयोगपूवैकत्वे सति विभा- 

गोपपत्तेः। वजे दिष्वददौनान्नेति चेत् , न ; अनुमेयत्वात्संयो- 

गपूैत्वस्य । तस्मान्नात्मनो दुःखाद्यनिलयगुणाश्रयत्वोपपत्ति: । 

परस्यादु;खित्वेऽन्यस्य च दुःखिनोऽभावे दुःखोपश्चमनाय 

शाखारम्भानथक्यमिति चेत् , न; अविद्याध्यारोपितदुःखित्व- 
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भ्रमापोहार्थत्वात्--आत्मनि प्रकृतसंख्यापूरणभ्रमापोहवत् ; 

कस्पितदुःख्यात्माभ्युपगमाच्च ॥ 

जटसूयौदिप्रतिबिम्बवत् आत्मभ्रवेशश्च प्रतिबिम्बवत् व्या- 
कृते कार्ये उपरभ्यत्वम् । प्रागुत्पत्तेरनुपरन्ध आसा पश्चा- 

त्क्य च सृष्टे व्याकृते बुद्धेरन्तरुपरभ्यमानः, सूयोदिप्रति- 
निम्बवल्नटादौ, कार्य घ्रा प्रविष्ट इव छक््यमाणो निर्दि- 

इयते-- ‹ स एष इह प्रविष्टः ` ‹ तत्सघ्रा तदे वानुप्रावि- 

शत् ̀  ‹ स॒ एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत 

: सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिखो देवता अनेन जीवेना- 

त्मनानुप्रविदय ' इयेवमादिभिः । न तु स्वेगतस्य निरव- 

यवस्य दिण्देशकालान्तरापक्रमणप्राप्निखक्षणः प्रवेद: कदा- 

चिदप्युपपश्यते । न च परादात्मनोऽन्योऽसित द्रष्टा, ‹ नान्य- 

दतोऽस्ि द्रष्ट" ^ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ" इव्यादिश्रुतेः--इय- 
वोचाम । उपरब्ध्यथेत्वाच्च सूष्टप्रेशस्धि्यप्ययवाक्यानाम ; 
उपर्ब्धेः पुरुषाथेतवश्रवणात्-- ‹ आत्मानमेवावेत् ' ‹ तस्मा- 

त्त्सर्वममवत् ' ° ब्रह्मविदाप्रोति परम् 'स थो ह वै तत्प 

रमं ब्रह्म वेद् ब्रह्मैव भवति ` ‹ आचार्यवान्पुरुषो वेद ̀ < तस्य 

तावदव चिरम् ' इत्यादिश्रुतिभ्यः; ‹ ततो मां तत्त्वतो 

जञात्वा विशते तदनन्तरम् › ' तद्धथम्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते 
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ह्यमृतं ततः ' इत्यादिस्मृतिभ्यश्च । मेद्द्शोनापवादाच्च, सू- 
छटयादिवाक्यानामात्मैकत्वदशीनार्थपरत्वोपपत्तिः । तस्मात्का- 
यैस्थस्योपरभ्यत्वमेव प्रवेहा इत्युपचयैते ॥ 

आ नल्रेभ्यः-- नखाघ्रमयीदमात्मनश्चैतन्यमुपलभ्य- 

ते । तत्र कथमिव प्रविष्ट इयाह-- यथा छोके, श्चुरघाने 

्वुरो धीयते अस्मिन्निति श्चुरधानं तस्मिन् नापितोपस्करा- 
धाने, क्षुरः अन्तस्थ उपरभ्यते-- अवहितः प्रवेितः, 
स्यात्; यथा वा विश्वंभरः अग्निः-- विश्वस्य भरणात् 

विश्वंभरः क्रुखाये नीडे अभिः काष्ठादौ, अवहितः स्यादि- 

यलुव्तेते ; तत्र हि स मभ्यमान उपरम्यते । यथा च क्षुरः 

वरान एकदेशेऽवस्थितः, यथा चाभिः काष्ठादौ स्वैतो 

व्याप्यावस्थितः, एवं सामान्यतो -विरोषतश्च देहं संव्याप्या- 

वस्थित आत्मा; तत्र हि स प्राणनादिक्रियावान् दश्च॑ना- 

दिक्रियावाश्चोपरभ्यते । तस्मात् तत्र एवं प्रविष्टं तम् आ- 

त्मानं प्राणनादिक्रियाविरिष्टम् , न परयन्ति नोपलभन्ते । 

नन्वप्रापरप्रतिषेधोऽयम-- ८ तं न परयन्ति इति, दश्चैन- 
स्याप्रकृतत्वात्; नैष दोषः; सृष्ट्यादिवाक्यानामास्मैकत्व- 
परतिपत्त्य्ेपरत्वाल््मकृतमेव तस्य दक्चैनम् ; ‹ रूपं. रूपं प्रति- 

रूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ` इति मन्त्रवरणोन । 
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तत्र प्राणनादिक्रियाधिशिष्टस्य दशने हेतुमाह-- अकृतः 

असमस्तः, हि यस्मात् , सः प्राणनादिक्रियाविशिष्टः । कुतः 

पुनरङ्कसस्नत्वमिति, उच्यत-- प्राणन्नेव प्राणनक्रियामेव 

कुवन् , प्राणो नाम प्राणसमाख्यः प्राणाभिधानो भवति; 

प्राणनक्रियाकतैत्वाद्धि प्राणः प्राणितीस्युच्यते, नान्यां क्रियां 

कुवन्-- यथा छावकः पाचक इति ; तस्माक्करियान्तरवि- 

रिष्टस्यानुपसंहारादकृत्स्नो हि सः । तथा वदन् वद्नक्रि- 
यां कुर्वन् , वक्तीति वाक्, पदयन् चक्षुः, चष्ट॒ इति चक्षुः 

द्रष्टा, श्ण्वन् श्छणोतीति श्रोत्रम् । ' प्राणन्नेव प्राणो वदन्वा- 

क् इत्याभ्यां क्रियाशक्तयुद्धवः प्रदरदितो भवति । ‹ पयं 

खक्ष शण्वरश्रोत्रम्' इलयाभ्यां विज्ञानशाक्त्युद्धवः प्रदइय- 
ते, नामरूपविषयत्वाष्ज्ञानशक्तेः । श्रोत्रचक्षुषी विज्ञानस्य 
साधने, विज्ञानं तु नामरूपसाधनम्; न हि नामरूपव्यति- 

रिक्तं विज्ञेयमसि ; तयोश्चोपलम्भे करणं चश्ुःरोत्रे । क्रिया 
च नामरूपसाध्या प्राणसमवायिनी ; तस्याः प्राणाश्रयाया 

अभिव्यक्तौ वाक् करणम् ; तथा पाणिपादपायूपस्थाख्यानि; 

सर्वेषामुपलक्षणार्थां वाक् । एतदेव हि सर्वं॑व्याकृतम-- 

धरय व्रा इदं नाम रूपं कमे ̀  इति हि वक्ष्यति । मन्वानो 
सनः-- मनुते इति ; ज्ञानशक्तिविकासानां साधारणं करणं 

त 
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मनः-- मयुतेऽनेनेति ; पुरुषस्तु कता सन्मन्वानो मन इयु 
च्यते । तान्येतानि प्राणादीनि, अस्यात्मनः कर्मनामानि, 
क्मैजानि नामानि कमैनामान्येव, न तु वस्तुमात्रवि- 
षयाणि; अतो न करस्नात्मवस्त्ववद्योतकानि-- एवं द्यसा- 
वात्मा प्राणनादिक्रियया तत्तक्कियाजनितप्राणादिनामरूपा- 
म्यं अ्याक्रियमाणोऽवयोयमानोऽपि । स॒ योऽतः अस्मा- 
सप्राणनादिक्रियासमुदायात्, एकैकं प्राणं चक्षुरिति बा विशि- 

टमनुपसंहृतेतरविशिष्टक्रियास्मकम् , मनसा अयमात्युपास्ते 
चिन्तयति, न स वेद न स जानाति ब्रह्म । कस्मात् 
अकृत्सोऽसमस्तः हि यस्मात् एष आत्मा, अस्मात्पराणना 
दिसमुदायात् , अतः प्रविभक्तः, एकैकेन विशेषणेन बविर्ि- 
ष्टः, इतरधमान्तरानुपसंहारात्-- भवति । यावदयमेवं बेद 

--' पश्यामि ` ‹ श्णोमि ' 'स्प्रशामि ` इति वा खभावप्रव्र- 
्तिविशिष्टं वेद, तावद्ल्सा कत्लमास्मानं न वेद् ॥ 

कथं पुनः परयन्वेदेयाह-- आत्मेत्येव आसेति--प्राणा- 
दीनि विशेषणानि यान्युक्तानि तानि यस्य सः--आभ्रुवं- 
स्तान्यात्मेत्युच्यते । स तथा छृत्स्रविरोषोपसंह।री सन्कृतख्ञो 

भवति। वस्तुमाच्ररूपेण हि प्राणाद्युपाधिविरोषक्रियाजनितानि 

विशेषणानि व्याप्नोति । तथा च वक््यति-- ध्यायतीव 
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छेखायतीव ` इति । तस्मादात्मेव्येवोभासीत । एवं कृत्ल्लो ह्य- 

सौ सेन वस्तुरूपेण गृह्यमाणो भवति। कस्मात्छृत्सर इलयाश- 

ङयाह--अत्रास्मिन्नासनि, हि यस्मात् ; निरुपाधिके, जल- 

सूर्यप्रतिबिम्बभेदा इवादिये, प्राणाद्यपाधिचता विशेषाः प्रा- 

णादिकमंजनामाभिधेया यथोक्ता ह्येते, एकमभिन्नताम , भव- 

न्ति प्रतिपद्यन्ते ॥ 

“ आत्मेत्येवोपासीत ' इति नापूवेविधिः, पक्षे प्राप्रत्वान । 

‹ यत्साक्षादपरोक्षाद्रद्य ` ‹ कतम आत्मेति-- योऽयं विज्ञा 

* इयेवमाद्यात्मप्रतिपादनपरयाभिः श्रुतिभिरात्मविषयं 
विज्ञानसुत्पादितम् ; तत्रात्मखरूपविज्ञानेनैव तद्िषयानात्मा- 

भिमानवुद्धिः कारकादिक्रियाफलाध्यारोपणास्मिका अविद्या 

निवर्तिता ; तस्यां निवतितायां कामादिदोषानुपपत्तेरनात्म- 

चिन्तानुपपत्तिः; पारिशेष्याद्त्मचिन्तैव । तस्मात्तदुपासन- 
मस्मिन्पक्षे न विधातव्यम् , प्राप्तत्वात् । 

तिष्ठतु तावत्--पाक्षिक्यात्मोपासनप्रापिर्िल्या वेति । 
` अपू्ैविधिः स्यात्, ज्ञानोपासनयोरेकले - सलम्राप्रत्वान ; 
नस वेद इति विज्ञानं प्रस्तुत्य ‹ आत्मेत्येवोपासीत 
इत्यभिधानादेदोपासनश्चच्दयोरेकाथेतावगम्यते । ‹ अनेन 
हयतत्सनै वेद ̀ ‹ आत्मानमेवावेत् ' इत्यादिशरुतिभ्यश्च विज्ञा- 

1) 
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नञुपासनम् । तस्य चाप्राप्रत्वाद्धिध्यहैत्वम् । न च स्वरूपा- 
न्वाख्याने पुरुषम्रृचतिरुपपद्यते । तस्मादपूर्वविधिरेबायम् । 
कमेविधिसामान्याञ्च-- यथा (यजेत ' ‹ जुहुयात् › इत्या- 

` दयः कमविधयः, न तैरस्य ‹ आस्मेत्येवोपासीत › ‹ आत्मा 

वा अरे द्रष्टव्यः ` इत्याद्यात्मोपासनविषेर्धिशेषो ऽवगम्यते 

मानसक्रियात्वाचच विज्ञानस्य-- यथा ‹ यस्यै देवतायै हवि- 
गृहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्रषट्करिष्यन् ' इल्याद्या मानसी 

क्रिया विधीयते, तथा ‹ आत्मेयेवोपासीत ' मन्तव्यो नि- 

दिध्यासितव्यः ' इत्याद्या क्रियैव विधीयते ज्ञानात्मिका । 

तथावोचाम बेदोपासनशब्दयोरेकार्थत्वमिति । भावनांशत्र- 
योपपत्तेश्च--यथा हि ‹ यजेत › इत्यस्यां भावनायाम्, किम् ? 

केन £ कथम् ? इति भा्याद्याकाङ्क्षापनयकारणमंशत्रयमव- 

गम्यते, तथा ‹ उपासीत ` इत्यखामपि भावनायां विधीय- 

समानायाम्, किमुपासीत केनोपासीत? कथमुपासीत? 

इत्यस्यामाकाह्ायाम् , ‹ आत्मानमुपासीत मनसा त्याग- 

ह्मचयेरामदमोपरमतितिक्षादीतिकतैव्यतासंयुक्तः * इत्यादि- 

राखेणैव समध्येते अंरात्रयम् । यथा च कृत्सस्य दस 

पूणेमासादिप्रकरणस्य ददपू्णमासादिविध्युदेदात्वेनोपयोगः ; 

एवमौपनिषदात्मोपासनश्रकरणस्यात्मोपासनविध्युदेशत्वेनैवो- 
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पयोगः । ‹ नेति नेति ' “अस्थूलम् ' ` एकमेवाद्वितीयम् ' 
° अद्यनायाद्यतीतः ` इत्येवमादिवाक्यानामुपास्यात्मस्वरूपवि- 

शेषसमर्पणेनोपयोगः । फठं च मोक्षोऽविद्यानिचत्तिवी ॥ 

अपरे वणंयन्ति---उपासनेनात्मविषयं विशिष्टं विज्ञाना- 

न्तरं भावयेत् ; तेनात्मा ज्ञायते ; अविद्यानिवतेकं च तदेव, 

नात्मविषयं वेदवाक्यजनितं विज्ञानमिति । एतस्मिननर्थे वच- 
नान्यपि--“ विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति ' “द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त 

व्यो निदिध्यासितव्यः ' ‹ सोऽनवे्टन्यः स विजिज्ञासितन्यः' 

इयादीनि ॥ 

न, अथौन्तराभावात् । न च ‹ आत्मेत्येवोपासीत ` इल्य- 
पूबेविधिः ; कस्मात्? आत्मस्वरूपकथनानात्मप्रातिषेधवा- 
क्यजनितविज्ञानन्यतिरेकेणार्थान्तरस्य कर्तव्यस्य मानसस्य 
बाह्यस्य वाभावात् । तत्र हि विधेः साफस्यम् , यत्र विधिवा- 
क्यश्रवणसमात्रजनितविज्ञानग्यतिरेकेण पुरुषप्रवृत्तिगम्यत-- 
यथा ‹ दशपूणेमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत ' इयेवमादौ । न 
हि दशोपूणेमासविधिवाक्यजनितविज्ञानमेव दशपू्णेमासानु- 
षछानम् । तच्चाधिकाराद्यपेक्षाचुभावि । न तु ' नेति नेति" इद्या- 
चात्म्रतिपाद्कवाक्यजनितविज्ञानव्यतिरेकेण दर्शपूर्णमासा- 
दिवतपुरुषव्यापारः संभवति ; सवैव्यापारोपश्चमहेतुत्वात्तद्रा- 
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क्यजनितविज्ञानस्य । न शुदासीनविज्ञानं प्रवृत्तिजनकम् ; अत्र 

ह्यानास्मविज्ञाननिवतेकत्वाच्च ‹ एकमेवाद्वितीयम् ' ' तत्त्वमसि' 

इलयेवमा दिवाक्यानाम्। न च तन्निवृत्तौ प्रवृत्तिरुपपद्यते, विरो- 
धात् । वाकप्रजनितविज्ञानमात्रान्नाब्रह्मानात्म विज्ञाननिवृत्ति- 

रिति चेत्, न; ८ तत्वमसि ‹नेति नेतिः ‹ आत्मैवेदम् ' 

: एकमेवाद्वितीयम् ' प ब्रदयेवेदमग्रतम् ' ^ नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट ' 
< तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि" इद्यादिवाक्यानां तद्वादित्वात् । द्रष्ट- 

व्यविधे्धिषयसमपंकाण्येतानीति चेत्, न; अथौन्तराभावा- 

दित्युक्त त्तरत्वात्-- आत्मवस्तुस्वरूपसमैकेरेव वाक्यैः ^ त- 

त्वमसि ` इयादिभिः श्रवणकाल एव तददीनस्य कृत- 

स्वा द्ष्टग्यविधेनौयुष्ठानान्तरं कतेन्यमित्युक्तोन्तरमेतत् । आ- 

त्मस्वरूपान्वाख्यानमात्रेणात्म विज्ञाने विधिमन्तरेण न प्रवतत 

इति चेन › न ; आत्मवादिवाक्यश्रवणेनात्मविज्ञानस्य जनित- 

सवात्-- # भोः कृतस्य करणम् । तच्छवणेऽपि न प्रव- 

स॑त इति चेत्, न; अनवस्थप्रसङ्गात्-- यथात्मवादि- 

वाक्याथश्रवणे विधिमन्तरेण न प्रचतैते, तथा विधिवा- 

क्याथश्रवणेऽपि विधिमन्तरेण न प्रवर्तिष्यत इति विध्य 

न्तरपेक्षा; तथा तद्थेश्रवणेऽपीलयनवस्था प्रसज्येत । वा- 

क्यजनितात्मज्ञानस्रतिसंततेः श्रवणविज्ञानमात्रादथांन्तरत्व- 
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मिति चेत्, न; अथप्राप्रत्वात्-- यदैवात्मप्रतिपादकवा- 

क्यश्रवणादात्मविषयं विज्ञानसु्पद्यते, तदैव तदुत्पद्यमानं 
तद्विषयं मिथ्याज्ञानं निवतंयदेवोत्पद्यते ; आत्मविषयभि- , 
थ्याज्ञाननिवृत्तौ च तत्प्रमवाः स्मृतयो न भवन्ति स्वाभा- 

विक्योऽनात्मवस्तुभेदविषयाः ; अनर्थत्वावगतेश्च-- आत्मा- 
बगृतौ दि सलाम् अन्यद्वस्तु अनर्थतवेनावगम्यते, अनिलयदुः- 
खाञ्युद्धयादिबहुदोषवत््वात् आत्मवस्तुनश्च तद्विरक्चणत्वात् ; 

तस्मादनास्मविज्ञानस्मृतीनामात्मावगतेरभावप्राप्निः; पारिे- 

ध्यादात्मकत्वविज्ञानस्मृतिसंततेरथेत एव भावान्न विथेयत्वम्। 
सोकमोहभयायासादिदुःखदोषनिवतैकलत्वाचच तस्स्मृतेः--विप- 

रीतज्ञानग्रमवो हि शोकमोहादिदोषः; तथाच “तत्र कों 
मोहः ` ‹ विद्धान्न बिभेति कुतश्चन (अभयं वै जनक 
्राप्ोऽसि " ‹ भिद्यते हृदयमन्थिः ' इत्यादिश्रतयः । नि- 
रोधस्तद्यथान्तरमिति चेन्-- अथापि स्याचित्तवरृत्तिनिरो- 
धस्य वेदवाक्यजनितात्माविज्ञानादर्थान्तरत्वान , तच्रान्तरेषु च 
कतज्यतया अवगतत्वाद्धिषेयत्वामिति चेत्-- न, मोक्ष- 
साधनत्वेनानवगमान् । न दहि वेदान्तेषु ब्रह्मात्मविज्ञाना- 
दन्यत्परमपुरुषाथंसाधनत्वेनावगम्यते--- आत्मानमेव वेन्त- 
स्मात्तत्सवेमभवत् ` ` ज्रह्मविदाप्नोति परम" "स यो ह 

ल 
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वरै तत्परमं ब्रह्म बेद् जह्यैव भवति ` ‹ आचायैवान्पुरुषो वेद् ' 

‹ तस्य तावदेव चिरम् ̀  “अभयं हि वै ब्रह्म भवति । य 

एवं वेद् ' इयेवमादिश्रुतिज्ञतेभ्यः। अनन्यसाधनत्वाच्च निरो- 

धस्य-- न ह्यात्मविज्ञानतस्स्यृतिसंतानम्यतिरेकेण चित्तवू- 

त्तिनिरोधस्य साधनमस्ति । अभ्युपगम्येदसुक्तम ; न तु ब्रह्य- 

विज्ञानव्यतिरेकेण अन्यत् मोक्षसाधनमवगम्यते । आकाङ्- 

भावाच्च भावनाभावः । यदुक्तम् * यजेत ` इत्यादौ किम? 
केन £ कथम १ इति भावनाकाङ्कायां फठसाधनेतिकते- 
ल्यताभिः आकराह्ापनयनं यथा, तद्वदिदाप्यात्मिज्ञानवि- 

धावप्युपपयत इति-- तदसत् ; ' एकमेवाद्वितीयम् ' ' तत्त्व- 

मसि ' ‹ नेति नेति ' “ अनन्तरमबाह्यम् ' ‹ अयमात्मा ब्रह्म 

इ्यादिवांक्यारथेविज्ञानसमकारमेव सवौका्काविनिचृत्तेः | न 

च वाक्या्थविज्ञाने विधिप्रयुक्तः प्रवर्तते । विध्यन्तरप्रयुक्तो 

चानवस्थादोषमवोचाम । न च ‹ एकमेवाद्धितीयं ब्रह्म" 

इत्यादिवाक्येषु विधिरवगम्यते, आत्मस्वरूपान्वाख्यानेनैवा- 

वसितत्वात् । वस्तुखरूपान्वाख्यानमात्रत्वादश्रामाण्यमिति 

चेत-- अथापि स्यात्, यथा “ सोऽरोदीद्यद रोदीत्तद्रुद्रस्य 

रुद्रत्वमु ' इयेवमादौ वस्तुसखवरूपान्वाख्यानमात्रत्वादप्रामा- 

ण्यम् , एवमात्मार्थवाक्यानामपीति चेत्-- न, विशेषात् । 
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न वाक्यस्य वस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं बा प्रामाण्या- 

प्रामाण्यकारणम् ; कि तदः निशचितफल्वद्विज्ञाने स्पादकत्वम् ; 
तद्यत्रास्ति तत्प्रमाणं वाक्यम्; यत्र नास्ति तदप्रमाणम् । 

कि च, भोः! प्रच्छामस्त्वाम्-- आत्मस्वरूपान्वाख्यानपरेषु 

वाक्येषु फर्वन्निधितं च विज्ञानञुत्प्यते, न॒ वा १ उत्प- 

द्यते चेन्, कथमप्रामाण्यमिति । किं वा न पदयस्यविद्याशो- 

कमोदभयादिसंसारवीजदोषनिनरत्ति विज्ञानफलम् ? न श 

णोषि वा किम-‹ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ›, 

' मन्रविदेवास्मि नात्मवित्सोऽहं भगवः शोचामि तं मा 
भगवाञ्शोकस्य पारं तारयतु › इयेवमादुपनिषद्राक्यङ्चतानि 

एवं विद्यते किम् ' सोऽरोदीत् ' इद्यादिषु निधितं फलवच्च 
विज्ञानम् १ न चेद्वियते, अस््वप्रामाण्यम् ; तदप्रामाण्ये, फल- 
व्निश्चितविज्ञानोत्पाद्कस्य किमिलप्रामाण्यं स्यात् १ तद्भ्रा- 
माण्ये च दशपूणेमासादिवाक्येषु को विश्रम्भः ? ननु दकछपू- 
णेमासादिवाक्यानां पुरुषप्रवत्तिविज्ञानोत्पाद्कत्वाल्रामाण्यम् , 
आ्मविज्ञानवक्येषु॒तन्नास्तीति; सलयमेवम् ; नैष दोषः, 
परामाण्यकारणोपपत्तेः । प्रामाण्यकारणं च यथोक्तमेव, ना- 
न्यत् । अरुकारश्चायम् , यन् सर्वप्रवृत्तिबीजनिसेधफल्वष्टि- 
ज्ञानोत्पादकत्वम् आत्मप्रतिपादकवाक्यानाम् , न अप्रामाण्य- 
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कारणम् । यततृक्तम- विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इत्यादिवच- 

नानां वाक्याथंविज्ञानग्यतिरेकेणोपासनाथेत्वमिति, सलयमे- 

तत्; कितु न अपूवैविभ्यथेता ; पश्चे प्राप्तस्य नियमार्थतैव । 

कथं पुनरुपासनस्य पक्षप्राप्तिः, यावता पारिरोष्यादात्म- 

विज्ञानस्यृतिसंततिरित्येबेयमिदितम् १ बाढम् -यच्यप्येवम् , 

शरीरारम्भकस्य क्मेणो नियतफरत्वात्, सम्यग््ञानप्राप्ना- 

वपि अवङयंभाविनी प्रवृत्तिवा्नःकायानाम् , रुन्धवृत्तेः 

कर्मणो बलीयस्तलान्-- सुक्तेष्वादिप्रवरृत्तिवत्; तेन पक्षे 

प्रप्र ज्ञानप्रवृत्तिदौबेल्यम । तस्मात् व्यागवैराग्यादिसाधन- 

बरावछम्बेन आत्मविज्ञानस्म्रतिसंततिर्मियन्तव्या मवति; 

न त्वपूवौ कतैव्या ; प्राप्रत्वात्-- इल्यवोचाम । तस्मात््राप्र- 

बिज्ञानस्परतिसंताननियमविध्यथौनि ' विज्ञाय भ्रज्ञां कुर्वीत ' 

इत्यादि वाक्यानि, अन्याथसंमवान् । नलु अनात्मोपासनमि- 

दम्, इति-शब्दप्रयोगात् ; यथा ^ प्रियमित्येतदुपासीत 

इत्यादौ न प्रियादिगुणा एवोपास्याः, किं तर्हि, प्रियादिगु- 

णवस्प्राणाद्येवोपास्यम्; तथा इहापि इति-परात्मशब्दप्रयोगा- 

त आत्मगुणवद्नात्मवस्तु उपास्यमिति गम्यते; आत्मोपास्य- 

त्ववाक्यवैलक्षण्या्-- परेण च वक््यति-- ‹ आत्मानमेव 

खोकमुपासीत ' इति; तत्र च वाक्ये आत्मैवोपास्यत्वेना- 
+ 

>, 1, (. तै 
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भिप्रेतः, द्वितीयाश्रवणात् ‹ आत्मानमेव ` इति; इह तु न 

द्वितीया श्रूयते, इति-पर्च आत्मशब्दः--- आस्मव्येवोषासी- 

त ' इति; अता न आस्मोपास्यः, आत्मगुणश्चान्यः--- इति 

त्ववगम्यते । न, वाक्यदोषे आत्मन उपास्यत्वेनावग- 

मात् ; अस्यैव वाक्यस्य रोषे आत्मैवोपाखत्वेनावगम्यते-- 

° तदेतत्पद् नीयमस्य सवख, यदयमात्मा ', ̂ अन्तरतरं यद्य- 

मात्मा", ‹ आत्मानमेवावेत् ` इति । प्रविष्टस्य दशेनप्रति- 

बेधादनुपास्यत्वमिति वचेत्-- यस्यात्मनः प्रवेश उक्तः, 

तस्यैव ददाने वायते--‹ तं न परयन्ति" इति प्रकृतोपादा- 

नात् ; तस्मादात्मनोऽनुपास्यत्वमेवेति चेत्--न, अकृत्स्रत्वदो- 

षात् । दशनप्रतिषेधोऽकृत्स्रत्वदोषाभिप्रायेण, न आत्मोपास्य- 

व्वभ्रतिषेधाय ; प्राणनादिक्रियाविरि्टत्वेन विशेषणात्; आ- 

स्मनश्चदुपास्यत्वमनभिप्रेतम् , प्राणनादेकेकक्रियाविशिष्टस्या- 

त्मनो ऽङ्ृत्छत्ववचनमनथकं स्यात-- ° अङ्ृत्ल्नो द्येषोऽत एकै- 

केन मवति इति । अतः अनेकैकविशिष्टस्त्वात्मा छृ- 

त्ख्नत्वादुपास्य एवेति सिद्धम् । यस्त्वात्मशब्दस्य इति-परः 

भ्रयोगः, आत्मशब्दप्रयययोः आत्मतत्त्वस्य परमा्थतोऽविष- 

यत्वज्ञापनार्थम् ; अन्यथा ‹ आत्मानमुपासीत ` इत्येवमवक््य- 

त; तथा च अथात् आत्मनि श्ब्दप्रययावनुज्ञातौ स्याताम ; 
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तच्चानिष्टम्" नेति नेति १५ विज्ञातारमरे केन विजानीयात् ' 

‹ अविज्ञातं विज्ञात" ‹ यतो वाचो निवरवन्ते अप्राप्य म- 

, नसा सह ' इत्यादि्ृततिभ्यः । यन्तु ‹ आत्मानमेव रोकञुपा- 

सीत ` इति, तत अनात्मोपासनप्रसङ्गनिवृत्तिपरत्वात न वा- 

 कयान्तरम् ॥ 

अनिज्ञोतत्वसामान्यात् आत्मा ज्ञातव्यः, अनात्मा चे। 
व भ ८ न स्येवाः 

तत्र कस्मादात्मोपासन एव यत्र आद्ीयते-- ' आत्मेत्येवो- 

पासीत ` इति, नेतर विज्ञाने इति ; अत्रोच्यते--तदेतदेव प्ऱ- 

तम् , पदनीयं गमनीयम्, नान्यत; अस्य सवेस्येति निधौर- 

णाथ षष्ठी ; अस्मिन्सवैस्मिन्निय्थः ; यदयमात्मा यदेतदा- 

त्मतन्वम ; किं न विज्ञातव्यमेवान्यत् न; किं तर्हि, ज्ञात- 

व्यत्वेऽपि न प्रथगज्ञानान्तरमपेक्षते आत्मज्ञानात् ; कस्मात्? 

अनेनात्मना ज्ञातेन, हि यस्मात् , एतत्सवेमनात्मजातम् अन्य- 

द्यत् तत्स्व समस्तम् , वेद॒ जानाति । नन्वन्यज्ञानेनान्यन्न 

ज्ञायत इति; अस्य परिहारं दुन्दुम्यादिम्नन्थन वक्ष्यामः । 

कथं पुनरेतत्पदनीयमिति, उच्यते--यथा ह वै रोके, षदे- 

न-- गत्रादिखुराङ्कितो देशः पदमि्युच्यते, तेन पदेन-- 

नष्टे विबिस्सितं प्यं पदेनान्वेषमाणः अनुविन्देत भेत; 
क £ 

एवमात्मनि रुन्धे सवैमनुखभते इव्यथः ॥ 
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नन्वात्मनि ज्ञात सर्वमन्यज्ज्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते, कथं 

डामोऽप्रकृत उच्यत इति; न, ज्ञानखाभयोरोकाथत्वस्य 

विवक्षितत्वात् । आत्मनो खा मोऽज्ञानमेव ; तस्माजञ्ज्ञान- 

मेवात्मनो खाभः; न अनात्मखाभमवन अध्राप्प्रा्िखक्षण 

आत्मलाभः, ञ्धृर्धव्ययोर्भेदाभावात । यत्र ह्यार्मनो- 

ऽनात्मा छब्धन्यो अवति; तत्रात्मा ङन्धा, ङच्धन्यो- 

ऽनात्मा । स चाप्रा्रः उत्पाद्यादि क्रियाव्यवहितः; कारकवि. 

शेषोपादानेन क्रियाविरोषमुत्पाद्य छन्धव्यः । स ॒त्वप्राप्प्रा- 

प्रिरक्षणोऽनियः, मिथ्याज्ञानजनितकामक्रियाप्र भवत्वन-- 

समने पुत्रादिराभवन् । अयं तु तद्विपरीत आत्मा । आत्म- 

त्वादेव नोद्पा्यादिक्रियाज्यवदहितः । निय रन्ध स्वरूपत््रेऽपि 

अविद्यामात्रं व्यवधानम् । यथा गृह्यमाणाया अपि ज्युक्ति- 

काया विपर्ययेण रजताभासाया अग्रहणं विपरीतज्ञानव्यव- 

घानमाच्रम , तथा प्रहरणं ज्ञानमात्रमव, विपरीतज्ञानव्यतवधा- 

नापादार्धैसखाउज्ञानस्य ; एतवमिहाप्यत्मनोऽखभः अविद्याम।.- 

चन्यवधानम ; तस्माद्धिचया तदपोहनमात्रमेव छामः, नान्यः 

कदाचिदप्युपपद्यते । तस्मादात्मलाभे ज्ञाना द्थौन्तर साघनस्य 

आनर्थक्यं वक््यामः ¦ तस्मान्निराशङ्कमेव ज्ञानखाभयोरेका- 

येत्य विवक्चन्नाह-- ज्ञानं प्रकृत्य-- ' अनुविन्देत ` इति ; 
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विन्दते भाथैत्वात् ।। 

गुणविज्ञानफलमि दमुच्यते-- यथा-- अयमात्मा नाम- 

रूपायुरवेश्ेन ख्यातिं गतः अत्मेलयादिनामरूपाभ्याम् , प्रा- 

५ णादिमंहतिं च शोकं प्राप्रवान्- इति-- एवम् , यो वेद् ; 

सः कीर्विं ख्यातिम्, श्छेकं च मंघातमिद्टैः सह, विन्दते 

लभते । यद्वा यथोक्तं वस्तु यो वेद; सुुक्षणामपेश्षितं 

की रविजन्दितमैकयज्ञानम् , तत्फलं ऋोकशब्दितां सुक्तिमाभरो- 

ति--इति मुख्यमेव फलम् ॥ ` 

नलदनत्परेयः पुच्राल्पयो विन्तात्प्रयाऽन्य- 

स्मात्सवैस्मादन्तरतरं यदयमात्मा । स 

योाऽन्यमात्मानः पियं ब्रुवाणं ब्रूयात्पिय ९ 
रास्स्यतीत्तीन्वरा ह लयैव स्यादात्मान- 

मव प्रियसुपासीत सय आत्मानमेव भि- 

यसुपास्न न हास्य धिय प्रमायुकं भवति ॥ 

कुतश्चात्मतत््वमेव ज्ञेयम् अनादृव्यान्यदियाह-- तदेत- 

दात्मतन्वम , प्रेयः प्रियतरम् , पुत्रान् ; पुत्रो दहि खोक प्रियः 

प्रसिद्धः, तम्मादपि प्रियतरम्-- इति निरतिश्चयभ्रियत्वं 

दशयति ; तथा वित्तान् दहिरण्यरन्नादेः ; तथा अन्यस्मात् 
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यद्यङ्कोके ग्रियस्रेन प्रसिद्धं तस्मत्सवेस्मादिदयथः । तत्कस्मा- 

दात्मतत्वमेव प्रियतरं न प्राणादीति, उच्यते--अन्तरतरम्- 

बाह्यात्पुत्रवित्तादेः प्राणपिण्डसमुदायो हि अन्तरः अभ्यन्तरः 

संनिकृष्ट आत्मनः; तस्मादप्यन्तरात्् अन्तरतरम् , यदय- 

मात्मा यदेतदात्मतच्त्वम । यो हि रोके निरतिशयप्रियः ख 

सरवैभ्रयन्नेन छन्धव्यो भवति ; तथा अयमात्मा सवंधौकिक- 

भ्रियेम्यः प्रियतमः; तस्मात्तङ्ञामे महान्यन्न आस्थेय 

इत्यथैः-- कतंव्यताभ्राप्रमप्यन्यप्रियामे यननुञ्ज्ित्वा । 

कस्मत्पुनः आत्मानात्मप्रिययोः अन्यतरग्रियहानेन इतरभ्रि- 

योपादानप्राप्तौ, आत्मप्रियो पाद्नेनैवेतरहानं क्रियते, न वि- 

पययः-इति, उच्यते--स यः कथित् , अन्यमनात्मविशेषं 

पुत्रादिकम् › श्रियतरमात्मनः सकाशात्, ब्रुवाणम् , ब्रूयाद् 

त्मप्रियवादी--किम् {-- प्रियं तवाभिमतं पुत्रादिरक्षणम् , 

रोत्स्यति अरणं प्राणसंरोधं प्राप्स्यति विनह्ुयतीति ; स 

कस्मादेवं वीति ?--यस्मादीश्चरः समर्थः पर्याप्रोऽसावेवं 

वक्तुं ह् ; यस्मान तस्मान्. तथैव स्यात् ; यत्तनोक्तम-' प्राण- 

संरोधं प्राप्स्यति `; यथामूतवादी हि सः, तस्मत्मि ईश्ररो 

वक्तुम । इन्धरशब्दः क्षिप्रवाचीति केचित्; भवेद्यदि प्रसि- 
दधि; स्यात् । तस्मादुज्छित्वान्यस्परियम् , आत्मानमेव प्रिय- 
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मुपासीत । स य॒ आत्मानमेव प्रियसुपास्ते-आत्मैव प्रियो 
नान्योऽस्तीति प्रतिपद्यते, अन्यहौकिकं प्रियमप्यप्रियमेवेति 

निश्चि, उपास्ते चिन्तयति, न हास्य एवविद्ः प्रियं प्रमा- 

युकं प्रमरणक्शीखं भवति । निलयाजुवादमात्रमेतत् , आत्म- 

विदो ऽन्यस्य श्रियस्य प्रियस्य च अभावात्; आत्मप्रियम्रहण- 

स्तुल् वा; प्रियगुणफलविधानार्थं॑वा मन्दात्मदर्शिनः, 

ताक्छील्यप्रययोपादानात् ॥ । 

तदाहन ह्यविद्यया स्च मविष्यन्तो 

मनुष्या मन्यन्ते । किसु तद्रद्यावेद्यस्मा- 

तत्सवैममवादिति ॥ ९॥ 

सूत्रिता ब्रह्मविद्या-- ' अन्मेत्येवोपासीत ` इति, 

यदथे।पनिषल्छृत्ख्ञापि ; तस्यैतस्य सूत्रस्य व्याचिख्यासुः 

प्रयाजनाभिधिर्सयो पाजिघांसति-- तदिति वबक्ष्यमाणमन- 

न्तरवाक्येऽवद्योत्यं वस्तु- आहुः-- ब्रह्मणाः ब्रह्म विवि- 

दिषवः जन्मजराभरणप्रवन्धचक्रश्रमणक्ृतायासदुःखोदका- 

पारमहोदधिप्रवभूतं गुरुमासाद्य तत्तीरमुत्तितीषेवः घमोधमे - 

माधनतत्फरलक्षणात्साध्यसराधनरूपान्नि्िण्णाः तद्विरुक्षण - 

नित्यनिरतिश्यश्रेयःप्रतिपित्सवः ; किमाहुरिवयाह-- , यद्र 
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विद्यया ; जह्य परमात्मा, तत् यया वेद्यते सा ब्रह्मविद्या 

तया ब्रह्मविद्यया, सतै निरवशेषम् , भविष्यन्तः भविष्याम 
इत्येवम् , मनुष्या यत्त मन्यन्ते ; मनुष्यग्रहणं विजेषतोऽधि- 

कारज्ञापनाथेम् ; मनुष्या एव हि विङषताऽभ्युद्यनिःभ्रेय- 

ससाधनेऽधिकृता इलयभिप्रायः ; यथा कमीविषये फठप्रा्िं 

रवां कर्मभ्यो मन्यन्ते, तथा ब्रह्मविद्याया; स्वात्मभा- 
वर्फरप्राप्निं ध्रुवामेव मन्यन्ते, वेदप्रामाण्यस्योभयत्राविके- 

षात्; तत्र विप्रतिषिद्धं वस्तु छक््यते ; अतः प्रच्छामः-- 

किसु तद्भह्य, यस्य विज्ञानात्सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्य- 
न्त १ तत्किमवेत् , यस्माद्धिज्ञानात्तद्रह्य सर्वमभवत् ? ब्रह्म च 
सवेमिति श्रूयते, तन् यदि अविज्ञाय किंचित्सवमभवत् , 
तथान्येषामप्यस्तु ; किं ब्रह्मविद्यया १ अथ विज्ञाय स्वम- 
भवत् , विज्ञानसलाध्यत्वातकमफटेन तुल्यमेवेल्निलत्वभ्रसङ्खः 
सर्वभावस्य ब्रह्मविश्याफरम्य ; अनवस्थादोषश्च ~ तदृप्यन्य- 
द्विज्ञाय सवेमभवत् . तत्त: पूवैमप्यन्यद्विज्ञायेति । न ताव- 
दविज्ञाय सवेमभवत्, क्ा्ाथवैरूप्यदोषात् । फला नित्य. 
त्वदो षस्ताह -- नैकोऽपि दोषः, अथैविषोपपन्ते; ॥ 

यदि किमपि विज्ञायैव तद्भह्म स्वैमभवत , प्च्छामः- 
किमु तद्भष्छावेदयस्म त्त्सवंमभवदिति । एवं चोदिते सर्वदो 
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षानागन्धितं प्रतिवचनमाह-- 

त्रह्मवा इदमग्र आसीक्षदात्मानमवा- 
बेत् । अहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्सर्व- 
मनवन्तव्यो यो देवानां पल्यबुध्यत स 
एव तद मवन्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां 
लद्धैनत्पदयनूषिवामदेवः प्रतिपेदेऽहं म- ' 
नुरभव< स्ु्ंश्चनि । तदिदमप्येतर्हि 
य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद् सर्य 
भवानि लस्य ह न देवाश्चनाभूत्या इं्ाते। 
आत्मा द्येषा<स भवति अथ योऽन्यां द्- 
वनासुपास्तऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न 

सवद यथा प्लुरवस देवानाम् । यथा 

ह वै बहवः पक्ठावो मनुष्यं खुञ्ञ्युरेवमे- 

कैकः पुरुषा देवान्सुनक्त्येकस्मिन्नेव प- 

चावादीयमानेऽपियं भवति किसु बहुषु 

तस्मादेषां ननन प्रियं यदेतन्मनुष्या 
विद्युः ।। १० ॥ 

1 
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ब्रह्म अपरम् , सवेभावस्य साध्यत्वोपपत्तेः ; न हि परस्य 

जह्मणः सवंभावापत्ति्िज्ञानसाध्या ; विज्ञानसाध्यां च सवै- 

आवापत्तिमाद-- ' तस्मात्तत्सवैमभवत् ' इति; तस्माद्भह्म 

वा इदमग्र आसीदिलयपरं ब्रह्यद भवितुमहति ॥ 

मनुष्याधिकाराद्भा तद्धावी ब्राह्मणः स्वात् ; ‹ सर्वं भवि- 

ष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते ' इति हि मनुष्याः श्रकृताः ; तेषां 

च अभ्युद्यनिःभेयससाधने विरेषतोऽधिकार इत्युक्तम् , न 
परस्य ब्रह्मणो नाप्यपरस्य प्रजापतेः ; अतो द्वतैकत्वपरन- 

ह्यविद्यया कमंसदहितया अपरब्रह्मभावञुपसंपन्नो भोञ्याद्- 

पावत्तः सवेभ्राप्योच्छिन्नकामकमेबन्धनः परब्रह्मभावी ब्य 

विदयाहेतोत्रश्चेयभिधीयते ; दृष्टश्च रोके भाविनीं वृत्तिमा- 

श्रिलय शब्दभ्रयोगः-- यथा ‹ ओदनं पचतिः इति, शाखे 

च-- “ परित्राजकः सर्वभूताभयदक्षिणाम् ' इत्यादि, तथा 

इ- इति केचित-- व्रह्म ब्रह्मभावी पुरूषो ब्राह्मणः इति 
व्याचक्षते ॥ 

तन्न, सर्वभावापत्तेरनिल्यत्वदोषात् ¦ न हि सोऽस्ति रो- 

के परमार्थतः, यो निमित्तवज्ाद्धाव्रान्नरमापद्यते निन्यश्रेति। 

तथा ब्रह्मविज्ञाननिमित्तछ्ता वचेत्सवैभावापत्तिः, निलया चे- 
ति, विश्द्धम् । अनित्यत्वे च कर्मेफलतुल्यतेत्युक्तो दोषः । 
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भवि्याछृता मवेस्वनिदृत्तिः वचेत्सवैमावापत्ति ब्रह्मविद्याफलं 
मन्यसे, ब्रह्ममाविपुरुषकस्पना व्यथ स्यात् । पराग्ह्मबि- 
ज्ञानादपि सर्वो जन्तुत्रह्यत्वान्नियमेव सर्वभावापन्नः परमा- 
यतः ; अविद्यया तु अन्रह्मस्वमसवैत्वं चाध्यारोपितम्-यथा 
छक्छिकायां रजतम् , व्यो बा तरूमल्वत्त्वादि ; तथेह ब्रह्म- 
ण्य्यारो पितमविचया अन्रह्मत्वम सर्वत्वं च ब्रह्यविद्यय। नि- 
बत्येते-इति मन्यसे यदि, तद्ा युक्तम्--यत्परमा्थैत अआ- 
सीत्परं बरह्म; ब्रह्मशब्दस्य मुख्यार्यभूतम् “ब्रह्म वा इदमग्र 
मासीत् ' इत्यस्मिन्वाक्ये उच्यत इति वक्तुम्; यथाभूताथै- 
वादित्वाद्वेदस्य । न त्वियं कल्पना युक्ता ~ ब्रह्मशाब्दाथैवि- 
परीतो ब्रह्मभावी पुरुषो ब्र्मसयुच्यत इति, श्रुतहान्य शरुतक- 
ल्पनाया अन्याय्यत्वात्-- महत्तरे भ्रयोजनान्तरेऽसति अवि- 
या कृतञ्यतिरेकेणान्रहत्वमसर्वसं च विध्यत एवेति चेत् , 
न) तस्य ब्रह्मविध्ययापोहानुपपत्तेः । न हि कचित्माक्षाद्रस्तु- 

घमस्यापोदी दृष्टा कर्त्री वा ब्रह्मविद्या, अविद्यायस्तु स्वै. 
तैव निवर्तिका दश्यते ; तथा इहाप्यन्ह्यस्रमसर्वत्वं चावि- 
दयाछ्तमव निवल्येतां ब्रह्मविद्यया; न तु पारमार्थिकं वस्तु 
कतौ निवतेयिलुं वा अहेति ब्रह्मविद्या । तस्माव्यर्थैव श्रुतहा- 
न्यश्रुतकल्पना ॥ 
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बरह्मण्यविद्यानुपपत्तिरिति चेत्, न, ब्रह्मणि विद्यावि- 

धानात् । न हि ज्युक्तिकायां रजताध्यारोपणेऽसति शुक्ति- 
कात्वं ज्ञाप्यते- चश्चर्गोचरापन्नायाम्-- ‹ इयं शुक्तिका न 

रजतम् ` इति । तथा ° सदेवेदं सर्वम् , नद्यैवेद्ं स्वम् , आ- 
स्मेवेदं सर्वम् . नेदं द्वैतमस्त्यन्रह्म ' इति ब्रह्मण्येकत्व विज्ञानं 
न . विधातव्यम् , ब्रह्मण्यविद्याध्यारोपणा्ामसल्याम् । न 
नूमः- शुक्तिकायामिव बह्मण्यतद्धमाध्यारोषणा नास्तीति; 
किं तदहि न ब्रह्म स्वात्मन्यतद्धमौध्यारोपनिभित्तम् अविद्याकढ 
चेति- भवत्येवं नाविद्याक्ै भ्रान्तं च बह्म । किंतु जैव 
अब्रह्म अविद्यकतां चेतनो च्रान्तोऽन्य इष्यते-- ‹ना- 
न्याऽताऽस्ति विज्ञाता ' ‹ नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ" ‹तत्त्व- 
ममि ' ` आत्मानमेववेत् ' ' अहं ब्रह्मास्मि? ‹ अन्योऽसा- 
चन्यो ऽहमस्मीति, न स वेद् इत्यादिश्रतिभ्यः ; स्परतिभ्य- 
्-- * समं सर्वेषु भूतेषु ' ‹ अहमत्मा गुडाकेश ` ! युनि 
चैवे श्वपाके च; “यस्तु सकौणि भूतानि ` ‹ यस्मिन्सवीणि 
भूतानि ' इति च मन्त्रवणात् । नन्वेवं नखो पदेश्चानर्थकय- 
मिति; बाढमेवम् , अवगते अस्त्वेवान्थक्यम् । अवगमान. 
थक्यमपीति चेन, न, अनचगमनिवृ्तेषटत्वात् । तन्निबु- 
तत रप्यजुपपत्तिरेकत्व इति चेत् , न, दृष्टविरोधात् ; दशयते 
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द्यकल्वविज्ञानादे बानवगमनिवृत्तिः ; इ श्यमानमप्यनुपपन्नमि - 

तिन्रुबतो दृष्टविरोधः स्यात; न च दृष्टविरोधः केनचिदप्य- 

भ्युपगम्यते; न च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, दृष्टत्वादेव । दकीना- 

नु पपत्तिरिति चेत् , तत्राप्येवैव युक्तिः ॥ 

"“ पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा मवत्िः ‹तं विद्याकर्मणी 
समन्वारभेते ' ‹मन्ता बोद्धा कतां विज्ञानात्मा पुरुषः ' 

इल्येवमादिश्रतिस्मृतिन्यायेभ्यः परस्माद्धिलक्नषणोऽन्यः संसा- 

यव गम्यते ; तद्विलक्षणश्च परः (स एष नेति नेति :अ- 

रान(याद्यद्येति ' * य॒ आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युः ' 
° एतस्य वा अक्षरस्य प्रहसन ' इलयादिश्रतिभ्यः; कणाद।- 

क्षपादादित्कशखषु च संसारित्रिलक्षण इहश्वर उपपत्तितः 

साध्यते ; संसारदुःखापनयाथित्वप्रवृत्तिदशेनात् स्फुटमन्य- 

त्वम् ईश्वरात् संसारिणोऽवगम्यत ; ¦ अवाक्यनाद्रः"' (न 

मे पाथांसि" इति श्रुतिस्मृतिभ्यः; ‹ सोजन्वेष्टव्यः स 

विजिज्ञासिनव्यः' (तं विदित्वा न रिप्यतेः (ब्रह्मविदाप्नोति 

परम् ` ‹ एकचचैवानुद्रटव्यमेत्न् ' ‹यो बा एतदक्षरं गग्यं- 

विदित्वा! ‹ तमव धीरो विज्ञाय" “प्रणवो धनुः, शरो 

ह्यात्मा, ब्रह्म तष्क्ष्यमुच्यतेः इलयादेकमेकतेनिर्देराच ; 

मुमुश्चोश्च गततिमामैविक्ञषदेश्चोपदेशात ; असति भदे कस्य 
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कुतो गतिः स्यात् १ तदभावे च दक्चिणोतच्तरमार्गविकेषाुप- 

पत्तिः गन्तञ्यदेश्चानुपपत्तिश्वेति ; भिन्नस्य तु परस्मात् आ- 

त्मनः मवेमेतदुपपन्नम् ; कमज्ञानसाधनोपदेश्ञाच्च-- भिन्न- 

श्द्रह्यणः संसारी स्यान ›, युक्तस्तं प्रयभ्युदयनिःश्रेयसमना- 

धनयोः कमज्ञानयोरुपदेकाः, नेश्वरस्य अआप्रकामत्वात् ; .त- 
स्मादयुक्तं ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरूष उच्यत इति चेत्-- न, 

बहमोपदेशानर्थक्यप्रसङ्गात्-- संसारी चेद्भह्यभावी अब्रह्म 
सन , विदित्वात्मानमेव अदं ब्रह्मास्मीति, सवैमभवत् ; 

तस्य संसायत्मबिज्ञानादेव सवौत्ममावस्य फटस्य सिद्ध- 

स्वात्परब्रह्मापदेशस्य ध्युवमानथेक्यं प्राप्रम । तद्विज्ञानस्य क. 

चिपुरूषाथेमाधनेऽविनियोगात्संसारिण एव-- अहं बह्मा- 

स्मीति ~ ब्रह्मत्वसंपादनाथे उपदेश इति चेत्-- अनिज्ञाति 

हि ब्रह्मस्वरूपे किं संपदयेन--- अह ब्रह्मास्मीति ? निज्ञ- 

तलक्षणे हि ब्रह्मणि शक्या संपत्कतुम-- न ‹अयमा- 

त्मा ब्रह्म ' ‹ यत्साक्षादपरोश्नाद्रद्य' ‹ य आत्मा ‹ तत्स 

लयं स आत्मा ' ` ब्रह्मविदाभ्रोति परम इति प्रकृ 
° तस्माद्वा एतस्माद त्मनः ' इति सहस्रशो त्रह्मात्मशब्द्योः 

सामानाधिकरण्यात् एकथैत्वमेवेलयवगम्यते; अन्यस्य तै 
अन्यत्र संपत् क्रियते, नैकत्वे; ‹ इदं सर्व॑ यदयमात्मा ? 
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इति च प्रज्ृतस्यैव द्रषटतन्यस्यात्मन एकल्वं दृक्षेयति ; तस्मा- 

न्नात्मनो ब्रह्मत्वसंपदुपपत्तिः । न चःण्यन्यस्प्रयोजनं तब्रह्मो- 

पदेश्चस्य गम्यत ; "ब्रह्म वेद् ब्रह्मैव भवति" ' भभयं हि 

` जनक प्रा्नोऽसि "अभयं हि वै नह्य भवतिः इति च 

तद्ापत्तिश्रवणात् । सं पत्तिश्चेत › तदापत्तिनं स्यात् । न ा- 

न्यस्यान्यभाव उपपद्यते । वन्वनात , संपत्तेरपि तद्भावापत्तिः 

स्यादिति चेत्, न, संपत्तेः प्रययमान्रत्वात् । विज्ञानस्य 

च मिथ्याज्ञाननिवर्तंकत्वव्यतिरेकेणाकारकत्वभियवोचाम । 

न च वचनं वस्तुनः सामथ्यंजनकम् । ज्ञापकं हि शाखं 

न कारकमिति स्थितिः | "स एष इह प्रविष्टः ' इत्यादिवा- 

क्येषु च परस्यैव प्रवेश इति स्थितम् । तस्माद्द्येति न ब्रह्म- 

भाविपुरुपकस्पना साध्वी । इष्टा्थवाधनाश्च-- सैन्धवघ- 

नवदनन्तरमबाह्यमेकरसं ब्रह्म- इति विज्ञानं सवस्याञुषनि- 

षदि प्रतिपिपादयिषिताथेः-- काण्डद्रयेऽप्यन्तेऽवधार- 

णात्-- अवगम्यते- ‹ इव्यनुश्ञासनम् ' ‹ एतावदरे खस्व- 

मृवत्वम् ` इति ; तथा सवै्ञाखोपनिषल्सु च ब्रहयैकत्वविज्ञा- 

नं निश्चितोऽर्थः; तत्र यदि संसारी ब्रह्मणोऽन्य आत्मा- 

नमेवावेत्-- इति कर्प्येत, इष्टस्यार्थस्य बाधनं स्यात , 

तथा च हाञ्जमरुपकरमोपसंहारयोर्विरोधादसम सं कस्पितं 
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स्यात् । व्यपदेश्ञालुपपत्तेश्च-- यदि च ‹ आत्मानमेवावेत् › 

इति संसारी कर्प्येत, ' ब्रह्मविद्या ' इति व्यपदेशो न स्यात 

आत्मानमेव वेदिति, संसारिण एव वेद्यत्वोपपत्तः । ‹ आ- 

त्मा ' इति वेत्तरन्यढुच्यत इति चेत्, न, ‹ अहं ब्रह्मास्मि! ` 
इति विशेषणात् ; अन्यश्चेद्रेयः स्यात् , ° अयमसौ ` इति 

वा विशेष्येत, न तु अहमस्मि इति। "अहमस्मि 

इति विशषणात् ८ आत्मानमेवावेत् ` इति च अवधारणात् 

निश्चितम् आत्मैव ब्रह्मेति अवगम्यते; तथा च सति उषप- 

पन्नो ब्रह्मविद्यान्यपदेक्चः, नान्यथा; संसारिविद्या ह्यन्यथा 

स्यान् ; न च ब्रह्मत्वाब्रह्मत्वे ह्यकस्यो पपन्ने परमार्थतः तमः- 

प्रकाश्ाविव भानोः विरुद्धत्वात् ; न चोभयनिमित्तत्वे ब्रह्म 

विथेति निश्चितो व्यपदेशो युक्तः, तदा ब्रह्मविद्या संसारि- 

विद्या च म्यात्; न च वबस्तुनोऽधजरतीयत्वं कल्पयितुं 

युक्तं॑तत्तवज्ञानविवक्षायम् , श्रोतुः संशयो हि तथा 

स्यान् ; निधितं च ज्ञानं पुरूषाथंसाधनमिष्यते-- ‹ यस्य 

स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति ` सरं्यात्मा विनयति ' 

इति श्रुतिस्मृतिभ्याम् । अतो न संङयितो वाक्यार्थो वाच्यः 

परहिताथिना ॥ 

ब्रह्मणि साधकत्वकस्पनास्मदादिष्विव, अपेशला--- ‹ त- 
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दात्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सवंमभवत् ' इति--इति चेत् , न, शा- 

खोपाम्भात्; न ह्यस्मत्कल्पनेयम् ; शाद्लकृता वु ; तस्माच्छा- 

` खस्यायमुपालम्भः ; न च ब्रह्मण इष्टं चिकीषुंणा शास्ञाथनि- 
परीतकस्पनया स्वाथैपरियागः कार्यः । न चैतावयेवाक्षमा 

युक्तौ भवतः ; सर्वै हि नानात्वं ब्रह्मणि कर्पितमेव ‹ एक- 
यैवानुद्रष्टव्यम् ` "नेह नानास्ि किंचन" “यत्रहि दैत 

मिव भवतिः ^ एकमेवाद्वितीयम् ' इल्यादिवाक्यक्षतेभ्यः, 

सर्वो हि रोकव्यवहारो ब्रह्मण्येव कल्पितो न परमार्थः 

सन्- इत्यव्यस्पमिदयुच्यत-- इयमेव कल्पनापेश्षङेति । 

तस्मात्-- यस्पविष्टं सष ्रहम, तद्भह्म, वै-शब्दोऽवधा- 
रणाथेः, इदं शरीरस्थं यद्ृह्यते, अग्रे प्राक्प्रतिबोधादपि, 

ब्रह्मौवासीत् , सर्व च इदम्; किंत्वप्रतिबोधात् ‹अब्रह्मास्मि 
असर्व च" इत्यात्मन्यध्यारोपात् ८ कर्ताहं क्रियावान्फखानां 

च भोक्ता सुखी दुःखी संसारी ' इति च अध्यारोपयति; 

परमार्थस्तु ब्रह्मैव तद्विलक्षणे सर्व च । तत् कर्थंचिदावचर्येण 
दयालुना प्रतिबोधितम् ‹ नासि संसारी ` इति आत्मानमे- 

वावेत्स्वाभाविकम् ; अविद्याध्यारो पितविशेषवजितमिति एव- 

हाब्दस्याथेः ॥ 

हि कोऽसावत्मा स्वाभाविकः, यमात्मानं विदितव- 
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रद्य । नलु न स्मरस्यात्मानम् ; दर्शितो हसौ, य इह प्रवि- 

इय प्राणित्यपानिति व्यानित्युदानिति समानितीति । नलु 

असौ गौः असावग्च इत्येवमसौ व्यपदिश्यते भवता, न 

आस्मानं प्रत्यक्ष दहौयसि ; एवं तरि द्रष्टा श्रोता मन्ता 

विज्ञाता स॒ आत्मेति । ननु अत्रापि दश्षैनादिक्रियाकतुः 

स्वरूपं न प्रत्यक्षं दक्षेयसि ; न हि गभिरेव गन्तुः खरूपं 

छिदि छतः; एवं तिं द्रष्टा श्तेः श्रोता मतेभेन्ता 

विज्ञातेधिज्ञाता स॒ आरमेति । ननु अत्र को विशेषो द्रष्टरि; 

यदि दृष्टा, यदि का घटस्य द्रष्टा, सर्वेथापि द्रष्टैव ; द्र 

ञ्य एव तु मवान्विशेषमाह दृष्टेति; द्रष्टा तु यदि द्षटेः, 

यदि वा घटस्य, द्रष्टा दरष्व । न, विङिषोपपत्तेः-- अस्यत्र 

विशेषः; यो दृष्ट्रा सः दृष्टिश्चेद्धवति नियमेव पश्यति 

म् , न कदाचिदपि दृष्टिने दयते द्रा ; तत्र द्रष्ट 

टवा निलया भवितव्यम् ; अनित्या चेद्रषुदेष्टिः, तत्र दृश्या 

या दृष्टिः सा कदाचिन्न दृश्येतापि- यथा अनित्या 

दृष्टया घटादि वस्तु; न च तद्त् दृषटदरष्टा कदाचिदपि न 

पश्यति दृष्टिम् । छि द्वे दृष्टी दष्टुः-- नित्या अदृश्या 

अन्या अनित्या दृश्येति £ बाढम् ; प्रसिद्धा तावदनित्या 

दृष्टिः, अन्धानन्धत्वदशचैनात् ; नित्यैव चेत्, सर्वोऽनन्ध 
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एव स्यात् ; द्रष्टु नित्या दृष्टिः-- ‹ न हि द्रषुे्ेधिपरि- 

रोपो विद्यते” इति श्रुतेः ; अनुमानाच्च--अन्धस्यापि घटा- 
द्याभासविषया स्वप्रे दृष्टिरुपरुभ्यते ; सा तर्हि इतरदृष्टिनाशे 

न नयति}; सा द्रष्टः; तया अविपरिलुप्रया नित्यया 
दृष्या स्वरूपभूतया स्वयंञ्योतिःसमाख्यया इतरामनि््यां 
दृष्ट स्वप्रान्तवुद्धान्तयोवांसनाप्रस्ययरूपां नित्यमेव पदयन्दृष्ट- 
द्रष्टा भवति । एवं च सति दृष्टिरेव स्वरूपमख अग्न्यौष्ण्य- 
वत् , न काणादानामिव दृष्टिव्यतिरिक्तः अन्यः चेतनः दरष्टा ॥ 

तद्रह्म आत्मानमेव निलयदम्पमध्यारोपितानिलदष्टयादि- 

व्जितमेव अवेत् विदितवत् । ननु विप्रतिषिद्धम्- न 

विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः ' इति श्रुतेः- विज्ञातुर्वज्ञा- 

नम् । न, एवं विक्ञानान्न विप्रतिषधः; एवं दृषटदरष्टेति 

विज्ञायत एव ; अन्यज्ञानानपेक्षत्वाच्च-न च दर्टूनिलेव दृ- 

श्िरिलयेवं विज्ञाते द्रषटूविषयां दृष्टिमन्यामाकाद्ुते ; निवरतैत 
हि द्रषटुविषयदृष्टयाकाहून तदसंभवादेव ; न ह्यविध्यमाने विषये 
आका कस्यचिदुपजायते; न च दृ्या दृष्दरष्टारं विष- 

यीकवुुत्सहते, यतस्तामाकाङ्कत ; न च स्वरूपविषयाकाह्ू 

स्वस्यैव ; तस्मात् अज्ञानाध्यारोपणनिद्रात्तिरेव आत्मानमेवा- 

वेदित्युक्तम् , नात्मनो विषयीकरणम् ॥ # 
॥। 
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तत्कथमवेदिल्याह--अहं दृषटदष्टा आत्मा ब्रह्मास्मि भ- 

वामीति । ब्रह्येति-- यत्साक्षादपरोक्षात्सवौन्तर आत्मा 

अश्नायायतीतो नेति नेलयस्थूकमनण्विलयेवमादिलक्षणम् , 

तदेवाहमस्मि, नान्यः संसारी, यथा भवानाहेति । तस्मात् 

एवं विज्ञानात् तद्भह्म सवेममवत्-अब्रह्माध्यारापणाप्ग- 

मात् तत्कायैस्यासर्वत्वस्य निचृत्त्या सवेमभवत् । तस्मादयु- 

तमव मनुष्या मन्यन्त~-यद्भह्म विद्यया सर्वं भविष्याम इति । 

यत्पषटम्-किमु तद्रद्यवे्यस्मान्त्सवैम भवदिति, तननिर्णीतम् 

--न्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेव वेदहं ब्रह्मास्मीति 

तस्मात्त्सवेमभवदिति ॥ 

तत् त्न, यो यो देवानां भ्रयबुध्यत प्रतिबुद्धवानात्मानं 
यथोक्तेन विधिना, स एव प्रतिबुद्ध आत्मा तत् ब्रह्म अभ- 

वत् ; तथा ऋषीणाम् , तथा मनुष्याणां च मध्ये । देवा- 

नामिलयादि लोकदृष्टयपेश्चया न ब्रह्मत्वजु्योच्यते; पुरः 

पुरुष आविशदिति सर्वत्र ब्रहमैवानुप्रविष्टमियबोचाम ; अतः 
शरीराय्युपधिजनितलाकदृष्टवपेश्चया देवानामिाञ्युच्यते ; 
परमाथेतस्तु तत्र तत्न ब्रह्मैवाग्र आसीत् प्राक्प्रतिवोधात् 

। मि अन्यथैव विभाव्यमानम् , तदात्मानमेवावेत् , 

तथैष च स्वैमभवत् ॥ 

3 
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अस्या ब्रह्मविद्यायाः स्वेभावापत्तिः फर्मियेतस्या- 
थैस्य द्रश्च मन्त्रानुदाहरति श्रतिः । कथम् !-- तत् ज्म 
एतत् आत्मानमेव अहमस्मीति पद्यन् एतस्मादेव ब्रह्मणो 
दशेनात् ऋरृषिवांमदेवाख्यः प्रतिपेदे ह ॒प्रतिपन्नवान्किल ; 
स एतस्मिन्ब्रह्मात्मवोनेऽवस्थितः एतान्मन्तरान्दद्दी- अहं 
मदुर भवं सू्श्वेयादीन् । तदेतद्क्च॒पदयज्निति ब्रह्मविद्या 
परायते; अदं मनुरभवं सू्श्वेत्यादिना सर्वभावापत्ति 
नह्मविद्याफङं परामृशति ; परयन्सर्वात्मभावं फलं प्रतिपेदे 
इत्यस्माल्रयोगात् ब्रह्मविद्या सहायसाधनसाध्यं मोश्च दश- 
यति-भु जानस्ठप्यतीति यद्भत् । सेयं ब्रह्मविद्यया स्व॑भा- 
वापत्तिरासीन्महतां देवादीनां वीयोतिशयात् , नेदानीदंयु- 
गीनानां विशेषतो मनुष्याणाम् , अल्पवीरयैत्वात्- इति 
स्यात्कस्यचिद्ुद्धिः, त द्रयुत्थापन्नायाह -- तदिदं प्रकृतं नडा 
यत्सवेभूताुप्रविष्टं दृष्टक्रियादिलिङ्गम् , एतद्दि एतस्मिन्नपि 
वतेमानकाङे य: कश्चित् म्याबृत्तवाह्यौतसुक्य आत्मानमेव 
एवं वेद अहं ब्रह्मास्मीति- अपोह्य उपाधिजनितभ्रान्तिवि- 

ज्ञानाध्यारोपितान्विशेषान् संसारघमौ नागन्धितमनन्तरम- 
बाह्य ब्रह्मैवाहमस्मि केवङमिति- स: अविद्याकृतास्त्वनि- 
वृत्तेत्रह्यविज्ञानादिदं सर्व॑ भवति । न दि महावीर्येषु चम- 

| 
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देवादिषु हीनवीर्येषु वा वात्तमानिकेषु॒ मनुष्येषु ब्रह्मणो 

विज्चेष; तद्विज्ञानस्य वारिति । बातमानिकेषु पुरुषेषु तु बह्म- 

विद्याफञेऽनैकान्तिकता राङ्कथत इयत आह-- तस्य ह 

नह्मविज्ञातुयैथोक्तेन विधिना देवा महावीय, चन अपि, ` 

अभूत्यै अभवनाय बरह्मसवैभावस्य, नेशते न पयाप्ताः, 

किुतान्ये ॥ 

बरह्मवि्याफलग्राप्नौ विघ्नकरणे देवादय इंशात इति का 

शङ्केति उच्यते-- देवादीन्प्रति अरृणवत्त्वान्मत्यनाम् ; 

: अद्यचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ' इति 

हि जायमानमेव ऋणवन्तं पुरुषं दशेयति श्रतिः ; षञ्ुनिदशं- 

नाच्च ‹अथो अयं वा..." इत्यादिरोकश्चतेश्च आत्मनो वृत्ति- 

परिपिपाख्यिषया अधमर्णानिव देवाः परतन्त्रान्मनुष्यान्प्र- 

ति अमृततवध्रामिं प्रति विघ्नं कुयुरिति न्याय्यैवैषा शङ्का | 
स्वपरन् स्वशशरीराणीव च रक्षन्ति देवाः; महत्तरां हि 

वर्ति कममाधीनां दशयिष्यति देवादीनां बहुपञ्ुसमतयेकैकस्य 

पुरुषस्य ; ‹ तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ' इति 

हि वक्ष्यति, (यथा ह् त्रै स्वाय लोकायरिष्टिमिच्छेदेवं हेव- 

विदे सवौणि मूतान्यरिष्िमिच्छन्ति ' इति च ; ब्रह्मवित 
पारुध्यनिवृत्तेः न स्वलोकत्वं पञ्चत्वं वेत्यभिश्रायो अप्रिया 
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रिष्ैवचनाभ्यामवगम्यते } तस्माद्भद्यविदो ब्रह्मविद्यापलप्रा- 

पिं प्रति कुयुरेव विन्नं देवाः । प्रभाववन्तश्च हि ते ॥ 

ननु एवं सत्यन्यास्वपि कमेफङप्रा्निषु देवानां वि्नक- 
रणं पेयपानसमम् ; हन्त तद्विसम्भोऽभ्युदयनिःश्रेयस- 
साधनालुष्ठानेषु ; तथा शश्वरस्याचिन्त्यशक्तित्वाद्विन्नकरणे भ्र- 

भुत्वम् ; तथा काखकमेमन्त्रौषधितपसाम् ; एषां हि फठम्न- 

पत्तिविपत्तिहेतुत्वं शाख छोके च प्रसिद्धम् ; अतोऽप्यनाश्चासः 
शाखाथानुष्ठाने । न; सवैपदा्थनां नियतनिमित्तोपादानात् 
जगद्वैचिच्यदश नाच, स्वभावपक्षे च तदुभयानुपपत्तेः, सुख- 
दुःखादिफङनिमित्तं कर्मलयेतस्मिन्पक्षे स्थिते वेदस्मृतिन्यायरो- 
कपरिगृहीते, देवे्धरकाढास्तावन्न क्मफर्विपयोसकतीरः, 

कमणां काह्भतिकारकत्वात्-- कमं हि ुभाञ्युभं पुरुषाणां 

देवकाङेश्वरादिकारकमनपेक्षय नात्मानं प्रति कभते, छन्धा- 

त्मकमपि फ्दानेऽसमर्थम् , क्रियाया हि कारकाद्यनेकनि- 

भित्तोपादानस्वामाग्यात् ; तस्मात् क्रियनुगुणा हि देवेश्वरा- 

दय इति कमसु तावन्न फटप्रातिं प्रयविसखम्मः । कर्मणामपि 
एषाम् वश्ञाजुगत्वं कचित् › स्वसरामथ्यंस्याप्रणोदयत्वात्। कर्म- 

काखदैवद्रव्यादिस्व भावानां गुणभ्रघानमावस्त्वनियतो दुरवज्ञ- 

यश्चेति तत्कृतो मोहो छोकस्य-- कर्मैव कारकं नान्यत्फङ- 
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्राप्राविति केचित्; दैवमेवेलयपरे ; कार इ््येके ; द्रव्यादिस्व- 

भाव इति केचित्; स्वे एते संहता एवेवयपरे । तत्र कर्मणः 
प्राधान्यमङ्गीछरय वेदस्पृतिवादाः- ' पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा 
भवति पापः पापन' इल्याद्यः । यद्यपि एषां स्वविषये 
कस्यचित्पराधान्योद्धवः इतरेषां तत्कालीनप्राधान्यक्चक्तिस्तम्भः, 
तथापि न कर्मणः फटग्रापं प्रति अनैकान्तिकत्वम् , शाख- 
न्यायनिधौरितत्वात्कर्ेप्राधान्यस्य ॥ 

नः अविदध्यापगममात्रत्वाद्भद्यप्राप्िफटस्य- यदुक्तं त्न 
इप्राप्निफलं भ्रति देवा विघ्नं छुयुरिति, तत्र न देवानां विघ्न. 
करणे साम्यम् ; कस्मात् £ विद्याकारानन्तरितत्वाद्रह्मप्रा- 
प्रिफलस्य ; कथम् ; यथा कोके द्रषटुक्षुष आलोकेन संयो- 
गो यत्काकः, तत्काल एव रूपाभिन्यक्तिः, एवमात्मवि- 
षयं विज्ञानं यत्कालम् , तत्काल एव॒ तद्धिषयाज्ञानतिरो- 

भावः स्यात् ; अतो ब्रह्मविद्यायां सलाम अवि्याकायीनु- 

पपत्तेः, प्रदीप इव तमःकायैस्य, केन कस्य विन्नं कुर्युदेवाः- 
यत्र आत्मत्वमेव देवानां ब्रह्मविदः । तदेतदाह-- आत्मा 
स्वरूपं ध्येयं यत्तत्सवशा्र्विज्ञेयं ब्रह्म, हि यस्मात्, एषां 
देवानाम् , स बरह्यवित् , भवति ब्रह्मनिद्यासमकारमेव-अवि- 
द्ामात्नव्यवधानापगमात् शुक्तिकाया इव रजताभासायाः 

न्न 

॥) 
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यक्तिकात्वमित्यवो चाम । अतो नात्मनः प्रतिङ्ककत्वे देवानां 
प्रयन्ः संभवति । यस्य हवि अनात्मभूतं फङं देशकारनि- 

भित्तान्तरितम् › तत्रानात्मविषये सफर: प्रयल्लो विन्नाचर- 
णाय देवानाम् ; न तिह विद्यासमकाल आत्मभूते देश- 
काल्निमित्तानन्तरिते, अवसरानुपपत्तेः ॥ 

एवं तर्द विद्याप्रययसंतलयभावात विपरीतप्रययतत्का- 

ययोश्च दशेनात् अन्य एव॒ आत्मप्रययोऽबिद्यानिव- 
तेकः, न तु पू इति । न, प्रथमेनानैकान्तिकलात्-- 

यदि हि प्रथम आत्मविषयः प्रल्योऽविद्यां न निवतेयति, 

तथा अन्योऽपि, तुस्य विषयत्वात् । एवं तर्हिं संततोऽबवि- 

द्यानिवतैकः न विच्छिन्न इति । न, जीवनादौ सति मंत- 

वयन्ुपपत्तेः --न हि जीवनादिहेतुके भ्रयये सति विदयाप्र- 

लययसंततिरूपपद्यते , विरोधात् । अथ जीवनादिप्रययति- 

रस्करणेनैव आ मरणान्तात् विध्चासंततिरिति चेत्, न, प्र 

लययत्तासंतानानवधारणात् श्ाख्रार्थानवधारणदोषात्--इ- 

यतां प्रययानां संततिर विद्याया निवर्तिकेलयनवधारणात् श्ा- 

खा्थोँ नावभ्रियेत ; तच्चानिष्टम् । संततिमात्वेऽवधारित 

एवेति चेत् , न, आद्यन्तयोरविशेषात्--प्रथमा वि्याप्रय- 

यसंततिः मरणकाङान्ता वेति विरोषाभावात्, आद्यन्तयोः 
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भरत्यययोः पूर्वोक्तौ दोषौ प्रसञ्येयातीम् । एवं ति अनिव- 
तक एवेति चेत्, न ‹ तस्मात्तत्सवंमभवत् ' इति श्रुतेः, ‹भि- 

ते हृदयग्रन्थिः" ‹ तत्र को मोहः" इत्यादिश्ुतिभ्यश्च ॥ 

अथवाद इति चेतत् , न, सर्वैश्षाखोपनिषद्ामथेवादत्वप्र- 

सङ्गात् ; एतावन्मात्रा्थत्वोपक्षीणा हि सवेश्षाखोपनिषदः । 

प्रयक्षप्रमित्तात्मविषयत्वात् अस्येवेति चेत्, न, उक्तपरिहा- 

रत्वात्-- अविध्ाशोकमोह भयादिदोषनिवृत्तेः प्रययक्षत्वा- 

दिति चोक्तः परिहारः । तस्मात् आद्यः अन्यः संततः असं- 

ततश्चयचोद्मेतत् , अविद्यादिदोषनिवृत्तिफखावसानत्वाद्धि- 

द्यायाः-- य एव अविद्यादिदोषनिवृत्तिफर्कृसप्रययः आद्यः 

अन्यः संततः असंततो वा, स॒ एव वियेदयभ्गुपगमात् न 

चोद्यस्यावतारगन्धोऽप्यस्ति । यततृक्तं विपरीतप्रययतस्काय- 

योश्च दृशेनादिति, न, तच्छेषस्थितिहेतुत्वात्-- येन कर्मणा 

शरीरमारब्धं तत्, बिपरी तप्रययदोषनि मित्तव्वात् तस्य तथा- 

भूतस्यैव विपरीतप्रययदोषसंयुक्तस्य फलदाने सामभ्य॑मिति, 
यावत् हारीरपातः तावत्फडोपमोगाङ्गतया बिपरीतप्रलययं 

रागादिदोषं च तावन्माच्रमाश्चिपवयेव-- मुक्तेषुवत् प्रवृत्त 

फरुत्वात् तद्धेतुकस्य कमेणः । तेन न तस्य निवर्तिका विद्या, 

अविरोधात् ; किं तहि स्वाश्रयादेव स्वात्मविरोधि अवि्या- 
[॥ 
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का यदुत्पित्सु तन्निरूणाद्धे, अनागतत्वात् ; अतीतं हि इत- 
रत् । किंच न च विपरीतप्रलययो विद्यावत उत्पद्यते, निर्वि- 

षयत्वात्--अनवधतविषयविशोषस्वरूपं हि सामान्यमात्रमा- 

भिय विपरीतप्रत्यय उत्पद्यमान उत्पद्यते, यथा शुक्तिकायां 

रजतमिति; स॒ च विषयविशेषावधारणवतो अशेषविपरी- 
तश्र्ययाश्यस्योपमदितत्वात् न पूवैवत्संभवति, शुक्तिकादौ 

सम्यक्भरययोत्पत्तौ पुनरदशेनात् । कचित्त॒ विधायाः पूर 

त्पन्नविपरीतप्रत्ययजनितसंस्कारेभ्यो विपरीतप्रस्ययावभासाः 

स्मृतयो जायमाना विपरीतम्रव्ययश्ान्तिम् अकस्मात् कुवे 

न्ति-यथा विज्ञातदिग्विभागस्याप्यकस्मादिग्िपयेयविभ्रमः। 

सम्यगज्ञानवतोऽपि चेत् पृवैवद्विपरीतप्रत्यय उत्पद्यते, सम्य- 

गज्ञानेऽप्यविखम्भच्छाख्रा्थविज्ञानादौ भ्रवत्तिरसम खसा स्या. 

न् , स्वै च प्रमाणमप्रमाणं संपद्येत, प्रमाणाप्रमाणयोधिशचे- 

षानुपपत्तेः । एतेन सम्यग्ज्ञानानन्तरमेव शरीरपाताभावः 

कस्मादित्येतस्परिहृतम् । ज्ञानोत्पत्तेः भाक् उर्वं॑तत्काख्ज- 

न्मान्तठरसंचितानां च कमेणामप्रवृत्तफङानां विनाशः सिद्धो 

भवति फठ्प्रापनिविन्ननिषेधश्रुतेरेव ; ‹ क्षीयन्ते चख कमांणि ' 

° तस्य तावदेव चिरम् ' ‹सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते" ‹तं 

विदित्वा न छिप्यते कर्मणा पापकेन ` ‹ एतमु हवेते न 
[| 
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तरतः ५ नं करताक्रृते तपतः ` ‹र्पत९ ह वाव न तपति 

८न बिभेति कुतश्चन ` इत्यादिश्चुतिभ्यश्च ; ` ज्ञानाभ्िः सवै- 

कमौणि भस्मसात्कुरुते ` इत्यादिस्मृतिभ्यश्च ॥ 

यत्त॒ ऋणेः प्रतिबध्यत इति, तन्न, अविद्यावद्विषयतवात्- 
अविद्यावान्हि ऋणी, तस्य कठत्वाद्युपपत्तेः, ‹ यत्र वा अन्य- 
दिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पदयेत् ' इति हि वक््यति- अनन्यत् 
सद्वस्तु आत्माख्यं यत्राविद्यायां सत्यामन्यदिव स्यात् ति- 

मिरकृतद्धितीयचन्द्रवन् तच्राविद्याकृतानेककारकपेक्षं दश्चै- 
नादिकमं तत्कृतं फलं च दरयति, तन्रान्यो ऽन्यत्पश््येदिव्यादि- 

ना; यत्र पुनर्विद्यायां सत्याम विधाकृतानेकलत्वश्नमग्रहाणम् , 

: तत्केन कं पर्येत् ` इति कर्मासं मवं दश्चेयति, तस्मादचि- 

दयावद्विषय एव कटणित्वम् , कमेसभवात , नेतरत्र । एत- 

चोत्तरत्र व्याचिख्यासिष्यमाणैरेव वाक्यै्षिस्तरेण प्रद. 
यिष्यामः ॥ 

तद्यथेहैव ताचत्-- अथ यः कथिद्बरह्मवित् , अन्यामा- 
त्मनो व्यतिरिक्तां यां कांचिहेवताम् , उपास्ते स्तुतिनम- 
स्कारयागबल्युपहारप्रणिधानध्यानादिना उप आस्ते तस्या 
गुणभावमुषगस्य आस्ते-अन्योऽसावनात्मा मत्तः प्रथक् , 
अन्योऽहमस्म्यधिकृतः, मया अस्मै ऋणिवस्प्रतिकतंव्यम्- इ- 

॥ 
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त्येवं्रस्ययः सन्नुपास्ते, नं स इत्थश्रल्ययः वेद विजानाति 

वत्त्वम् । न स केवल्मेवंभूतः अविद्धान् अविद्यादोषवानेव, 
किं तर्हि, यथा पञ्ुः गवादिः बाहनदोहनाचुपकररैरुपभु- 
ज्यते, एवं सः इज्यायनेकोपकारै रुपभोक्तव्यत्वात् एकैकेन 
देवादीनाम् ; अतः पञ्चुरिव सार्थेषु क्मस्वधिकृत इत्यर्थः । 
एतस्य हि अविदुषो वणोश्रमादिप्रविभागवतोऽधिकृतस्य क- 

मणो विद्यासहितस्य केवलस्य च शाख्राक्तस्य कां मनु- 
ष्यत्वादिको ब्रह्मान्त उत्कषैः ; शाखरोक्तविपरीतस्य च स्वा- 

भाविकस्य कायै मनुष्यत्वादिक एव सथावरान्तोऽपकर्षः ; 

यथा चैतत् तथा ‹ अथ त्रयो वाव लोकाः ` इत्यादिना व. 

ह्यामः कृत्लेनेवाध्यायशेषेण । विद्यायाश्च कार्य सवत्मि. 

भावापत्तिरियेतत् संक्षेपतो दर्चितम् । सवा हि इयमुप- 

निषत् विद्याविद्याविभागप्रदशनेनैवोपक्षीणा । यथा च 

एषोऽथैः कत्ज्ञल्य शाखस्य तथा प्रदशेयिष्यामः ॥ 

यस्मादेवम् , तस्माद विद्यावन्तं पुरुषं प्रति देवा इंश्चत 

एव विन्नं कतम् अनुग्रहं च इत्येतदशयति-- यथा ह् वरै 

लोके, बहवो गोऽश्वाद्यः पश्चवः मनुष्यं स्वाभिनमात्मनः अ- 

धिष्ठातारं युञ्ज्युः पाठ्येयुः, एवं बहुपञ्ुस्थानीयः एकैकः 
अविद्भान्पुरुषः देवान्- देवानिति पित्रादयुपलक्षणार्थम्- मु- 
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नक्ति पाङ्यतीति-- इमे इन्द्रादयः अन्ये मत्तो ममेशि- 

तारः भृत्य इवाहमेषां स्तुतिनमस्कारेज्यादिना आराधनं 

कृत्वा अभ्युदयं निः भ्रयसं च तस्परत्तं रं प्राप्स्यामीत्येवम- 

भिसंधिः । तत्र रोके बहूुपञ्युमतो यथा एकस्मिन्नेव पशा- 

वादीयमाने व्याघ्रादिना अपड्धियमाणे महदप्रियं भवति, 

तथा बहुपशुस्थानीय एकस्मिन्पुरुषे पञ्युभावात् व्युत्ति- 

छति, अग्रियं भवतीति- किं चित्रम्- देवानाम् , बहुपश्चप- 

हरण इव कुटुम्बिनः । तस्मादेषां तन्न प्रियम्; किं तत् ? 

यदेतद्भह्यार्मतसवं कथं चन मनुष्या विद्युः विजानीयुः । तथा 

च स्मरणमनुगीतासु भगवतो व्यासस्य; कियावद्धिहि कौ- 
न्तेय देवलोकः समावृतः । न चैतदिष्टं देवानां मर्त्यैरुपरि 
वतेनम् ' इति । अतो देवाः पञ्चूनिव व्याघ्रादिभ्यः, ब्रह्य. 

विज्ञानाद्विननमाचिकीषेन्ति- अस्मदुपभोग्यत्वान्मा व्युत्ति- 

छेयुरिति । यं॑तु मुमोचयिषन्ति, तं श्रद्धादिभिर्योक््यन्ति, 

विपरीतमश्रद्धादिभिः । तस्मान्मुसुष्ुर्देवाराधनपरः श्रद्धाभ- 
क्तिपरः प्रणेयोऽप्रमादी स्यात् विच्याप्रा्निं प्रति विद्यां प्रतीति 
वा काकरैतत्परदर्तं भवति देवाप्रियवाक्येन । 

सूत्रितः शाखाः ‹ अत्मेत्येवोपाखीत इति ; तद्ध 
च “व्याचिख्यासितस्य साथैवादेन ' तदाुद्भह्यवि्या 

॥ 



क. ११.] प्रथमोऽध्यायः । १४३ 

इयादिना संबन्धभ्रयोजने अभिहिते; अविद्यायाश्च संसा- 
राधिकारकारणत्वमुक्तम्- (अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते ' 
इत्यादिना ; तत्र अविद्वान ऋणी पुवहेवादिकमकतैव्यतया 

परतन्त्र इत्युक्तम् । किं पुनरदेवादिकमेकर्तंब्यत्वे निमित्तम् ? 

वणौ आश्रमाश्च; तत्र के वणी इत्यत इदमारभ्यते--यन्नि- 

मित्तसंबद्धेषु कर्मसु अयं परतन्त्र एवाधिकृतः संसरति । 

एतस्यैवार्थस्य प्रदर्शनाय अञ्निसर्गानन्तरमिन्द्रादिसर्गो नोक्तः ; 

अग्नेस्तु समैः प्रजापतेः दखष्टिपरिपृरणाय प्रदरः; अयं 

च इन्द्रादिलगैः तत्रैव द्रष्टव्यः, तच्छेषत्वात् ; इह तु स 

एवाभिधीयते अविदुषः क्मायिकारहेतुप्रदशेनाय ॥ 

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदे- 

क सन्न व्यभवत् तच्छयोरूपमल्यसख- 

जत क्षतं धान्येतानि देवच्रा क्षलाणीन्द्रो 

वर्णः सोमो शद्रः पन्यो यमो खत्युरी- 
करान इति । तस्मात्क्षन्रात्परं नास्ति त 

स्माद्राह्मणः क्षच्नियमधस्तादुपास्ते राज- 
सूये क्षत्र एव तद्यो दधाति सेषा 

क्षत्रस्य योनियै द्र्य । तस्माद्यद्यपि राजा 
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परमतां गच्छति ब्रह्मेवान्तत उपनिश्र- 
यति स्वां योनिंथ ङ एन हिनस्ति खा 

स॒ योनिश्टुच्छति स पापीयान्भवति 

यथा ्रेया९ स हि ९ सित्वा ॥ ११॥ 

ब्रह्म वा इद्मभ्र आसीत्--यद्त्रि सहा अभ्निरूपापन्न 

जक्य-जाह्यणजालयभिमानात् बह्येयभिधीयते-वे, इदं क्षत्ना- 
दिजातम् , ब्रह्मैव, अभिन्नमासीत्, एकमेव-न आसीरक्ष- 

त्रादिभवः । तत् ब्रह्मैकं क्षत्रादिपरिपाङयित्रादिदन्यं सत् , 
न व्यभवत् न विभूतवत् कर्मण नामासीदित्यर्थः । तत- 

सद्भ्य ब्राह्मणोऽस्मि ममेत्थं कतेव्यमिति ब्राह्यणजातिनि- 
भित्तं कमे चिकीषुः आत्मनः कमेकरैस्ववि भूत्यै, श्रेयोरूपं 
भरशस्तरूपम् , अति अघ्रजत अतिश्चयेन अजत सष्टवत् । 
करि पुनस्तत्; यत्छष्टम् ? क्षत्रं क्षत्रियजातिः; तन्यक्ति- 
मदेन ध्रदयैयति-- यान्येतानि प्रसिद्धानि छोके, देवत्रा 
देवेषु; क्षत्राणीति- जात्याख्यायां पश्च बहूव चनस्मरणात् 
व्यक्तिबहुत्वाद्वा भदोपचारेण-बहुवचनम् । कानि पुनस्ता- 
नीत्याह-- तव्राभिषिक्ता एव विशेषतो निर्दिश्यन्ते इन्द्रो 
देवानां राजा, बरुणो यादसाम् , सोमो ब्राह्मणानाम् , रुद्रः 
पञयज्ञाम , पजन्यो विद्युदादीनाम् , यमः पितृणाम् › त्युः 



क. ११. . प्रथमोऽघ्यायःः। १४५ 

रोगादीनाम् › ईशानो भासाम्-इयेवमादीनि देवेषु क्षत्राणि 4 

तदनु इन्द्रादिक्षत्रदेवताधिष्ठितानि मनुष्यक्षत्राणि सोमसू्य- 

बंदयानि पुरूरवःपरग्ृतीनि सृष्टान्येव द्रष्टव्यानि ; तदर्थं एव 
हि देवभ्त्रसर्मः प्रस्तुतः । यस्मात् ब्रह्मणा अतिशयेन खष्ट 

क्षत्रम् › तस्मात्करत्रात्परं नास्ति ब्राह्मणजातेरपि नियन्तृ ; 

तस्माद्राह्मणः कारणभूतोऽपि क्षत्रियस्य क्षत्रियम् अधस्तात् 

ल्यवस्थितः सन् उपर स्थितम् उपास्ते-क राजसूये । 

क्षत्र एव तत् आत्मीयं यन्न: ख्यातिरूपम्-त्रह्येति-दधाति 

स्थापयति; राजसूयाभिषिक्तन आसन्द्यां स्थितेन राज्ञा 

आमन्त्रितो ब्रह्मन्निति ऋत्विक् पुनस्तं प्र्याह-त्वं राज- 

नब्रह्मासीति ; तदतदभिधीयते-श्षत्र एव तद्यशो दधातीति । 

सैषा प्रकरता श्लस्य योनिरेव, यद्भ्म । तस्मात् यद्यपि 

राजा परमतां राजसूयाभिषेकगुणं गच्छति आप्रोति-्रह्मैव 
ज्राद्मणजातिमेव, अन्तत; अन्ते कमैपरिसमाप्रौ, उपनिश्र- 

यति आश्रयति स्वां योनिम्--पुरोद्ित पुरो निधत्त इव्यथः । 

यस्तु पुनबैलाभिमानात् स्वां योनिं ब्राह्मणजातिं ब्रा्मणम्- 

य उ एनम्-हिनस्ति हिंसति न्यग्भावेन परयत्ति, म्वामा- 

त्मीयामेव स यानिमृच्छति--स्वं प्रसवं विच्छिनत्ति विना- 

श्यति ।. ल एतत्कृत्वा पापीयान् पापतरो -मृत्रति ;, पूवै- 
~+ 

४. #. ६. 10) 
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मपि क्षत्रियः पाप एव क्रूरत्वात् ›  आत्मग्रसवहिसया सुत- 

राम्; यथा लोके ्रेयांसं प्रशस्ततरं हिंसित्वा परिभूय 

पापतरो भवति, तद्वत् ॥ 

स नेव व्यमवत्स विक्ामखजत यान्ये- 

तानि देवजातानि गण आख्यायन्ते 

वसवो र्द्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत 

इति ॥ १२॥ 

क्षत्र सष्टऽपि, स चैव व्यभवत्, कर्मणे ब्रह्म तथा न 

स्यमवत् , वित्तोपाजंयितुरभावात्; स ॒विश्मस्रजत क्म 

साधनवित्तोपा्जनाय; कः पुनरसौ विट् £ यान्येतानि देव- 
जातानि-- स्वार्थे निष्ठा, य एते दवजातिभेदा इव्यथः- 

गणशः गणं गणम् , आख्यायन्ते कथ्यन्ते- गणप्राया हि 

विश्चः ; प्रायेण संहता हि वित्तोपाजने समथः, न एकै- 

कञशः-- वसवः अष्टसंख्यो गणः, तथेकादश्च रद्राः; दा- 

द्र आदिलयाः, विश्च देवाः त्रयोदश विन्धाया अपलयानि- 

सर्वे वा दवाः, मरतः सत्र सप्र गणाः ॥ 

स नैव व्यभवत्स हचाौद्रं वणेमश्जत 

.पूषणमियं वै पूषेय५ हीद् सवै पुष्यति 



क. १४.] प्रथमोऽध्यायः । ५ १४७ 

यदिदं किंच ॥ १३ ॥ 

सः परिचारकाभावात्पुनरपि नैव व्यभवत्; स जद 

, वणमस्रजत-शद्र एव शौद्रः, स्वरार्येऽणि ब्रद्धिः । कः पुनर- 
सौ शौद्रो वर्णैः, यः सृष्टः १ पूषणम्-पुष्यतीति पूषा । | 

क: ` पुनरसौ पूषेति विरोषतस्तन्निरिशति-- इयं परथिवी 

पूषा ; स्वयमेव निवेचनमाह--इयं हि इदं सवै पुष्यति थ- 

दिदं किंच ॥ 

स नैव व्यभवन्तच्छयोरूपमत्यसजत 

र्म तदनतक्षच्रस्य क्लन्नं यद्धमैस्तस्माद्ध- 

मत्परं नास्त्यथो अवलीयान्बलीया स- 
माद्ा<सत घर्मेण यथाराज्ञेवंयोवै स 

घेः मत्यं वे लन्तस्मात्सलयं बदन्तमाद्- 

धेम वदतीति घ्म चा चदन्त५ मलयं व- 

दनीयेतद्धधेवैतदु मयं भवाति ॥ १४ ॥ 

सः चतुरः स्वापि वणन नैव व्यभवन् इग्रत्वात्त्र- 

स्यानियताशङकया ; तत ॒श्रेयोूपम अल्यस्जत- किं तत् ? 

धमम् ; तदेतत् श्रेयोरूपं सष क्षत्रस्य क्षत्र क्षत्रस्यापि नियन्वृ, 
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उग्रादप्युभ्रम्- यद्धमेः यो धर्मः ; तस्मात् क्षत्रस्यापि निय- 

नतृत्वान् धमौत्परं नास्ति, तेन हि नियम्यन्ते सर्वे । तत्कथ- 

भिति उच्यते-- अथो अपि अबीयान् दुबखतरः बली- 

यांसम।सनो बख्वत्तरमपि आशंसत कामयत जेतुं घर्मेण 

बरेन-- यथा लोके राज्ञा सवेबख्वत्तमनापि कडुम्बिक्रः, 

पतरम् ; तस्मात्सिद्धं घर्मस्य सवैवलवत्तरत्वास्सवेनियन्तृत्वम् । 

य तरै स धर्मो व्यवह्।रछक्षणो कौकिकैव्यवहि यमाणः सदयं वैँ 

तन्; सलयमिति यथाशाखराथेता ; स एवानुश्वायमानो षमना- 

` मा भवति ; ज्नाख्चा्थत्वेन ज्ञाय मानस्तु सलं भवति । यस्मादेवं 

तस्मान्, सलं यथाकामं बद्न्तं व्यवहारकार आहुः समी- 

पस्था उभय विवेकज्ञाः--धर्म वदतीति, प्रसिद्धं छोकिकं न्या- 

यं बदतीति; तथा विप्चयेण धर्म॑वा रौकिकं व्यवहारं 

वदन्तमाहुः- सल्यं बदति, शाख्रादनपेतं वदतीति । एतत् 

यदुक्तम् उभयं ज्ञायमानमनुष्ठीयमानं च एतन् धम॑एव 

भवति । तस्मात्स धर्मो ज्ञनानुष्ठानलक्षणः शाखज्ञानितरां- 

श्च सर्वानव नियमयति; तस्मान् स क्षत्रस्यापि क्षत्रम्; 

अतस्तद्भिमानोऽविद्वान तद्विङेषानुष्ठानाय ब्रह्मश त्रवियृञ्चद्र- 

निमित्तविशेषमभिमन्यत ; तानि च निस्त एव कमाधि- 

कारनिमित्तानि ॥ 
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तदेतद्रह्य क्षश्रं विर् द्यद्रस्तदभ्रिनेव दे- 

वेषु ब्रह्मा भवद्राद्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण 

क्लावियो कैडइयेन वैद्यः च्यद्रेण चुद्रस्तस्मा- 

दभ्नावव देवेषु रखोकमिच्छन्ते ाह्यणे म- 

-नुष्येष्वेताभ्या ५ हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत् । 

अथयोहवा अस्माह्ोकात्स्वं ललोकम- ` 

दृष्टा भति स एनमविदितो न सुनक्ति 

यथा वेदा वाननृक्तोऽन्यद्वा कर्माकृनं 
यदिह वा अप्यनेवविन्महत्पुण्यं कमे क- 
रोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत पवात्मान- 

मव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लो- 

कमुपास्त न हास्य कमं क्षीयत । अस्मा- 

द्वथवात्मनो यद्यत्कामयते नत्तत्खजने ॥ 

तदेतच्चातुवैण्यै म्रष्टम- ब्रह्म कषत्रं विट् शुद्र इति ; उत्त- 

गथ उपमंहागः । यत्तन॒ सष ब्रहम, तदभ्भिनैव, नान्येन 

स्पेण, देवेषु ब्रह्म ब्राह्मणजातिः, अमवन ; ब्राह्मणः ब्राह्म 

णस्वल्पेण, मनुष्येषु ब्रह्माभवत् ; इतरेषु वणेषु ॒विकारा- 
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न्तरं प्राप्य, क्षत्रियेण क्षत्रियोऽभवत् इन्द्रादिदेवताधिष्ि- 

तः, तैर्येन वैडयः, चुद्रेण शद्रः । यस्मासकषत्रादिषु विकारा- 

पन्नम् , अप्नौ बाह्मण एव चाविकृतं खष् रह्म, तस्मादम्ना- 

वेव देवेषु देवानां मध्ये छोकं कमेफल्म् , इच्छन्ति, 

अभिसंबद्धं कम॑कत्वे््थैः; तदर्थमेव हि तद्भद्य कर्मा. 

धिकरणत्वेनाभ्निखूपेण व्यवस्थितम् ; तस्मात्तर्मिन्नम्नौ कर्म 
करत्वा तत्फलं प्राथेयन्त इत्येतत् उपपन्नम् । ब्राह्मणे 

मनुष्येषु -- मनुष्याणां पुनमेध्ये कर्मफलेच्छायां ना- 

गन्यादिनिमित्तक्रिय पेक्षा, किं वाहं जातिमाच्रस्वरूपत्रति- 

छम्भेनैव पुरुषार्थसिद्धिः ; यत्र तु देवाधीना पुरुषाथेसिद्धिः, 

तत्रैवारन्यादिसंबद्धक्रिय पिका; स्मृतेश्च-“ जप्येनैव तु सं 

सिध्येद्राह्मणोा नात्र संञ्चयः । कुर्यादन्यन्न बा कुर्यान्मैत्रो 

्ाद्यण उच्यते ' इति । पारित्राज्यदश्चंनाज्च । तस्माद्भाह्यणत्व 

एव मनुष्येषु लोकं कमफरमिच्छन्ति । यस्मादताम्यां दहि 

त्राह्मणाभ्निरूपाभ्यां कमकलंधिकरणरूपाभ्यां यत्स ब्रह्म 

सक्षादभवन ॥ 

अत्र तु परमात्मलोकमप्नौ ब्राह्मणे चेच्छन्तीति केचिन् । 
तदसत् , अविद्याधिकरे कमाधिकारार्थं व्भविभागम्य प्र 

स्तुतत्वात् , परेण च विशेषणात् ; यदि ह्यत्र रोकशब्देन 



क. १५.] प्रथमोऽध्यायः । १५१ 

पर एवात्मोच्येत, परेण विशेषणमनथकं स्यात्-‹ स्वं छो- 

कमदृद्वा ' इति ; स्वलोकव्यतिरिक्तश्चेदग्न्यधीनतया प्रार्थ्य 

मानः प्रकृतो छोकः, ततः स्वमिति युक्तं विशेषणम्, प्रकृत. 

परलोकनि्च्यथत्वात् ; स्वत्वेन च अन्यभिचारात्परमात्म- 

लोकस्य, अविद्याकृतानां च स्वत्वव्यभिचारात्-- रवीति च 

कर्मकृतानां उ्यभिचारम्- क्षीयत एव › इति ॥ 

बरह्मणा सृष्टा वणौः कमोथेम् ; तन्व कमे घमोख्यं 

सर्वानेव कर्तव्यतया नियन्त पुरुषार्थसाधनं च ; तस्मात्ते 

चैव चेत्कर्मणा स्वो रोकः परमास्माख्यः अविदितोऽपि प्रा 

प्यते, किं तस्यैव पदनीयत्वेन क्रियत इत्यत आह-- अथे- 

ति, पूर्वपक्षविनिवृत््य्थः; यः कश्चित्, ह तै अस्मात् 

सांमारिकात्पिण्डग्रहणलक्षणात् अविद्याकामकमेहेतुकात् अ- 

गन्यधीनक्माभिमानतया वा त्राह्मणजातिमात्रकमौभिमान- 

तया वा आगन्तुकादम्बभूताह्ाकात्, स्वं लोकमात्मा- 

ख्यम॒ आत्मत्वेनाव्यभिचारित्वान् , अद्रष्ा- अहं ब्रह्मा 

स्मीति, प्रैति भ्रियते; म यद्यपि म्बो लोकः, अचिदितः 

अविद्यया व्यवहितः अम्ब इवाज्ञातः, एनम्- संख्यापूरण 

इव छौकिकः आत्मानम्- न भुनक्ति न पारयति शोकमो- 

हभयादिष्टोषापनयेन यथा लोके च वेदः अननूक्तः अन- 
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धीतः कमद्यववोधकत्वेन न भुनक्ति, अन्यद्वा ` ठौकिकं क- 
ष्यादि कमं अकृतं स्वात्मना अनभिव्यश्ज्ितम् आत्मीयण्छ- 

ल्रदानेन न भुनक्ति, एवमात्मा स्वो रोकः स्वेनैव निलया 

त्मस्वरूपेणानभिव्य्जितः अविद्यादिग्रहणेन न भुनक्त्येव । 

ननु किं स्वलोकदद्योननिमित्तपरिपाखनेन ? कमेणः फलपरा- 

पिघरौव्यात् इष्टफलनिमित्तस्य च कर्मणो बाहुस्यात् तजन्निमि- 

त्तं  पारनमक्नयं भविष्यति -तन्न, कृतस्य श्वयवच््वादिल्येतदा- 

इ--यत् इह वै संसारे अद्भुतवत् काशचिन्महात्मापि अनेवं- 

वित स्वं छाकं यथोक्तेन विधिना अविद्वान् महत् बहु अश्व- 

मेधादि पुण्यं कर्म इष्टफलमेव नैरन्तर्येण करोति-अनेनैवा- 

नन्त्यं मम॒ भविष्यतीति, तत्कर्मं॑ह अस्य अविद्यावतः 

अविद्याजनितकामहेतुत्वान म्वप्रदशेनविश्रमोद्भूतविभूतवन 

अन्ततः अन्त फलोपभोगस्य क्षीयत एव ; तत्कारणयोरवि- 

द्याकामयोश्चरत्वात कृतश्नयध्रौव्योपपत्तिः । तस्मान्न पुण्य- 

कमेफल्टपारनानन्त्याशा अम्त्येव । अत अत्मानमेव स्वं ला- 

कम् _ आत्मानमिति म्वं लोकमित्यम्मिन्नर्थे, स्वं खोकमिति 

प्रकृतत्वान इह च स्वराब्दम्याप्रयोगान-उपासीत । स य 

खत्मानमेव छोकमुपास्त-तस्य किमित्यु्यते-न हास्य कमं 

क्षीयते, कर्माभावादेव---इति निव्याजुवादः ; यथा अविदुषः 
^ 
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करमक्षयखक्षणं संसारदुःखं मंततमेव, न तथा तदस्य विद्य- 

त इत्य्थः-" भिथिरायां प्रदीप्रायां न मे दह्यति किंचन 

इति यद्रत ॥ 

स्वात्मरोकोपासकस्य विदुषो विदासंयोगात कर्मैव न 

श्रीयत इत्यपरे वणंयन्ति ; खोकशब्दार्थं च कमेसमवायिने 

द्विधा परिकल्पयन्ति किङ--एको व्याक्रतावस्थः कमौ- 

श्रयो लोको हैरण्यगर्भाख्यः, तं क्मैसमवायिनं लोकं व्याकृतं 

परिच्छिन्नं य उपास्ते, तस्य किर परिच्छन्नकमौत्मदर्दिनः 

क्म क्षीयते; तमेव कमंसमवायिनं रोकमव्याङ्कतावस्थं कार- 

णरूपमापाद्य यम्तृपास्त, तम्यापरिच्छिन्नकर्मात्मदकित्वात्तस्य 

कर्मन क्षीयत इति । भवतीयं शोभना कल्पना, न तु 

श्रौती, स्वरोकञचब्दन प्रकृतस्य परमात्मनोऽभि हितत्वात , स्वं 

खोकभिति प्रस्तुत्य स्वशब्दं विहाय आत्मश्षब्द्भ्रक्षेपेण पुन- 

स्तस्यैव प्रतिनिरदेशान्-आत्मानमेव खोकमुपामीतेति; तत्र 

क्मममवायिलोककत्पनाया अनवसर एव । परेण च केव- 

छविद्याविषयेण विदोषणात--- ‹ किं प्रजया करिष्यामो 

येषां नोऽयमात्मायं लोकः" इति; पुत्रकमोपरविद्याकृ- 

तेभ्या हि रोकभ्यो विरशिनश्ि--अयमाच्रा नो लोक 

इति, ‹ न हास्य केनचन कर्मणा लोको मीयत एषोऽस्य 
% 
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परमो छोकः ` इति च । तैः सधिरेषणैः अम्यैकवाक्यता 
युक्ता, इहापि स्वं रोकमिति विशेषणदर्शनात् । अस्मा- 

त्कामयत इत्ययुक्तमिति चेत्--इह स्वो रोकः परमात्मा; 

तदुपासनात्स एव भवतीति स्थिते, यद्यत्कामयते तन्तदस्मा- 
दात्मनः छजत इति तदास्म्राप्रिव्यतिरेकेण फल्वचनमयु- 
भिति चेत् › न । स्वलोकोपासनस्तुतिपरत्वात् ; स्वस्मादेव 
लोकात्सवभिषठं संपद्यत इयथः, नान्यद्तः प्राथनीयम् , 
आप्रकामत्वात् --- † आत्मतः प्राण आत्मत आशा! इलया- 

दि श्रूयन्त यथा; सवत्मभावत्रदश्नार्थो वा पूर्ववत् । 

यदि हि पर एव आत्मा संपद्यते, तदा युक्तः ‹ अस्माद्धचे- 

वात्मनः ' इयात्मशब्द्प्रयोगः-- स्वस्मादेव प्रकृतादात्मनो 

खोकादित्येवमथेः ; अन्यथा अव्याकृतावस्थात्कर्मणो डोका- 

दिति साविरोषणमवक्ष्यत् प्रकृतपरमासलोकञ्यावृत्तये त्या 

कृतावस्थाव्याव्रत्तये च ; न ह्यस्मिन्प्रकृत विज्ञेषित अश्रतान्त. 

राखावस्था प्रतिपत्तुं शक्यते ॥ 1 

अथो अयं वा आत्मा । अत्र अविद्धान्वर्णाश्रमाद्यभिमानो 
धमेण नियम्यमानो देवादिकमेकर्तैत्यतया वञ्युवत्परतन्त 
इत्युक्तम् । कानि पुनस्तानि कर्माणि, यत्क्त्यतया पड्ुव- 

त्परतनत्रो भवति; के वा ते देवादयः, येषां कमैभिः पञ्ु- 
८ 
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वदुपकरोति- इति तदुभयं परपच्चयति-- 

अथा अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां 

लोकः स यज्ज्॒होति यद्यजते तन दृवा- 

नां लोकोऽथ खद्नुन्रूते तेन ऋषीणामथ 
यत्पितृभ्यो निपरणाति यत्पजामिच्छने 

तेन पितणामथ यन्मनुष्यान्वासयते थ- 

देभ्याऽरान ददाति तन मनुष्याणामथ 

यत्पद्युस्यस्तृणादकं चिन्दनि नेन पद्यु 

नां यदस्य गृहेषु श्वापदा वयास्स्या पि- 

पीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लो- 

को यथा हवै स्वाय लोकायारिषटिमि- 

च्छरेदेव ९ हैवंविदे सवोणि भूतान्यरिष्ि- 
समिच्छन्ति तद्वा एनदिदिन मीमाममि- 

लम् ।॥ १३ ॥ 

अथो इलययं बाक्योषन्यासाथेः । अयं यः प्रकृतो गृही 

कर्माधिकृत: अविद्वान् शरीगेन्द्रियसंघातादि विशिष्टः पिण्ड 

आत्मेत्युच्यते, सर्वेषां देवादीनां पि्पीलिकान्तानां भूतानां 
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रोको भोग्य आत्मेतयश्रः, सर्वेषां चणौश्रमादिविदहितैः कमै- 

भिरुपकारित्वात् । कैः पुनः कमेविशेषैरुपङ्ुवेन्केषां भूत- 

विहेषाणां लोकः इत्युच्यते---स गृही यलनुहोति यद्यजते 

यागो देवतामुदिश््य स्वत्वपरिल्यागः, स एव आसेचना- 

धिको होमः- तेन होमयागलक्षणेन कमणा अवश्यकतं- 

व्यत्वेन देवानां प्ुवत्परतन्त्रत्वेन प्रतिबद्ध इति रोकः ; 

अथ यदनुन्रृते स्वाध्यायमधीते अहरहः तेन ऋषीणां राकः ; 

अथ यतिपतृभ्यो निप्रेणाति प्रयच्छति पिण्डोदकादि, यश्च 

प्रजामिच्छते प्रजाथैमुद्यमं करोति- इच्छा च उत्पत्युपलश्न- 

णाथौ- प्रजां चोत्पाद्यतीवय्थंः, तेन कर्मणा अवद्यकर्त- 

स्यत्वन पिवृणां खोक; पितृणां भोग्यत्वेन परतन्त्रो लोकः; 

अथ यन्मनुष्यान्वामयते भूम्युद कादिदानेन गृहे, यच्च ते- 
भ्यो वसद्धथोऽवमद्धथो वा अर्थिभ्यः अश्चनं दृद्ाति, तेन 

मनुष्याणाम् ; अथ यत्पश्युभ्यस्तणोदकं विन्ददि छम्भयति, 
तन पञ्ूनाम ; यदस्य गृहेषु श्वापदा वयांसि च पिपीलिका- 

भिः मह कणवरष्छिभाण्डश्नालनाद्युपजीवन्ति, तेन तेषां रो 

कः । यस्मादयमेतानि कमोणि छवंन्ुपकरोति देवादिभ्यः, 

तस्मान, यथाह वै रोके स्वाय लोकाय स्वस्मै देद्टाय 

अरिष्टिम् अविना स्वत्वभावाप्रच्युतिम् इच्छेत स्वत्वभाव- 
॥ 
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्रच्युतिभयात्पोषणरश्षणादिभिः स्वेतः परिपाख्येत् ; एवं 
ह, एवंविदे-सवैभूतभोग्योऽहम् अनेन प्रकरेण मया अव - 
इयभ्रणिवत्परतिकतेव्यम्-इत्येवमातमानं परिकार्पतवते, सर्वा. 
णि. भूतानि देवादीनि यथोक्तानि, अरिष्टिमविनाक्षम् इच्छ- 
न्ति स्वत्वाप्रच्युले स्वतः संरक्षन्ति कुटुम्बिन इव पञ्यून्- 
° तस्मादेषां तन्न प्रियम् ' इत्युक्तम् । तद्धा एतन् तदेतत् 
यथोक्तानां कमणामृणवद्वदइयकतन्यत्वं पच्चमहायज्ञप्रकरणे 
विदितं कतैव्यतया मीमांसितं विचरितं च अवद्ान- 
प्रकरणे ॥ 

आत्मेवेदमग्र आसीत् । ब्रह्म विद्राशचेत् तस्मात्पञ्युमावा- 
त्कतेव्यताबन्धनरूपास्मतिुच्यते, केनायं कारितः कर्मब- 

नधनाधिकारे अव्य इव प्रवतत, न पुनस्तद्धिमोक्षणोपाये 
विद्याधिकार इति । ननूक्तं देवा रक्षन्तीति ; बाढम्--क- 
माधिकारस्वगो चरारूढानेव तऽपि रक्षन्ति, अन्यथा अक्र 
ताभ्यागमङृतनाशभ्रसङ्गत् ; न तु सामान्यं पुरुषमात्रं 

विशिष्टाधिकारानारूढम् ; तस्माद्भवितव्यं तन, येन प्ररितो- 

ऽवश एव बहिभुंखो भवति स्वस्माल्लोकात् । नन्वविद्या 
सा; अविद्वान्हि बहिञ्युखीमूतः भ्रवतते-सापि मैव प्रवसिका; 

वस्तुस्वरूपावरणाकिका हि सा; भ्रवतेकबीजत्वं तु ॒प्रतिष- 
1 
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ते अन्धस्वमिव गत्तौदिपतन प्रवृत्तिहेतुः । एतं तद्युच्यतां किं 
तत् , यस्प्रबत्तिहेतुरिति ; तदिहाभधीयते-- एषणा कामः 

सः, स्वाभाविक्यामविद्यायां वतमाना बाङाः पराचः कामा- 

नजुयन्तीति काठकश्रुतौ, स्मृतौ च~ काम एष क्रोध एषः" 
इत्यादि, मानवे च~ सर्वा प्रवृत्तिः कामहतुक्येवेति ! स 

एषोऽथः सविस्तरः प्रदश्यैत इह आ अभ्यायपरिसमाप्नेः ॥ 

आत्मैवदमग्र आसीदेक एव सोऽका- 
मयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ चित्तं 
मे स्यादथ कमे कुर्वीयित्येतावान्वे कामो 
नच्छसञ्यनातो भ्रूयो विन्दत्तस्मादप्येत- 

दयेकाकी कामयते जाया म स्यादथ प- 

जाययाथ वित्तं म स्यादथ कमे कुवी- 

यति म यावदप्येतेषामकैकं न प्रा- 
सोलयक्कत्स्न एव तावन्मन्यते तस्यो कृ- 
त्स्नता मन एवास्यात्मा वाग्जाया प्राणः 
प्रजा चश्चुमनुषं वित्तं चश्चुषा हि तवि- 
न्दते श्रोवं देव ९ शआ्रच्रण हि तच्छरृणोलया- 
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त्यैवास्य क्मात्म्ना हि कमै करोति स 
एष पाङ्का यज्ञः पङ्कः पश्चुः पाङ्कः 

पुरुषः पाङ्कमिद् < सवं यदिदं किंच तदि- 
द सवैमाप्रानि य एवं वेद् ॥ १७ ॥ 

इति भथमाध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणम् ॥ 

आस्मैवेदमथ्र आसीत् । आत्मैव-म्बामाविकः अविद्वान् 

कायकरणसंघातलछश्नणो वर्णी अग्रे प्राग्दारमंबन्धात आत्मे- 

त्यभिधीयत ; तस्मादात्मनः प्रथग्भूतं काम्यमानं जायादि- 

मेदरूपं नामी; म॒ एवैक आसीत्-जायादयेषणावीजमभू- 

ताविद्यावानेक एवासीत् । स्वाभाविक्या स्वात्मनि कर््रादि- 

कारकक्रियाफलात्मकताध्यारोपलश्नणया अविद्यावासनया वा- 

सितः म: अकामयत कामितवान् । कथम् १ जाया क्मा- 

धिकारहेतुभूता मे मम कतुः स्यान ; तया विना अहमन- 

धिकृत एव कर्मणि; अतः कर्माधिकारसंपत्तये भवेत्नाया ; 

अथाहं प्रजायेय प्रजाखूपेणाहमेबोत्पदयेय ; अथ वित्तं मे स्यात् 

कर्मसाधनं गवादिलक्षणम ; अथाह मभ्युदयनिःश्रेयससा- 

धनं कम कुवींय-येनाह मन्रूणी भूत्वा देवादीनां लोकान्प्रा- 

परुयाम् , तत्कमं ुर्वीय, काम्यानि च पुत्रवित्तस्वगोदिसाध- 
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नानि एतावान्वै कामः ` एताबद्धिषयपरिच्छिन्न इयथः ; 

एतावानेव हि .कामयितञ्यो विषयः--यदुत जायपुत्रवित्त- 

कमीणि साधनलक्षणेषणा, लोकाश्च त्रयः-मनुष्यलोकः पि- 

तृखोको देवलोक इति--फरभूताः साधनैषणायाश्चास्याः ; 

तदर्था हि जाय।पुत्रवित्तकमैढक्षणा साधनैषणा ; तस्मात् 

सा एकैव एषणा, या छोकैषणा ; सा एकैव सतती एषणा 

साधनापेक्षेति द्विधा ; अतोऽवधारयिष्यति ‹ उभे ह्येते एषण 

एव ` इति । फछार्थत्वात्सर्वारम्भख लोकैषणा अथप्राप्रा उक्तै- 

वति-एतावान्वै एतावानेव काम इति अवधियते ; भोजने. 

ऽभिहिते तप्रिनं हि प्रथगभिधेया, तदरथत्वाद्धोजनस्य । ते एते 

एषणे साध्यसाधनलक्षणे कमः, येन प्रयुक्तः अविद्धान अवज्ञ 

एव॒ कोडकारवत् आत्मानं बेष्टयति-कमैमा्म एवात्मानं 

प्रणिद् धन् बदहिञुखीभूतः न स्वं लोकं प्रतिजानाति; तथा 

च तेत्तिरीयके -- ‹ अग्निमुग्धो हैव धूमतान्तः स्वं रोकं न 
प्रतिजानाति ' इति । कथं पुनरेतावत्त्वमवधार्यते कमा- 

नाम्; अनन्तत्वान् ; अनन्ता हि कामाः- इल्येतदाशङ्कध 
हतुमाह--यम्मात्-न-इच्छन-चन-इच्छन्नपि, अतः अस्मा- 

त्फख्साधनलक्षणात , भूयः अधिकतरम्, न विन्देत् न 
-खभेत; न हि छोके फरलाधनन्यतिरिक्तं दष्रमटष्ं वा छ- 
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तधव्यमस्ति ; छब्धव्यविषेयो हि कामः; तस्य चेतन्यतिरेके- 

णामावायुक्तं वक्तुम्-एतावान्वे काम इति । एतदुक्तं भव- 

ति-दृष्टाथेमदृष्टा्थं रा साध्यनाघनरक्षणम् अविद्यावस्पुरुषा- 

धिकारविषयम् एषणाद्रयं कामः ; अतोऽस्माद्धिदुषा व्युत्थात- 

व्यसिति। यस्मात् एवमधिद्वाननात्मकाम) पूः कामयामास) 

तथा पूर्वैतरोऽपि; एषा छकस्थितिः ; भ्रजापतेश्चैवमेष सर्गे 
आसीन-सोऽबिभेद विद्यय।, ततः कामप्रयुक्तः एकाक्यरममा- 

णो.ऽरत्युपघाताय सियमैच्छत् , तां समभवत् , ततः सगो - 

ऽयमासीदिति हि उक्तम्-- तस्मात् तत्छष्टौ एतहि एतस्मि- 
न्नपि काटे एकाकी सन् प्राग्दारक्रियातः कामयत जाया 

मे स्यात्, अथ प्रजायेय, अथ वित्तंमे स्यात्, अथ कर्म 

कुरवीयत्युक्तार्थं वाक्यम् । सः- एवं कामयमानः संपाद्- 

य॑श्च जायादीन् यावत् सः एतेषां यथोक्तानां जायादीनाम् 

एकैकमपि न प्राप्राति, अछृतस्नः असंपूर्णोऽहम् इत्येव तावत् 

आत्मानं मन्यते ; परिशेष्यात्समस्तानेवैतान्संपादयति यद्, 

तदा तख छत्छरता । यदा तु न शक्रोति छर्स्नतां संपाद्- 

यि तद्म अस्य कृत्स्नत्वसंपादनाय आह् -- तस्यो तस्य 

अकृर्स्नत्वाभि मानिनः छस्स्नतेयम् एवं भवति ; कथम् ए 

अयं कार्यकरणसंघातः प्रविभज्यते; तत्र मनोऽचुब्रत्ति 
#। 
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हि इतरत्सर्वं कार्मकरणजातर्भिति मनः प्रधानत्वात् 
अत्मेव अआत्मा-- यथा जायादीनां टुम्बपतिरात्मेव 

तदञ्ुकारित्वाज्ञायादिचवुष्टयस्य, एवमिहापि मन आत्मा 

परिकल्प्यते कृस्स्नतायै । तथा वाग्जाया मनोऽनुञ्त्तित्वसामा- 

न्याद्वाचः । वागिति शब्दश्चोदनादिरक्षणो मनसा शरोच्रद्वारेण 

गृह्यते अवधायते प्रयुज्यते चेति मनसो जायेव वाक् । ताभ्यां 

च वाङ्मनसाभ्यां जायापतिस्थानीयाभ्यां प्रसूयते प्राणः 

कर्माथेमिति प्राणः प्रजेव । तत्र प्राणचेष्टादिरृक्षणं कर्म 

चक्षुदष्टवित्तसाध्यं भवतीति चक्षुमोनुषं वित्तम् ; तत् द्विविधं 

वित्तम्- मानुषम इतरन्च; अतो विशिनष्टि इतरवित्त- 

निवृत्यर्थं मानुषमिति; गवादि हि मसुष्यसंबन्धिविन्त 

चक्षुमोह्यं कम॑साधनम ; तस्मात्तत्स्थानीयम् › तेन संबन्धा- 

त॒चश्षुमोनुषं वित्तम; चक्षुषा हि यस्मात् तन्मानुषं 

वित्तं॑विन्दते गवाच्युपखमत इत्यथः । किं पुनरितर- 

दित्तम् £ श्रोत्रं दैवम्- देवविषयत्वाद्विज्ञानस्य विज्ञानं 

दैवं॒॑वित्तम; तदिह श्रोत्रमेव संपात्तिविषयम् ; कस्मात् ? 

्रोत्रेण हि यस्मात् तत् दैवं वित्तं ॒विज्ञानं शृणोति; 

अतः श्रोत्राधीनत्वाद्धिज्ञानस्य श्रो्रमेव तदिति । किं पुनरे. 

तैरा्मादिविन्तान्तैरिह निषै्त्यं कर्मेत्युच्यत -- आत्मैव-आ- 
॥ 
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स्मेति शरीरसुच्यते ; कर्थं पुनरात्मा कर्मस्थानीयः १ अस्य 
कमहेतुत्वात् । कथं क्महेतुस्वम् ¢ आत्मना हि शरीरेण 
यतः कमे करोति । तस्य अङ्कत्छञत्वाभिमानिन एवं क- 
त्छता संपन्ना-यथा बाह्या जायादिलक्षणा एवम् । त- 
स्मत्स एष पाङ्कुः पच्चभिनिवत्तः पाङ्कः यज्ञः दर्शनमा- 
तनिव्रैत्तः अकर्िणोऽपि । कथं पुनरस्य पच्चत्वसंपत्तिमा-. 
तेण यज्ञत्वम् ¢ उच्यते-- यस्मात् बाह्योऽपि यज्ञः पञ्युपुर- 
षसाध्यः, स च पञ्युः पुरुषश्च पङ्कः एव, यथोक्तमनभा- 
दिपश्चत्वयोगात् ; तदाह-- पाङ्कुः प््ुः गवादिः , पाङ्कः 
पुरुषः-पडयसवेऽपि अधिष्ृतत्वेनास्य विशेषः पुरुषस्येति प्रथ- 
क्पुरुषद्रहणम । किं बहुना पाङ्कमिदं सर्वं कर्मसाधनं फलं 
च, यदिदं किंच य्किचिदिदं सर्वम् । एवं पाङ्कु यज्ञमा- 
स्मान य: संपाद्यत्ति सः तदिदं सर्ब जगत् आत्मत्वेन 
आभ्रोति-- य एवं वेद् ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थं ाह्णम् ॥ 

॥ 

मन 



पञ्चम ब्राह्मणम् ॥ 

यत्सप्तान्नानि मधया तपसाजनयत्पि 

ता । एकमस्य साधारणं द्र दवान भाज- 

` यत् । व्रीण्यात्मनेऽकुरुत पञ्चभ्य एकं 

प्रायच्छत् । तस्मिन्सवै भरतिष्ठितं यच 
प्राणिति यच्च न । कस्मात्तानि न क्षीयन्ते 

ऽद्ममानानि सवेदा । यो वैतामक्षितिं 
वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स देवानपि. 

गच्छति स ऊजेमुपजीवतीति शछोकाः ॥ 

यत्सप्तान्नानि मेघया । अविद्या प्रस्तुता; तत्र अविद्वान 

अन्यां देबतामुषास्त अन्यो ऽसावन्याऽहमस्मीति ; सः वर्णा- 

शरमाभिमानः करमकरतैव्यतया नियता जुहालयादिकमेभिः 

कामप्रयुक्तो देवादीनामुपङ्कबन सर्वेषां भूतानां कक इत्यु- 

क्तम । यथा च स्वकमभिरेकेकेन सर्वैभूतैरसौ लोको मो- 

ज्यत्वेन सृष्टः, एवमसावपि जुहोयादिपाङ्ककमभिः सवाणि 

मूरनि सर्वं च जगत् आत्मभोऽ्यत्वेना सजत ; एवम् एकै- 
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कः स्वकमेविद्यानुरूप्येण" सर्वस्य जगतो भोक्ता भोज्यं च, 
सर्वस्य सवैः कर्ता कार्य चेलयथैः; एतदेव च विद्याप्रकरणे 
मधुविद्यायां वक्ष्यामः-सनै सर्वस्य कार्यं मध्विति आत्तैक- 
त्वविज्ञाना्थंम् । यदसौ जुद्योदयादिना पङ्केन काम्येन 
कर्मणा आत्मभोञयत्वेन जगद सृजत विज्ञानेन च, तज्नग- 
त्सव सप्तधा प्रविमन्यमानं कार्यकारणत्वेन सपरान्नान्युच्य- 
न्ते, भोजयत्वात् ; तेनासौ पिता तेषामन्नानाम् । , एतेषामभ- 
न्नानां सविनियोगानां सूत्रभूताः संक्षेपतः भ्रकाराकत्वात् 

इमे मन्त्राः ॥ 

यत्सस्ान्नानि मघया तपसाजनयत्पि- 

तति मेधया हि तपसाजनयत्पिता । एक- 

मस्य साधारणमिनीदमेवास्य तत्साधारः 

णमन्नं यदिदमद्यते । सय एलदुषास्तेन 
स पाप्मनो व्यावतेते मिश्च ९ द्येतत् । दे 
देवानभाजयदिति हूतं च प्रहतं च त- 

स्मादेवभ्यो जुद्धति च प्र च जुहल्यथो 

आह्देरौ प्रणमामाविति नस्मान्नष्टिधाजु- 
कः स्यात् । पच्युभ्य एक प्रायच्छदिति 

॥ 
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तत्पयः । पयो द्यवाग्रे मनुष्याश्च परा 

वश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं घृलं 

वै वाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वानुधापय- 

न्त्यथ वत्सं जातमाहुरतृणाद इति । त- 

स्मिन्सर्य प्रतिषि यच्च पाणिति यचने- 

ति पयसि हीद ५ सर्व प्रतिष्ठितं यच्च पाणि- 

ति यच न । तद्यदि दमाः संवत्सरं पथसा 

जहदप पुनण्त्युं जयतीति न तथा चिन्या- 

द्यदहरेव जुद्ोनि लदहः पुनशैत्युमपजय- 

ल्येवं विद्रान्स वै हि देवेभ्योऽन्नाद्यं परथ 

च्छति । कस्मान्लानि न क्तीयन्तेऽव्यमाना- 

नि सबैदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीद्- 

मन्नं पुनः पुनजनयते। यो वैतामक्षितिं व- 
देति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धि- 

या धिया जनयते क्मभि्थद्धैतन्न कुयौ- 

त्क्लीयेत ह सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति सुखं 

५. 
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प्रतीकः सुखेनेत्येतत् । स देवान पिगच्छ- 

ति स ऊजैसुपजीवतीति पराद्सा ॥२॥ 

यत्सप्रान्नानि-- यत् अजनयदिति क्रियाविशेषणम् ; 

मेधया प्रज्ञया विज्ञानेन तपसा च कर्मणा; ज्ञानकर्मेणी 

एव ̀  हि मेधातपः शब्दवाच्ये, तयोः प्रकृतत्वात्; नेतरे मे- 

धातपसी, अप्रकरणात्; पङ्कं हि कर्मं जायादि साधनम्. ; 

भ्य एवं वेद् इति च अनन्तरमेव ज्ञान प्रकृतम् ; 

तस्मान्न प्रसिद्धयोर्मेधातपसोराश्ञङ्का कार्यी; अतः यानि 

सप्तान्नानि ज्ञानकर्मभ्यां जनितवान्पिता, तानि प्रकाश्चयि- 

ष्याम इति वाक्यशेषः । तत्र मन्त्राणाम्थैः तिरोषहितत्वा- 

स्रायेण दुर्विज्ञेयो भवतीति तदर्थव्याख्यानाय ब्राह्मणं प्रव- 

तेते । तत्र॒ यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयद्पितेवयस्य 

कोऽथः १ उच्यते इति--दि-शब्देनैव व्याचष्ठे प्रसिद्धाथौ- 

वद्योतकेन ; प्रसिद्ध श्यस्य मन्त्रस्याथं इयथः; यदजनय- 

दिति च अनुवादस्वरूपेण मन्त्रेण प्रसिद्धार्थतैव प्रकाशिता ; 
अतः ब्राह्मणम् अविगङ्कयैवाह-- मेधया हि तपक्षाजनय- 

त्पितेति ॥ 

ननु कथं प्रसिद्धता अस्यार्थस्येति, उच्यते--जायादि- 

कमौन्तानां छोकफरसाधनानां पितृत्वं तावस्प्रलयक्षमेव ; 
॥1 
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अभिहितं च~: जाया मे स्यात्> इत्यादिना । तत्र च 

दैवं वित्तं विद्या क्म पुत्रश्च फरमूतानां दटोकानां साधनं 
सखष्टुत्वं. प्रति इत्यभिहितम् ; वक्ष्यमाणं च प्रसिद्धमेव । 

तस्मादयुक्तं वक्तु मेधयेल्यादि । एषणा हि फटविषया प्रकि- 
दैव च रोके; एषणा च जायादीत्युक्तम ‹ एतावान्वै 
कामः ` इत्यनेन; ब्रह्मविद्याविषये च सरवैकत्वास्कामानुपप- 

त्तेः । एतेन अशाख्रीयप्रज्ञातपोय्यां स्वाभाविकाभ्यां जगत्स- 

षटूतवयुक्तमेव भवति ; स्थावरान्तस्थ च अनिष्टफलस्य कम- 

विज्ञाननिमित्तत्वात् । विवश्चितस्तु शाद्लीय एव साध्य. 

साधनभावः, ब्रहर्विद्याविधित्सया तद्वैराग्यस्य बिवक्षित- 

त्वात्-- सर्वो ह्ययं व्यक्ताव्यक्तङक्षणः मंसारोऽशयुद्धोऽनियः 

साध्यसाधनरूपो दुःखोऽविद्याविषय इत्यतस्माद्धिरक्तम्य ब्र 

द्विधा आरन्धव्यति ॥ 

तत्र अन्नानां विभागेन विनियोग उच्यत-- एकमस्य 

साधारणमिति मन्त्रपदम् ; तस्य व्याख्यानम-- इदमेवास्य 

तत्माधारणमन्नमित्युक्तम् ; भोक्वृसमुदायस्य; किं तत? 

यदिदमयत भुञ्यते सर्वैः प्राणिभिरहन्यहनि, तत॒ साधा- 
रणं सर्व॑भोक्त्रथेमकर्पयत्पिता सषा अन्रम । स य एत- 

स्साधारणं सवप्राणभर््थितिकरं भुज्यमानमन्नयुपास्त-त- 
¢ 
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त्परो भवतीयथः- उपासनं हि नाम तात्पर्य दृष्ठं लोके 

८ गुरुमुपास्ते ' ( राजानमुपास्ते ` इव्यादौ-तस्मात् शरीरम्थि- 

लय्थान्नोपभोगप्रधानः नादृष्टा्थकर्मप्रधान इत्यर्थः; स॒ एवं- 

भूतो न पाप्मनोऽधमात् व्यावतेते-न विसुच्यत इयेतत् । 

तथा च मन्त्रवर्णः--, मोघमन्नं विन्दतेः इव्यादिः ; स्मृति- 

रपि-- ° नामाथ पाचयेदन्नम् ' अप्रदायैभ्यो यो भुङ्के 

स्तेन एव सः ` ° अन्नादे भरूणहा मष्ट" इदयादिः । कस्मा- 

त्पुनः पाप्मनो न व्यावतेते १ मिश्रं ह्येतत्- सर्वेषां हि स्वं 

तत् अप्रविभक्तं यत्प्राणिभिभञ्यते, सवं मोञ्यत्वादेव यो मुखे 

्रक्षिप्यमाणोऽपि प्रासः परस्य पीडाकरो टङ्यते- ममेदं 

स्यादिति हि सर्वेषां तत्राशा प्रतिबद्धा; तस्मात् न परम- 

पीडयित्वा त्रसितुमपि शक्यते । ‹ दुष्कृतं हि मनुष्याणाम् ' 

इत्यादिस्मरणाच्च । 

गृहिणा वैश्वदेवाख्यमन्नं यदहन्यहनि निरूप्यत इति के- 

चिन् । तन्न । सर्वभोक्तमाधारणत्वं त्रश्रदेवाख्यस्यान्नस्य न 

सवंभ्राणश्रदभुज्यमानान्नवल्रयक्षम् । नापि यदिदमद्यत इति 

तद्विषये बचनमनुकूल्म । सर्वप्राणशदधूज्यमानाज्नान्तःपाति- 

त्वाच्च वैश्वदेवाख्यस्य युक्तं परचाण्डालाद्याद्यस्य अन्नस्य ्रह- 

णम , वैरदेवञ्यतिरेकणापि चाण्डाखाद्यायान्नद्ैनात › 
चै 
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तन्न युक्तं यदिदमद्यत इति वचन । यदि हि तन्न गृह्येत 

साधारणशब्देन पित्रा अघटत्वाविनियुक्तत्वे तस्य प्रसज्ये 

याताम् । इष्यते हि तत्खष्टत्वं तद्धिनियुक्तत्वं च सर्वेस्यान्न- 

जातस्य । न च वैश्वदेवाख्यं शाखरोक्तं कम कुर्वतः पाप्मनो- 

ऽविनिदृत्तियुक्ता ! न च तस्य प्रतिषेधोऽस्ति । न च मल्स्य- 

बन्धनादिकर्मवत्सभावजुगुप्सितमेतत् , शिष्ट निबैव्यत्वात् , 

अकरणे च प्रयवायश्रचणात् । इतरत्र च ब्रल्यवायोपपत्तः, 

‹ अहमन्नमन्नमवन्तमद्धि › इति मन्त्रवणात् ॥ 

द्रे देवानभाजयदिति मन्त्रपदम् ; ये द्वे अन्ने स्रष्टा दवा. 

नभाजयत् . के ते द्रे इत्युच्यते-- हतं च प्रहुतं च । हुत- 

मिल्यन्नो हवनम् , प्रहुतं हुत्वा बङिरणम् । यस्मात् दे एते 

अन्ने हुतप्रहुते देवान भाजयसिपिता, तस्मात् एतद्येपि गृहिणः 

काटे देवेभ्यो जुहृति देवेभ्य इद्मन्नमस्माभिर्दीयमानभिति 

मन्वाना जहृति, प्रजुह्वति च हुत्वा बिहरणं च कुर्वत 

इल्यथेः । अथो अप्यन्य आहुः-- द्वे अन्ने पित्रा देवेभ्यः 
[क [ + प्रतते न हुतब्रहुते, किं तर्हि दशेपूणेमासाविति । द्वित्वश्रव- 

णाचिक्षेषात् अलयन्तप्रसिद्धत्वाज्च हुतप्रहुते इति प्रथमः पक्षः । 
यद्यपि द्वित्वं हृत्रहुतयोः संभवति, तथापि श्रौतयोरेव तु 
दृ्प्रणेमासयोर्दृवान्नत्वं प्रसिद्धतरम् , मन्त्रप्रकाशितत्वात् ; 

^ 
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गुणश्रधानग्राप्रौ च प्रथामे प्रथमतरा अवगतिः; दृश्॑पूणे- 
मासयोश्च प्राधान्यं हूुवप्रहुतापेक्चया ; तस्मात्तयोरेव प्रहणं 

युक्तम्- दे देवानभाजयदिति । यस्माहेवार्थमेते पित्रा प्र 

क्लमे दशपूणेमासाख्ये अन्न, तस्मात् तयोदेवाथंस्वाविधाताय 
नेष्टियाजुकः इष्टियजनशीखः ; इष्टिशब्देन किङ काम्या 

इष्टयः ; शातपथी इयं प्रसिद्धिः ; ताच्छीस्यप्रययप्रयोगा- 

त्काम्येष्टियजनप्रधानो न स्यादिदयर्थः ॥ त 

(~ % 

पञ्युभ्य एकं प्रायच्छदिति--- यत्प्ुभ्य एकं प्रायच्छ- 

पिता, किं पुनस्तदन्नम् १ तत्पयः । . कथं पुनरवगम्यते 

पशवोऽस्यान्नस्य स्वामिन इत्यत आह-- पयो हि अप्र 
प्रथमं यस्मात् मनुष्यश्च पञ्चवश्च पय एवोपजीवन्तीति; 

उचितं हि तेषां तदन्नम् , अन्यथा कथं तदेवाम्रे नियमेनो- 

पजीवेयुः । कथमग्रे तदेवोपजीवन्तीति उच्यते-- मनुष्याश्च 

पशवश्च यस्मात् तेनैवान्नेन वर्तन्ते अद्यतस्वेऽपि, यथा पित्रा 

आदौ विनियोगः कृतः तथा ; तस्मात् कुमारं बालं जातं 

घृतं ॑वा ज्ैवर्णिका जातकमैणि जातरूपसंयुक्तं भ्रतिडेद- 

यन्ति श्राश्यन्ति; स्तनं वा अनुधापयन्ति पश्चात् पाय- 

यन्ति यथासंभवम् अन्येषाम् ; स्तनमेवाग्रे धापयन्ति मचु- 

व्येभ्योऽन्येषां पञ्ूनाम् । अथ वत्सं जातमाहुः किय्- 
॥। 
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माणा वत्स इयवं प्रष्ठः सन्तः- अदृणाद् इति-- ना- 

द्यापि वृणमन्ति, अतीव बालः पयसैवाद्यापि वतत इत्यथः । 

यच्च अग्रे जातकमीदौ घृतमुपजीवन्ति, यञ्च इतरे पय एव, 

तत् सवैथापि पय एवोपजीवन्ति ; घुतस्यापि पयोविका- 

रत्वात्पयस्त्वमेव । कस्मात्पुनः सप्तमं सत् पच्चन्नं चतुर्थत्वेन 

व्याख्यायते १ कर्मसाधनत्वात् ; कमं॑हि पयःसाधनाश्रयम् 

अभ्निहोत्रादि ; तच्च कमे साधनं वित्तसाध्यं वक्ष्यमाणस्या- 

ज्नत्रयस्य साध्यस्य, यथा दद्ापूणमासौ पूर्वोक्तावन्ने ; अतः 

कमेपक्षत्वान् कर्मणा सह पिण्डीकृव्योपदेशः ; साधनत्वा- 

विशेषात् असंबन्धात् आनन्तय॑मकारणमिति च; व्या- 

ख्याने प्रतिपत्तिसौकयौश्च-- सुखं हि नैरन्तर्येण व्या 
ख्यातुं जकयन्तेऽन्नानि व्याख्यातानि च सुखं प्रतीयन्ते । 

तस्मिन्स्व प्रतिष्ठितं यञ्च प्राणिति यञ्च नेत्यस्य कोऽथ 
इत्युच्यते--तस्मिन पन्धन्ने पयसि, सर्वम अध्यास्माधि- 

भूताधिदैवलक्षणं छत्स्ं जगत् प्रतिष्ठितम-यश्च प्राणिति 

प्राणचष्टावन् , यश्च न स्थावरं हौखादि, तत्र दि-शब्देनैव 

प्रसिद्धावद्योतकेन व्याख्यातम् । कथं पयोद्रव्यस्य सर्वभ्र- 

सिष्ठास्वम ? कारणस्वापपत्तः ; कारणत्वं च अभिहोत्रादि- 

कमेसमवायित्वम्; अभ्निहोत्राय्याहुतिविपरिणामात्मकं च 
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जगत्कृत्ञमिति श्रुतिस्प्रतिवादाः शतशो व्यवस्थिताः; 
अतो युक्तमेव हि-शब्देन उ्याख्यानम् । यत्तद्वादह्यणान्तरेषिवि- 
दंमाहः--सखवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनभूत्युं जयतीति ; 

संवत्सरेण किल तीणि षष्टिशतान्याहुतीनां सप्र च श 
तानि विं्चतिश्चेति याज्ुष्मतीरिष्टका अभिसंपद्यमानाः संव- 
त्सरस्य च अहोराब्लाणि, संवत्सरम्ि भरजापतिमाभ्रुवन्ति ; 

एवे कृत्वा संवत्सरं जुह्वत अपजयति पुनपत्युम-इतः प्रेय 
देवेषु संभूतः पुननं न्रियत्त इयर्थः-- इयेवं ब्राह्मणवादा 

आहुः । न तथा विद्यान् न तथा द्रष्टव्यम् ; यदहरेव जुहो- 
ति तदहः पुनमरैस्युमपजयति न संबर्सराभ्याममवेक्षते ; 

एवं विद्वान्सन-यदुक्तम् , पयामि हीदं सभर प्रतिष्ठितं पय- 
आहुतिविपरिणामात्मकत्वात्सर्वस्येति, तत्-एकैवाह्वा जग- 
दात्मत्वं प्रतिपद्यत ; तदुज्यते-- अपजयति पुनभर्यु पुनमैर- 
णम , सङ्कन्मरत्वा विद्वान् शरीरेण वियुज्य स्वात्मा भवति 

न पुनमेरणाय परिच्छन्न शरीरं गरृह्णातीय्थैः । कः पुनर्हे- 

वुः, सवोत्माप्लया मृ्युमपजयतीति १ उच्यत-- सर्व समस्तं 
हि यस्मात् देवेभ्यः स्वेभ्यः अन्नाद्यम् अन्नमेव तदाद्यं च 

सायंप्राततराह्ुतिभ्रक्षेपेण प्रयच्छति । तद्युक्तम्-सवमाहुतिम- 
यमात्मानं त्वा सवैदेवान्नरूपेण सर्वै: देवैः एकास्मभावं गत्वा 

॥) 



१७४ बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये [तरा ५. 

सवदेवमयो भूत्वा पुनमै भ्रियत इति । अथैतदप्यक्तं नाह्य- 
णेन-- ब्रह्म तरै स्वयंभु तपोऽतप्यत, तदैक्षत न वै तपस्या- 
नन्यमस्ि हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि भूतानि चात्म- 

नीतिः तत्सर्वेषु भूतेष्वात्मानं हृत्वा भूतानि चात्मनि सर्वे- 
षां भूतानां ब्रं स्वाराज्यमाधिपदयं पर्येत् ' इति ॥ 

“ कस्मात्तानि न श्चीयन्तेऽद्यमानानि सवेदेति । यदा 

पित्रा अन्नानि सद्वा सप्र प्रथक्प्रथग्भोक्तभ्यः प्रत्तानि, तदा 

प्रभेव तैर्भोक्तरभिरद्यमानानि -तन्निमित्तत्वात्तषां श्थितेः- 

सवदा नैरन्तर्येण ; कृतक्नयोपपत्तेश्च युक्तस्तेषां क्षयः; न च 
तानि क्षीयमाणानि जगतोऽवि श्रष्टरूपेगेवावस्थानदशेनात्; 

भवितव्यं च अश्नयकारणेन; तस्मत् कस्मात्पुनस्तानि न 

क्षीयन्त इति प्रः । तस्येदं प्रतिवचनम्-- पुरुषो वा 

अश्चितिः । यथा असौ पू्ैमन्नानां च्रष्टासीस्पिता मेधया 
जायादिसंबद्धेन च पङ्ककर्मणा भोक्ता च तथा येभ्यो 
दत्तान्यन्नानि तेऽपि तेषामन्नानां भोक्तारोऽपि सन्तः पितर 

एव~ मेधया तपसा च यतो जनयन्ति तान्यन्नानि | तदे- 

तदभिधीयते पुरुषो वै योऽन्नानां भोक्ता सः अक्षितिः 
अक्षयहेतुः । कथमस्याक्षितित्वभित्युच्यते-- सः हि यस्मात् 
इवं , भुज्यमानं मप्रविधं कायैकरणलक्षणं क्रियाफलात्मकं 

ल 
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पुनः पुनः भूयो भूयः अनयते उत्पादयति, धिया धिया 

तत्तत्काङभाविन्या तया तया प्रज्ञया, कर्मभिश्च वाङ्मनः. 

कायचेष्टितेः ; यत्. यदि ह यद्येतस्सप्तरविधमन्नुक्तं क्षण- 

मात्रमपि न कुयास्ज्ञया क्मैभिश्च, ततो विच्छिद्येत 

भुञ्य॒मानस्वार्सातत्येन श्रीयेत ह । तस्मात् यथैवायं पुरुषो 

भोक्ता अन्नानां नैरन्तर्येण यथाप्रज्ञं यथाकर्म च करो- 

ल्यपि; तस्मात् पुरुषोऽक्नितिः, सानेन कतृस्वान् ; 

तस्मात् भुज्यमानान्यप्यन्नानि न क्षीयन्त इत्यथैः । 

अतः भ्रज्ञाक्रियाखक्षणप्रबन्धारूढः सर्वो लोकः साध्यसाध- 

नखक्षणः क्रियाफटात्मकः संहतानेकभ्राणिकर्मवासनासंता- 

नावष्टज्त्वात्् क्षणिकः अशुद्धः असारः नदीखरोतःप्रदीपसं- 

तानकस्पः कदलीस्तम्भवद्सारः फेनमायामरीच्यम्भःस्वप्रा- 

दिसमः तदात्मगतदृष्टीनामविकी्यमाणो निलः सारवानिव 

छक्ल्यते; तदेतद्वैराग्यार्थमुच्यते--धिया धिया जनयते कर्म- 

भि्द्धेतन्न कुयीर्क्षीयेत हेति-- विरक्तानां ह्यस्मात् जह्य 
[1 [११ विद्या आरब्धव्या चतुधप्रसुखेनेति । यो वैतामक्षितिं वेदे 
[0 

ति । वक््यमाणान्यपि त्रीण्यन्नानि अस्मिन्नवसरे व्याख्याता- 
ण 

न्येवेति करत्वा तषां याथात्म्यविज्ञानफलमुपसंद्ियते--यो 

वा एतामक्षित्िम् अक्षयहेतुं यथोक्तं वेद-पुरुषो वा 
#। 
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अक्षितिः सख हीदमन्नं धिया धिया” जनयते कर्मभिर्यद्धैतन्न 

कुयोत्क्षीयत हेति- सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेदयस्याथं उच्यते- 

मुखं युख्यत्वं प्राधान्यमित्येतत् , प्राधान्येनैव, अन्नानां 

पितुः पुरुषस्याक्षितित्वं यो वेद्, सोऽन्नमत्ति, नान्नं भ्रति 

गुणभूतः सन् , यथा अज्ञः न तथा विद्वान् अन्नान- 

मात्मभूतः- भोक्तैव भवति न भोज्यतामापद्यते । स देवा 

नापगच्छात स ऊजसमुपज।वात्त--- दवानापगच्छतत द्वा 

त्मभावं प्रतिपद्यते, उजंममृतं च उपजीवतीति यदुक्तम्, 

सा प्रशंसा; नापूवोर्थोऽन्योऽस्ति ॥ 

च्रीण्यात्मनेऽकुरुतति मना वाचं पाणं 

तान्यात्मनेऽङ्कुरुतान्यच्चमना अभूवं ना- 

दद्ीमन्यव्मना अभूवं नाश्नौषमिति म- 

नसा दयेव पयाति मनसा खणोति । 

कामः संकल्पो विचिकित्सा अद्धाश्रद्धा 

धुतिरधृतिहीर्धौ मीरित्येनत्सर्य मन एव 
नस्मादपि प्रष्ठन उपस्प्ष्टा मनसा वि- 

जानाति यः कञ्च चाब्दा वागेव सा | 

.एषा दयन्तमायन्तेवा हि न प्राणोऽपानो 
र 
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व्यान उदानः समानोऽन इत्येतत्सष 
प्राण एवैतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्म- 
यो मनोमयः प्राणमयः ।॥ ३॥ 

पङ्कस्य कमणः फरमूतानि यानि त्रीण्यन्नान्युपक्षिप्रानि 
तानि कायत्वात् विम्तीणैविषयत्वाच पूर्वेम्योऽननेभ्यः प्रथशु- 
्छृष्टानि ; तेषां ठयाखूयानाथे उत्तरो म्रन्थ आ ब्राह्मणप्- 
रिखमपः । त्रीण्यात्मनेऽङरुतेति कोऽस्याथे इत्युच्यते-- 
मनः वाक् प्राणः, एतानि त्रीण्यन्नानि; तानि मनः वाचं 
प्राणं च आत्मने भत्माथेम् अङ्करुत कृतवान् ख्व आदौ 

पिता । तेषां मनसोऽस्तित्वं स्वरूपं च प्रति संशय इत्यत 
आह्-- अस्ति तावन्मनः श्रोत्रादिबाह्यकरणन्यतिरिक्तम् ; 

यत॒ एवं प्रसिद्धम्-- बाह्यकरणविषयात्मसंबन्धे सलयपि 

अभिसुखी भूतं विषयं न गृहणाति, किं दृष्टवानसीदं रूपमि- 
त्यक्तो वदति-अन्यत्र मे गतं मन आसीत् सोऽहमन्यत्रमना 
आसं नादशेम् , तथद् श्रुतवानसि मदीयं वच इत्युक्तः अन्य- 

त्रमना अभूवम् नाश्रौषं न श्रुतंवानस्मीति । तस्मात् यस्याखं- 
निधौ रूपादिग्रहणसम्थस्यापि सतः चश्चुरादेः स्वस्वविषय- 
संबन्धे खूपशब्दादिज्ञानं न भवति, यस्य च भावे भवति, 

तत्त् अन्यत् अस्ति मनो नामान्तःकरणं सर्व॑करणविषययो- 
॥,) 

४ ॥. ८. 12 % 
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[४ बा [+ णनो १५ 

गीलयवगम्यते । तस्मात्सर्वो हि खोको मनसा ह्येव पश्यति 

मनसा श्णोति, तग्यभरत्े द्चंनाद्यभावतत् ॥ 

अस्तित्वे सिद्धे मनसः सखवरूपाथमिदसुच्यते-~ कामः 

सखीव्यतिकराभिराषादिः, संकल्पः प्रस्युपस्थितविषयविक- 

स्पनं श्ुछ्नीखादिभेदेन, विचिकित्सा संशयज्ञानम् , श्रद्धा 

अदृष्टर्थषु कर्म आस्तिक्यबुद्धिः देवतादिषु च, अश्रद्धा 

तद्धिपरीता बुद्धिः, धृतिः धारणं देहाधचवसादे उत्तम्भनम् , 

अधृतिः तद्विपयैयः, दीः ठ्जा, घीः भ्रज्ञा, भीः भयम् 

इत्येतदेवमादिकं सर्वं मन एव; मनसो ऽन्तःकरणद्च रूपा- 

ण्येतानि । मनोऽस्तित्वं प्रलयन्यञ्च कारणमुच्यते-- तस्मान्म- 

नो नामास्त्यन्तःकरणम् , यस्माच्च्चुषो द्यगोचरे प्रष्ठता- 

ऽप्युपस्प्रष्ठः केनचित् हस्तस्यायं स्पशः जानोरयभिति बिवे- 

केन प्रतिपद्यते; यदि विवेककरत् मनो नाम नास्ति तर्हि 

त्वड्धान्रेण कुतो विवेकम्रतिपत्तिः स्यात् ; यत्तत् विवेकप्रति- 

पत्तिकारणं तन्मनः ॥ 

अस्ति तावन्मनः; स्वरूपं च तस्याधिगतम् । त्रीण्यन्ना- 

नीह फलभूतानि कर्मणां मनोवाक्प्राणाख्यानि अध्यात्मम- 

धिभूतमधिदैवं च व्याचिख्यासितानि । तत्र आभ्यात्मि- 
कानां वाड्नःप्राणानां मनो व्याख्यातम् । अथेदानीं वा- 

# 
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ग्बक्तव्येदयारम्भः--यः कश्चित् रोके शब्दो ध्वनिः तास्वा- 

दिव्यङ्खयः प्राणिभिः वणादिछक्षणः इतरो वा वादित्रमेचा- 

दिनिमित्तः सर्वो ध्वनिः वागेव सा । इदं तावद्भाचः स्वरू- 

पञ्चुक्तम् । अथ तस्याः कायैसुच्यते--एषा वाक् हि यस्मात् 

अन्तम् अभिधेयावसानम् अभिधेयनिणैयम् आयत्ता अलु- 
गता । एषा पुनः स्वयं नाभिषघेयवत् प्रकाश्या अभिघेयप्र- 

काशिकैव प्रकाशशात्मकल्वात् प्रदीपादिवत्; न हि प्रदीपादि- 

प्रकाशः प्रकाञ्चान्तरेण प्रकाश्यते ; तद्वत् वाक् प्रकाङिकैव 

सयं न प्रकाड्या-इति अनवस्थां श्रुतिः परिहरति-- 
एषा हि न प्रकाडया, प्रकाशकत्वमेव वचः कार्यमिलयथेः ॥ 

अथ प्राण उच्यत-- प्राणः सुखनासिकासंचायौ हृद- 

यत्त्ति; प्रणयनाल््राणः) अपनयनान्मूत्रपुरीषादेरपानः अ- 

धोवत्तिः आ नाभिस्थानः; व्यानः व्यायमनकमौ व्यानः 

प्राणापानयोः संधिः वीयेवत्कर्महेतुश्च, उदानः उत्कर्षोर्ध्वग- 

मनादिहेतुः आपादतलमस्तकस्थान उष्वैव्रृत्तिः, समान समं 

नयनाद्भुक्तस्य पीतस्य च कोषठस्थानोऽन्न पक्ता, अन इत्येषां 

वृत्तिविशेषाणां सामान्यभूता सामान्यदेह चेष्टाभिसं बन्धिनी 
वृत्तिः-- एवं यथोक्तं प्राणादिव्ृत्तिजातमेतस्सर्व प्राण एव । 

प्राण इति बृत्तिमानाभ्यात्मिकः अन उक्तः; कमं च अस्य 
५ 
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चृत्तिभेदप्रदश्चनेनैव उ्याख्यातम् ;* व्याख्यातान्याध्यात्मिका- 

नि मनोवाक्प्राणाख्यानि अन्नानि; एतन्मय एतदिकारः 

ग्राजापत्यैरेतैव्नःप्राणैरारन्धः । कोऽसावयं कार्यकरण- 

संघातः १ आस्मा पिण्डः आस्मस्वरूपत्वेनाभिमतो ऽविवेकि- 

भिः-- अविरोषेणैतन्मय इत्युक्तस्य विशेषेण वाड्यो मनो- 
मयः पाणमय इति स्फुटीकरणम् ॥ 

क 9, भ (च 

तेषामेव प्राजापल्यानामन्नानामाधि भौतिको विस्तारोऽभि- 
भ 

धायत- 

च्रयो लोाक्रा एत एव वागेवायं रोको 

मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणाऽसौं लोकः ।॥२॥ 

त्रयो छोकाः भूरौवःस्वरिवयाख्याः एत एव वाख्छनः- 
प्राणाः ; तत्र विरेषः-वागेवायं रोकः, मनोऽन्तरिभ्रलोकः, 

प्राणोऽसौ खकः । 

तरयो वदा एत एव वागेवर््वेदा मनो 

यलर्वेदः प्राणः सामवद्ः ॥ ५. ॥ 

दवाः पितरो मनुष्था एत पव वागेव 

, देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ 8 ॥ 
# 
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पिता माता परैत एव मन खव पिता 

वाञ््ाला पराणः प्रजा ॥ ७॥ 

तथा त्रयो वेदा इल्यादीनि वाक्यानि ऋञ्वथीनि ॥ 

. विज्ञातं वि जिज्ञास्यमविज्ञातमेन एव 

यत्किच विज्ञातं वाचस्तद्रपं वाग्वि वि- 
# > 

ज्ञाता वागेनं तद्भूत्वावति ॥ ८ ॥ 

विज्ञातं विजिज्ञास्यम् अविज्ञातम् एत एव ; तच्र विशेषः 

यत्किच विज्ञातं विस्पष्टं ज्ञातं वाचस्तद्रूपम् ; तत्र स्वयमेव 

हेठुमाह-- वाक् हिं विज्ञाता, प्रका शात्मकत्वात् ; कथमवि- 

ज्ञाता भवेत् या अन्यानपि विज्ञापयति; ' वाचैव सम्रा- 

डबन्धुः प्रज्ञायते ' इति हि वक्ष्यति । बाग्विशेषविद् इदं 

फठमुच्यते-- वागेव एन यथोक्तवाग्विभुतिविद्ं तत् विज्ञातं 

भूस्वा अवति पालयति, विज्ञातरूपेगेवाम्यान्नं भोज्यतां 

प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ 

यत्किच विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रपं मनो 
र 

हि विजिज्ञास्यं मन एनं तद्धत्वावति ॥ 
3 

तथा यर्किच विजिज्ञास्यम् , विस्पष्टं ज्ञातुमिष्टं विजि, 
~ 



१८२ बृहदारण्यकोषनिषद्धाष्ये [त्रा. ५. 

ज्ञास्यम् , तत्सम मनसो रूपम् ; मनः हि यस्मात् संदिः 

ह्यमानाकारत्वाद्विजिज्ञास्यम् । पूवेवन्मनोविभूतिविदः फ. 

कम्--मन एनं तत् विजिज्ञास्यं भूत्वा अवति विजिज्ञा 

स्यस्वखूयेणेवान्नत्वमा पद्यते ॥ 

यत्किचाविज्ञातं प्राणस्य तद्रुषं पाणो 
- द विज्ञातः प्राण एनं तद्धत्वाव ति ॥ १०॥ 

# 8 

तथा य्किच अविज्ञातं विज्ञानागोचरं न च संदिद्यमा- 

नम् › प्राणस्य तद्रूपम्; प्राणो ह्यविज्ञातः अविज्ञातरूपः हि 

यस्मात् भ्राणः-अनिरुक्तश्ुतः । विन्ञातविजिज्ञाखाविज्ञातमे- 

. देन बाड्नःप्राणविभागे स्थिते रयो रोका इल्यादयो वाच- 

निका एव । सर्वत्र विज्ञातादिरूपदशेनादचनादेव नियमः 

स्मतेव्यः । प्राण एनं तद्भूत्वावति-अविज्ञातरूपेणेवास्य प्रा- 
णोऽन्नं भवतीलयर्थः । शिष्यपुत्रादिभिः संदिद्यमानाविज्ञातो- 

पकारा अप्याचायपित्रादयो द्यन्ते ; तथा मनःप्राणयोरपि 

संदिद्यमानाविज्ञातयोरन्नत्वो पत्तिः ॥ 

्यारुयातो वाङ्मनःप्राणानामाधिमौतिको विस्तारः; 
अथायमाधिदैविकाथं आरम्भः-- 

„+ तस्यै वाचः पृथिवी शारीरं ञ्योतीरू- 
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पमयमभ्रिस्तद्यावैत्येव वाक्तावती पृथि- 

बी तावानयमभ्चिः।॥ ११॥ 

तस्थै तस्याः वाचः प्रजापतेरज्नत्वेन प्रस्तुतायाः पृथिवी 

शरीरं बाह्य आधारः, ज्योतीरूपं प्रकाशात्मकं करणं प्रथि- 

व्या आघेयभूतम् अयं पाथिवोऽभ्निः । द्विरूपा हि प्रजा- 
पतेः वाक् कायै आधारः अप्रकाशः, करणं च आधेयं प 

काराः तदुभयं प्रथिव्यभ्नी वागेव प्रजापतेः । तत् तन्न 

यावयेव यावत्परिमाणैव अध्यार्माधिभूतमेदभिन्ना खती 
वाग्भवति, तत्र सवत्र आधारत्वेन प्रथिवी व्यबद्थिता ताव- 

लेव भवति कायंभूता ; तावानयमप्निः आधेयः-करणरूपो 
ज्योतीरूपेण प्रथिवीमनुभ्रविष्टस्तावानेव भवति । समानं- 

मुत्तरम् ॥ 

अथैतस्य मनसो दयौः शरीरं ज्योती- 

रूपमसावादिल्यस्तब्यावदेव मनस्तावती 

द्यौस्तावानसावादिव्यस्तौ मिथुन « समे- 
तां ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषो- 

ऽसपल्नो दितीयो वै सपन्नो नास्य सपन्नो 

भवति थ एवं वेद् ॥ १२॥ ए 
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अथैतस्य प्राजापलयान्नोक्तस्यैव' मनसः द्यौः चुखोकः 
शरीर कार्यम् आधारः, अयोतीषूपं करणम् आपेयः असरा- 

वादिवयः । तत् तत्र यावत्परिमाणमेवाध्यास्ममधिभूतं वा 
मनः, तावती तावद्धिस्तारा तावत्परिमाणा मनसो ज्यो- 

तीरूपस्य करणस्य आधारत्वेन व्यवस्थिता द्यौः; तावा- 
नसरावादियो अयोतीरूपं करणमाधेयम् ; तावग्न्यादिलयौ 

व्धनसे आधिदैविके मातापितरौ मिथुनं मेथुन्यम् 
इतरेतर संसर्ग समतां समगच्छेताम्-- मनसा आदित्येन 
प्रसूतं पित्रा, वाचा अभ्निना मात्रा प्रकाशितं कमं करि. 
भ्यामीति~ अन्तरा रोदस्योः । ततः तयोरेव संगमनात् 
प्राणो वायुरजायत परिस्पन्दाय कमेण । यो जातः स इन्द्रः 
परमेश्वरः ; न केवरमिन्द्र एव, असपत्नः अविद्यमानः सपन्नो 
यस्य; के: पुनः सपन्नो नाम द्वितीयो तै प्रतिपक्षत्वेनोप- 
गतः स द्वितीयः सपन्न इत्युच्यते । तेन द्वितीयत्वेऽपि 

सति वाङ्मनसे न सपन्नत्वं भजते; प्राणं प्रति गुणभावो. 

पगते एव हि ते अध्यात्ममिव । तत्र प्रासङ्किकासपन्नवि- 

ज्ञानफङमिदम्-- नास्य विदुषः सपल्ः प्रतिपक्षो भवति, 
य एवं यथोक्तं प्राणम् असपन्नं वेद् ॥ 

~ अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं ज्याली- 
॥॥ 



क. १३.] प्रथमोऽध्यायः । १८५ 

रूपमसरौ चन्द्रस्त॑द्यावानेव प्राणस्तावल्य 
आपस्तावानसौ चन्द्रस्त एते सर्वं एव 
समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत 
उपास्तेऽन्तवन्त. स लोकं जयव्यथ यो 
हेलाननन्ताजुपास्तऽनन्त५ ख लोकं ज- 
यति ॥ १३ ॥ 

अथैतस्य प्रकृतस्य प्राजापलयान्नस्य प्राणस्य, न प्रजो- 
क्तस्य अनन्तरनिदिंष्टस्य, आपः हारीरं कार्यं करणाधारः; 
पूववत् ्योतीरूपमसौ चन्द्रः ; तत्र यावानेव प्राणः याव- 
त्परिमाणः अध्यात्मादि येदेषु, तावन्याप्निमत्य आपः ताव- 

त्परिमाणाः ; तावानसौ चन्द्र॒ अबाधेयः तास्वप्सवनुप्रविष्टः 

करणभूतः अध्यात्ममधिभूतं च तावग्यात्निमानेव । तान्ये- 
तानि पित्रा पाङ्कन कमणा सखष्टानि त्रीण्यन्नानि वाङ्मनः 

प्राणाख्यानि; अध्यात्ममधिभूतं च जगत्समस्तम् एतै- 

व्यौप्रम ; नैततेभ्याऽन्यदतिरिक्तं किंचिदस्ति कार्यात्मकं कर- 

णारमकं वा । समस्तानि त्वेतानि प्रजापतिः त एत बाड 

नःप्राणाः सवे एव समाः तुख्याः व्याप्निमन्तः यावत्ाणि- 

गोचरं साध्यात्माधिभूतं व्याप्य व्यवस्थिताः ; अत एवानद्ता 
हि| 
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यावत्ससारभाविनो हिते। न हि कायेकरणप्रयारूयानेन 

संसारोऽवगम्यते ; कायकरणात्मका हि त इत्युक्तम् । स यः 

कश्चित् ह एतान् प्रजापतेराट्मभूतान् अन्तवतः परिच्छिन्नान् 

अध्यात्मरूपेण बा अधिभूतरूपेण वा उपास्ते, स च तदु. 

पासनानुरूपमेव फलम् अन्तबन्तं रोकं जयति, परिच्छि- 

जन॒ एव जायते, नैतेषामात्मभूतो भवतीलयथेः । अथ पुनः 

यः ह एताननन्तान सवौत्मकान् सर्प्राण्यात्मभूतान् अप- 

रिच्छन्नान् उपास्ते, सोऽनन्तमेव रोकं जयति ॥ 

पिता पङ्केन कर्मणा सप्रान्नानि सद्धा त्रीण्यन्नान्यात्मा- 

येमकरो दित्युक्तम् ; तान्येतानि पाङ्कुकमेफरभूतानि व्या- 

ख्यातानि; तत्र कथं पुन: पाङ्कस्य कमणः फठ्मेतानीति 

उच्यते-- यस्मात्तेष्वपि त्रिष्वन्नेषु पाङ्कुता अव्रगम्यते, 

वित्तक्मणोरपि तत्र संभवात् ; तन्न प्रथिव्यभ्नी माता, दि. 

वादिल्यौ पिता, योऽयमनयोरन्तरा प्राणः सर प्रजेति व्या- 

ख्यातम् । तत्र वित्तकर्मणी संभावयितव्ये इलयारम्भः-- 

स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडक्ा- 

कलस्तस्य रात्रय एव पश्चदरा कला धरुवे 
“वास्य षोडशी कला स राच्रिभिरेवा च 



क. १४. प्रथमोऽध्यायः । १८५ 

पूैतेऽप च क्षीयते सोऽमावास्या९ राचि- 
मतया षोडरया कल्या स्ैभिदं प्राण- 
श्रदनुपविदय ततः प्रातजीयते तस्मादे- 
लास राति प्राणभृतः प्राणं न विचक- 

` न्द्यादपि कूकलासस्थैतस्था एव देवताया 

अपचित्यै ॥ १४ ॥ 

स॒ एष संवत्सरः-- योऽयं चयन्नात्मा प्रजापतिः 

प्रकृतः, स एष संवत्सरात्मना विशेषतो निर्दिश्यते । षोड- 

काकलः षोडश करा अवयवा अस्य सोऽयं षोडशकः 

संवत्सरः संबत्सर।त्मा कारृहूपः । तस्य च काङात्मनः 

प्रजापतेः रात्रय एव अहोरात्राणि तिथय इत्यथेः- पशच्च- 

दश कलाः । धुतैव निवैव व्यवस्थिता अस्य प्रजापतेः 
षोडशी षोडशानां पूरणी कटा । रात्रिभिरेव तिथिभिः 

कलोक्ताभिः आपूयेते च अपक्षीयते च प्रतिपदाद्याभिर्हिं 

चन्द्रमाः प्रजापतिः शुद्धपक्ष आअपपूयैते कराभिरुपचीयमाना- 

भिर्वधैते यावत्सपूणेमण्डङः पौणेमाखाम् ; ताभिरेवापची- 
यमानाभिः कराभिरपक्षीयते कृष्णपक्षे यावद्धूवैका कटा 

व्यवस्थिता अमावास्यायाम् | स प्रजापतिः कालात्मा अमा- 

हि 



१८८ बृहदारण्यकोपनिषद्धा्ये (बा. ५. 

वास्याम् अमावास्यायाम् रात्रि रात्रो-या उ्यवस्थिता धुवा 
कलोक्ता एतया षोडश्या कलया सवेमिदं श्राणथत् प्राणि- 

जातम् अनुप्रविद्य- यदपः पिबति यच्चौषधीर श्राति तत्स- 
वमेव ओषध्यत्मना सर्वं वउ्याप्य- अमावास्यां रात्रिमव- 

स्थाय ततोऽपरेद्युः प्रातजौयते द्वितीयया कट्या संयुक्तः ,। 
एवं पाङ्कात्मकोऽसौ प्रजापतिः-- दिवादिल्यौ मन: पिता, 
एथिव्यम्नी वाक् जाया माता, तयोश्च प्राणः प्रजा, चान्द्र 
मस्यस्तिथयः कला वित्तम- उपचयापचयधर्ित्वात् वित्त- 
वत्, तासां च कलानां कालावयवानां जगत्परिणामहेतुतवं 
कमे; एवमेष छर: प्रजापतिः जाया मे स्यात्, अथ 
भरजायेय, अथ वित्तं मे म्यात्, अथ कर्मं कुर्वीय इये- 
षणानुरूप एव पङ्कस्य कर्मेण: फकभूतः संवृत्तः; कार- 
णालुविधायि हि कायैभिति छोकेऽपि स्थिति; । यस्मादेष 
चन्द्र एतां रानि मवेप्राणिजातमनुप्रविष्टो धुवया कछया 
वतेते, तस्माद्धेतोः एताममावास्यां रारि प्राणश्रृतः प्राणिनः; 
प्राणं न विच्छिन्द्यात् प्राणिनं न प्रमापयदिव्येतत्- अपि 
कृकलासस्य -- छृकरासो हि पापात्मा स्वभावेनैव दस्यते 
प्राणिभिः दृष्टोऽप्य मङ्गल इति कृत्वा । ननु प्रतिषिद्धैव 
प्राणिहिंसा ‹ अर्हिंसन. सवैभूतान्यन्यब्ञ तीर्थेभ्यः ` इति ; 

~ 
॥ 



क. १५.] प्रथमोऽध्यायः । १८९ 

बां प्रतिषिद्धा, तथापि न अमावास्याया अन्यत्र प्रतिध्र- 

सबार्थं वचनं हिंसायाः कृकलासविषये वा, किं तर्हिं एतस्या; 

सोमदेवताया अपचित्यै पूजार्थम् ॥ 

योवै स संवत्सरः प्रजापतिः बोडरा- 

, करोऽयमव स ॒योऽयमेवंवित्पुरुषस्तस्य 

वित्तमेव पश्चदश्च कला आत्मैवास्य षा- 

डश्ी कला स वित्तेनैवा च प्ू्थतेऽप च 

क्लीयते तदतन्नम्यं यद्थमात्मा पधिर्वि- 

न्तं तस्माद्यद्यपि सवैज्यानि जीयत आ- 
त्मना चेल्जीवति पधिनागादिल्येवाहुः ॥ 

। क 

यो त्रै परोक्षाभिदितः संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः, 

स मैव अव्यन्तं परोक्षो मन्तव्यः, यस्मादयमेव स प्रयक्ष 

उपरूभ्यते ; कोऽसावयम् £ यो यथोक्तं उयन्नात्मकर प्रजापति- 

मात्ममूतं वेत्ति स एवंचित्पुरुषः ; केन सामान्येन प्रजापति- 

रिति तदुच्यते-- तस्य एवेविदः पुरुषस्य गवादिवित्तमेव 

पच्चदश्च कलाः, उपचयापचयधर्मित्वात- वित्तसाध्यं च 

कर्म ; तस्य छकृत्छ्रतयै- आस्मैव पिण्ड एव अस्य विदुषः 

षोडशी कला भ्रुवस्थानीया ; स चन्द्रवत् वित्तेनेव आपूर्यते 
#। 



१९० बृहदरण्यकोपनिषद्धाष्ये (जा. ५. 

च अपक्षीयते च ; तदेतत् रोके प्रसिद्धम् ; तदेतत् नभ्यम् 

नाभ्यै हितं नभ्यम् नाभिं वा अतीति किं तत्? यदयं 

योऽयम् आत्मा पिण्डः; प्रधिः वित्तं परिवारस्थानीयं 

वाद्यम्- चक्रस्येवारनेम्यादि । तस्मात् यद्यपि सर्वज्यानिं 

सर्वस्वा पहरणं जीयते हीयते ग्छानिं प्राप्नोति, आत्मना चक्क. 

नाभिस्थानीयेन चेत् यदि जीवति, प्रधिना बाह्येन परिा- 

रणं अयम् अगात् क्षीणोऽयम्-यथा चक्रमरनेमिविुक्तम्- 

एवमाहुः ; जीवंश्ेद्रनेभिस्थानीयेन वित्तेन पुनदपचीयत 
इत्यभिप्रायः ॥ 

एवं पाङ्कन दैवर्वित्तविद्यासंयुक्तेन कमणा जयन्नात्मकः 
प्रजापतिर्भवतीति व्याख्यातम्; अनन्तरं च जायादिवित्तं 

परिवारस्थानीयमिस्युक्तम् । तन्न पुत्रकमीपरविद्यानां खोक- 

्राप्निसाधनत्वमाच्रं सामान्येनावगतम्; न पुत्रादीनां रोक. 

प्राप्रिफलं भ्रति विशोषसंबन्धनियमः । सोऽयं पुत्रादीनां 

साधनानां साध्यविश्ेषसंबन्धो वक्तव्य इत्युत्तरकण्डिका 
ग्रणीयते-- 

अथ जयो वाव लोका मनुष्यलोकः 

पितलोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्य- 
लोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा 

[॥ 



क. १७.] प्रथमोऽध्यायः । १९१ 

कमणा पितलोको विद्यया देवलोको दे- 
वलोकतो वै लोकाना९« अश्ठस्तस्मादियथां 

प्रा<सन्ति।॥ १६॥ 

अथेति वाक्योपन्यासार्थः । बयः- ववलयवधारणा्थंः- 

त्रय, एव श्ाख्रोक्तसाधनाहो रोका, न न्यूना नाधिका वा; 

केत इस्युच्यते-- मनुष्यलोकः पितृाको देवरोक इति । 

तेषां सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव साधनेन जस्य: जेतव्यः 

साध्यः-यथा च पुब्रेण जेतनव्यस्तथोत्तरत्र वक्ष्यामः-नान्येन 

कर्मणा, विद्यया वेति वाक्यशेषः । क्मेणा अन्भिहोत्रादि- 

छक्षणन केवङेन पिवृखोको जेतव्यः; न पुत्रेण नापि वि्य- 

या । विद्यया देवलोकः) न पुत्रेण नापि कमेणा । देवलोको 

तै लोकानां याणां श्रेष्ठः प्रशस्यतमः ; तस्मात् तत्साधन- 

त्वात् विद्यां प्रशंसन्ति ॥ 

अथातः संप्रसियेदा वैष्यन्मन्यतेऽथ 

पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति 

स पुः प्रलयाहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक 

हति यद्ध किंचान्क्तं तस्य सवस्य ब्रह्म- 

त्येकता ।येचैकच यज्ञास्तेषा९ सर्वे 
#॥ 



१९२ बृहद्ारण्यकोपनिषद्धाष्ये (ब्रा. ५. 

षां यज्ञ इल्यकलाये वै क् च लोकास्तेषा 

सर्वेषां लोक इलयकतैतावद्रा हदं समम. 
तन्मा सबै सन्नयभितोऽखुनजदिति 
तस्मात्पुत्र मनुरिष्टं लोक्यमाहूस्तस्मादे- 

नमनुशासाति स यदैवविदम्माह्लोकात्यै- 
. ल्यथेभिरेव प्राणैः सहं पुच्रमाविकाति । स 
यदनेन किंचिदक्ष्णयाकरतं मवति तस्मा- 

देन ५ सवैस्मात्पुच्रो खुश्चनि तस्मात्पुलो 
नाम स पुत्रेणेवारस्मिह्धोक परतितिषटलययै- 

नमेते दैवाः प्राणा अस्यता जविान्ति ॥ 

एवं साध्यरकत्रयफरमेदेन चिनियुक्तानि पुत्रकमेवि- 

द्याख्यानि त्रीणि साधनानि; जाया तु पुत्रकमौथत्वान्न 

प्रथक्साधनमिति प्रथक् नाभिहिता ; वित्तं च कमसाघन- 

त्वान्न प्रथक्साधनम् ; विद्याक्मणोर्टोकजयहतुत्वं स्वात्म- 

प्रतिखामेनैव भवतीति प्रसिद्धम् ; पुत्रस्य तु अक्रियात्म- 
कत्वात् केन प्रकारेण लोकजयहेतुत्वमिति न ज्ञायते; अत- 

स्तदरक्तव्यमिति अथ अनन्तरमारभ्यत-- संप्रात्तिः सप्रदा- 

नम्; संप्रत्तिरिति वक्ष्यमाणस्य कर्मणो नामधेयम् ; पुत्रे हि 



क. १७.] प्रथमोऽध्यायः । १९३ 

स्वात्मव्यापारसंभ्रदानं करोति अनेन प्रकारेण पिता, तेन 

संप्रत्तिखंज्ञकमिदं कमं । तत् कस्मिन्काले कर्तव्यमिट्याह 
--स पिता यदा यस्मिन्काले प्रैष्यन् मरिष्यन् मरिष्यामी- 

व्यरिष्टादिदशेनेन मन्यते, अथ तदा पूल्नमाहूयाह-- 
त्वं "जह्य त्वं यज्ञस्त्वं खोक इत्ति । स एवञुक्तः 

पुः प्रल्ाह ; स तु पूवेमेवानुशिष्टो जानाति मथैतत्कनै- 
व्यमिति; तेनाह-- अहं बह्म अहं यज्ञः अहं छोक इति 

एतद्भाक्यल्लयम्। एतस्या्थस्तिरोहित इति मन्वाना श्तिव्यो- 

ख्यानाय प्रवतेते-- यदै किंच यस्किन्न अवशिष्टम् अनू- 
क्तम् अधीतमनधीतं च, तस्य सर्वम्यैव ब्र्मत्येतस्मिन्पदे एक- 
ता एकत्वम् ; योऽध्ययनव्यापारो मम कर्तव्य आसीदेता- 

वन्तं कां वेदविषयः, सः इत ऊर्ध्व त्वं बह्म व्वत्कठैको- 

ऽस्त्विल्यथेः । तथा ये वै के च यज्ञा अनुष्ठेयाः सन्ता 
मया अनुष्ठिताश्चाननुष्ठित श्च, तेषां सर्वेषां यज्ञ॒ इयतस्मि- 

न्पद् एकता एकत्वम् ; मत्ककैका यज्ञा य आसन्, ते 

इत ऊर्ध्वं त्वं यज्ञ: त्वत्कवैका भवन्त्विद्य्ैः ।येवैकेच 

खोका मया जेतन्याः सन्तो जिता अजिताश्च, तेषां स्वेषां 

खोक इत्येतस्मिन्पद् एकता; इत ऊर्ध्व त्वं छोकः त्वया 
जेतव्यास्ते । इत उर्ध्वं मया अभ्ययनयज्ञरोकजयकतेव्मक्र- 

॥ 

& ४, ८. 1> 
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दुस्त्वयि समर्वितः, अहं तु युक्तोऽस्मि कतज्यताजन्धनवि- 

षयात्करतोः। स च सर्वं तथैव प्रतिपन्नवान्पुलः अुशिष्टत्वात् | 

तत्र इमं पिवुरभिप्रायं मन्वाना आचष्टे श्रुतिः-- एतावत् 

एतत्परिमाणं वै इदं सन॑म्- यद्वुहिणा कतेन्यम् , यदुत वेदा 

अध्येतव्याः, यज्ञा यष्टव्याः, खोकाश्च जेतव्याः; एतन्मा 

सर्वं सन्नयम्-सर्व हि इमं भारं मदधीनं मन्तोऽपच्छिद्य 

आत्मनि निधाय इतः अस्माष्कोकात् म। माम् अभुन॑जत् 

पालयिष्यतीति-- ठडर्थे लड) छन्द्सि कारनियमाभा- 

वात् । यस्मादेवं संपुन्नः पुत्रः पितरम् अस्माह्ोका्कतंव्य- 

ताबन्धनतो मांचयिष्यति, तस्मात्पुत्रमनुशिष्ट छोक्य छखाक- 

हितं पितु; आदहूुन्नाद्यणाः । अत एव ह्येनं पुच्रमनुशासति- 

लोक्योऽयं नः स्यादिति-पित्तरः । स॒ पिता यदा यस्मि- 

न्काठे एवंवित् पुत्रसमार्वितकरतैन्यताक्रतुः अस्माङ्कोकात् प्रैति 

रियत, अथ तदा एभिरेव प्रकृतेवाड्नःप्राणैः पूत्रमाविश्च - 

ति पुत्रं व्याप्राति । अध्यात्मपरिच्छेदहेत्वपगमात् पितुर्वा 

उ्मनःप्राणाः स्वेन आधिदैविकेन रूपेण प्रथिव्यग्न्याद्या- 

त्मना भिन्नघटश्रदीपगप्रकाडयवत् सवम् आविशन्ति ; तैः प्रा 

णैः सह पितापि आविशति बाड्नःप्राणारमभावित्वा- 

त्पिन्रुः ; अहमस्म्यनन्ता वा्छनःप्राणा अध्यात्मादिभेदवि- 
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(~ 

स्ताराः- इत्येवंभावितो हि पिता; तस्मात् प्राणानुचरत्तितवं 

पिवुर्भवतीति युक्तमुक्तम्- एभिरेव प्रणिः सह् पुत्रमावि- 

शतीति ; सर्वेषां ह्यसावात्मा भवति पुत्र्य च । एतदुक्तं भ- 

वति-- यस्य पितुरेबमनुिष्टः पुत्रो भवति सोऽस्मिन्नेव रोके 

वर्तते पुत्ररूपेण नैव मृतो मन्तव्य इलयथैः ; तथा च श्रुय- 
न्तरे --- ' सोऽस्यायमितर आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रति- 

घीयते ` इति । अथेद नीं पुच्निव चनमाह--- म पुत्रः यदि 

कदाचित् अनेन पित्रा अक्ष्णया कोणच्छिद्रतोऽन्तरा अक्तं 

भवति कन्यम्, तस्मात् कर्तेव्यतारूपासिपन्ना अङृतान् स- 

्वस्माह्ोकप्रा्िप्रतिबन्धदूपान पुत्रो सुच्चति माचयति तत्स्व 

स्वयमनुतिषठन्पूरयित्वा ; तस्मान् पूरणेन त्रायते स॒ पित्तं 

यस्मान् , तस्मान् , पुत्रो नाम ; इदं त्पुत्रस्य पुत्रत्वम 

यतिपतुदिचद्रं पूरयित्वा त्यते । स पिता एवंविधेन 

त्रेण मृतोऽपि सन. अशृतः अस्मिन्नेव छोक्रे प्रतितिष्ठति 

एवमसौ मिना पुत्रेणेमं मनुष्यलोकं जयति; न तथा विद्या- 

कर्मभ्यां देवरोकपिवृखोकौ, स्वरूपलाममत्तामान्रेण; न हि 

विद्याकममणी स्वरूपलाभन्यत्तिरेकेण पुत्रवत् व्यापारान्तरा- 

पेक्षया छोकजयहेतुत्वं प्रतिपद्येते । अथ कृतसं प्रतिकं पित- 

रम् एनम् एते वागादयः प्राणाः दैवाः दैरण्यगमौः ज्च- 
भै 
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मृताः अमरणधमीण आविहन्ति ॥` 

परथिव्ये चेनमभ्ने दैवी वागाविच्चाति 

सावै दैवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्त 

द्रवति ॥ १८ ॥ 

कथमिति वक्ष्यति परथिव्यै चैनभिलयादि । एवं पुत्र- 
कर्मापरविदयानां मनुष्यलोकपिदखोकदेवरोकसाभ्याथतता प्र- 

दक्चिता श्रुलया स्वयमेव ; अत्र केचिद्वावदूकाः भुतयुक्तविशे- 

षाथोनभिज्ञाः सन्तः पुत्रादिसाधनानां मोक्षाथेतां वदन्ति; 

तेषां मुखापिधानं श्रुधेदं कृतम्- जाया मे स्यादियादि 

पाङ्क काम्यं कर्मेत्युपक्रमेण, पुत्रादीनां च साध्यविशेषवि - 

नियोगोपसंहारेण च; तस्मात् ऋरणश्रुतिरविदरद्विषय। न 
परमात्मविद्िषयेति सिद्धम्; वक्ष्यति च-- ८ किं प्रजया 

करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं रोकः ' इति ॥ 

केचिन्त॒पितृखोकदेवलोकजयोऽपि पिवरखोकदेवलोका- 

भ्यां व्यावृत्तिरेव ; तस्मात् पुत्रकमौपरविद्याभिः समुञ्चिया- 

नुष्ठिताभिः तभ्य एतेभ्यो छोकेभ्यो व्यावृत्तः परमात्म- 

विज्ञानेन माक्षमधिगच्छतीति परम्परया मोक्षा्थान्येव पुत्रा- 

दिसराधनानि इच्छन्ति; तेषामपि मुखापिधानाय इयमेव 
भरुटिरुत्तरा कृतसंपरत्तिकस्य पुत्रिणः कर्मिणः अयन्ना्मविद्या- 
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विदः फलगप्रदशेनाय प्रवृत्ता । न च इदमेव फं मोश्चफलमि- 
ति शक्यं वक्तुम् , उयश्नसं बन्धात् मेधातपःकायेत्वाच्वान्नानाम् 
पुनः पुनजेनयत इति दशेनात् , ‹ यद्धैतन्न कुय्क्षीयेत ह 
इति च क्षयश्रवणात् › शरीरम् ज्योतीरूपमिति च कार्य- 
करप्रत्वोपपत्तेः, ‹ त्रयं वा इदम् ` इति च नामरूपकर्मा- 
त्मकत्बनोपसंहारात् । न च इदमेव साधनत्रयं संहतं सत् 

कस्यचिन्मोक्षा्थं कस्यचित् चयन्नात्मफरूमिलयस्मादेव बाक्या- 

दवगन्तुं शक्यम् › पुत्रादिसाधनानां उयन्नात्मफक्दशनेनैव 
उपक्षीणत्वाद्वाक्यस्य ॥ 

प्रथिव्ये प्रथिव्याः च एनम अग्नेश्च दैवी अधिदैवात्मि- 

का वाक् एनं कृतसंप्रत्तिकम् आविशति; सर्वेषां हि बाच 

उपादानभूता दैवी वाक् परथिव्यन्निलक्षणा; सा ह्याध्यास्मि- 

कासङ्गादिदोषै्निरुद्धा । विदुषस्तदहोषापगमे आवरणभङ्ग 

इवोदकं प्रदीपभ्रकाश्शवञ्च ठयाभ्नोति ; तदेतदुच्यत--प्रथि- 

व्या अग्नेशचैनं दैवी वागाविशतीति । मा च दैवी वाक् अ- 

चृतादिदोषरहिता शुद्धा, यया वाचा दैव्या यद्यदेव आत्म- 

ने परस्मै वा वदति तत्तत यवति-अमोधा अप्रतिबद्धा अ- 

स्य वारभवतीत्य्थः ॥ 

दिवश्चैनमादिलयाच दैवं मन आवि 
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चाति तद्व दैवं मनो येनानन्दयेव भव- 
त्यथो न हशोचति ॥ १९. ॥ ` 

तथा दिवश्रैनमादिलयच्च दैवं मन आविशति-- तञ्च 
दैवं मनः, स्वभावनि्मरत्वात् ; येन मनसा असौ आन- 

न््येव भवति सुख्येव भवति ; अथो अपि न शोचति, रसो- 
कादिनिमित्तासंयोगात् ॥ 

अद्भथनश्चैनं चन्द्रमस दैवः प्राण आ- 
विदाति स वे दैवः प्राणो यः संचर 

थासचरस् न व्यथतेऽथो न रिष्यति 

स एवंवित्सर्वेषां श्रूतानामात्मा मवति 

यथेषा देवतैव स यथैतां देवता < स- 

वौणि श्रूतान्यवन्त्यैवस हैवंविद् ५ सची- 

णि भूतान्यवन्ति । यदु किंचमाः प्रजाः 
राचन्त्यमैवासां तद्धवाति पुण्यमेवासुं ग- 

च्छति नह वें देवान्पापं गच्छति ॥२०॥ 

तथा अद्भथश्चैने चन्द्रमसश्च दैवः भ्राण आविश्चति । 
सत्र दैवः प्राणः किंलक्षण इत्युच्यते --. यः संचरन् प्राणि- 
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मेदेषु असंचरन् समष्िव्यष्टिरूपेण-अथवा संचरन् जङ्ग- 

मेषु असंचरन्स्थावरेषु-न व्यथते न दुःखनिमित्तेन भयेन 

युज्यते ; अथो अपि न रिष्यति न विनश्यति न हिंसा- 

मापद्यते । सः- यो यथोक्तमेवं वेत्ति चयन्नात्मद्चैनं सः- 

सर्वषां भूतानामात्मा भवति, सर्वेषां भूतानां प्राणो भवति, 
सर्वेषां भूतानां मनो भवति, सर्वेषां भूतानां वारमवत्ति- 

इयेवं सर्व मूताटमतया सर्वज्ञो भवती्यथः-- सर्वच । यथैषा 
पृवैसिद्धा दिरण्यगभेदेवता एवमेव नास्य सर्वज्ञत्वे सवेकृत्त्वे 

वा क्रचित्प्रतिघातः; स इति दाष्टीन्तिकनिर्देश्षः । किच य- 

चैतां हिरण्यगमैदेवताम् इच्यादिभिः सर्वाणि भूतान्यवन्ति 
पारयन्ति पूजयन्ति, एवं ह एवंविदं सवोणि भूतान्यव- 

न्ति- इञ्या दिलक्षणां पूजां सततं प्रयुज्ञत इत्यथः ॥ 

अथद माशङ्कयते- सवप्राणिनामाद्मा भवतीत्युक्तम् ; 

तस्य च सवैप्राणिकायैकरणात्मस्रे सर्वप्राणिसुखदुःखैः सं- 
बध्येतति~- तन्न । अपरिच्छन्नुद्धित्वात-- परिच्छिन्नात्मवु- 

द्धीनां ह्यक्रोच्चादौ दुःखसंबन्धो दृष्टः, अनेनाहमाक्रुष्ट 
इति ; अस्य तु सवाटमनो य आश्रयते यश्चाक्रोशति तयो- 

रात्मत्वबुद्धितरिशेषाभावात् न तन्निमित्तं दुःखमुपपद्यते । 

मरणदुःखवच्च निमित्ताभावात्-- यथाहि कर्दिमश्चिनमृते 
% 
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कस्यचिहःखमूत्पद्यते- ममासौ पुत्री भ्राता चति- पुत्रा 

दिनिमित्तम् , तन्निमित्ताभावे तन्मरणदाईी नोऽपि नैव दुःल- 

मुपजायते, तथा ई्रस्यापि अपरिच्छिन्नत्मनो ममतवता- 

दिदुःखनिमित्तमिथ्याज्ञानादिदोषाभावात् नैव दुःखमुपजा- 

यते । तदेतदुच्यते--यदु किंच यक्किच इमाः प्रजाः शोच- 

न्ति अमैव सहैव प्रजाभिः तच्छोकादिनिमित्तं दुःखं संयुक्त 
मवति आसां प्रजानाम् परिच्छिन्नुद्धिजनितत्वात् ; सवा - 

व्मनस्तु केन सह् किं संयुक्तं भवेत् वियुक्त वा । अभरुतु 

प्राजापत्ये पदे वतमानं पुण्यमेव श्युभमेव- फठमभित्रेतं 

पुण्यमिति- निरतिशयं हि तेन पुण्यं कृतम् , तेन तत्फल- 

मेव गच्छति; न ह् वै देवान्पापं गच्छति, पापफटस्यावस- 

राभावात्- पापफलं दुःखं न गच्छतीलयथंः । 

"त॒ एते सवै एव समाः सर्वेऽनन्ताः ` इदयविश्षेषेण 

वाड्नःप्राणानायुपासनमुक्तम् , न अन्यतमगतो विरोष 

उक्तः; किमेवमेव प्रतिपत्तव्यम, किं वा विचार्यमाणे 

कश्चिद्विशेषो व्रतमुपासनं प्रति प्रतिपत्तुं शक्यत इत्यु- 

च्यते-- 

अथाता बलमीमाथ्सा प्रजापति 

कमाण सखज तान खष्ान्यन्यान्य- 
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नास्पंरधन्त वदिष्यास्येवाहमिति वाग्दधे 
द्रष्याम्यहमिति चक्षुः श्नोष्याम्यहमि- 
ति भ्रोलमेवमन्यानि कमीणि यथाकम 
तानि खत्युः अमो अत्वोपयेमे तान्या- 

म्रोत्तान्याप्त्वा मत्युरवारुन्ध तस्माच्छरा- 
म्यत्येव वाक्श्चाम्यति चक्षुः श्राम्यति ` 

्र्मधेममेव नाम्नोद्योऽयं मध्यमः भा- 

णस्तानि ज्ञातुं दधिरे । अयं वैनःसखष्ठो 
यः संचरञ्थासंचरध्ञय न व्यथतेऽथो 

न रिष्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपम्रसामे- 

तित एतस्यैव स्वं खूपमभवभ्स्तस्मा- 

देत एतनाख्यायन्ते पाणा इति तेन ह 

वाव तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले मव- 

निय पर्वचेद् य उ हेवविदा स्पधते- 

ऽनुद्युष्यत्यनुद्ुष्य हैवान्ततो भ्रियत इ- 

त्यध्यात्मम् ॥ २१॥ 

अथातः अनन्तरं ्रतमीमांसा उपासनकर्मविचारणेयर्थः ; 
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एषां प्राणानां कस्य कम व्रतत्वेन धारयितव्यमिति मीमांसा 

प्रवतेते । तत्र प्रजापतिः ह~ ह-शब्दः किठार्थे- प्रजापतिः 

किल प्रजाः खषा कमणि करणानि वागादीनि- कमा- 
थोनि हि तानीति कर्माणीप्युच्यन्ते- सजे स्वान् वा. 

गादीनि करणानीत्यथेः । तानि पुनः सष्टानि अन्योन्येन 
इतरेतरम् अस्पधैन्त स्पधौ संघर्ष चक्रुः; कथम्? वदि- 
ष्याम्येव स्वव्यापाराद्रदनादनुपरतैव अहं खामिति वाग््रतं 

दध्र शरृतवती-- यद्न्योऽपि मत्समोऽस्ति खवव्यापारादनु- 

परन्तुं शाक्तः, सोऽपि दशंयत्वात्मनो वीर्यमिति; तथा 
द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः ; श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम् ; एवम- 
न्यानि कर्माणि करणानि यथाकर्म- यत् यन् यस्य कर्य 
यथाकम-तानि करणानि प्धत्यर्मारकः श्रमः श्रमरूपी भूत्वा 
उपयेमे संजग्राह । कथम् £ तानि करणानि स्वव्यापरि परब 
त्तानि आशभ्रोत् श्रमरूपेण आत्मानं दर्चितवान् ; आप्त्वा च 
तानि अवाङन्ध अवरोधं कृतवान्मृत्युः-- स्वकर्मभ्यः प्रच्या- 
वितवानिल्यथः । तस्मादयत्वेऽपि वदने स्वकर्मणि प्रवृत्ता 
वाक् श्राम्ययेव श्रमरूपिणा मृत्युना संयुक्ता स्वकतः प्रच्य 
वते; तथा श्राम्यति चश्चुः ; श्राम्यति श्रोत्रम् । अथेममेव 
सुर्यं प्राणं न अश्रोन् न प्राप्रवान्मृष्युः श्रमरूपी.- योऽयं 
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मध्यमः प्राणः तम् । तैनाद्यत्वेऽप्यश्रान्त एव स्वकर्मणि 

प्रबतैते | तानीतराणि करणानि तं ज्ञातुं दधिरे धृतवन्ति 

मनः; अयं वै नः अस्माकं मध्ये श्रेष्ठः प्रशस्यतमः 

अभ्यधिकः, यस्मात् यः संचरश्चासंचरंश्च न व्यथते, अथो 

न स्ष्यिति- हन्त॒ इदानीमस्यैव प्राणस्य सदे वयं रूपम- 

साम प्राणमात्मत्वेन प्रतिपशयेमहि-- एवं विनिधिलय ते एत्- 

स्थैव स्वे रूपमभवन् प्राणरूपमेव आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः प्रा- 

णत्रतमेव दधिरे अस्मद्रतानि न मृयोवीरणाय पर्याप्तानीति । 
यस्मास्राणेन रूपेण रूपवन्तीतराणि करणानि चलनात्मना 

स्वेन च प्रकाशचत्मना; न दि प्राणादन्यत्र चरनात्मकत्वो- 

पपत्तिः; चरनव्य।(पारपृूवकाण्येव {हि सव॑दा स्वञ्यापारेषु 

क््यन्ते-- तस्मान् एते वागादयः एतेन प्राणाभिधानेन 

अ!ख्यायन्ते अभिधीयन्ते-प्राणा इल्येवम् । य एवं प्राणा- 

स्मतां सवैकरणानां वेत्ति प्राणशब्दाभिधेयत्वं च, तेन ह 

वाव तेनैव विदुषा तत्छुरमाचक्षते रौकिकाः, यस्मिन्छुले 

स विद्वान् जातो भवति-- तर्छररं विद्वन्नाम्नैव प्रथितं भव- 

ति-अमुष्येदं कुखमिति-यथा तापय इति । य एवं यथोक्तं 

वेद् वागादीनां प्राणरूपतां प्राणाख्यत्वं च, तस्यैतत्फलम् । 

किच यः कश्चित् उ ह एवंविदा प्राणात्मदारीना स्पर्धत. त- 
॥। 
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त्मातिपक्षी सन् सः अस्मिन्नेव शरीरे अनुदयुष्यति शोषमु- 
पगच्छति ; अनुद्ुष्य हैव शोषं गत्वैव अन्ततः अन्ते न्रि- 

यते, न सहसा अनुपद्रुतो म्रियते । इत्येवमुक्तमध्यात्मं 

प्राणात्मदश्येनमिति उक्तोपसंहारः अधिदैवतप्रदशेनार्थः ॥ 

अथाधिदैवतं ज्वरिष्याम्येवाहमित्यः 

“ भिदैप्रे तप्स्थाम्यहमिव्यादित्यो मास्या. 
म्यहामिति चन्द्रमा एवमन्या देवता य- 
धादैवत५ स यथैषां प्राणानां मध्यमः 

प्राण एवमेतासां देवतानां वायुस्लेपच- 
न्ति ह्यन्या देवता न वायुः सैषानस्त- 
मिता देवता यद्वायुः ॥ २२॥ 

अथ अनन्तरम् अधिदैवतं देवता विषयं दशौनमुच्यते । 

कस्य देवताविरोषस्य व्रतधारणं श्रेय इति मीमांस्यते । 

अध्यात्मवत्सर्वम् । उवङ्िष्याम्येवाहमिलयन्निदैप्रे ; तप्स्याम्यह- 

म्ियादिलयः; भास्याम्यहमिति चन्द्रमाः; एवमन्या देवता 

यथादैवतम् । सः अध्यात्मं वागादीनामेषां प्राणानां मध्ये 

मध्यमः प्राणो मृत्युना अनाप्तः स्वकर्मणो न प्रच्यावितः 

स्वेन प्राणव्रतेनाभम्रत्रतो यथा, एवम् एतासामग्न्यादीनां 
1 
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देवतानां वायुरपि । म्छोचन्ति अस्तं यन्ति स्वकर्मभ्य 

डपरमन्ते- यथा अध्यात्मं वागादयोऽन्या देवता अ- 

ग्न्याद्याः; न वायुरस्तं याति- यथा मध्यमः प्राणः; 

अतः सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायुः योऽयं वायुः । 
एवमश्यात्ममधिदैवं च मीमांसित्वा नि्धारितम्- प्राणवा- 
य्वात्मनोव्रैतममस्नमिति ॥ 

अथैष शोको जवति यतश्चोदेति सु- 

्योऽस्तं यच्च च गच्छतीति प्राणाद्वा एष 

उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देवाशकरिरे धम- 

सण्वाद्य स उश्च इति यद्वा एतऽसुद्य- 
भियन्त तदेवाप्यद्य कुवन्ति । तस्मादेक 
मेव वतं चरेत्पाण्याचैवापान्याच नेन्मा 
पाप्मा स्बत्युराप्नुवदिति यद्यु चरेत्समा- 

पिपयिचेत्तनो एतस्यै देवतायै सायुज्य ९ 
सलोकतां जयति ॥ २३॥ 

इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 

अथेतस्यैवार्थस्य प्रकाशकः एष शोको मनच्रो भवति । 
यतश्च यस्माद्रायोः उदेति उद्रच्छति सूयः, अध्यात्मं च 
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चक्षुरात्मना प्राणात््- अस्तं च ' यत्र वायौ प्रणि च 

गच्छति अपरसंध्यासमये स्वापसमये च पुरुषस्य तं 

देवाः तं धर्म देवाः चक्रिरे धृतवन्तः वागाद्योऽगन्याद्- 

यश्च प्राणव्रतं वायुत्रतं च पुरा विचायं । स॒ एव अद्य 

इदानीं श्वोऽपि भविष्ययपि काङे अनुवेते अनुचर्बि- 

षप्रते च देवैरिलयभिभ्रायः । तत्रेमं मन्त्रं संक्षेपतो व्या- 

चष्टे ब्राह्मणम्-- प्राणाद्वा एष सुर्यं उदेति प्राणेऽस्तमेति । 

तं देवाश्चक्रिरे धर्म स एवाद्य स उ श इयस्य कोऽथ इत्यु- 

च्यते--यत् तरै एते .त्रतम् अमूर्हि अयुभ्मिन्कारे वागाद्- 

याऽगन्यादयश्च प्राणव्रतं वायुत्रतं च अध्रियन्त, तदेवाद्यापि 
कुवन्ति अनुवतंन्ते अनुवर्सिष्यन्ते च ; तरतं तयोरभग्नमेव । 
यत्तु वागादित्रतम् अग्न्यादिन्रतं च तद्धम्नमेव, तेषाम् । 

अस्तमयकाडठे स्वापके च वायौ प्राणे च निम्टयुक्तिद्दी- 

नावे. । अथेतदन्यत्रोक्तम-- ‹ यदा तरै पुरुषः स्वपिति प्रा- 

णं तर्हिं वागप्येति प्राणं मनः प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्र 

यदा प्रबुध्यते श्राणादेवाधि पुनजांयन्त इलयध्यात्ममथाधि- 

दैवतं यदा बा अश्चिरलुगच्छति वायुं तद्यनूद्ाति तस्मा- 
देनञुदवासीदिलयाहुवायुं हयनूद्वाति यदादिलयोऽस्तमेति वा- 

युं तहिं प्रविशति वायुं चन्द्रमा वायौ दिश्चः प्रतिष्ठि- 
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ता वायोरेवाधि पुनजौथन्ते' इति । यस्मात् एतदेव 
तरतं वागादिषु अग्न्यादिषु च अनुगतं यदेतत् वायोश्च 
प्राणस्य च परिस्पन्दात्मकत्वं स्वैः देवैरनुबल्यैमानं अतम~ 

तस्मात् अन्योऽप्येकमेव व्रतं चरेत् ; किं तत्? प्राण्यान् 

प्राणनव्यापारं कुयात् अपान्यात् अपाननव्यापारं च; न 

हि प्राणापानव्यापारस्य प्राणनापाननछङक्षणस्योपरमोऽस्ि ; 

तस्मात्तदेव एकं व्रतं चरेत् हितेन्द्रियान्तरव्यापारम्-- नेन 

मामां पाप्मा मृत्युः श्रमरूपी आप्ुवत आप्नुयात्- नेच्छ- 

ब्दः परिभये- यद्यहमस्माद्रतास्रच्युतः स्याम् , भस्त एवाहं 

मत्युनेत्येवं तरस्ता धारयेत्प्राणव्रतमियभिप्रायः । यदि कदा- 

चित उ चरेत् प्रारभेत प्राणत्रतम्, समापिपयिषेत् समाप- 

यितुमिच्छेत् ; यदि हि अस्माद्रतादुपरमेत प्राणः परिभूतः 

स्यात्त देवाश्च ; तस्मात्समापयेदेव । तन उ तेन अनेन त्रतन 

प्राणात्मप्रतिपत्त्या सवेभूतेषु-- वागादयः अग्न्यादयश्च 

मदात्मका एव, अहं प्राण आत्मा सर्वपरिस्पन्दकृत् एवं 

तेनानेन व्रतधारणेन एतस्या एव प्राणदेवतायाः सायुभ्यं 

सयुग्भावम् एकार्मत्वं सखोकतां समानलोकतां वा एकस्था- 

नत्वम्- विज्ञानमान्यापेक्षमेतत्- जयति प्राप्नोतीति ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 
ओः 



षष्ठं बह्मणम् ॥ 

च्रथवा हदं नाम रूपं कमे तेषां नान्नां 
वागित्येतदेषाभुक्थमतो हि सर्वाणि ना- 

, मान्युत्तिष्ठन्ति । एतदेषा९ समेतद्धि स 
वैनीमाभिः सममेतदेषां ब्रह्मेतद्धि सवौ. 
णि नामानि बिभर्ति ॥ १॥ 

यदेतदविद्याविषधत्वेन प्रस्तुतं साध्यसाधनलक्षणं व्या- 
कतं जगत् प्राणात्म्राप्यन्तोत्कषवदपि फलम् , या चैतस्य 
व्याकरणास्रागवस्था अव्याकृतशव्द्वाच्या-वृक्षवीजवत् स- 
वेमेतत् त्रयम् ; किं तश्रयमि्युच्यत-- नाम रूपं कम चेति 
अनात्मैव- न आत्मा यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्य ; तस्मादस्मा- 
्विरयेतेत्येवमथेः त्रयं वा इलयाद्यारम्भः । न ह्यस्मात् अ- 

नात्मनः अन्यावृत्तचित्तस्य आत्मानमेव लोकम् अहं ब्रह्मा- 

स्मीत्युपासितुं बुद्धिः प्रवतेते, बाह्यप्रयगात्मप्रृ््योर्विरोधा- 

त् । तथा च काठके-- ‹ पराचि खानि व्यवृणत्खयेभूम्त- 
स्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन् । कशिद्धीरः प्रयगात्मानमै- 
क्षदाब्त्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन ` इलयादि ॥ 
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कथं पुनः अस्य व्योकृतान्याक्तस्य क्रियाकारकरूरा- 
त्मनः संसारस्य नोमरूपकर्मात्मकतैव, न पुनरात्मत्वम्- 
इव्येतत्सं भावयितुं शक्यत इति । अत्रोच्यते-- तेषां नाम्नां 
यथोपन्यस्तानाम्-- वागिति शाब्दसामान्यसुच्यते, °य: कश्च 
शब्दो वागेव सा इत्युक्तत्वात् वागित्येतस्य शब्दस्य यो 
अथः शब्दसामान्यमात्रम् एतत् एतेषां नामविशेषाणाम् उकं 
कारणम् उपादानम् , सैन्धवक्वणकणानामिव सैन्धवाचलः ; 
तदाह-अतो हि अस्मान्नामसामान्यात् सर्वाणि नामानि यज्ञ- 

दत्तो देवदत्त इयेवमादिप्रविभागानि उन्तिष्ठन्ति उत्पद्यन्ते 
प्रविभज्यन्ते, छवणाचङादिव कवणकणाः ; कार्य च कारणे- 

नाव्यतिरिक्तम् । तथा विज्ेषाणां च सामान्येऽन्तभावत्-- 
कथं सामान्यविदोषभाव इति-- एतत् शब्दसामान्यम् 
एषां नामविज्ेषाणाम् साम, समत्वात्साम, सामान्यमि- 
यथः; एतत् हि यस्मात् सर्वैनांमभिः आत्मविशेवैः स- 
मम् । किंच आत्मलाभाविङषाञ्च नामविशेषाणाम्--यस्य 
च यस्मादात्मकामो भवति, स तेना्रविभक्तो दृष्टः, यथा 

घटादीनां मदा; कथं नामविशेषाणामात्मलाभो वाच इत्यु- 

च्यते-- यत एतदेषां वाक्शब्द्वाच्यं वस्तु ब्रह्म आत्मा, 
ततो ह्यात्मलाभो नाम्नाम् , शब्दव्यतिरिक्तस्वरूपानुपपत्तेः ॥ 

8. ए. ए. 14 
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तस्पमतिपादयति-एतत् शब्दसामान्यं हि यस्मात् शाब्दविशे- 

घान् सर्वणि नामानि बिभर्ति धारयत्ति स्वरूपप्रदानेन । 

एवं काथैकारणत्वो पपत्तेः सामास्य विह्ोषोपपनत्तः आत्मप्रदा- 

नोपपत्तेश्च नामविशेषाणां शब्दमात्रता सिद्धा । एवमुत्तर. 

योरपि सर्वं योऽयं यथोक्तम् ॥ १ 

. अथ रूपाणां चक्ुरित्येतदेषाखुक्थ- 
€ 

मतो हि सर्वाणि रूपाप्युत्तिषठन्त्येतदे- 
(3 भे {~ भ क _ # 

चा सामेतद्धि सवे सर्पः सममतदषां 
© 

ब्रह्यतद्धि सबीणि रूपाणि विमतिं ॥ २॥ 

अथेदानीं रूपाणां सितासितप्रथतीनाम्- चक्षुरिति चष्ु- 

धिषयसामान्यं चक्षु:शब्दाभिधेयं रुपसामान्यं प्रकातरयमा- 

त्रमभिधीयते । अतो हि सबीणि रूपाण्युत्तिष्ठन्ति, एतदेषां 

साम , एतद्धि सर्वै रूपैः समम् › एतदेषां ब्रह्म, एतद्धि स- 

बाणि इूपाणि बिभति ॥ 
€ = ० ङः 

अथ कमणामात्मेत्यतदषास्चुक्थमता 
€. © ण्यु (जा 

हि सवाणि कमोण्यु्तिष्टन्त्यतदषा सा 
€ = क $ 

नैतद्धि स्वैः कमेभिः सममेतदेषां ब्रद्यै- 
पणि € क [व 

तद्धि सवीणि कमोणि बिभति तदेतच्- 
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५ सदेकमथमात्मातमो एकः सन्नेतच्चयं 

तदेतदश्ल सत्येन च्छन्नं पाणो वा 

अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राण- 

इछल्नः ॥ 

इति षष्ठं ब्रह्मणम् ४ 

अथेदानीं सवैकमैविशेषाणां मननदशनात्मकानां चल- 

नात्मकानां च क्रियासलामान्यमात्रेऽन्तमौव उच्यते ; कथम् ; 

सर्वेषां कर्मविशेषाणाम् , आत्मा शरीरम् सामान्यम् आत्मा 

त्मनः क्म अत्मित्युच्यते ; आत्मना हि शरीरेण कमे 

करोति~- इत्युक्तम् ; शारीरे च सै कमौमिन्यज्यते ; अतः 

तात्स्थ्यात् तच्छब्दं कर्म-- कमसामान्यमाच्रं स्वेषामु- 

क्थभिलयादि पूवैवत । तदेतद्यथोक्तं नाम रूपं कमे त्रयम् 

इतरेतराश्रयम् इतरेतराभिव्यक्तिकारणम् इतरेतरप्रखयम् सं- 

हतम् त्रिदण्डयिष्टम्भवत्- सत् एकम । केनात्मनैकत्वमि- 

सयुच्यते-- अयमात्मा अयं पिण्डः कायंकरणात्मखेषातः 

तथा अन्नत्रये व्याख्यातः-* एतन्मयो वा अयमात्मा ` इलया- 

दिना; एवावद्धीदं सर्वै व्याकृतमव्याकृतं च यदुत नाम 

ख्पं कर्मेति; आत्मा ड एकोऽयं कायेकरणमंघातः सन् 
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अध्यात्माधिभूताधिदैवभावेन व्यवस्थितम् एतदेव त्रयं नाम 

रूपं कर्मेति । तदेतत् वक्ष्यमाणम् ; अमृते सत्येन च्छनन- 
मित्येतद्च वाक्स्याथैमाह-- प्राणो वा अभृतम् करणात्मकः 

अन्तरुपष्टम्भकः आत्मभूतः अगतः अविनाक्षी; नामरूपे 

सत्य कायात्मके शरीरावस्थे ; क्रियात्मकस्तु प्राण; .तयो- 

ङपष्टम्भकः बाह्याभ्यां रारीरात्मकाभ्यामुपजनापायधर्मिभ्यां 

मत्यौभ्यां छन्नः अभ्रकाज्ञीकृतः । एतदेव संसारसतत््वमवि- 

द्ाविषयं प्रदितम् ; अत उर्ध्वं विद्याविषय आत्मा अधि- 

गन्तम्य इति चतुथं, आरभ्यते ॥ 

इति भ्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यस्य 

भीगो विन्द भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 

प्रथमोऽध्यायः ॥ 

क 



| 
क्ल 

रृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम् | 
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------------ 
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॥ हितीयोऽध्यायः । 

धी 

((सत्येवोपासीत; तदन्वेषणे च 
| सवेमन्विषटं स्यात्; तदेव च अत्त- 

तत्तवं स्ैस्मात् प्रेयस्त्वादन्वेष्टग्यम्- 
आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति- आ 

व्मतत््वमेकं विद्या्िषयः । यस्तु भेद- 

दृष्टिविषयः स:- अन्योऽसावन्यो ऽह- 

मस्मीति न स वेदेति- अविद्याविषयः। ' एकवैवानुद्रष्न्यम् ' 
° मृत्याः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ' इयेवमा- 
दिभिः प्रविभक्त विद्याविद्याविषयौ सर्वोपनिषत्सु | तत्र 
च अविद्याविषयः सव एव साध्यसाधनादिभेद िशेषविनियो- 
गेन व्याख्यातः आ! तृतीयाध्यायपरिसमप्रिः । स च व्या- 
ख्यातोऽविध्याविषयः सवे एव द्विपरकारः-- अन्तःप्राण 
उपष्टम्भको गृहस्येव स्तम्भादिखक्षणः प्रकाङकोऽपूतः, बा- 
हश्च कायेरक्षणोऽप्रकाराक उपजनापायधर्मकः तृण- 
डुशबत्तिकासमो गृहस्येव सलयशब्दवाच्यो म्लः; तेन 
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अमृतशब्द्वाच्यः प्राणः छन्न इत्ति च उपसंहृतम् । स 

एव॒ च प्राणो बराह्याधारभेदेष्वनेकधा * विस्तृतः । प्राण 

एको देव इत्युच्यते । तस्यैव बाह्यः पिण्ड एकः साधा- 
रणः-- चिराद् वैश्वानरः आत्मा पुरुषविधः प्रजापतिः कः 

दिरण्यगभैः - इत्यादिभिः पिण्डप्रधानैः शब्दैराख्यायते सू- 
यो दिप्रविभक्तकरणः । एकं च अनेकं च ब्रह्म ` एत।वदेव, 

नातः परमस्ति प्रयेकं च शरीरमभेदेषु परिसमाप्नं चेतनावत् 

कतृ भोक्तु च-इति अविद्याविषयमेव आत्मत्वेनोपगतो गा- 

गयो ब्राह्मणो वक्ता उपस्थाप्यते । तद्विपरीतात्मदटक् अजातकन्ुः 

श्रोता । एवं हि यतः पूवैपश्चसिद्धान्ताख्यायिकारूपेण समप्य- 

माणोऽथेः श्रोतुश्चित्तस्य वश्चमेति ; विपर्यये हि तकशा 

खवत्केवरायौनुगमवाक्यैः समप्यैमाणो दुर्विज्ञेयः स्यात् 
अलयन्तसुक्ष्मत्वाद्रस्तुनः ; तथा च काठके- “श्रवणायापि 

बहुभिर्यो न कभ्यः' इव्यादिवाक्यैः सुसंस्कृत दे बबुद्धिग- 
म्यत्वं सामान्यमात्रबुद्धथगम्यस्वं च समप्रपच्चं दर्दितम्; 
° आचार्यवान्पुरुषो वेद् › ' आचायाद्धैव विद्याः इति च 

च्छान्दोग्ये ; ! उपदेक््यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदृक्चिनः 

इति च गीतासु; इहापि च शाकल्ययाज्ञवल्क्यसंवादेना- 

तिगह्रत्वं महता संरम्भेण ब्रह्मणो वक््यति-- तस्मात् 
[॥ 
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श्लिष्ट एव आख्यायिकारूपेण पूर्वेपक्षसिद्धान्तरूपमापाय 

वस्तुसमर्पणाथे आरम्भः । आचार विध्युपदेशा्थश्च-- एव- 
माचारवतोवेक्तृश्रोत्रोराख्यायि काजुगतोऽर्थोऽवगम्यते । केव- 

छतकबुद्धिनिषेधाथां च आख्यायिका, नैषा तर्केण मति- 

रापनेया' (न तफंशाखद्ग्धाय ` इति श्रुतिस्खरतिभ्याम् । 
श्रद्धा च ब्रह्मविज्ञाने परमं साघनमिल्याख्यायिकार्थः; तथा 

हि गाग्याजातराञ्वोरतीव श्रद्धाल्ुता दश्यत आख्यायिकोा- 

याम ; । श्रद्धावार्हमते ज्ञानम ` इति च स्मृतिः ॥ 

ॐ । इसबाराकिहानुचानो गाग्ये 
आस सर हावाचाजातङ्ान्रुं कायं जह्य 

ते वाणीति स हावाचाजातरान्रुः सह- 

स्रमेलस्यां वाचि दद्मो जनको जनक 

इति वै जना धावन्तीति ।॥ १॥ 

तत्र पवेपश्नवादी अविद्याविषयन्रह्मवित् दप्रवालाकिः- 
हप्तः गर्वितः असम्यग््रह्यवित्त्वादेव- बलाकाया अपत्यं 

बालाकिः, दप्रश्चासौ बालाकिश्चेति दप्रवालाकिः, ह-शब्द 

रेतिद्यार्थं आख्यायिकायाम् , अनूचानः अनुवचनसमथेः 

वक्ता वाग्मी, गार्ग्यो गोत्रतः, आसर बभूव कचित्काल- 
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विशेषे । स होवाच अजातशत्रुम् अन्नातशन्रुनामानम् काश्यं 
काशिराजम् अभिगस्य-- ब्रह्म ते व्रवाणीति ब्रह्मते तुभ्यं 
ज्रवाणि कथयानि । स एवमुक्तोऽजातशत्रुरुवच-- सदस 
गवां दद्यः एतस्यां वाचि-- यां मां भ्रयवोचः जह्य ते त्र 

वाणीति, तावन्मात्रमेव गोसहखप्रदाने निमित्तमियभि- 

प्रायः । साक्षाद्रह्यकथनमेव निमित्तं कस्मान्न पिक््यते सह- 

सदाने, ब्रह्म ते ब्रवाणीति इयमेव तु वाक् निमित्तमयेक्ष्यत 
इत्युच्यते-- यतः श्रुतिरेव राज्ञोऽभिभ्रायमाह- जनको 
दाता जनकः श्रोतेति च एतस्मिन्वाक्यद्वये पदद्वयमभ्य- 

स्यते जनको जनक इति ; वै-शब्दः प्रसिद्धावद्योतना्थैः ; 
जनको दित्सुजेनकः दयश्रूषुरिति ब्रह्म शुश्रूषवो विवक्षवः 

प्रतिजिघृक्षवश्च जनाः धावन्ति अभिगच्छन्ति; तस्मात् त- 

त्स्व मय्यपि संभावितवानसीति ॥ 

स हावाच गाग्यौय एवासावादि- 

त्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजानक्ान्रुमी मैलस्मिन्संवदिष्ठा 

अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां सूधौ राजेति 
वा अहमेतसुपास इति स य एतमेवसु- 
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पास्तेऽतिछठाः सवषां भूतानां सूधौ राजा 
भवति ॥ २०॥ 

एवं राजानं शश्रूुम् अभियुखीमभूतं स होवाच गाग्यैः 

-- य एव असौ आदिले चक्षुषि च एकः अभिमानी 
चष्ुद्धीरेण इह हृदि प्रविष्टः अहं भोक्ता कतौ चेलयव- 

स्थितः- एतमेव अहं ब्रह्म पहयाभि अस्मिन्कार्यकरणसं- 

घाते उपासे ; तस्मात् तमहं पुरुषं ब्रह्म तुभ्यं ब्रवीमि 

उपास्स्वेति । स एवमुक्तः प्रद्युवाच अजातशत्रुः मा मेति 
हस्तेन विनिवारयन्- एतस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञेये मा संव- 

दिष्ठा: ; मा मेलयाबाधनार्थं द्विवेचनम्- एवं समाने विज्ञा- 

नविषय आवयोः अस्मान विज्ञानवत इव दशैयता बाधिताः 

स्यामः, अतो मा संवदिष्ठाः मा संवादं कार्षीः अस्मिन्त्र- 

ह्मणि ; अन्यञ्चल्ानासि, तद्भह्य वक्तुमर्हसि, न तु यन्मया 

ज्ञायत एव । अथ चेन्मन्यसे- जानीषे त्वं ब्रह्ममात्रम् , 

न तु तद्धिशेषेणोपासनफटानीति-- तन्न मन्तव्यम् ; यतः 

सर्वमेतत् अहं जाने, यद्भवीषि; कथम् ? अतिष्ठाः अतीय 

भूतानि तिष्ठतीलयतिष्ठाः, सर्वेषां च भूतानां मूधो शिरः 
राज्ञति व्ै- राज्ञा दीप्निगुणोपेतत्वात् एतौधिशेषणैर्विशिष्ट- 
मेतद्भ्य अस्मिन्का्ैकरणसंघाते कठ भोक्त चेति अहमे- 
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तञुपास इति ; फरमप्येवं विशिष्टोषासकस्य-स य ॒एतमे- 
वसुपास्त अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूधा राजा भवति 
यथागुणोपासनमेव हि फलम् ; ' तं यथा यथोपासते तदेव 
अवति" इति श्रुते 

स होवाच गारग्यो य एवासौ चन्द 
, पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति सहा 
वाचाजातश्ा्मौ सेतस्मिन्संवदिष्टा 
हन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अह- 
मेतखुपास हति स य एतमेवसुपास्तऽ- 
हरहदं सखुलः पसखुलो मवति नास्यान्नं 
क्षीयत ॥ ३॥ 

संवादेन आदिल्यनह्यणि प्रलाख्यातेऽजातश्ञन्रुणा चन्द्रम- 
सि ब्रह्मान्तरं प्रतिपेदे गार्ग्यः । य एवासौ चन्द्रे मनासि 
च एकः पुरुषो भोक्ता कतौ चेति पूर्ववद्धिशेषणम् । बृहन् 
महाने पाण्डरं शुद्धे वासो यस्य सोऽयं पाण्डरवालाः, अ- 
प्डरीरत्वात् चन्द्राभिमानिनः प्राणस्य, सोमो राजा चन्द्रः, 
यश्चान्नभूतोऽभिपूयते छतात्मको यज्ञ, तमेकीकृत्य एतमेवाहं 
ब्रह्मोपासे ; यथोक्तगुणं य उपास्ते तस्य अहरह: सुतः सो- 
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मोऽभिषुतो भवति यज्ञ; प्रसुतः प्रहृष्टं सुतरां सुतो भवति 

विकारे- उभयविधयज्ञानुष्ठानसामर्थ्य भवतीयथेः ; अन्न 

च अस्य न क्षीयते अन्नात्मकोपासकस्य ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवासौ विद्युति 

"पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवा- 

चाजातङ्रान्रुमी मेतस्मिन्सं बदिष्टास्तेज-. 
स्वीति वा अहमेलसघुपास इति स य 

एतमेवसुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेज- 

स्विनी हास्य प्रजा भवति॥ ४॥ 

तथ। विद्युति त्वचि हृदये च एका देवता; तेजस्वीति 
[+भ 

विशेषणम् ; तस्यास्तक्फलक्म-- तेजस्वी ह भवति तेजालि- 

नी हास्य प्रजा भवति- विद्युतां बहुत्वस्याङ्गीकरणात् आ- 

त्मनि प्रजायां च फर्बाहुल्यम् ॥ 

ख होवाच गार्ग्यो य एवायमाकारो 

पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स हो- 

चाचाजातशान्रुमौ सेतस्मिन्संवदिष्ठाः पू- 

णीमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास हति स 
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य एतमेवमुपास्त पथते परजया पद्युभि- 
नास्यास्माष्लोकात्प्रजोद्तेते ॥ ५ ॥ 
तथा आकाशे हृद्याकाशे हृदये च एका देवता; पूरणम् 

अप्रवतिं चेति विशेषणद्वयम् ; पूणैस्वविरेषणफलमिदम्- 
पूयते प्रजया पञ्चुभिः; अप्रवरतिविशेषणफलम्-- नाश्या- 

स्माह्ोकासमजे रतत इति, प्रजा संतानाविच्छित्तिः ॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायौ पुरुष 

एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचा- 

जालरातरुमी बैतस्मिन्संवदिष्ठा इन्द्रो चै- 
कुण्ठोऽपरालिना सेनेति वा अहमेतशु- 

पासडहइति भय एतमेवसुपास्ते जिष्णु 

हौपराजिष्णु मवल्यन्यतस्त्यजायी ॥ ६ ॥ 

तथा वायौ राणे हृदि च एका देवता ; तस्या विेषणम्-- 

इन्द्रः परमेश्वरः, वैक्कण्ठः अग्रसह्यः, न परैङितपूर्वा अपरा- 
जिता सेना- मरुतां गणत्वप्रसिद्धेः; उपासनफलमपि-- 
जिष्णुं जयनशीखः अपराजिष्णु; न च परौरजितस्वभावः 
भवति, अन्यतस्यजायी अन्यतम्ब्यानां सपन्नानां जयनक्षीढो 
भवति ॥ 



क. ८.| प्रथमोऽध्यायः | २२३ 

स होवाच गाग्यों य एवायमघ्नौपु- 

रुष एतमेवपहं ब्रह्मोपास इति स होवा. 

चाजातशान्नुमो मैतस्मिन्संवदिष्ठा विषा 
सददिरिति वा अहमेतसुपास इति स 

य॒ एतमेवसुपास्ते विषासहिहैे भवति 
विषासहिहांस्य प्रजा भवति ॥ ७॥ 

अग्नौ बाचि हृदि च एका देवता; तस्या विदोषणम- 

विषासाहः मषायता परषाम् अग्रबाहूल्यात फटबाहूल्य 

पूकेवत् ॥ 

म होवाच गाग्यों य एवायमष्ड् पुरः 
च एतमवाहं ब्रह्मापास इति स हावाचा- 

जातकान्नुमौ नैतस्मिन्संवदि्ठाः प्रतिरूप 
इति वा अहमेतञ्ुपास इति स य एत- 

मेवसुपास्ते प्रतिरूप दैवैनसुपगच्छति 

नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपोऽस्माल्ञायते ॥ 

अप्सु रेतसि हृदि च एका देवता; तस्या विशेषणम- 

प्रतिरूपः अनुरूपः शरुतिस्मृयप्रतिकरूख इत्यथः ; फल्म्- 
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प्रतिरूपं श्रुतिस्मृतिञ्चासनाचुरूपमेव . एनञुपगच्छति प्राप्रोति 
न विपरीतम् , अन्यज्च-अस्मात् तथाविध एवोपजायते ॥ 

स होवाच गायों य एवायमाव्ो पु- 
रूष एतमेवाहं जह्योपास इति स होवा- 
चाजातशानरुमा मैतस्मिन्संवदिष्ठा रोचिः 

` ष्णुरिति वा अहमेतमुपास इाति स य 
एतमेवङुपास्ते रोचिष्णु भवति रोच 
ष्णुहास्य प्रजा भवत्यथो यैः संनिगच्छ 
ति सवां \स्तानतिरोचते ॥ ९ ॥ 

आदरे भ्रसाद्स्वभावे चान्यत्र खङ्गादौ, हार्दे च सत्त्व 
छद्धिस्वामाव्ये च एका देवता ; तस्या विशेषणम-- रोचि- 
ष्णुः दी्निस्वभावः; फं च तदेव, रोचनाधारबाहुल्या- 
त्फल्बाहूस्यम् ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवायं यन्तं प- 
अच्छन्द्ाऽनूदेल्यतमेवाहं ब्रह्मापास इति 
सख हावाचाजातरान्ुमा मैतस्मिन्संवदि 
छा असुरिति वा अहमेतसुपास इति 
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स य एतमेवमुप्रास्त स्वे ९ हैवास्मिंह्धोक 
आयुरेति नैनं पुरा कालात्प्राणो ज- 
हालि ॥ १०॥ 

यन्तं गच्छन्तं य एवायं शब्द्; पश्चात् पृष्ठतः अनूदेति, 
अध्यात्मं च जीवनहेतुः प्राणः-- तमेकीछल्याह ; असुः प्राणो 
जीवनहेतुरिति गुणस्तस्य ; फलठ्म्-- सवंमायुरस्मि्ीक 
एतीति- यथोपात्तं कर्मणा आयुः कर्मफर्परिच्छन्नकालात् 

पुरा पूर्व रोगादिभिः पीञ्यमानमप्येनं प्राणो न जहाति ॥ 

स होवाच गार्ग्यो य -एवायं दिष्षु 
पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स हो- 
वाचाजातशान्ुमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा दि- 
तीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति 

स य एतमेवमुपास्ते दितीयवान्ह भवति 

नास्माद्रणदिखद्यते ॥ ११ ॥ 

दिश्चु कणेयोः हृदि चैका देवता अश्िनौ देवाववियुक्त- 
स्वभावो ; गुणस्तस्य द्वितीयवत््वम् अनपगत्वम् अविुक्तता 
चान्योन्यं दिश्ामश्चिनोश्च एवं धर्मित्वात्; तदेव च फङ- 

सपासखकस्य- गणा विच्छेद द्वितीयवच्वं च ॥ 

8, ४७. ए. 15 ध 
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स होवाच गाग्यों य एवायं छायाः 

मयः पुरुष एतमवाहं ब्रह्मोपास इति स 

होवाचाजातरान्रुमी मेतस्मिन्संवदिष्टा 
खत्युरिति वा अहमतभुपास इति सय 

एतमेवमुपास्ते सब ९ हेवास्मिंह्ोक आः 
“ युरोति नैनं पुरा कालान्स्त्युरागच्छति ॥ 
छायायां बाह्ये तमसि अभ्यात्म च आवरणात्मकेऽज्ञाने 

हृदि च एका देवता, तस्या विश्ेषणम्- सत्यु: ; फलं स 
पृवेवत् › मृल्योरनागमनेन रोगादिपीडाभावो विरोष; ॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि 
पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स हो- 
वाचाजातशान्नुमी चैतस्मिन्संवदिष्ा आ- 
त्मन्वीति वा अहमेनमुपास इति सय 

एतमेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवव्यात्म- 
न्विनी हास्य परजा भवनि सह तूष्णी 
मास गाग्यैः ॥ १३॥ 
अत्मनि प्रजापतौ बुद्धौ च हृदि च एका देवता; 
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तस्याः आत्मन्वी आत्मवानिति विशेषणम् ; फल्म्- आत्म- 

न्वी ह भवति आतमचान्मवति, आत्मन्विनी हास्य प्रजा 

भवति, बुद्धिबहुरुत्वात् प्रजायां संपादनभिति विङेषः । स्वयं 

परिज्ञातस्वेन एवं कमेण प्रलाख्यतिषु ब्रह्मसु स॒ गाग्यैः 
क्षीणन्रह्मविज्ञानः अप्रतिभासमानोत्तरः तूष्णीमवाविशरा 
आस ॥ 

४०२ [8 ४०३ " 

स हावाचाजातरान्रुरतावन्नू ३ इवय 
(~~ क [# ज ̂> ताचद्धात नतावत्ता विदितं भवतीति स 

० ४ ~ 
हावाच गाग्य उपत्वा यातीति । १४॥ 

तं तथाभूतम् आलक्ष्य गार्ग्यं स होवाच अजातशात्रुः-- 

एताव २ इति- किमेतावद्भह्य॒नि्ञातम्, आहोस्विदधि- 

कमप्यस्तीति ; इतर आहू-एतावद्धीति । नैतावता विदितेन 

ब्रह्म विदितं भवतीवयाह अजातशत्रुः किमथै गर्विताऽसि 

ब्रह्म ते ब्रवाणीति । किमेतावद्विदितं विदितमेव न भवती- 

त्युच्यते १ नः फल्वद्िज्ञानश्रवणात् ; न चाथैवादत्वमेव बा- 

क्यानामवगन्तुं शक्यम् ; अपूषैविधानपराणि हि बाक्षयानि 

भर्युपासनो पदेशं रक्षयन्ते-- * अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानाम ' 
इत्यादीनि ; तद्तुरूपाणि च फङानि सवत्र श्रूयन्ते विम- 

क्तानि; अथवादत्वे एतद्समखसम् । कथं तर्हिं नैतावता 
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विदितं भवतीति १ नेष दोषः, अधित पिक्षत्वात्-- ब्रह्मो पदे- 

शा्थं हि शश्रषवे अजातशल्लवे अमुख्यत्रह्मवित् गाग्यैः प्र. 
त्तः; स युक्त एव सुरूयत्रह्मविदा अजातशत्रुणा अमुरूयन्रह्म- 

विद्राग्यो वक्तुम्- यन्मुख्यं ब्रह्म वक्तुं भवृत्तः त्वं तत् न जा. 
नीष इति ; यद्यञ्ुख्यब्रह्मविज्ञानमपि प्रल्याख्यायेत, तदा एताव- 
तेति न ब्रयात् , न किंचिञ्ज्ञातं त्वयेत्येवं ब्रयात् ; तस्माद्वन्ति 

एतावन्ति अविद्याविषये ब्रह्माणि ; एतावद्धिज्ञानद्रारत्वाञ्च पर- 
जह्यविज्ञानस्य युक्तमेव वक्तुम्- नैतावता विदितं भवतीति # 

अविध्याविषये विज्ञेयत्वं नामरूपकमार्मकत्वं च एषां तृती- 
येऽध्याये प्रदर्ितम् ; तस्मात् ‹ नैतावता विदितं भवति ` इति 

ज्ुवता अधिकं ब्रह्म ज्ञातव्यमस्तीति दुर्हितं भवति । तश्च 

अनुपसन्नाय न वक्तव्यभिलयाचारविधिज्ञो गाग्यैः स्वयमेव 
आह~- डप त्वा यानीति- उपगच्छानीति- स्वाम , यथान्यः 

शिष्यो गुरुम ॥ 

स होवाचाजातकानुः प्रतिलोमं चैत- 
द्यह्मह्मणः क्षलियसुपेयाद्रह्य मे वक्ष्य 

तीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं पा- 

णावादायोत्तस्थौ तौ ह पुरुष सखुस्तमा- 

 जग्मतुस्तमेतैनोमभिरामन्नयां चक्रे वृह- 
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न्पाण्डरवासः सोम राजनिति स नोत्त 

स्थौ तं पाणिनापेषं बोधयांचकार स हो- 
तस्थौ ॥ १५ ॥ 

स होवाच अजातशन्रुः--प्रतिरोमं विपरीतं चैतत् ; किं 

तत्? यद्भाह्मणः उत्तमवणेः आचार्यत्वेऽधिकृतः सन् क्षन्निय- 

मनाचायैस्वमावम् उपेयात् उपगच्छेत् शिष्यद्च्या- ब्रह्म भे 

वक्ष्यतीति; एतदाचारविधिक्ञाश्चेषु निषिद्धम् ; तस्मात् तिश 

त्वम् आचायं एव सन् ; बिज्ञपयिष्याम्येव त्वामहम् -य- 

स्मिन्विदित ब्रह्म विदितं भवति, यत्तस्मुख्यं ब्रह्म वेद्यम् । 

तं गार्ग्य सलल्नमारक््य विखम्भजननाय पाणौ हस्ते आ- 

दाय गृहीत्वा उत्तस्थौ उत्थितवान् । तौ ह गामम्याजातशत्रू 

पुरुषं सुभं राजगृहप्रदेशे कचित् आजग्मतुः आगतौ । तं 
च पुरुषं सुभं ध्राप्य एतेनौमभिः- बृहन् पाण्डरवासः 

सोम राजन्ियतैः- आमन्त्रयां चक्र । एवमामन्त््यमाणोऽपि 
ख सुरः नोत्तस्थौ । तम् अप्रतिबुद्यमानं पाणिना अषि- 

षम् आपिष्य आपिष्य बोधयांचकार प्रतिबोधितवान् । तेन 

स ह्त्तस्थौ । तस्माद्यो गार्ग्येणाभिप्रेतः, नासावस्मिञ्छरीरे 

कतो भोक्ता ब्रह्येति ॥ 

कथं पुनरिदमवगम्यते-- सुप्रपुरुषगमनतत्संबोधनलु- 
#। 
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त्थानैः गारग्याभिमतस्य ब्रह्मणोऽत्रह्मध्वं ज्ञापितमिति ? जाग- 
रितकाठे यो गाग्यांभिप्रेतः पुरुषः कतौ भोक्ता ब्रह्म सं. 
निहितः करणेषु यथा, तथा अजातश्ञवभिम्रेतोऽपि तत्स्वा- 
मी भ्रूलेष्विव राजा संनिदित एव; किं तु भ्ूयस्वा- 

भिनोः गाग्यीजातकाञ्वभिप्रेतयोः यद्धिवेकावधारणकारण्म् , 
तत्र संकीणेत्वादनवधरितवि्षम् ; यत् द्रष््वमेव भोक्तुः 
न दृश्यत्वम् › यञ्च अभोक्तुटश्यत्वमेव न ठु द्रषटत्वम्, तच्च 
उभयम् इह सखंकीणेत्वाद्धिविच्य दशेथेतुमश्ञक्यमिति सुभ- 
पुरुषगमनम् । ननु सुप्रेऽपि पुरषे विशिष्ठैनामभिरामन्त्रितो 
भक्तेव प्रतिपत्स्यते, न अभोक्ता- इति नैव निणैय; स्या 
दिति । न, निधौरितविशेषत्वाद्वाग्याभिप्रेतस्य-- यो हि 
सलयेन च्छन्नः भ्राण आत्मा अग्रतः वागादिषु अनस्तमितः 
निम्लोचत्छु, यस्य आपः शरीरं पाण्डरवासाः, यश्च अस 
पल्नत्वात् बृहन् , यश्च सोमो राजा षोडरकठः, स स्वव्या- 
पारारूढा यथानिज्ञौत एव॒ अनस्तमितस्वभाव आस्ते; न 
च अन्यस्य कस्यचिन्यापारः तस्मिन्काङे गार्ग्येणाभिप्रेयते 
तद्विरोधिनः; तस्मात् स्वनामभिरामन्त्रितेन प्रतिबोद्धन्यम् ; 

न च प्रयबरुध्यत; तस्मात् पारिशेष्यात् गा्याभिप्रेतस्य अभो- 
कृत्व ब्रह्मणः । भोक्तसवभावश्वेत् भु खीतैव स्वं विषयं प्रापम्; 

# 
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न हि दरधस्वभावः प्रकाशयिवृस्वभावः सन् वहिः वृणोर- 

पादि दाह्यं स्वविषयं प्राप्नं न दहति, प्रकारयं वा न प्रका- 

स्यति; न चेत् ददति प्रकाश्चयति वा प्राप्तं स्वं विषयम्, 

नासौ वह्निः दग्धा प्रकाश्चयिता वेति निश्चीयते; तथा असौ 

्राप्तरराड्दादिविषयोपठञ्धृस्वभावश्चेत् गारग्याभित्रेतः प्राणः, 

बहन्पाण्डरवास इत्येवमादिक्ब्दं स्वं विषयञुपरूमेत-- 

यथा प्रापनं वृणोखपादि बह्विः दहेत् प्रकाश्ये अव्यभि- 

चारेण तद्वन् । तस्मात् प्राप्रानां शब्दादीनाम् अप्रतिबोधात् 

अभोक्तृम्वभाव इति निश्चीयते; न हि यस्य यः स्वभावो 

निशितः, स तं व्यभिचरति कदाचिदपि; अतः सिद्धं प्रा 

णस्या भोक्तृत्वम् । संबोघनाथैनामविशेषेण संबन्धाग्रहणात् 
(~ (= १ [स 

अप्रतिबोध इति चेत्--स्यादेतत्-यथा बहुष्वासीनेषु स्व- 

नामविश्लेषेण संबन्धाग्रहणात् मामयं संबोधयतीति, श्ण्व- 
[5 9 ^ + 7 

न्नपि संबध्यमानः विशेषतो न प्रतिपद्यते; तथा इमानि 

बृहन्निलयवमादौीनि मम नामानीति अगृहीतसंबन्धत्वात् प्रा- 

णोन गृहणाति संबोधनार्थ शब्दम् , न तवविज्ञावृत्वादेव- 
[न भ ष् भ न् 

इति चेत्-- न, देवतामभ्युपगमे अग्रहणानुपपत्तेः ; यस्य हि 

चन्द्राद्यभिमानिनी देवता अध्यात्मं प्राणो भोक्ता अभ्युप- 

गम्यते, तस्य तया संव्यवहाराय विशेषनान्ना संबन्धोऽवशयं 
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अरहीतव्यः ; अन्यथा आह्वानादिविषये संव्यवहारोऽनुपपन्नः 

स्यात् । उ्यतिरिक्तपक्षेऽपि अग्रतिपत्तेः अयुक्तमिति चेत्- 

यद च प्राणव्यतिरिक्तो भोक्ता, तस्यापि ब्ृहज्िलयादिनामभिः 

संबोधने बहत्वादिनाभश्नां तदा तद्विषयत्वात् प्रतिपत्तियक्ता; 

न च कदाचिदपि बृहस्वादिशब्दैः संबोधितः प्रतिपद्यमानो 

इश्यते ; तस्मात् अकारणम् अभोक्दृत्े संबोधनाप्रतिपत्ति- 

रिति चेत-- न, तद्वतः तावन्मात्राभिमानानुपपत्तेः; यस्य 

प्राणव्यतिरिक्तो भोक्ता, सः प्राणादिकरणवान् प्राणी ; तस्य 

न प्राणदेवतामात्रऽभिमानः, यथा हस्ते ; तस्मात् प्राणनाम- 

संबोधने कृत्ल्ञाभिमानिनो युक्तैव अप्रतिपत्तिः, न तु प्राण. 

स्य -असाधारणनामसंयोगे ; देवतात्मत्वानभिमानाच्च आत्म- 

नः । स्वनामप्रयोगेऽप्यप्रतिपत्तिदशं नादयुक्तामिति चेत्-- 

सुधुप्रस्य यल्लौकिकं देवदत्तादि नाम तेनापि संबोध्यमानः 
कदाचिन्न प्रतिपद्यते सुषुप्रः; तथा ओओक्तापि सन् प्राणो न 

प्रतिपद्यत इति चेत्-- न, आत्मप्राणयोः सुपासुप्तत्ववि- 

शोषोपपत्तेः ; सुषुप्रत्वात् प्राणग्रस्ततया उपरतकरण आत्मा 

स्वं नाम प्रयुज्यमानमपि न प्रतिपद्यते; न तु तत् असु 

प्रस्य प्राणस्य भोक्तृत्वे उपरतकरणत्वं संबोधनाग्रहणं वा 

युक्तम् । अप्रसिद्धनामभिः संबोधनमयुक्तमिति चेत-- 
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सन्ति हि प्राणविषयप्णे प्रसिद्धानि प्राणादिनामानि; 

तान्यपोह्य अप्रसि द्ैकहत्वादिनामभिः संबोधनमयुक्तम् , छौ- 
किकन्यायापोहत् ; तस्मात् भोक्तुरेव सतः प्राणद्याप्रति- 

पत्तिरिति चेत्-- न देवताभ्रयाख्यानाथंतवात् ; केवरसं- 

बोधनमात्राप्रतिपत््यैव असुप्रस्य आध्यात्मिकस्य प्राणस्या- 
भोक्वृत्वे सिद्धे, यत् चन्द्रदेवताविषयै नामभिः संबोधनम् , 

तत् चन्द्रदेवता प्राणः अस्मिज्छरीरे भोक्तेति गाग्य॑स्य 

विश्ञेषप्रतिपत्तिनिराकरणा्थेम्; न हि तत् लौकिकनाश्ना 

संबोधने शक्यं कतुम् । प्राणभ्रल्याख्यानेनैव प्राणग्रसत्वात्क- 

रणान्तराणां प्रबृत््यनुपपत्तः भोक्वत्वाङ्कालुपपत्तिः । देव- 

तान्तसाभावाचं ; ननु अतिष्ठा इयाद्यात्मन्वीयन्तेन प्रन्थन 

गुणवदवताभेदस्य दुरितत्वादिति चेत्, न; तस्य प्राण एव 

एकत्वाभ्युपगमात् सवेश्रुतिषु अरनाभिनिदश्ंनेन, “ सयेन 

च्छन्नः' भ्प्राणो वा अगरृतम्` इति च प्राणबाह्यस्य 

अन्यस्य अनभ्युपगमात् भोक्तुः । (एष उ ह्येव सर्वे 

देवाः, कतम एको देव इति, प्राणः" इति च सबेदेवानां 

प्राण एव एकत्वोपपादनाच्च । नथा करणमेदेष्वनाशङ्का, 

देह भेदेभ्विव स्मृतिज्ञानेच्छादिप्रतिसंधानाचुपपत्तेः; न दहि 

अन्यदृष्टम् अन्यः स्मरत्ति जानाति इच्छति प्रतिसंदधाति 
॥ 1 



२३४ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये . ब्रा. १. 

वा; तस्मात् न करणभेद्विषया "मोक्तृत्वाराङ्का विज्ञान- 

माच्रविषया वा कदाचिदप्युपपद्यते । ननु संघात एवास्तु 
भोक्ता, किं व्यतिरिक्तकस्पनयेति-- न, अपेषणे विशेषद्- 
शनात्; यदि हि प्राणश्चरीरसंघातमान्नो भोक्ता स्यात् संघात- 
माब्नाविशेषात् सदा आपिष्टस्य अनापिष्टस्य च प्रतिबोषे 

विशेषो न स्यात्; संघातन्यतिरिक्ते तु पुनमोक्तरि संघात. 
संबन्धविशेषानेकत्वात् पेषणापेषणङ्तवेद नायाः सुखदुःख- 

मोहमध्यमाधमोत्तमकमेफङभेदो पपत्तेश्च विशेषो युक्तः; न तु 
संघातमात्रे संबन्धकम॑लभेदानुपपत्तेः विशेषो युक्तः; तथा 
शब्दादिपटुमान्धादिङृतश्च । अस्ति चायं विरोषः-- यस्मात् 
स्पशमात्रेण अप्रतिबुभ्यमानं पुरुषं सुप्तं पाणिना आपिषम् अ!- 
पिष्य आपिष्य बोधयांचकार अजातशनरुः । तस्मात् य: आ- 
पेषणेन प्रतिबुबुषे-- ज्वलन्निव स्फुरन्निव ऊुतश्िदागत इव 
पिण्डं च पू्ैविपरीतं बोधवचेष्टाकारविशेषादिमत्तेन आपाद्- 
यन् , सोऽन्योऽस्ति गाग्यौभिमतन्रह्यभ्यो व्यतिरिक्त इति 

सिद्धम् । संहतत्वाच्च पारार्योपपत्तिः प्राणस्य ; गृहस्य 
स्तम्भादिवत् शरीरस्य अन्तरुपष्टम्भकः प्राणः श्चरीरा- 

दिभिः संहत इलयवाचाम- अरनेमिवच्च, नाभिस्थानीय एत- 

स्मिन्सवेमिति च; तस्मात् गृहादिवत स्वावयवसमुदाय- 
^ 
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जातीयन्यतिरिक्ता्थं संहन्यत इलयेवम् अवगच्छाम । 
स्तम्भङुञ्यव्ृणकाष्ठौदिगृहावयवानां स्वात्मजन्मोपचयापच- 
यविनाशनामाछ्तिकायंधमेनिरपेश्चरन्धसत्तादि-तद्विषयद्रष्- 
भरोतृमन्वृविज्ञात्र्थत्वं द्वा, मन्यामहे, तस्संघातस्य च-- 
तथा .्राणाद्यवयवानां तत्संघात्तस्य च ॒स्वात्मजन्मोपचयाप- 

चयविनाशनामाङ्कतिकायेषमेनिरपे्वरन्धसत्तादि-तद्धिषयद्रू- 
टशरोकमन्त्विज्ञात्रथत्वं भवितु महतीति । देवताचेतनावत्वे 
समत्वाद्भुणभावानुपगम इति वचेत्-- प्राणस्य विरशिष्टैनाम- 

मिसामन्त्रणदशेनात् चेतनावत्त्वभभ्युपगतम् ; चेतनावत्त्वे 

च पारार्थ्योपगमः समत्वादनुपपन्न इति चेत्-- न निर- 

पाधिकस्य केवर्श्छ विजिज्ञापयिषितत्वात् फरियाकारकफरा- 

सकता हि आत्मनो नामरूपोपाधिजनिता अविद्याभ्यारो- 

पित्ता; तन्निमित्तो छोकस्य क्रियाकारकफङराभिमानलक्षणः 
संसारः; स निरूपाधिकात्मस्वरूपविद्यया निवर्तयितव्य 

इति तस्स्वरूपविजिज्ञापयिषया उपनिषद्ारम्भः- जह्य ते त्र 

वाणि ' ‹ तैतावतता विदितं भवति ' इति च उपक्रम्य ‹ एताव- 

दरे खल्वशरृतत्वम् ' इति च उपसंहारात् ; न च अतोऽन्यत् 

अन्तरा विवक्षितम् उक्तं वा अस्ति; तस्मादनवसरः सम- 

त्वाद्वुणभावानुपगम इति चोद्यस्य । विशेषवतो हि सोपाधि- 
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कस्य संव्यवहारार्थो गुणगुणिभावः; न विपरीतस्य; निर्- 

पाख्यो हि विजिज्ञापयिषितः स्वैस्यामूर्पनिषदि, ‹स एष 

नेति नेति ' इत्युपसंहारात् । तस्मात् आदिल्यादिज्रह्यभ्य 

एतेभ्योऽविज्ञानमयेभ्यो विखक्षणः अन्योऽस्ति विज्ञानमय 

इत्येतत्सिद्धम् ॥ ॥ 

, स होवाचाजातराचचु्यन्रेष एतत्खुसो- 
ऽभूद्य एष विज्ञानमयः पुरुषः कैष तद्ा- 

मूत्कुत एतदागादिति तदु ह न मेने 
गाग्यैः ॥ १६.॥ 

स॒ एवम् अजातक्षत्रुः व्यतिरिक्तात्मास्तित्वं प्रतिपाद्य 

गाग्येश्वाच-- यत्र यस्मिन्काङे एषः विज्ञानमयः पुरुषः 

एतत् स्वपनं सुपः अभूत् प्राक् पाणिपेषप्रतिबोधात्; वि- 
ज्ञानम् विज्ञायतऽनेनयन्तःकरणं बुद्धिः उच्यते, तन्मयः 
तत्प्रायः विज्ञानमयः; किं पुनस्तत्ायत्वम् £ तस्मिन्नुपर- 

भ्यत्वम् , तेन चोपङभ्यत्वम् , उपटरृब्धृत्वं चः; कथं पुन- 

मैयटोऽनेकाथैत्व प्रायाथेतैव अवगम्यते? ‹ स वा अयमा- 

त्मा बरह्म विज्ञानमयो मनोमयः" इयेवमादौ प्रायार्थं एव 

श्रयोगदशेनान॒परविज्ञानविकारत्वश्याप्रसि द्धत्वात् ‹य एष 

विज्ञानमयः ` इति च प्र्तिद्धबदनुवाद्ात् अवयवोपमार्थ- 
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योश्च अत्रासंभवात् पारिशेष्यात् प्रायाथेततैव ; तस्मात्त संक- 

ल्पविकस्पाद्य।त्मकरमन्तःकरणं तन्मय इत्येतत् ; पुरुषः, पुरि 
शयनात् | कैष तदा अभूदिति प्रजः स्भावविजिज्ञापयिषया 
प्राक् प्रतिबोधात् क्रियाकारकफलविपरीतस्वभाव आत्मेति 

कायीभावेन दिदश्चयिषितम् ; न हि प्राक्प्रतिबोधात्कमादिकायै 

सुखादि किंचन गृह्यते ; तस्मात् अकमेप्रयुक्तत्वात् तथास्वा-' 

भाव्यमेव आत्मनोऽवगम्यते-यस्मिन्स्वाभाव्ये ऽभूत् , यते 
स्वाभाव्यात्प्रच्युतः संसारी स्वभावविक्षण इति-- एतद्धि- 

वक्षया प्रच्छति गार्य प्रतिभानरहितं बुद्धिव्युत्पादनाय । केष 

तदामूत् , कुत एतदागात् इत्येतदु मयं 'गाग्येणेव ष्टव्यमा- 

सीत्; तथापि गाग्यंण न प्ष्टमिति नोदास्तेऽजातशचुः ; 

बोधयितव्य एवेति प्रवते, ज्ञापयिष्याम्येवेति प्रतिज्ञात- 

त्वात् । एवमसौ व्युत्पाद्यमानोऽपि गाग्यः- यत्रैष आत्माभूत 

्राक््रतिबोधात् , यतश्रैतदागमनमागात्~ तदुभयं न ब्युत्येदे 
वक्तुं वाश्रं वा--गार्ग्योहन मेने न ज्ञातवान् ॥ 

स होवाचाजातशानतुयेत्रेष एतत्सुसो 
ऽभूद एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां पा 

णानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽ- 

न्तद्धैदय आकाश्चास्तासमिज्छेते तानि यदा 
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गृह्णाल्थ हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम तदू- 
गृहीत एव प्राणो नवति गृहीता वाग्यु- 

हीतं चक्षुयहीत५ रोच गृहीतं मनः ॥ 

स होवाच अजातक्न्ुः विवश्िताथेसमपंणाय । यत्रैष 
एततसुपोऽभूशध एष विज्ञानमयः पुरुषः-- कैष तदाभूत्कुत 
एतदागादिति यदृष्रच्छाम, तत् शणु उच्यमानम्-- यत्रैष 

एतत्सुपोऽभूत् , तत् तदा तस्मिन्काङे एषां वागादीनां प्राणा- 

नाम् , विज्ञानेन अन्तःकरणगताभिव्यक्तिविशेषविज्ञानेन उ- 

पाधिखभावजनितेन, आदाय विज्ञानम वागादीनां खस्ठवि. 

षयगतसामर्थ्यं गृहीत्वा, य एषः अन्तः मध्ये हृदये हद्- 

यस्यै आकाश्चः- य आकाशशब्देन पर एव स्व॒ आत्मो- 

च्यठे- तस्मिन् स्वे आत्मन्याकाशे राते स्वाभाविकेऽसा- 

सारिके; न केवल आकाश एव, श्रुलन्तरसाम््यात- 

"सता सोस्य तदा संपन्नो भवति इति; लिङ्गोपाधि- 

संबन्धछतं विशेषात्मस्वरूपमुस्सञ्य अविशेषे स्वाभाविके 

आस्मन्यव केवछे वतत इत्यभिप्रायः । यदा शरीरे 
निद्रयाध्यक्तामुत्घ्रजति तदा अमौ स्वात्मनि वर्तत इति 
कथमवगम्यते १ नामप्रसिद्धधा; कामौ नामप्रसिद्धि- 
रिलयाह-- तानि वागादेर्विज्ञानानि यदा यरिमन्कारे गृहा 
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ति आदत्ते; अथ तद. ह एतत्पुरुषः स्वपितिनाम एत- 

न्नाम अस्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्धं भवति ; गौणमेवास्य नाम 

भवति ; स्वमेव आत्मानम् अपीति अपिगच्छतीति स्वपिती- 

त्युच्यते । सयं स्वपितीतिनामभ्रामिद्धथा आत्मनः संसारध- 
मेबिकक्षणं रूपमवगम्यते, न त्वत्र युक्तिरस्तीव्याशङ्कथाह-- 

तत् तत्न स्वापकाठे गृहीत एव प्राणो भवति; प्राण इति 

घ्राणेन्द्रियम् , वाग दिप्रकरणात् ; वागादि संबन्धे हि सति 

तदुपाधित्वादस्य संसारधर्मित्वं छक््यते ; वागादयश्च इपसं- 

हृता एव तदा तेन ; कथम् १ गृहीता वाक् › गृहीतं चक्षुः, 

गृहीतं श्रात्रम , गृहीतं मनः; तस्मात् उपसंहृतेषु वागादिषु 

क्रियाकारकफटात्मताभावात् स्वात्मस्थ एव आत्मा मवती- 

यवगस्यत ॥ 

स यच्रेतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य 
लोकास्तदुतव महाराजो मवत्युतव म- 
हान्राह्यण उतवोचावचं निगच्छति स 

यथा महाराजा जानपदान्गरहीत्वा स्व 

जनपदे यथाकामं परिवर्तेतैवमेवैष पएत- 

त्प्राणान्गरहीत्वा स्व शारीरे यथाकामं 

पारेवतेते ॥ १८ ॥ 
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ननु दश्चेनलक्षणायां खध्रावस्थाग्रां कायैकरणवियोगेऽपि 

संसारधरमित्वमस्य दृ श्यते- यथा चे जप्मरिते सुखी दुःखी 
बन्धुवियुक्तः शोचति मुह्यते च ; तस्मात् जोकमोहध्मवा- 

नेवायम् ; नास्य शोकमोहादयः सुखदुःखादयश्च कार्यक- 

रणसंयोगजनितश्रान्या अध्यारोपिता इति । न, मृषा 

स्वात्-- सः प्रकत आत्मा यत्र यम्मिन्काङे दशैनरुक्च- 

णया स्वप्न्यया स्वप्रवृत्या चरति वतेते, तदा ते ह अख 

लोकाः क्मफटडानि- के त? ततं तन्न उत अपि महाराज 

इव भवति; सोऽयं महाराजत्वमिव अस्य ठकः, न 

महाराजत्वमेव जागरित इव ; तथा महान्राह्मण इव, उत 

अपि, उच्चावचम्-उच्चं च देवत्वादि, अवचं च तियेक्त्वादि, 

उच्चमिव अवचमिव च~ निगच्छति मृषैव महाराज- 

स्वादयोऽस्य लोकाः, इव-शब्दभयागात् , व्यभिचारदश्ना् ; 

तस्मात् न बन्धुवियोगादिजनितश्चोकमोहादिभिः स्वप्ने संब- 
ध्यत एव ॥ 

ननु च यथा जागरिते जाभ्रत्कालाव्यभिचारिणो लोकाः, 

एवं खप्रेऽपि तेऽस्य महाराजत्वादयो खोकाः स्वप्रकारभा- 

विनः स्वभ्रकालाव्यभिचारिण आत्मभूता एव, न तु अति. 

द्याध्यारोपिता इति- ननु च जाग्रत्कायैकरणात्मत्वं देवता- 
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व्मल्वं च अविद्याभ्यारोपितं न परमार्थत इति व्यतिरिक्त 

विज्ञानमयात्मप्रर्शनेन प्रदश्षितम्; तत् कथं दृष्टान्तत्वेन 

स्वप्ररोकस्य सृत इव उल्ञीविष्यन् प्रादु म॑विष्यति- सव्यम् › 

विज्ञानमये व्यतिरिक्ते काथैकरणदेवतात्मत्वभददैनम् अबि- 

द्याध्यरारोपितम्- श्ुक्तिकायाभिव रजतत्वददेनम्- इयेत- 

स्खिध्यति व्यतिरिक्तात्मास्तित्वप्रद्शनन्यायेनैव, न तु तद्धि 

्यद्धिपरतयैव न्याय उक्तः इति-- असन्नपि दृष्टान्तः 

जाम्रत्कायकरणद्बतारमत्वदश्चे नछक्षणः पुनरुद्भाव्यते ; सर्वो 

हि न्यायः किंचिद्धिशेषमपेक्षमाणः .अपुनस्क्तीं भवति । 

न तावल्स्वग्नेऽनु मूतमहाराजत्वादयो लोका आत्मभूताः, 

आत्मनोऽन्यस्य जाप्रत्प्रतिबिम्बभूतस्य छोकस्य दश्चनात् ; 

महाराज एव तावत् व्यस्तसुपभासु प्रकृतिषु पयेङ्क शयानः 

स्वप्रान्पश्यन् उपसंहृतकरणः पुनरुपगतप्रकृतिं महाराज. 

भिव आत्मानं जागरित इव प्यति यात्रागतं भुला 

नमिव च भोगान्; न च तस्य महाराजस्य पयं 

श्यानात् द्वितीयः अन्यः प्रकृत्युपेतो विषये पयैटन्नहनि 
छोके प्रसिद्धोऽस्ति, यमसौ सुप्तः पश्यति; न च उपसंह- 

तकरणस्य रूपादिमतो दशेनमुपपद्यते; न च देहे देदान्त- 

रस्य तत्तुल्यस्य संभवोऽस्ति; देषस्थस्यैव हि स्वप्रदशेनम् । 
॥। 

8. 8. ए, 16 
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ननु पर्यङ्क श्षयानः पथि परवृत्तमात्मानं पश््यति-न बहिः 

स्वप्रान्पश्यतीस्येतदाह-- सः महाराजः, जानपदान् जनपदे 

मवान् राजोपकरणभूतान् श्रुलानन्यांश्च, गृहीत्वा उपादाय, 

स्वे आत्मीय एव जयादिनोपाजिते जनपदे, यथाकामं यो 

यः कामोऽस्य यथाकामम् इच्छातो यथा परिवर्तेतेवयर्थः; 

एवमेव एष विज्ञानमयः, एतदिति क्रियाविशेषणम् , प्राणा- 

न्गृहीत्वा जागरितस्थानेभ्य उपसंहृ, स्वे शरीरे स्व एव 

देहे न बहिः, यथाकामं परिवतेते- कामकमभ्याजुद्धा सिताः 

पूवोलुभूतवस्तुसदशीवांसना अनुभवतीत्यथेः । तस्मात् स्वप्न 

मृषाध्यारोपिता एव आतत्मभुतत्वेन लोका अविद्यमाना एव 

सनः ; तथा जागरितेऽपि-इति प्रयेतन्यम् । तस्मात् वि- 

ञ्ुद्धः अक्रियाकारकफलात्मको विज्ञानमय इलयेतस्सिद्धम् । 
यस्मात दृश्यन्ते द्रषटुविषयमभूताः क्रियाकारकफङात्मकाः 

कार्यकरणलक्षणा लोकाः, तथा स्वप्रेऽपि, तस्मात् अन्यो- 

ऽसौ द्रदयेभ्यः म्बप्रजागरितलोकेभ्यो द्रष्टा विज्ञानमयो 

विशुद्धः ॥ 

© निन्य 1४ ९9 (~ 

ददा नवरत्तौ स्वत्रे बसना राशे इयत्वाद तद्धर्मेति विद्ुद्धता 

अवगता आत्मनः ; तच्र यथाकामं परिवर्तत इति कामवश्षात्प- 

रिवतनुक्तम् ; द्रष्टुं श्य संबन्धश्च अस्य स्वाभाविक इयशु- 
^ 
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द्धता शङ्कयते ; अतस्तद्िलुद्यथमाह-- 

अथ यदा सुषुक्तो भवतियदान कः 
स्यचन वेद् हिता नाम नाड्यो दासक 
तिः सहस्राणि हद्यात्पुरीततमभिपति- 

छन्ते ताभिः प्रलयवद्प्य पुरीतति दोते 
स यथा कुमारो वा महाराजो वा महा- 

त्राह्मणो कातिन्नीमानन्दस्य गत्वा श- 

यीतैवमेतरैष एतच्छेते ॥ १९ ॥ 

अथ यदा घुषुप्तो मवत्ति-- यदा स्वप्न्यया चरति, 

तदाप्ययं विष्युद्ध एव ; अथ पुनः यदा हित्वा दशेनवृत्ति 

सवप्रं यदा चस्मिन्के सुषुप्ः सुष्टु सुपः संप्रसादं स्वाभाव्यं 

गतः भवति- सलिरमिवान्य संबन्धकाट्युष्यं हित्वा स्वाभा- 

व्येन प्रसीदति । कद् सुषुपरो भवति £ यदा यस्मिन्के, न 

कस्यचन न किचनेय्थैः, बेद विजानाति; कस्यचन वा 

काब्दादेः संबन्धिवस्त्वन्तरं किंचन न वेद इल्यध्याहा्यम् ; 

पूर्वै तु न्याय्यम्, सुपे तु विशोषविज्ञानाभावद्य विवक्षित- 

स्वात् । एवं तावद्धिशेषविज्ञानाभावे सुषुप्तो भवतीत्युक्तम् ; 

केन पुनः क्रमेण सुषुप्रो भवतीव्युच्यते-- हिता नाम 
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हिता इयेवनाम्न्यो नाड्यः सिराः देह स्यान्नरसविपरिणाम- 

भूताः, ताश्च, हवासप्तपनिः सहख्ाणि-दरे सहस्रे भधिके सप्त- 

तिश्च सहस्ञाणि- ता द्वासप्रतिः सहस्राणि, हृदयात्-हृदयं 

नाम मांसपिण्डः- तस्मान्मांसपिण्डात्पुण्डरीकाकारात् , पु- 

रीततं हृदयपरिवेष्टनमा चक्षते- तदु पलश्चितं शरीरमिह पुरी- 

तच्छब्देनाभिप्रेतम्- पुरीततमभिप्रतिष्ठन्त इति-शरीरं कृ- 

ललं ्याभ्रुवयः अश्चत्थपणेराजय इव बहिमुख्यः प्रवृत्ता 

इलयर्थः । तत्र बुद्धेरन्तःकरणस्य हृदयं स्थानम् ; तत्रस्थबुद्धि- 

तन्त्राणि च इतराणि, बाह्यानि करणानि ; तेन बुद्धिः क्मव- 

शात् श्रोबलादीनि ताभिनौडीभिः मत्स्यजा्वत् कणैशष्कुल्या- 

दिश्थानेभ्यः प्रसारयति ; प्रायं च अधितिष्ठति जागरित- 

काङे; तां विज्ञानमयोऽभिग्यक्तश्लात्मचैतन्यावभासतया 

व्याप्रोति; संकोचनकाले च तम्याः अनुसंकुचति ; सोऽस्य 

विज्ञानमयस्य स्वापः; जाप्रद्धिकासाजुमवो भोगः ; बुद्धयुपा- 

धिस्वभावानुविधायी हि सः, चन्द्रादिप्रतिविम्ब इव जलाद्य- 

युविधायी । तस्मात् तस्या बुद्धेः जाग्रद्विषयायाः ताभिः 

नाडीभिः प्रयवसपेणमनु प्रयवघ्चप्य पुरीतति शरीरे शेते 

तिष्ठति- तप्रमिव लोहपिण्डम् अविरशोषेण संव्याप्य अभ्नि- 

बत् शरीरं संव्याप्य वतेत इयथः । स्वाभाविक एव स्वा- 
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त्मनि वतेमानोऽपि कमौनुगतवुद्धधनुृत्तित्वात् पुरीतति शेत 
इत्युच्यते । न हि" सुषुप्रिकाङे शरीरसरंबन्धोऽस्ि । ' तीर्णो 

दि तदा सवौञ्छोकान्हृदयस्य ` इति हि वक्ष्यति । सर्व- 

संखारदुःखवियुक्तयमवस्थेलयत्र दृष्टान्तः-- स यथा कुमारो 

वा अलन्तबालो वा, महाराजो वा अलयन्तवश््यप्रकृतिः यथो- 

क्तक्ृत्, महान्राह्मणो वा अलन्तपरिपक्रविद्याविनयसं पन्नः; 

अतिश्रीम्- अतिशयेन दुःखं हन्तीयतिघ्री आनन्दस्य 

अवस्था सुखावस्था ताम् प्राप्य गत्वा, श्चयीत अवतिष्ठेत । 

एषां च कुमारादीनां स्वभावस्थानां सुखं निरतिशयं प्रसिद्धं 

रोके ; विक्रियमाणानां हि तेषां दुखं न स्वभावतः; तेन 

तेषां स्वाभाविक्यवस्था दृष्रान्तत्वेनोपादीयते, प्रसिद्धत्वात् ; 

न तेषां स्वाप एवाभित्रेतः, स्वापस्य दा्टौन्तिकल्वेन बिव- 

क्षितत्वान् विदोषाभावाञ्च; विशेषे हि सति दृष्टान्तदाष्टीन्ति- 

कमेदः स्यात्; तस्मान्न तेषां खापो दृष्टान्तः-- एवमेव, 

यथा अयं दृष्टान्तः, एष विज्ञानमय एतत् शयनं शेते 

इति- एतच्छन्दः क्रियाविङ्ञषणाथंः- एवमयं सखाभाविके 

स्व आत्मनि स्वैसंसारघमौतीतो वतेते स्वापकाङ इति ॥ 

कैष तदाभूदिलयस्य प्रभस्य प्रतिवचनमुक्तम् ; अनेन च 

प्रभ्रनिर्णयेन विज्ञानमयस्य स्वभावतो विश्युद्धिः असंसारि 
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त्वं च उक्तम्; कृत एतदागादिलस्य प्रश्रस्यापाकरणार्थः 

आरम्भः । ननु यस्मिन्प्रामे नगरे बा यो' भवति, सोऽन्यन्न 

गच्छन् तत एव भ्रामान्नगगाद्वा गच्छति, नान्यतः ; तथा 

सति कैष तदामूदित्येतावानेवास्तु प्रश्नः; यत्राभून् तत 
एव आगमन प्रसिद्धं स्यात् नान्यत इति कुत एतदागादिति 

भ्रभो निरर्थक एव-- किं श्ुतिरूपाढमभ्यते भवताए्न; किं 
तर्द द्वितीयस्य प्रश्नस्य अर्थान्तरं श्रोतुमिच्छामि, अत 
आनथंक्यं चोदयामि । एवं तदहं कुत इयपादानार्थता न 

गृह्यते; अपादानाथत्वे हि पुनरुक्तता, नान्याथत्वे; अस्तु 

तिं निभित्ताथैः प्रभः कुत एतदागात्- किंनिमित्तमिहा- 

गमनमिति । न निमित्तार्थतापि, प्रतिवचनवैरूप्यात् ; आ 

त्मनश्च सर्वस्य जगतः अभिविस्फुलिङ्गादिवदुत्पत्तिः १रतिव- 

चने श्रूयते; न हिं विस्फुलिङ्गानां विद्रवणे अभिनिमित्तम्, 

अपादानमेव तु सः; तथा परमात्मा विज्ञानमयस्य आत्म- 

नोऽपादानत्वेन श्रूयते अस्मादात्मनः ' इल्येतस्मिन्वाक्ये ; 

तस्मात् प्रतिवचनवैरोम्यात् कुत इति प्रस्य निमित्तार्थता 
न शक्यते वणेयितुम् । नन्वपादानपश्चऽपि पुनरुक्ततादोषः 
स्थित एव ॥ 

र (१ ^ (~ ् 
नष दषः; प्रभ्ाभ्यामालस्ान क्रयाकारकफटात्यतपा.- 
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हस्य विवक्षितत्वात् । इह हि विधाविध्ाविषयाबुषन्यस्तौ 
-- ‹ आत्मेयेवोपासीत ` ‹ आत्मानमेवावेत् ̀  ‹( आत्मान- 

मेव छोकमुपासरीत ` इति विद्याविषयः, तथा अविद्याविष- 

यश्च पाङ्कु क्म तत्फलं चान्नत्रयं नामरूपकमांत्मकमिति । 

तत्र अविद्याविषये वक्तव्यं सर्वमुक्तम् । विद्याविषयस्तु 

आत्मा केवर उपन्यस्तः न निर्णीतः 9 तत्निणेयाय च ¦ ब्रह्म 

ते ब्रवाणि" इति प्रक्रान्तम्, ` ज्ञपयिष्यामि ' इति च । 

अतः तद्भह्य विद्याविषयभूतं ज्ञापयितव्यं याथात्म्यतः । 

तस्य॒ च याथात्म्यं क्रियाकारकफरूमेदशून्यम् अलयन्तवि- 

शुद्धमदैतम्-- इव्येतद्धिव क्षितम् । अतस्तदनुरूपौ प्रञा- 

 बुत्थाप्येते श्रुलया- कैष तदाभूत्कुत एतदागादिति । 

तन्न यत्न मवति तत् अधिकरणम् , यद्भवति तदथिकतै- 

व्यम्- तयोश्च अधिकरणाधिकतंव्ययोर्भेदः दृष्टो रोके । 

तथा- यत आगच्छति तत् अपादानम्- य आगच्छति 

स कती, तस्मादन्यो दृष्टः । तथा आत्मा काप्यभूद्न्य- 

स्मिन्नन्यः, कुतश्चिदागादन्यस्मादन्यः- केन चिद्धिन्नेन साध- 

नान्तरेण -- इयेवं लोकवतमाप्ना बुद्धिः ; सा प्रतिवचनेन 

निवतयितव्येति । नायमात्मा अन्यः अन्यत्र अभूत्; अ- 

न्यो वा अन्यस्मादागतः, साधनान्तरं बा आत्मन्यस्ति ; किं 
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तहिं स्वास्मन्येवाभूत्-- ‹ स्वमात्मानमपीतो भवति ' ‹ सता 

सोम्य तदा संपन्नो भवतिः "प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः ' 

* पर॒ आत्मनि संप्रतिष्ठते” इत्यादिश्रुतिभ्यः; अत एव 

नान्यः भन्यस्मादागच्छति ; तत् श्रुल्यैव प्रद्श्यैते ‹ अस्मादा- 

त्मनः ` इति, आत्मन्यतिरेकेण वस्त्वन्तराभावात् । नन्व- 

स्ति प्राणाद्यात्मन्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरम-न, प्राणदेसत एव 

निष्पत्तेः ॥ 

^ 4. 

तत्कथमिति उच्यते-- 

स यथोणेनाभिस्तन्तुनोचरेयथाभ्नः शु. 
द्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्व्येवमेवास्माद्ा- 

त्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः स्वे देवाः 

सवौणि भूतानि व्युचरन्ति लस्योपनि- 
षत्सल्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सद्यं ते 
षामेष सत्यम् ॥ २० ॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

तत्र दृष्टान्तः-- स यथा रोके उणेनाभिः दटूताकीर 
एक एव प्रसिद्धः सन् स्वात्माप्रविभक्तेन तन्तुना उचरेत् 
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चद्रच्छेत्; न चास्ति, तस्योद्रमने स्वतोऽतिरिक्तं कार- 

कान्तरम्- यथा च एकरूपदेकस्मादम्नेः क्षुद्रा अस्पाः 

विस्फुलिङ्गाः त्रुटयः अग्न्यवयवाः व्युच्चरन्ति विविधं नाना 

वा उच्चरन्ति- यथा इमौ दृष्टान्तौ कारकभेदाभावेऽपि 
प्रवृत्ति दरंयतः, प्राक्प्रबत्तेश्च स्वभावत एकत्वम--एव- 

मेव ` अस्मात् आत्मनो विज्ञानमयस्य प्राकप्रतिबोधात् 

यत्खरूपं तस्मादिल्थः, सर्वे प्राणा वागादयः, सर्वे 

लोका भूरादयः सवौणि कमेफङानि, सर्वे देवाः 

प्राणलोकाधिष्ठातारः अरन्यादयः सबोणि भूतानि ब्रह्मादि- 

स्तम्बपर्यन्तानि प्राणिजातानि, सवं एत आत्मान इत्य- 

स्मिन्पाठे उपाधिसंपर्कजनितग्रबुभ्यमानविशेषात्मान इत्यथैः, 

व्युश्चरन्ति । यस्मादात्मनः स्थावरजङ्गमं जगदिदम् अश्चि- 

विस्पफुलिङ्गवत व्युद्धरत्य निशम् › यस्मिन्नेव च प्रलीयते जल- 

उुद्ुदवत , यदात्मकं च वतते स्थितिकाले, तस्य अस्य आ- 

त्मनो ब्रह्मणः, उपनिषत-डप समीपं निगमयतीति अभिधा- 

यकः शब्द उपनिषदित्युच्यत- शाद्लप्रामाण्यादेतच्छन्दगतो 

विशेषोऽवसीयते उपनिगमयितृखं नाम ; कासाबुपनिषदि- 

लयाह-- सस्य सत्यमिति ; सा हि सर्वत्र चोपनिषत् अरौ- 

किकाथस्वादुरविज्ञयार्थेति तदथमाचष्टे-- प्राणा त्रै सयं त- 
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षामेष सलयमिति । एतस्यैव वाक्यस्य व्याख्यानाय उत्तरं 
ब्राह्मणद्वयं भविष्यति ॥ ० 

भवतु तावत् उपनिषन्याख्यानाय उत्तरं ब्राह्मणद्वयम्; 
तस्योपनिषदित्युक्तम् ; तत्र न जानीमः-- किं प्रकृतस्य आ. 

त्मनो विज्ञानमयस्य पाणिपेषणोत्थितस्य संसारिणः शब्द्ा- 
दिुज इयमुपनिषत् , आहोस्वित् संसारिणः कस्यचित्; 
किंचातः १ यदि संसारिणः तदा संसार्येव विज्ञेयः › तदिज्ञा- 

नादेव सवेप्राप्निः, स एव ब्रह्मराब्दवाच्यः तद्धियैव बह्मवि- 
येति; अथ असंसारिणः, तदा तद्विषया विद्या ब्रह्मविद्या, 
तस्माच्च ब्ह्मविज्ञानात्स्वंभावापत्तिः ; सर्मेमेतच्छाखप्रामाण्या- 
द्वत्रिष्यति ; किंतु अस्मिन्पक्षे ‹ आत्मेत्येवोपासीत ` (आत्मा. 
नमेववेदहं ब्रहमास्मि--' इति परन्रहमैकतवग्रतिपादिकाः श्रुतयः 
कुप्येरन् , संसारिणश्च अन्यस्याभावे उपदेशान्थक्यात् । यत 
एवं पण्डितानामप्येतन्महामोहस्थानम अनुक्तप्रतिवचनप्रभ्र- 
विषयम् ›, अतो यथाशक्ति ब्रह्मविद्याभ्रतिपाद्कवाक्येषु ब्रह्य 
विजिज्ञासूनां बुद्धि-्युत्पादनाय विचारयिष्यामः ॥ 

न तावत् असंसारी परः- पाणिपेषणग्रतिबोधितात् 

शब्दादिञुजः अवस्थान्तरविरिष्टात् उत्पत्तिश्चुतेः; न प्रशा- 
[+ [+भ ^ 9 (~, सिता अश्ञनायादिवजितः परो विद्यते; कस्मात् १ यस्मात् 
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“ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि ' इति प्रतिज्ञाय, सुप्र पुरुषं पाणिपषं 

बोधयित्वा, तं शब्दादि भोक्दृत्वविशिष्टं॑दरीयित्वा, तस्यैव 

सखप्रद्वारेण सुषुप्याख्यमवस्थान्तरसुन्नीय, तस्मादेव आत्मनः 

सुषुप्यवस्धाविशिष्टात् अभ्िविस्फुखिङ्गोणनाभिद्ष्टान्वाभ्याम् 

उत्पत्ति दशेयति श्रुतिः, एवमेवास्मात् ' इलयादिना; न चा- 
न्यो जगदुस्पत्तिकारणमन्तराङे श्रुतोऽस्ति ; विज्ञानमयस्यैव 

हि प्रकरणम् । समानप्रकरणे च श्रुयन्ते कौषीतकिनाम् 

आदिलयादिपुरुषान्मरस्तुय “स होवाच यो त्रे बाराक एतेषां 

पुरषाणां कतौ यस्य चैतत्कर्म ॑स वै वेदितव्यः इति 

्बुद्धस्यैव विज्ञानमयद्च वेदितव्यतां दृशेयति, नाथान्त- 

रस्य । तथा च * आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतिः 

इत्युक्त्वा, य एव आत्मा प्रियः प्रसिद्धः तस्थैव द्र 
छरग्यश्रोतन्यमन्तम्यनिदिध्यासितव्यतां दृश्ञयति । तथा 

च विद्योपन्यासकलठे ' आस्मेत्येबोपासरीत ‹ तदेतत्प्रेयः 

(1 

ुत्रास्प्रेयो वित्तात् ' ' तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मि-' इये- 

वमादिवाक्यानामानुोम्यं स्यात् पराभावे । वक्ष्यति 

च-- ‹ आत्मानं चेद्धिजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः" इति । 

सर्वबेदान्तघु च प्रयगात्मवेयतैव प्रददइयैते- अहमिति, न 

वदिवे्यता शब्दादिवत् प्रद्यैते असौ ब्रह्मेति । तथा कौ- 
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सीतकिनामेव "न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्" 
इत्यादिना वागादिकरणैग्यड़त्तस्य कतुरेव "वेदितव्यतां दरौ 

यति । अवस्थान्तरविशिष्टोऽसंसारीति चेत्-- अथापि 

स्यात्, यो जागरिते शब्दादिुक् विज्ञानमयः; स एव 

सुषुप्राख्यमवस्थान्तरं गतः असंसारी परः प्रशासिता अन्यः 

स्यादिति चेत्-- न, अदृष्टत्वात् । न ह्येवंधमेकः पदार्थो 

इष्टः अन्यत वैनारिकसिद्धान्तात् । न हि खोके गौः 

तिष्ठन् गच्छन्वा गौ भेवति, शयानस्तु अश्वादिजालयन्तर- 

मिति । न्यायान्च-- यद्धमैको यः पदार्थः प्रमाणेनावगतो 

मवति, स देशकालावस्थान्तरेष्वपि तद्धमैक एव भवति ; स 

चेत् -तद्धमेकत्वं व्यभिचरति, सवैः प्रमाणव्यवहारो हुप्येत । 

तथा च न्यायविदः सांख्यमीमांसकाद्यः असंसारिणः 

अभावं युक्तितः प्रतिपादयन्ति । संसारिणोऽपि जगदुत्पत्ति- 

स्थितियक्रियाककैत्वविज्ञानस्या मावात् अयुक्तमिति चेत्-- 

यन॒ महता प्रपञ्चेन स्थापितं भवता, काब्दादिमुक् संसार्येव 

अवस्थान्तरविशिष्टो जगत इह कतंति- तदसत् ; यतो 

जगदुत्पत्तिस्थितिख्यक्रियाकरत्वविज्ञानशक्तिसाधनाभावः स- 

चैखोाकप्रयक्षः संसारिणः; स कथम् अस्मदादिः संसारी 

मनसापि चिन्तयितुमश्चक्यं प्रथिव्यादिविन्यासविशिष्टं जगत् 
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निर्मिज्यात् अतोऽयुक्तमिति चेद्-- न, शाखरात्; शास्र 

संसारिणः ‹ एवभेवास्मादास्मनः ` इति जगदुत्पत्त्यादि 

दक्षेयति ; तस्मात् सरव श्रद्धेयमिति स्यादयम् एकः पक्षः ॥ 

° यः सवेज्ञः सवेवित्' “योऽशनायापिपासे अल्येति 
^ असङ्गो न हि सञ्जते ' ‹ एतस्य वा अक्षरस्य प्रहसने" 
‹ यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्-अन्तयाम्यश्रतः ' ‹ स यस्तान्पुर- 
षान्निरुह्यायक्रामत् ` (स वा एष महानज आत्मा ‹ एष 

सेतुर्विधरणः ` ˆ स्वेस्य वश्च सर्वस्येशानः › ‹ य आत्मापहत- 

पाप्मा विजरो विमृत्युः" ‹ तत्तेजोऽख्जत ' ‹अआस्मा वा 

इदमेक एवाग्र आसीत्" ‹ न ङिप्यते छोकदुःखेन बाह्यः” 

इत्यादि श्ुतिशतेभ्यः--स्यृतेश्च ° अदं सर्वस्य प्रभवो मत्तः 

सर्व प्रवतेते ' इति--परोऽस्ि असंसारी श्ुतिस्श्रृतिन्याये- 

भ्यश्च; स च कारणं जगतः । ननु ` एवमेवास्मादा- 

त्मनः" इति संखारिण एवोत्पत्ति दशेयतीव्युक्तम-- न, 

° य॒ एषोऽन्तदह्टेदय आकाञ्चः ` इति परस्य प्रकृतत्वात् , 

‹ अस्मादात्मनः ° इति युक्तः परस्यैव परामशः । ‹ कैष तद - 

भूत्" इत्यस्य प्रभस्य प्रतिवचनत्वेन आकाञ्चशब्द्वाच्यः 

पर आत्मा उक्तः ८य एषोऽन्तहृदय आकशस्तस्मिञ्छेते ' 

इति ; ‹ सता सोम्य तदा संपन्नो भ्वति ` ° अहरहर्गच्छन्यः 
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एतं ब्रह्मखोकं न विन्दन्ति ' ' प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः "प 

र आत्मनि संप्रतिष्ठते ' इ्यादिश्चुतिभ्य आकाश्चक्ब्दः पर- 

आत्मेति निश्चीयते ; ‹ दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश्चः ` इति भस्तुल 

तस्मिन्नेव आत्मशाब्दप्रयोगाञ्च; प्रकृत एव पर आत्मा । 

तस्मात् युक्तम् * एवमेवास्मादास्मनः ` इति परमात्मन .एव 

खष्टिरिति; संसारिणः सष्टिखितिसंहारज्ञानसामथ्यौमाच 

च' अवोचाम । अत्र च ‹ आस्मेस्येवोपासीत  ‹ आल्भानमे- 

वाबरेदहं तब्रह्मस्मि-' इति ब्रह्मविद्या प्रस्तुता; जह्य 

विषयं च ब्रह्मविज्ञानमिति; ‹ ब्रह्मते ्रवाणि" इति ' ब्रह्म 

ज्ञपयिष्यामि ` इति भरारच्धम् । तत्र इदानीम् असंसारि 

ब्रह्म* जगतः कारणम् अश्ञनायाद्यतीतं नियञ्ुद्धबुद्धमुक्तस्व- 

भावम्; तद्विपरीतश्च संसारी; तस्मात अहं ब्रह्मास्मीति न 

गृह्णीयान् ; परं हि देवमीक्ञानं निङ्कष्टः सं मायात्मत्वेन स्मरन् 

कथं न दोषभाक्स्यात् ; तस्मात् न अहं ब्रह्मास्मीति युक्तम् । 

तस्मात्पुष्पोदकालिस्तुतिनमस्कारबस्युपहारस्वाध्यायध्यान- 

योगादिभिः आरिराधयिषत; आराधनेन विदित्वा सर्वेशिवर 

जह्य भवति ; न पुनरसंसारि ह्य संसायौत्मस्वेन चिन्तयेत्- 

अभ्निमिव शीतत्वेन आकाशमिव मूर्तिमत्त्वेन । ब्रह्मात्मत्व- 

प्रतिपादकमपि शखम अथवादो भविष्यति । सवेतकंशाख- 
[॥ 
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[9 

लोकन्यायैश्च एवमनिरोधः ख्यात् ॥ 

ल, मन्तरत्ाह्मणवादेभ्यः तस्यैव परवेशश्रवणात्। ‹ पुरक 
इति प्रकृत्य “पुरः पुरुष आव्ि्ञत्' इति, (रूपं हप 
प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ` ‹ सकीणि रूपाणि 
विच्धिध्य धीरो नामानि कृत्वामिवदन्यद्स्तेः इति सर्व- 
शाखासु सखो मन्त्रवादाः सष्टिकरेवासंसारिणः शरी - 
रभवेशं दशेयन्ति । तथा ब्राह्मणवादाः-- तर्सृष्ा तदेवा- 
वुप्राविज्चत् ' “स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्राप- 
यत ` ‹ मेयं देवता- इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आ- 
त्मनानुप्रविदय ` ' एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाश्चते" 

इत्याद्याः । सवेश्रुतिषु च ब्रह्मणि आत्मश्चब्दप्रयोगात् आत्म 

रल्दस्य च प्रल्गात्माभिधायकत्वात् , ° एष सवैभूतान्त- 

रात्मा” इति च श्रुतेः परमात्मव्यतिरेकेण संसारिणोऽभा- 

वात्- ‹ एकमेवाद्वितीयम् ' " ब्रद्यवेदम ` ‹ आल्मेवदम् 
इत्यादि श्रतिभ्यः युक्तमेव अहु ब्रह्मास्मीलयवधारथितुम् ॥ 

यद् एवं स्थितः शाख्रा्थः, तदा परमात्मनः संसारि- 

स्वम् ; तथा च मति श्ाक्लानथेक्यम् , असंसारित्वे च उप- 

देशानथक्यं स्पष्ट दोषः प्राप्तः; यदि तावत् परमात्मा 

सवेभूतान्तरास्मा सव॑शारीरसंपकंजनितदुःखानि अनुभवती- 
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ति, स्पष्टं परस्य संसारित्वं प्राप्तम् ;' तथा च परस्य असं 

खारित्वभ्रतिपादिकाः श्रुतयः कुप्येरन् , स्मृतयश्च, सवे च 

न्यायाः; अथ कथंचित् प्राणशरीरसंबन्धजैदुःखैन संबध्यत 
इति शक्यं प्रतिपादयितुम् , परमात्मनः साध्यपरिहार्याभा- 

वात् उपदे श्चानथंक्यदोषो न शक्यते निवारयितुम् । ,अत्र 

केचित्परिहारमाचक्षते-- परमात्मा न साश्नादुतेष्वनुप्रविष्टः 

खेन रूपेण; किं ताहि विकारभावमापन्नो विज्ञानात्मत्वं प्र- 

तिपेदे; स च विज्ञानात्मा परस्मात् अन्यः अनन्यश्च; ये- 

नान्यः, तेन संसारित्वसंबन्धी, येन अनन्यः तेन अहं 

ब्रक्मेयवधारणाहैः ; एवं सर्वमविरुद्धं भविष्यतीति ॥ 

तत्र विज्ञानात्मनो विकारपश्ष एता गततयः-- प्रथिवी. 

द्रव्यवत् अनेकद्रग्यसमाहारस्य सावयवस्य परमात्मनः, 

एकदेश विपरिणामो विज्ञानात्मा घटादिवत्; पूर्वसंस्थाना- 

वस्थस्य वा प्ररस्य एकदेशो विक्रियते केशोषरादिवत् , 

सवे एव वा परः परिणमेत् श्षीरादिवत् । तत्र समानजा- 

तीयानेकद्रञ्यवसमूहस्य कथ्िद्रन्यविशेषो विज्ञानात्मत्वं 

प्रतिपद्यते यदा, तदा समानजातीयत्वात् एकत्वसुपचरितमेव 

नुं परमार्थतः; तथा च सति सिद्धान्तविरोधः। अथ 
निलयायुतसिद्धावयवानुगतः अवयवी पर आत्मा, तस्य तद्- 

॥ 
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वस्थस्य एकदेशो विज्ञानात्मा संसारी- तदापि सवोवयवा- 

युगतत्वात् अवयविन एव अवयवगतो दोषो गुणो वेति, 

धिज्ञानात्मनः संसारित्वदोषेण पर एव अत्मा संबध्यत 

इति, इयमप्यनिष्टा कस्पना । क्षीरवत् स्वेपरिणामपक्षे 

सरव्चतिस्खछतिकोषः, स॒ च अनिष्टः । ‹निष्करं निष्कं 

शान्तम् ' ‹ दिव्यो ह्यसूतैः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज 

° आकाञ्चवत्सरवेगतश्च नियः ' ‹स वा एष महानज आ- 

त्माजरोऽमरोऽग्तः ' (न जायते भ्रियते वा कदाचित् ‹अ- 

व्यक्तोऽयम् ! इव्यादिश्रतिस्मृतिन्यायविरुद्धा एते सर्वे पक्षाः । 

अचछस्य परमात्मन एकदेशयपक्षे विज्ञानात्मनः कमैफल- 

देश्चसंखरणानुपपत्तिः, परस्य वा संसारित्वम्-- इत्युक्तम् । 

परस्यैकदेशः अच्निविस्फुलिङ्गवत् स्फुटितः विज्ञानात्मा संस 

रतीति वचेत्-- तथापि परद्ावयवस्फुटनेन क्षतभराप्चिः, 

तत्संसरणे च परमात्मनः प्रदेशञान्तरावयवव्युहे छिद्रता 

प्राप्तिः, अत्रणत्ववाक्यविरोधश्च; आतत्मावयवभूतस्य विज्ञा- 

नात्मनः सं्तरणे परमात्मशचूल्यप्रदेशा भावात् अवयवान्तर- 

नोदनव्युहनभ्यां हृदयञयलेनेव परमात्मनो दुःखित्वभ्रप्निः । 

अभ्निविस्फुलिङ्गादिदृ्टान्तश्चुतेने दोष इति चेत्, न; श्रुते- 

ज्ञोपकत्वात्-- न शाखं पदाथोनन्यथा कर्तु प्रवृत्तम्, किं 
8. 8. ८. 17 ४ 
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तर्हिं यथाभूतानाम् अज्ञातानां ज्ञापने; किंचातः १ श्ण, 
अतो यद्भवति ; यथामूता मूतौमूतादिपदा्थधर्मा रोके प्र. 
सिद्धाः; तदृषटान्तोपादानेन तदविरोध्येव वस्त्वन्तरं ज्ञाप- 
यितु प्रवृत्तं शां न कौकिकवस्तुविरोधज्ञापनाय लौकिक- 

मेव दृ्टान्तञुपादत्ते ; उपादीयमानोऽपि दृष्टान्तः अनर्थकः 
स्यात्, दाष्टीन्तिकासंगतेः; न हि अभिः शीतः. शदिद्यो 

न तपतीति वा दृष्टन्तङषतेनापि प्रतिपादयितुं शक्यम्, 

प्रमाणान्तरेण अन्यथाधिगतत्वाद्रस्तुनः; न च प्रमाणं 

प्रमाणान्तरेण विरुध्यते ; प्रमाणान्तराविषयमेव हि प्र- 

माणान्तरं ज्ञापयति; न च लोकिकपदपदाथीश्रयणव्यति- 

रेकेण आगमेन शक्यमज्ञातं वस्त्वन्तरम् अवगमथितुम् ; 

तस्मात् प्रसिद्धन्यायमनुस्तरता न शाक्या परमात्मनः 

सावयवांशांशित्वकरूपना परमाथत: प्रतिपादयितुम् । “शुद्र 

विस्फुलिङ्गाः ' ‹ ममैवांश्ः ' इति च श्रूयते स्मयते चेति 
चेत्, न; एकत्वप्रयया्थैपरत्वात् ; अमरे विस्फुलिङ्गः 

अभ्निरेव इयेकत्वप्रययार्हो दृष्टो रोके ; तथा च अंशः अं 

शिना एकल्वप्रययाहैः ; तत्रैवं सति विज्ञानाटमनः परमात्म- 

विकारांशस्ववाचकाः शब्दाः परमात्मैकत्वभ्रययाधिस्सवः । 

उपक्रमोपसंहाराभ्यां च-- सवासु हि उपनिषत्सु पूवैमे- 
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कत्वं प्रतिज्ञाय, दृष्टानतै्हेतुभिश्च परमात्मनो विकारांशादि- 

त्वं जगतः प्रतिपाद, पुनरेकत्वसुपसंहरति ; तद्यथा इहैव 

तावत् ‹ इदं सवै यदयमात्मा › इति प्रतिज्ञाय, उत्पत्तिश्िति- 

्यहेतु्टान्तैः विकारविकारित्वा्यकत्वभ्र्ययहेतून् प्रतिषा- 
द्य ^ अनन्तरमबाह्यम् ' ‹ भयमात्मा ब्रह्म ' इत्युपसंहरिष्यति ; 

तस्मात् उपक्रमोपसंहाराभ्यामयमर्थो निश्चीयते- परमास्मै- 

कत्वप्रल्ययद्रहि मने उत्पत्ति स्थि तिख्यप्रतिपादकानि वाक्यानीति; 

अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गाच्च- सवोपानिषत्यु हि विज्ञा 

नात्मनः परमात्मना एकत्वग्रल्ययो विधीयत इद्यविभ्रति- 

पत्तिः स्वेषामुपनिषद्ादिनाम्; तद्विध्येकवाक्ययोगे च 

संभवति उत्पत्त्यादिवाक्यानां वाक्यान्तरत्वकस्पनायः न 

प्रमाणमस्ति; फलान्तरं च कल्पयितव्यं स्यान ; तस्मादु- 

तपत्त्यादिश्ुतय आत्मैकत्वप्रतिपादनपराः ॥ 

अच्र च संप्रदायविद आख्यायिकां संप्रचक्षत--कश्चि- 

त्किख राजपुत्रः जातमाच्र एव मातापितृभ्यामपविद्धः व्या- 

धगृहे संवर्धितः ; सः अमुष्य वंइ्यतामजानन् व्याधजाति- 

प्रययः न्याधजातिकमण्येवालुवतेते, न राजास्मीति राज- 

जातिकर्माण्यनुवतेते ; यदा पुनः कश्चित्परमकारुणिकः" रा- 

जपुत्रस्य राजश्रीप्राप्रियोग्यतां जानन् अमुष्य पुत्रतां बो- 
॥। 
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धयति-पन त्वं व्याधः, अघ्ुष्य राज्लः पुत्रः; कथचिव्याध- 

गृहमनुपविष्टः ` इति-- स एवं बोधिर्तः लयक्त्वा व्या 

धजातिप्रययकर्माणि पिवृचैतामहीम् आत्मनः पदवी. 

मनुवरसते- राजाहमस्मीति । तथा किक अयं परस्मात् अ- 

भिविस्फुलिङ्गादिवत् तज्ञातिरेब विभक्तः इह देहेन्द्रियादि- 

गहने प्रविष्टः असंसारी सन् देदेन्द्रयादिसंसारधमेमनुव- 

तैते- देहेन्द्रियसंघातोऽस्मि कशः स्थुः सुखी दुःखीति 

परमात्मवामजानन्नात्मनः; न त्वम् एतदात्मकः परमेव 

ब्रह्मासि असंसारी- , इति प्रतिबोधित आचार्येण, हित्वा 

एषणात्रयानुवर्ति ब्रह्मैवास्मीति प्रतिपद्यते । अल्ल राजपु- 

चरस्य' राजप्रययवत् ब्रह्मप्रलययो ददी मवति विस्पुरिङ्ग- 

वदेव त्वं परस्माद्भह्यणो ष्ट इत्युक्ते, विस्फुलिङ्गस्य प्राग- 

्र्भश्चात् अग्न्येकत्वदर्शनात् । तस्मात् एकत्वप्रययद्ाढ्याय 

सुबणेमणिोहाभिविस्फुखिङ्गदृश्टान्ताः, न उत्पत्त्यादिमेदप्र- 

तिपादनपयाः । सैन्धवघनवत् प्र्ञप्येकरसनैरन्तयावधार. 
णात् ‹ एकवैवानुदरष्टव्यम् ` इति च~-- यदि च ब्रह्मणः 

चित्रपटवत् ब्रश्वसमुद्रादिवच्च उत्पत््याद्यनेकधर्मविचित्रता 
~ ^ 

विजिग्राहयिषिता, एकरसं सेन्धवघनवद्नन्तरमबाद्यम्-इति 
ध + 

नोपस्रमहरिष्यत् , ‹ एकवेवानु द्रष्टव्यम् ' इति च न प्रायो. 
॥ 
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क्ष्यत- °य इह नानेत परयति ` इति निन्दावचनं च। 

तस्मात् एकरूपैकत्वभ्रययदाढ्यौयैव सवेवेदान्तेषु उत्पत्ति- 

स्थितिखयादिकस्पना, न तसप्रययकरणाय ॥ 

न च निरवयवस्य परमात्मनः असंसारिणः संसार्येकदे- 

शकत्पना न्याय्या, स्वतोऽदेश्चत्वात् परमात्मनः । अदेशस्य 

परस्य एकदेशसंसारित्वकस्पनायां पर एव संसारीति क- 

स्पितं भवेत् । अथ परोपाधिङृत एकदेश्चः परस्य, घटकर- 

काद्याकाद्चवत् । न तदा तत्र विवेक्रिनां परमात्मैकदेशः 

पथकसंम्यवहारभागिति बुद्धिरुत्पद्यते. । अविवेकिनां विवे- 

किनां च उपचरिता बुद्धिरषटेति चेत्, न, अविवेकिनां 

मिथ्याबुद्धित्वात् , विवेकिनां च संञ्यवहारमात्राटम्बनाथ- 

स्वात्-- यथा ष्णो रक्तश्च आकाञ्च इति विवेकिनामपि 

कदाचित् कृष्णता रक्तता च आकाशस्य संव्यवहारमात्रा- 

छम्बनार्थत्वं प्रतिपद्यत इति, न परमार्थतः कृष्णो रक्तो 

वा आकाशो भवितुमर्हति । अतो न पण्डितेनैद्यस्वरूपप्रति- 

पत्तिविषये ब्रह्मणः अंशांरयेकदेशेकदे शिविकारविकारित्वक- 

र्पना कायौ, सर्वकस्पनापनयनाथंसारपरत्वात् सर्वोपनि- 

षदाम् । अतो हित्वा सवैकल्पनाम् आकाशस्येव  नि- 

विोषता प्रतिपत्तव्या-- ‹ आकाशवत्सवंगतश्च नियः ' 
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“न छिप्यते छोकटुःखेन बाह्यः * , इलया दिश्रुतिश्षतेभ्यः । 

न॒ आत्मानं ब्रह्मविरक्षणं कस्पयेत्- ङष्णात्मक इवाप्नौ 

शीतैकदेशम् , प्रकाश्चात्मके वा सवितरि तमएकदेशम्- 

स्वैकल्पनापनयनाथैसारपरस्वात् सर्वोपनिषदाम् । तस्मात् 

नामरूपोपाधिनिभित्ता एव अत्मनि असंसारधर्मिणि सर्वे 

व्यवहाराः-- (रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ` ‹ सर्वाणि 
रूपाणि विचिदय धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते ` इयेव- 

मादिमन्त्रवर्णेभ्यः-- न खत आत्मनः संसारित्वम्, अछ. 

क्तकादयुपाधिसंयोगजनितरक्तस्फटिकादिवुद्धिवत् चान्तमेव न 

परमार्थतः । ' ध्यायतीव रेायतीव ` ‹न कर्मणा वधैते 

नो कनीयान ' (न कमणा छिप्यते पापकेन ' (समं सर्वेषु 

भूतेषु तिष्ठन्तम् ' ‹ शुनि चैव श्वपाके च ` इत्यादिश्रुतिस्मू- 

तिन्या्रेभ्यः परमात्मनोऽसंसारितैव । अत एकदेशो बि. 

कारः शक्तिवां विज्ञानात्मा अन्यो वेति विकल्पयितुं निरव- 

यवत्वाभ्युपगमे विशेषतो न शक्यते । अंशादिश्ुतिस्पृति- 

वादाश्च एकत्वाथौः, न तु भेदप्रतिपादकाः, विवक्षितारथैक- 

वाक्य्रयोगान्- इत्यवोचाम ॥ 

सर्वोपनिषदां परमासनैकतवज्ञापनपरत्वे अथ किमर्थं त- 

सपरतिक्कूलोऽथैः विज्ञानात्मभेदः परिकल्प्यत इति । कर्मकाण्ड- 
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प्रामाण्यविरोधपरिदारायेयेके ; ~ कर्मभ्रतिपादकानि हि वा- 

क्यानि अनेकक्रियाकारकफरभोक्तृकरत्राश्नरयाणि, विज्ञाना- 

त्मभेदाभावे हि असंसारिण एव परमात्मन एकत्वे, कथम् 

इष्टफङासु क्रियासु प्रवतंयेयुः, अनिष्टफलाभ्यो वा क्रियाभ्यो 

निवतेयेयुः १ क्य वा बद्धस्य मोक्षाय उपनिषदारभ्येत ! 

अपि च परमासमैकत्ववादिपक्षे कथं परमात्मैकत्वोपदेश्चः ? कथं 

वा तदुपदेराभ्रहणफङम् ? बद्धस्य हि बन्धनाश्चाय उपदेशः ; 

तदभावे उपनिषच्छास्नं निर्विषयमेव । एवं तर्हिं उपनिषद्रादि- 

पक्षस्य कमेकाण्डवादिपक्षृण चोद्यपरिहारयोः समानः पन्थाः- 

येन भेदाभावे कर्मकाण्डं निराढम्बनमात्मानं न भते प्रामा- 

ण्ये प्रति, तथा उपनिषदपि । एवं तहि यस्य प्रामाण्ये खाथ- 

विघातो नास्ति, तस्यैव कर्मंकाण्डस्यास्तु प्रामाण्यम् ; उप- 

निषदां तु प्रामाण्यकर्पनायां स्वाथविघातो भवेदिति मा 

भूसखामाण्यम् । न हि कमेकाण्डं प्रमाणं सत् अप्रमाणं भ- 

वितुमदहैति; न दि प्रदीपः प्रकारयं प्रकाश्चयत्ति, न प्रकाशच- 

यत्ति च इति। प्रलक्चादिप्रमाणविप्रतिषेधाच्च--न केवङमुप- 

निषदो ब्रद्यैकत्व प्रतिपादयन्यः स्वा्थविघातं कमेकाण्डप्रा- 

माण्यविघातं च छर्वन्ति; प्रयक्षादिनिश्चितभेदभ्रतिपस्य्थ- 

प्रमाणैश्च विरुध्यन्ते । तस्माद्भ्रामाण्यमेव उपनिषदाम्; अ- 
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न्यायैता वास्तु ; न त्वेव ब्रहमेकत्वभ्रतिपत््यथैता ॥ 

न उक्तोत्तरत्वात् । प्रमाणद्य हि प्रमाणत्वम् अप्रमा 

णत्वं वा प्रमोत्पादनानुत्पादननिभित्तम् , अन्यथा चेत् स्त. 

म्भादीनां प्रामाण्यभ्रसङ्गात् राब्दादौ प्रमेये । किंचातः! 

यदि तावत् उपनिषदो ब्रह्मकत्वभ्रतिपत्तिप्रमां कुबैन्ति, 

कथमप्रमाणं भवेयुः । न ङवेन्येवेति वचेत्- यथा अभिः 

शीतम्- इति, स॒ भवानेवं वदन् वक्तव्यः-- उपनिष- 

स्प्रामाण्यप्रतिषेधार्थं भवतो वाक्यम् उपनिषतप्रामाण्यप्रति- 

बेधं किं न करोलेव, अभ्निवौ रूपप्रकाशम् ; अथ करोति- 

यदि करोति, भवतु तदा प्रतिषेधार्थं प्रमाणं भवद्राक्यम् , 

अन्निश्च रूपप्रकाशको भवेत् ; प्रतिषेधवाक्यप्रामाण्ये भवलय- 

वोपनिषदां प्रामाण्यम् । अत्रभवन्तो ब्रुवन्तु कः परिहार इति । 

ननु अत्र प्रयक्षा मद्वाक्य उपनिषल्रामाण्यप्रतिषेधाथंप्रतिपत्निः 

अग्नौ च रूपप्रकाशनप्रतिपत्तिः प्रमा ; कस्तं भवतः प्रद्वेषः 

ब्रह्यकत्वप्रयये प्रमां प्रयक्षं कुवैतीषु उपनिषत्सु उपकूभ्यमा- 

नासु १ प्रतिषेधानुपपत्तेः । शोकमोहादिनिव्ृत्तिश्च प्रल्यक्षं 

फलं ब्रद्यैकत्वभ्रतिपत्तिपारम्पयैजनितम् इत्यवोचाम । तस्मा- 
दुक्तात्तरत्वात् उपनिषदं प्रति अप्रामाण्यशङ्का तावन्नास्ति ॥ 

यच्चोक्तम् स्वा्थविधातकरत्वादप्रामाण्यमिति, तदपि न, 
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तद्थैप्रतिपत्तर्बाधकामावृात् । न हि उपनिषच्यः- ब्रहमेक- 

मेवाद्धितीयम्, नैव च~ इति प्रतिपत्तिरस्ति-- यथा 

अग्निरुष्णः शखीतश्नेलयम्माद्राक्यात् विरुद्धा्थद्वयप्रतिपत्तिः । 

अभ्युपगम्य चैतदवोचाम; न तु वाक्यप्रामाण्यसमये 

एष. न्यायः- यदुत एकस्य वाक्यस्य अनेकाथेत्वम् ; 

सति च अनेकार्थत्वे, च्वाथैश्च स्यात्, तद्विघातद्श्च 

विरुद्धः अन्योऽथः । न॒ व्वेतत्-- वाक्यभ्रमाणकानां 

विरुद्धमविरुद्धं च, एकं वाक्यम् , अनेकमथ प्रतिपाद्य - 

तीव्येष समयः ; अर्थेकत्वाद्धि एकवाक्यता । न च का- 

निचिदुपनिषद्वाकयानि ब्रहकस्वपरतिषेधं॑छुर्वन्ति । यत्त 

ङौकिकं वाक्यम्- अभ्निरुष्णः शीतश्चेति, न तन्व ख्क- 

वाक्यता, तदेकदेशस्य प्रमाणान्तरविषयानुवादित्वात् ; अन्निः 

रीत इत्येतत् एकं वाक्यम् ; अभ्निरुष्ण इति तु प्रमाणा- 

न्तरानुभवस्मारकम् , न तु स्वयमर्थावबोधकम्; अतो न 

अभिः शीत इवयनेन एकवाक्यता, प्रमाणान्तराज्ुभवस्मा- 

रणेनैवोपक्षीणत्वात् । यत्त॒ विरुद्धाथप्रतिपादकमिदं वाक्य- 

मिति मन्यते, तत् शीतोष्णपदाभ्याम् अभ्िपदसामानाधि- 

करण्यप्रयोगनिमिन्ता ्रान्तिः; न त्वेव एकस्य वाक्यस्य. अ- 

नेका्थत्वं लौकिकस्य वैदिकस्य वा ॥ 
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यश्चोक्तम्-कमेकाण्डप्रामाण्यविषातछ्रत् उपनिषद्वाक्यमि- 

ति, तन्न, अन्वार्थत्वात् । ब्रह्मैकतप्रतिपाद्नपरा हि उप- 

निषद्; न इष्टा्थप्राप्तौ साधनोपदेद्ं तस्मिन्वा पुरुषनियोगं 

वारयन्ति, अनेकाथेत्वानुपपत्तरेव । न च क्मेकाण्डवाक्या- 

नां स्वार्थ प्रमा नोत्पद्यते । अस्राधारणे चेत्सा प्रमाम् 
उत्पादयति वाक्यम् , कुतोऽन्येन विरोधः स्यात् । ब्रह्मैकत्वे 

निर्विषयत्वात् प्रमा नोत्पद्यत एवेति चेत् , न, प्रयक्षत्वास्- 

मायाः । ‹ दृशचपूर्णमासाम्यां खवगंकामो यजेत ' ब्राह्मणो 

न हन्तव्यः ' इल्येवमादिवाक्येभ्यः प्रयक्षा प्रमा जायमाना; 

सा चैव भविष्यति, यद्युपनिषदो ब्रह्मैकत्वं बोधयिष्यन्तीलय- 

नुम्मरनम्; न च अनुमानं प्रयक्षविरोधे प्रामाण्यं कमते ; त- 

स्माद सदेवैतद्रीयते-प्रमैव नोत्पद्यत इति । अपि च यथा- 

प्राप्तस्यैव अविद्याप्रत्युपस्थापितस्य क्रियाकारकफटस्य आ- 

श्रयणेन इष्टानिष्टप्राप्निपरिहारोपायमामान्य प्रवृत्तस्य तद्धि- 

शेषमजानतः तदाचक्षाणा श्रुतिः क्रियाकारकफलमेदस्य लो- 

कप्रसिद्धद्य सदयताम् असतां वा न आचष्टे न च वार- 

यति, इष्टानिष्टफलटप्राप्निपरिहारोपायविधिपरत्वात् । यथा 

कमेषु प्रवृत्ता श्रुतिः कामानां मिथ्याज्ञानप्रभवत्व 

सत्यपि यथाप्राप्रानेव कामानुषादाय तत्साधनान्येव विधत्त, 



क. २०.] द्वितीयोऽध्याय २६७ 

न तु-कामानां मिच्युज्ञानप्रमवस्वादनथैरूपत्वं चेति- न 
विदधाति ; तथा" निलयाभ्निहोत्रादिश्ाख्रमपि मिथ्याज्ञानप्र- 

4 

भवं क्रियाकारकभेदं यथाप्राप्नमेव आदाय इश्टविहेषराप्तिम् 
[+ 

अनिष्टाविशेषपरिहारं वा किमपि प्रयोजनं परयत् अम्निहो- 

त्ाद्गीनि कमणि विधत्ते, न~ अविद्यागोचरासद्रसतुबिषय- 

मिति- न प्रवतेते-- यथा काम्येषु । न च पुरुषा न प्रव- 

तेरन अविद्यावन्तः, दष्त्वात्- यथा कामिनः । विद्यावता- 

मेव कमौधिकार इति चेत्) न, ब्हमैकत्वविद्यायां कमौ- 

धिकारविरोधस्योक्तत्वात् । एतेन ब्रह्ैकत्वे निर्विषयत्वात् 

उपद्शेन तद्भहणफलाभावदोषपरिहार उक्तो वेदितव्यः । 

पुरुषेच्छ।रागादिवैचिन्याचच-- अनेका हि पुरुषाणामिनच्छा; 

रागादयश्च दोषा विचिघ्राः; ततश्च बाह्यविषयरागाद्यपहृत- 
च 

चेतसो न शाखं निवतयितुं शक्तम् ; नापि स्वभावतो बाह्य 

विषयविर क्तचेतसो विषयेषु प्रवतैयितुं शक्तम् ; किंतु शाखात् 

एतावद्व भवति- इद्मिष्टसाधनम् इदमनिष्टसाधनमिति 

साध्यसाधनसंबन्धविशेषाभिव्यक्तिः- प्रदीपादिवत् तमसि 

रूपादिज्ञानम्; न तु शाखं ूलयानिव बलात् निवतयति 

नियोजयति वा; दृश्यन्ते हि पुरुषा रगादिगौरवात् चआख- 

मप्यतिक्रामन्तः । तस्मात् पुरुषमतिवैचित्यमपेक््य साध्य 
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साधनसंबन्धविदषान् अनेकधा उपदिशति । तत्र पुरुषाः 

स्वयमेव यथारुचि साधनविशेषेषु प्रवतेन्ते ; शाखं तु सवि- 
वृभ्रदीपादिवत् उदास्त एव । तथा कस्यवित्परोऽपि पुरुषाथैः 
अपुरुषाथेवदवभासते ; यस्य यथावभासः, स तथारूपं पुर- 

घार्थं परयति ; तदनुरूपाणि साधनान्युपादित्सते । तथा 

च अथैवादोऽपि--' त्रयाः प्राजापलयाः प्रजापतौ पितरि ब्रह्म- 
चयेमूषुः ` इत्यादिः । तस्मात् न ब्रह्मैकत्वं ज्ञापयिष्यन्तो 
वेदान्ता विधिश्चाख्चस्य बाधकाः । न च विधिश्चाख्म् एता- 

वता निर्विषयं स्यात्त । नापि उक्तकारकादिभेदं विधिशा- 

खम् उपनिषदां ब्रह्मैकत्वं प्रति प्रामाण्यं निवर्तयति । स्ववि- 

अयश्ूराणि हि प्रमाणानि, श्रोत्रादिवत् ॥ 

तब पण्डितंमन्याः केचित् स्वचित्तवशात् सर्व प्रमाण- 

भित्तरेतरविरुद्धं मन्यन्ते, तथा प्रयक्षादिविरोघमपि चोद्- 

यन्ति ब्रह्मैकत्वे-- शब्दादयः फिर श्रोत्रादिविषया भिन्नाः 

प्रयक्षत उपरभ्यन्ते ; ब्रह्मैकत्वं त्रुवतां प्रयक्षविरोधः 
स्यात् ; तथा श्रोत्रादिभिः शब्दाद्यपठन्धारः कतोरश्च धम- 

घमयोः प्रतिशरीरं भिन्ना अनुमीयन्ते संसारिणः; तत्र 

ब्रह्येकलत्वं ब्रुवतामनुमानविरोधश्च ; तथा च आगमविरोधं 
बदन्ति- ' ग्रामकामो यजेत ` ‹ पञ्युकामो यजेत ` ' स्वभ. 
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कामो यजेत ' इयेवमादिवाक्येभ्यः ग्रामपड्ुखगादिकामाः 

तत्साधनाद्यनुश्ठातरेश भिन्ना अवगम्यन्ते । अत्रोच्यते-- 

ते तु कतकेदूषितान्तःकरणाः ब्राह्मणादिवणौपञ्चदाः अ- 

नुकम्पनीयाः आगमाथेविच्छिन्नसंप्रदायबुद्धय इति । क~ 

थम् 2 शोत्रादिद्वारैः श्षब्दादिभिः प्रलक्षत उपरभ्यमायैः 
ब्रह्मण एकत्वं विरुध्यत इति वदन्तो वक्तव्याः-किं ग- 

ब्दादीनां भेदेन आकाङेकस्वं विरुध्यत इति; अथ न 

विरुध्यते, न तर्हिं प्रयक्षविरोधः । यच्चोक्तम् भरतिशरीरं 

ब्दाद्युपल्धारः धर्माधर्मयोश्च कतरः भिन्ना अनुमीयन्ते, 

तथा च ब्रह्मैकसेऽनुमानविरोध इति ; भिन्नाः कैरनुमीयन्त 

इति शरष्टव्याः ; अथ यदि ब्रूयुः- सर्वैरस्माभिरनुमानङललठै- 

रिति-के यूयम् अजुमानङ्कश्चरा इयेवं प्ष्टानां किमुत्तरम्; 

दारीरेन्द्रियमनआत्मसु च प्रयेकमनुमानकौशङप्रलयाख्याने, 

शरीरेन्द्रियमनःसाधना आत्मानो वयमनुमानकुश्चाः, अने- 

ककारकसाभ्यत्वाक्करियाणामिति चेत्-एवं तर्हिं अनुमानकौ. 

शरे भवतामनेकस्व प्रसङ्गः ; अनेककारकसाध्या हि क्रियेति 

भवद्धिरेवाभ्युपगतम् ; तत्र अबुमानं च क्रिया; सा 

शारीरेन्द्रियमनआत्मसाधनैः कारकैः आत्मकदेका निवैस्येत 

इत्येतत्प्रतिज्ञातम् ; तत्र वयमनुमानङ्कश्खा इत्येवं वदद्धिः- 
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शरीरेन्द्रियमनःसाधना आत्मानः प्रत्येकं वयमनेके- इय- 

भ्युपगतं स्यात् ; अहो अनुमानकौशचरं 'दर्दितम् अपुच्छ-. 

शङ्गे ताफिकबलीव्दैः । यो हि आत्मानमेव न जाना- 

ति, स कथं मूढः तद्रतं भेदमभेदं बा जानीयात्; 
तत्र किमजुमिनोति १ केन वा लिङ्गेन? न हि आत्मनः 
स्वतो मेदप्रतिपाद्कं किंचििङ्गमास्ति, यन लिङ्गेन आत्म- 
मेदं साधयेत्; यानि लिङ्गानि आत्ममेद्साधनाय नामरू- 

पवन्ति उपन्यस्यन्ति, तानि नामरूपगतानि उपाधय एव 
आत्मनः- घटकरकापवरकमूच्िद्राणीव आकारस्य; यदा 
अकाश्चस्य मेदणिङ्ग पश्यति, तदा आत्मनोऽपि भेद- 
खङ्गं रमेत सः; न ह्यात्मनः परतो विशोषमभ्युपग- 
च=छद्धिस्तार्केकङतैरपि भेदलिङ्गमात्मनो दशेयितुं शक्यते ; 
स्वतस्तु दूरादपनीतमेव, अविषयत्वादात्मनः । यद्यत् 
परः आत्मघमेत्वेनाभ्युपगच्छति, तस्य॒ तस्य॒ नाम- 
रूपास्मकत्वाभ्युपगमात् , नामरूपाभ्यां च आत्मनोऽन्य- 
त्वाभ्युपगमात् , ° आका्यो वै नाम नामरूपयोरमिव॑हिता ते 
यदन्तरा तद्ह्य ` इति श्रुतेः, ‹ नामरूपे व्याकरवाणि ` इति 
च-"उत्पत्तिप्रख्यार्मके हि नामरूपे, तद्धिकक्षणं च बह्म-- 
अतः अनुमानस्थैवाविषयत्वात छुतोऽनुमानविरोधः । एतन 
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आगमविरोधः प्रत्युक्तः „। यदुक्तम्- ब्रह्मैकत्वे यस्मै उप- 
देशः, यस्य च उपदेशग्रहणफलम् , तदभावात् एकत्वोपदे्- 

क्ानथेक्यमिति-- तदपि न, अनेककारकसाध्यत्वाक्ि- 

याणां कश्चोद्यो भवति; एकस्मिन्त्रह्मणि निरुपाधिके नो- 

पदेशः, नोपदेष्टा, न च उपदेशग्रहणफलम् ; तस्मादुपनिषदां 

च आनर्थैक्यमियेतत् अभ्युषगतमेव ; अथ अनेककारकवि. 

षयानर्थक्यं चोद्यते- न, स्वतोऽभ्युपगमविरोधादात्मवादि- 

नाम् । तस्मान् तार्िकचाटमटराजप्रवेह्यम् अभयं दुग 

मिदम अस्पबुद्धवगम्यं शाख्गुरुप्रसादरहितैश्च -- ‹ कस्तं 

मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ' देतरैशत्रापि विचिकित्सितं 
पुरा ` "नैषा तर्केण मतिरापनेया वरप्रसादकभ्यत्वश्र- 

तिस्पृतिवदेभ्यश्च ; ‹ तदेजति तन्नैजति तहरे तद्वन्तिके ' 

इलयादिविरुद्धध्मसमवायपित्वभरकान्नमन्त्रवर्णेभ्यश्च; गीतासु 

च ‹मस्स्थानि सवैभूतानि ` इत्यादि । तस्मात् परन्रह्मव्य- 
तिरेकेण संसारी नाम न अन्यत् वर्त्वन्तरमस्ति । तस्मस्ुष्ू- 

च्यते (ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेत् अहं 

ब्रह्मास्मीति -- ‹ नान्यद् तोऽसि द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोत्र ' 

इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः । तस्मात् परस्यैव ब्रह्मणः सलयस्य सयं 
नाम उपनिषत् परा ॥ ध 

इति दितीयाध्यायस्य प्रथम ब्राह्मणम् ॥ 



दितीयं ब्राह्मणम् ॥ 

“ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि ` इति प्रस्तुतम् ; तत्र यतो जगज्ञा- 
तम् , यन्मयम् , यस्मिश्च रीयते, तदेकं ब्रह्म- इति ज्ञापि- 
तम् । किमात्मकं पुनः तज्ञगत् जायते, दीयते च ! पञ्- 
भूतात्मकम् ; भूतानि च नामरूपात्मकानि ; नामरूपे सल- 
मिति दुक्तम् ; तस्य सलयस्य पच्वभूतात्मकस्य सत्यं ब्रह्म । 
कथं पुनः भूतानि समिति मूतौमूतत्राह्मणम् । मूतमूतेमूता- 
त्मकत्वात् कायैकरणास्मकानि भूतानि प्राणा अपि सलम् | 
तेषा. कायैकरणात्मकानां भूतानां सलयत्वनिदिधारयिषया 
ब्राह्मणद्रयमारभ्यते सैव उपनिषन्याख्या । कार्यकरणस- 
यत्वावधारणद्वारेण हि सलस्य सत्यं ब्रह्म अवधार्यते । 
अत्रोक्तम् "प्राणा वै सलं तेषामेष मलम् ` इति; तत्र ऊ 
प्राणाः, कियलो बा प्राणविषया उपनिषदः का इति च~ 
ब्रह्मोपनिषत्मसङ्केन करणानां प्राणानां स्वरूपमवधारयति- 
पथिगतकूपारामाद्वधारणवत् ॥ 

, योह वै शिशु साधान सप्रलया- 
धान ̂ सस्थूण« सदाम वेद सप ह दि 
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षतो श्रातृव्यानवरूणाद्धि । अयं वाव दि- 
छर्योऽय भध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाधान- 
भिद् प्रत्याधानं प्राणः स्थूणान्नं दाम ॥ १॥ 

योह वे शिष्यं साधानं सप्र्याघानं सस्थूणं सदामं वेद्, 
तस्येदं फम् ; कं तत् १ सप्त॒ सप्रसंख्याकान् ह॒ दिषतः 

देषकतुन् अरातज्यान् भ्रातृव्या हि द्विविधा भवन्ति, द्विष- 

न्तः अद्धिषन्तश्च~ तत्र द्विषन्तो ये भ्रातृव्याः तान् द्विषतो 

भ्राच्नञ्यान् अवरुणद्धि; सप्र ये शीषेण्याः प्राणा विषयो- 

परब्िद्वाराणि तत्प्रभवा विषयरागाः सहजत्वात् च्रातृव्याः । 

ते हि अस्य स्वात्मस्थां दृष्टिं विषयविषयां कुर्वन्ति ; तेन ते 

द्वेष्टारो श्राठ्ञ्याः, प्र्गास्मक्षणप्रतिषेधकरत्वात् ; काठके 
चोक्तम्-- ^ पराश्चि खानि व्यतृणत्स्वयेमूस्तस्मात्पराङ्प- 
इयति नान्तरात्मन् ' इल्यादि ; तत्र यः शिग्चादीन्वेद्, तेषां 

याथात्म्यमवधारयति, स एतान् भ्रादृग्यान् अवरुणद्धि अपा- 

वृणोति विनाशयति । तस्मै फङश्रवणेनाभिसुलीभूतायाह-- 
अयं वाव रिश्युः । कोऽसौ? योऽयं मध्यमः प्राणः, 
शरीरमध्ये य: प्राणो िङ्गात्मा, यः पच्चधा शरीरमः- 

विष्टः- उहन्पाण्डरवासः सरोम राजन्नित्युक्तः, यस्मिन् 

वाड््नःप्श्ृतीनि करणानि विषक्तानि-पदीशशङ्कनिदशेनात् 

8, ए. ए. 18 ॥ 1 
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स एष शि्युरिव, विषयेष्वितरकरणवद्पटुत्वात् ; शिष्यं सा- 

धानमित्युक्तम् ; किं पुनस्तस्य क्िशोः वर्सख्वानीयस्य करणा- 

स्मन आधानम् तस्य इदमेव हारीरम् आधानं कायौत्मकम्- 

आधीयतेऽस्मिन्निव्याधानम; तस्य हि शि्ोः प्राणस्य इदं 

शरीरमधिष्ठानम् ; अस्मिन्हि करणान्याधष्ठितानि छन्धा- 

स्मकानि उपकन्धिद्धाराणि भवन्ति, न तु प्राणमात्रे विष- 

क्तानि; तथा हि द्ितमजातक्षत्रुणा-उपसंहृतेषु करणेषु वि- 
ज्ञानमयो नोपङभ्यते, शरीरदेशव्यूढेषु तु करणषु विज्ञानमय 

उपङभमान उपङभ्यते- तश्च दशितं पाणिपेषध्रतिबोधनेन । 

इदं प्रत्याधानं क्षिरः; प्रदेशविश्ेषषु- प्रति- प्रत्याधीयत 

इति -अलयाधानम् । प्राणः स्थूणा अन्नपानजनिता शक्तिः- 

भ्राणो बलमिति पयायः; बलावष्टम्भो हि प्राणः अरिम् 

शरीरे- ‹स यत्रायमात्माबल्यं न्ये संमोहमिव इति 

दशोनात्-- यथा वत्सः स्थूणावष्टम्भः एवम् । शछरीरपक्ष- 
पाती वायुः प्राणः स्थुणेति केचित्त । अन्नं दाम-- अन्नं 

हि युक्तं तरेधा परिणमत्ते; यः स्थूलः परिणामः, स एत- 

हयं भूत्वा, इमामप्येति- मूत्रं च पुरीषं च; यो मध्यमो 

रसः; स रसो खोहितादिक्रमेण स्वकार्यं शरीरं साप्रषातुक- 

सुपचिनोति ; स्वयोन्यन्नागमे हि शरीरसुपचीयते, अन्नमय 
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त्वात् ; विपययेऽपक्षीत्रते पतति; यस्तु अणिष्ठो रसः- 
अगतम् उकं प्रभावः- इति च कथ्यते, स नाभेरूध्वं हृद- 
यदेक्षमागलय, हृदयाद्धिप्रसततेषु द्वासप्रतिनाडीसहसेष्वनुप्र- 

विय, यत्तत् करणसंघातरूपं लिङ्गं रिश्ुसंज्ञकम् , तस्य 

शरीरे स्थितिकारणं भवति बलमुपजनयत् स्थुणाख्यम् ; तेन 

अन्नम उभयतः पाशवत्सदामवत् प्राणद्धरीरयोर्भिबन्धनं 
भवति ॥ | 

इदानीं तस्थैव शिशोः प्रयाधान ऊढस्य चश्चुषि काञ्च 
नोपनिषद उच्यन्त-- 

तमेताः ससाक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या 
हमा अक्षन्लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन म 

सद्राऽन्वायन्तोऽथ या अक्षन्नापस्ताभिः 

पजेन्यो या कनीनका तयादित्यो यत्कर- 
ष्णं तनाभियेच्ुक्कं तेनेन्द्रोऽघरथेनं वत- 
न्या पृथिव्यन्वायत्ता यौरुत्तरया नास्या- 
न्नं क्षीयते य एवं वेद् ॥ २॥ 

तमेताः सप्राक्षितय उपतिष्ठन्ते-- तं करणात्मकं -प्राणं 

शारीरेऽन्नवन्धनं चद्षुष्यूढम् एताः वक्ष्यमाणाः सप्र सप्तसं- 

॥। 
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ख्याकाः अक्षितयः, अक्षितिहेवुत्वात् , उपतिठन्ते । यद्यपि 

मन्त्रकरणे तिष्ठतिरुपपूरवैः आत्मनेपदी भवतति, इहापि सप्र 

देवताभिधानानि मन्त्रस्थानीयानि करणानि ; तिष्ठते; अतः 

अत्रापि आद्मनेपदं न विद्धम् । कास्ता अक्षितय 

इत्युच्यन्ते-- तत् तत्र या इमाः प्रसिद्धाः, अक्षन् अक्षणि 

छोहिन्यः छोहिताः राजयः रेखाः, ताभिः द्वारभूताभिः 

एनं मध्यमं प्राणं द्रः अन्वायत्तः अनुगतः; अथ याः 

अक्षन् अक्षणि आपः धूमादिसंयोगेनाभिव्यज्यमानाः, 
ताभिः अद्धिद्रभुताभिः पजेन्यो देवतात्मा अन्वायत्तः 

अनुगत उपतिष्ठत इत्यथः । स च अन्नभूतोऽ्चित्तिः प्राणस्य, 

° पजन्य वषत्यानन्दिनिः प्राणा भवन्ति" इति श्रुत्यन्तरात् । 
या कनीनका दक्शक्तिः तया कनीनकया द्वारेण आदिलयो 

मध्यमं प्राणञ्चुपतिष्ठते । यत्कृष्णं चश्ुषि, तेन एनमभरि- 

रुपतिष्ठते । यच््ुष्ठे चक्षुषि, तेन इन्द्रः । अधरया बतेन्या 

पक्ष्मणा एन परथिवी अन्वायत्ता, अधरत्वसामान्यात् । 

द्योः उत्तरया, उष्वैत्वसामान्यात् । एताः सप्त अन्नभूताः 

प्राणस्य संततसुपतिष्ठन्त--- इयेवं यो वेद्, तस्थैतत्फल्म्- 

नास्याज्ं क्षीयते, य एवं वेद् ॥ 

तदेष शोको मवति । अवी ग्बिलश्च- 
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मस ऊध्वैवुन्नस्तस्मिन्यश्लो निदितं वि- 
श्वरूपम् । तस्यासत ऋषयः सप तीरे वा- 
गष्टमी ्ह्मणा संविदानेति । अवग्बिल- 
अमस ऊध्वेवुध्च इतीदं तच्छिर एष द्यवी- 

` ग्बिजलअमस ऊध्वेबुश्रस्तस्मिन्यदरो निदहि- 
तं विश्वरूपमिति प्राणायै यरो विन्व-' 

रूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सस 

लीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानत- 

दाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति वा- 

रघ्यष्टमी ब्रह्मणा सविन्ते ॥ ३ ॥ ~ 

तत् तत्र एतस्मिन्नर्थे एष शोकः मन्तो भवति-- अवी- 

ग्बिक्श्चमस इत्यादिः । तत्र मन्त्राथेमाचष्टे श्रतिः-- अवो- 

ग्बिख्श्मस ङष्वेबुभ्र इति । कः पुनरसावर्वाग्विरञ्चमस 

उध्वैबुध्रः ? इदं तत् ; शिरः चमसाकारं हि तत; कथम् 
एष हि अर्वाग्बिटः मुखस्य बिरूकरूपत्वात् , शिरसो बुध्रा- 

कारत्वात् ऊध्वंबुभ्रः । तस्मिन् यश्चो निदितं विश्वरूपमि- 

ति-यथा सोमः चमसे, एवं तस्मिन् शिरसि बिचखूपं 

नानारूपं निहितं स्थितं भवति । किं पुनस्तन यशः 
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प्राणा बै यद्यो विश्वरूपम् प्रणाः, श्रोत्रादयः वायवश्च 

मरुतः सप्रधा तेषु प्रस्ता: यज्चः--इवेतर्दाहि म्रः, शब्दा- 

दिज्ञानहतुत्वात् । तस्यासत ऋषयः सप्र तीर इति-- प्राणा; 

परिस्पन्दात्मकाः, त एव च ऋषयः, प्राणानेतदाह मन्तः | 

वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति--- ब्रह्मणा संवादं छुवेन्ती अ 

मी भवति; तद्धेतुमाह-- वाग्घ्यष्टमी ब्रह्मण संवित्त 

इति ॥ 

इमावव गोतमभरद्वाजावयमेव गोत- 

माऽयं भरद्वाज इमावेव विभ्वामिन्रजम- 

द्री अयमेव विश्वामिवोऽयं जमदभरिरि- 

सावेव वसिष्टकदयपावयमेव वसिष्ठोऽयं 
कडयपो वागेवाविवीचा द्यन्नमय्तेऽत्ति- 
ह वै नामैतद्यदच्धिरिति सर्वस्यात्ता भव- 
ति सवमस्यान्नं मवति य एवं वेद् ॥ ४॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥ 

के पुनस्तस्य चमसस्य तीर आसत ऋषय इति- 

इमावेव गोतमभरद्वाजौ कर्णो- अयमेव गोतमः अयं 

मरद्वाजः दक्षिणश्च उत्तरश्च, विपयेयेण वा । तथा चश्ुषी 
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उषपदिशन्नुवाच-- इमृवेव विग्वामित्रजमदभ्री दक्षिणं बि- 

शामित्रः उत्तरं ` जमदभ्निः, विपर्ययेण वा । इमवेव वाधे- 

छकरयपौ-- नासिके उपदिशब्चुवाच ; दक्षिणः पुटो भवति 
वसिष्ठः ; उत्तरः कश्यपः-पूरवैवत् । वागेव अत्रिः अद्नक्रि- 
यायोगात् सप्तमः; वाचा ह्यन्नमद्यते ; तस्मादति वै प्रसिद्धं 

नामैतत्- अततृत्वादत्तिरिति, अत्तिरेव सन् यदत्रिरित्युच्यते 
परोक्षेण । स्वस्य एतस्यान्नजातस्य प्राणस्य, अचरिनिवैचन- 

विज्ञानादन्ता भवति । अत्तैव भवति नमुष्मिन्नन्येन पुनः प्र 

लयते इव्येतदुक्तं भवति- सवैमस्यान्न भवतीति । य एवम् 

एतत् यथोक्तं प्राणयाथास्म्यं वेद्, स एवं मध्यमः प्राणो भूत्वा 

आधानप्रलयाधानगतो भोक्तैव भवति, न भोज्यम् ; भोज्या- 

व्यावतैत इव्यर्थः ॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयम् ब्राह्मणम् ॥ 

ड 



तृतीयं राह्मणम् ॥ ° 

ढे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चैवामूर्तं 
च मलयं चागतं च स्थितै च यच सच . 
तच्च ॥ १॥ 

तत्र प्राणा वै सलयमित्युक्तम् । याः प्राणानामुपनिषदः, 

ताः ब्रह्मोपनिषस्रसङ्गेन व्याख्याताः- एते ते प्राणा इति 
च । ते किमात्मकाः कथं वा तेषां सलयत्वमिति च वक्तन्य- 

मिति पञ्चभूतानां सलयानां कायंकरणात्मकानां स्वरूपाव- 
धारणाथेम् इदं ब्राह्मणमारभ्यते-- यदु पाधिविद्धोषापनय- 

द्वारेण । नेति नेति' इति ब्रह्मणः सतत्त्वं निदिधारयि. 
रितम् । तत्र द्विरूपं ब्रह्म पच्चभूतजनितकायकरणसंबद्ं 
मूतौमूतौखयं मत्योगरतस्वभावं त्लनितवासनारूपं च स्वजं 
स्वशक्ति सोपाख्यं भवति । क्रियाकारकफङात्मकं च स- 

वेव्यवहारास्पदम् । तदेव ब्रह्म विगतसर्वोपाधिविशेषं सम्य. 

ग्दरौनविषयम् अजरम् अमृतम् अभयम् , वाड्धनसयोरप्य- 

विषयम् अद्वतत्वात् ‹नेति नेति" इति निर्दिश्यते । तत्र 

यदपोहद्रारेण " नेति नेति इति निर्दिश्यते जह्य, ते एते 
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द्रे बाव- बावजब्दोऽवधारणाथः- द्रे एवेलय्थः- ब्रह्मणः 
परमात्मनः रूपे रूप्यते याभ्याम् अरूपं परं ब्रह्म अवि- 

दयाध्यारोप्यमाणाभ्याम् । केतेद्धे१ मूत चैव मूतैमेव चः; 
तथा अमूत च अमूतैमेव वेत्यथ । अन्तर्णीतस्वात्म विदो - 
षणे मूतोमूर्ते दवे एवेयवधारयेते ; कानि पुनस्तानि विशेषणा- 
नि मूतौमूरतैयोरिस्युच्यन्ते-- मर्य च मद मरणधसि, अ- 
मरतं च तद्धिपरीतम् , स्थितं च~-परिच्छन्नं गतिपुवैकं यत्स्थास्नु; 

यच्च- यातीति यत्- व्यापि अपरिच्छिन्नं स्थितविपरी- 

तम्, सच्च- सदिलन्यभ्यो विशेष्यमाणासाधारणधमेविशचे- 

षवत् , यच्च तद्धिपरीतम् ° यत् ` इटयव स्वेदा परोक्षा- 

भिधानाहम् ॥ 

तदेतन्मूत यदन्यदायोखान्तरिश्षाचे- 

तन्मल्यैमतस्सितमेतत्सत्तस्यैतस्य सूतै- 
स्यैतस्य मल्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत 

एष रसो थ एष तपति सतो द्येष 

रसः ॥ २॥ 

तन्न चतुष्टयधिशेषगविशिषटं मूर्तम् › तथ। असूत च; तत्र 
[७ 

कानि मूतेविशेषणानि कानि चतराणीति विभञ्यते । तदे- 
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तन्मूतं मूर्छितावयवम् इतरेत राजुप्रविष्टावयवं वनं खंहतभिय- 
थैः । किं तत् १ यदन्यत्; कस्मादन्यत् £ वायोश्वान्तरिश्षाच्च 

मूतद्ध्यात्- परिशेषत्प्रथिव्यादिभूतत्रयम् ; एतन्मयम्- 

यदेतन्मूतांख्यं भूतत्रयम् इवं मर्य॑ मरणधर्मि ; कस्मात् 
यस्मास्स्थितमेतत् ; परिच्छिन्नं हथौन्तरेण सप्रयुज्यमानं 
विरुष्यते-यथा घटः स्तम्भक्ुङ्यादिना ; तथा मूतं स्थितं 
परिच्छिन्नम् अथोन्तरसंबन्धि ततोऽथौन्तरविरोधान्मरलैम् ; 
एतत्सत् विशेष्यमाणास्राधारणधर्मवत्, तस्माद्धि परिच्छ- 

जनम्, परिच्छि्नत्वान्मयेम् , अतो मूतंम् ; मूतंत्वाद्वा मयै 

म्, मल्यत्वार्स्थितम् , 'स्थितत्वात्लत् । अतः अन्योन्याव्य- 
भचारात् चतुणी धर्माणां यथेष्ठं विशोषणाविरोष्यभावो 
देठदेव॒मद्धावश्च दशेयितन्यः । सबेथापि तु भूतत्रयं 
चुष्टयनिशेषणविशिष्टं मूर्तं॑रूपं ब्रह्मणः । तत्र चतु- 
णामेकस्मिन्गृहीते विशेषणे इतरद्वहीतमेव विशेषणमि- 

लाई-- तस्यैतस्य मूतेस्य, एतस्य मर्त्यस्य, एतस्य स्थि- 

तस्य, एतस्य सतः- चवुष्टयविशोषणस्य भूतत्नरयस्येय- 

थेः- एष रसः सार इत्यथैः ; त्रयाणां हि भूतानां सारि- 
छः सविता ; एतत्साराणि त्रीणि भूतानि, यत्त एतत्छरृतवि- 
भज्यमानरूपविशोषणानि भवन्ति ; आधिदैविकस्य कार्यस्थै- 
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तद्रूपम्- यत्सविता यदेतन्मण्डलं तपति ; सतो भूतत्रयस्य 
हि यस्मात् एष ` रस इति एतद्रृ्यते ; मूर्तौ हेष सविता 

तपति, सारिष्ठश्च । यत्तु आधिदैविकं करणं मण्डलस्या- 
भ्यन्तरम् , तद्वक्ष्यामः ॥ 

अथामूते वायुचान्तरिक्षं चैतदश्धतमे- 
तद्यदेतत््यन्तस्थैतस्यामूतैस्थैतस्यासतस्यै- ` 
लस्य यत एतस्थ त्यस्यैष रसो य एष 
एतस्मिन्मण्डलं पुरुषस्ल्यस्थ द्यष रस 

इत्यधिदैवतम् ॥ ३ ॥ 

अथामूतैम्-- अथाधुना अमूतेमुच्यते । वायुश्वान्तरिक्ं 

च यत्परिशेषितं भूतद्रयम्-- एतत् अखरतम् , अमूतेत्वात् , 

अस्थितम् , अतोऽविरुध्यमानं केनचित् , अस्तम् , अमर- 

णधर्मि; एतत् यत् स्थितविपरीतम् , व्यापि, अपरिच्छिन्नम ; 

यस्मात् यत् एतत् अन्येभ्योऽभ्रविमज्यमानविशेषम्, अतः 

लयत् ‹ यत्” इति परोक्षाभिधानाष्॑मेव -- पूववत् । तस्थेत- 

स्यामूर्तस्य एतस्यामृतस्य एतस्य यतः एतस्य लस्य चतुष्टय 

विशेषणस्यामूतैस्य एष रसः; कोऽसौ १ य एष एतस्मिन्यण्डङे 

पुरुषः- करणात्मको हिरण्यगभेः प्राण इत्यभिधीयते यः, स 
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-एषः अमूतंस्य भूतद्वयस्च रसः पूववत्. सारिष्ठः । एतत्युरुष- 

सारं चामूर्तं भूतद्वयम्- दहैरण्यगभेखिङ्गारम्भाय हि भूतद्भया- 

भिव्यक्तिरव्याछ्ृतात्; तस्मात तादथ्योत् तत्खारं भूतद्वयम् । 

त्यस्य ह्येष रसः- यस्मात् यः मण्डलस्थः पुरुषो मण्डल्वन्न 

गृह्यते सारश्च भूतद्वयस्य, तस्मादस्ति मण्डरस्थस्य पुरुषस्य 

भूतद्वयस्य च साधन्यैम् । तस्मात् युक्तं प्रसिद्धबद्धेतूपादा- 
नर्म्- लस्य ह्येष रस इति ॥ 

रमः कारणं हिरण्यगभविज्ञानात्मा चेतन इति केचित् ; 

तत्र च किर ` हिरण्यगृभविज्ञानात्मनः कम वाय्वन्तरिक्षयोः 

प्रयोक्त ; तत्क्म॑वाय्वन्तरिक्षाधारं सत् अन्येषां भूतानां 

प्रयोक्तु भवति; तेन स्वकमेणा वाय्वन्तरिश्चयोः श्रयोक्तेति 

तयोः रमः कारणमुच्यत इति । तन्न मूलैगसेन अतुल्यत्वा. 
त्; मूतेम्य तु भूतत्रयस्य रसो मूतेमेव मण्डलं दष्टं भूत- 

त्रयसमानजातीयम् ; न चेतनः; तथा अमूतेयोरपि भूतयोः 

तत्समानजातीयेनैव अमूतैरसेन युक्तं भवितुम्, वाक्यप्रवर- 

त्स्तुस्यत्वात् ; यथा हि मूतोमूरते चतुष्टयधमेवती विभव्येते, 

तथा रसरसवतोरपि मूतौमूतैयोः वुस्येनैव न्यायेन युक्तो 

विभागः; न त्वर्धवैशसम् । मूतरसेऽपि मण्डटोपाधिश्रे- 
तनो विवक्ष्यत इति चेत्-- अलयस्पमिद्सुच्यते, सवै- 
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त्रैव तु मूतौमू्योः ब्रह्मरूपेण विवक्षितत्वात् । पुरुषशब्दः 
अचेतनेऽनुपपन्न ` इति चेत्, न, पश्षपुच्छादिनिशिष्ट- 
स्यैव लिङ्गस्य पुरुषश्चब्ददशेनात् , * न वा इत्थं सन्तः श्ञ- 
यामः प्रजाः प्रजनयितुमिमान्सप्र पुरुषानेकं पुरुषं कर- 

वामेति त एतान्सप्र पुरुषानेकं पुरषमकुवेन् ' इत्यादौ अ- 
्ररसमयादिषु च श्रुत्यन्तरे पुरुषशब्दभ्रयोगात् । इयधिदे- 
वतमिति उक्तोपसंहारः अध्यात्मविभागोक्य्थैः । # 

अथाध्यात्ममिदमेव सूतं यदन्यत्पा- 

णाच यश्चायमन्तरात्मन्नाकाक्ा एतन्मत्थै. 
मेतत्स्थितमेतत्सत्तस्यैतस्य सूतेस्यैतस्य 
मत्य॑स्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रसौ 
यचक्षु; सतो द्यष रसः ॥ े ॥ 

अथाधुना अध्यात्मं मूतौमूतेयोविभाग उच्यते । किं वत् 
मूतेम् १ इदमेव ; किंचेदम् १ यदन्यत् प्राणाञ्च वायोः, यश्चा- 
यम् अन्तः अभ्यन्तरे आत्मन् आत्मनि आकाशः खम् , 

शरीरस्थश्च यः प्राणः- एतहूयं वज॑यित्वा यदन्यत् शरी- 

रारम्मकं भूतन्नयम् ; एतन्मलयैभिल्यादि समानमन्यदपूर्ेण । 

एतस्य सतो ह्येष रसः- यश्चक्षुरिति ; अआध्यास्मिकस्य क्री - 
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रारम्भकस्य कार्यस्य एष रसः सारः} तेन हि सारेण सार- 
वदिं शरीरं समस्तम्- यथा अधिदैवतभादियमण्डलेन; 
प्राथम्याच्च- चक्षुषी एव प्रथमे संभवतः संमवत इति, 
°तेजो रघो निरवतेताभ्भिः ' इति लिङ्गात् ; तैजसं हि चश्चुः; 

एतत्सारम् आध्यात्मिकं भूतत्रयम्; सरतो श्येष रस इति 
मूतेत्वसारत्वे हेत्वथैः ॥ 

अथामूलं प्राणख यञ्ायमन्तरात्म- 

न्नाकारा एतदद्तमेत यदेतत्यत्तस्यैतस्या- 

मूतेस्यैतस्याग्ृलस्यैतस्य यत एतस्य ल्य- 
स्थैष रसो योऽयं द्षिणऽक्न्पुरुषस्त्यस्थ 
ह्येष रसः ॥ 

अथाधुना अमूतेसुच्यते । यत्परिशेषितं भूतद्वयं प्राणश्च 
यश्चायमन्तरात्मन्नाकाक्ञः, एतदमृतम् । अन्यत्पूववत् । 

एतस्य व्यस्य एष रसः सारः, योऽयं दक्षिणिऽक्षन्पुरषः- 

दक्षिणेऽक्षन्निति विशेषग्रहणम् , शाख्रयक्षत्वात् ; लिङ्गस्य 

हि दक्षिणेऽक्ष्णि चिकेषतोऽधिष्ठातृत्वं शाखस्य प्रयक्षम् , 

सव्रुतिषु तथा प्रयोगद्हीनात् । लयस्य ह्येष रस इति पूर्व- 
वत् विशेषतः अग्रहणात् अमूतेत्वसारत्व एव हेत्वर्थः ॥ 



क. &.]. दितीयोऽध्यायः । २८७ 

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम् । यथा 
माहारजनं वासो यथा पाण्ड्ाविकं यथे- 
न्द्रगोपो यथारन्य्चिथथा पुण्डरीकं यथा 
सकरदिद॒न्त< सक्रदिद्युत्तव ह वा अस्य 
~र भेवति य एवं वेदाथात आदेच ने- 
ति नेति न द्येतस्मादिति नेव्यन्यत्परम- . 
सत्यथ नामधेय सल्यस्य सल्यमिति पा. 
णा वै स्यं तेषामेष सलयम् ॥ ६ ॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य ठतीयं ब्राह्मणम् ॥ 

ब्रह्मण उपाधिभूतयोमूतांमूतैयोः कार्यकरणविभागेन अ- 
ध्यात्माधिदैवतयोः विभागो व्याख्यातः सल्यशब्दवाच्य- 
योः । अथेदानीं त्च हैतस्य पुरुषस्य करणात्मनो छिङ्गस्य 
रूपं वक्ष्यामः वासनामयं मूतोमूत्तवासनाविज्ञानमयसंयोग- 

जनितं विचित्रे पटभित्तिचित्रवत् मायेन्द्रजारमरगवृष्णिको- 

पमं सर्वैव्यामोहास्पदम्--एतावन्मात्रमेव आत्मेति विज्ञान- 

वादिनो वैनाशिका यल भ्रान्ताः, एतदेव वासनारूपं पट- 

रूपवत् आत्मनो द्रव्यस्य गुण इति नैयायिका वैदोषिकाश्च 
संप्रतिपन्नाः, इदम् आत्मार्थं त्रियुणं स्वतन्त्रं प्रधानाश्रयं 
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पुरुषान हेतुना प्रबतेत इति सांख्याः ॥ 

ओपनिषदंमन्या अपि केचित्प्क्रियां रचयन्ति. मूतौ- 

मूतेराशिरेकः, परमात्मराशचिरत्तमः, ताभ्यामन्योऽयं मध्यमः 

किङ ठतीयः कत्रा मोक्त्रा विज्ञानमयेन अजातक्चन्रुप्रतिबो- 

धितेन सह बिद्याकमपूवेप्रज्ञाखमुदायः ; प्रयोक्ता क्राः, 

प्रयोज्यः पूर्वोक्तो मूतोमूलेमूतराक्चिः साधनं चेति । तत्र च 
तार्किकैः सह सधं कुवन्ति । लिङ्गाश्रयश्च एष कर्मराकि- 

रिव्युक्त्वा, पुनस्ततस्लस्यन्तः .सांख्यत्वमयत्-- सवैः कम॑ 

राक्षिः- पुष्पाश्रय इव गन्धः पुष्पवियोगेऽपि पुटतैकाश्रयो 
भवति, तद्त्- लिङ्गवियोगेऽपि परमात्मैकदेशमा श्रयति, स 

परमत्मिकदेशः किर अन्यत आगतेन गुणेन कमणा स- 

गुणो भवति निगणोऽपि सन् , स कतां भोक्ता बध्यते 

सुच्यते च विज्ञानात्मा-- इति वैशेषिक चिन्तमप्यनुसरन्ति ; 

स च कमैराक्िः भूतराकशेरागन्तुकः, स्वतो निशण एव पर- 

मत्मैकदेशत्वात् , स्वत उत्थिता अविद्या अनागन्तुकापि 
उषरवत् अनात्मध्मेः- इलयनया कल्पनया सांस्यचित्तमनु- 

वर्तन्ते ॥ 

धवंमेतत् तार्किकैः सह॒ सामखस्यकर्पनया रमणीयं 

पश्यन्ति, न उपनिषत्सिद्धान्तं सर्वन्यायविरोधं च पश्य- 
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न्ति; कथम् १ उक्ता, एव तावत् सावयवत्वे परमात्मनः 

संसारित्वसव्रणत्वकमेफ्दे शसं सरणाल्ुपपत््यादयो दोषाः; 

निल्यभेदे च विज्ञानात्मनः परेण एकत्वानुपपत्तिः । लिङ्ग - 

मेवेति चेत् परमात्मन उपचरितदेशत्वेन कल्पितं घटकरक- 

भृखिद्राकाश्चादिवत् , तथा िङ्गवियोगेऽपि परमात्मदेशाश्र- 

यणं वाखनायाः । अविद्यायाश्च स्वत उत्थानम् ङषरवत्-- 

इत्यादिकल्पनादुपपन्नेव । न च वास्यदेशव्यतिरेकेण वास- 

नाया बर्त्वन्तरसंचरणं मनसापि कल्पयितुं शक्यम् । न 

च श्रुतयो अवगच्छन्ति- ^ कामः .संकस्पो विचिकित्सा ' 

' हृदये ह्येव रूपाणि ` ^ ध्यायतीव छठेङायतीव ' ' कामा 

येऽस्य हृदि भिताः" "तीर्णो हि तदा सवीञ्शोकान्हद्- 

यस्य ' इदयाद्याः । न च आसां श्रुतीनां श्रुतादथौन्तरक- 

ल्पना न्याय्या, आत्मनः परनब्रह्मस्वोपपाद्नाथेपरत्वादासा- 

म्, एतावन्मात्रार्थोपक्षयत्वाश्च सर्वोपनिषदाम् । तस्मात् 

श्रुयथैकस्पनाकुशङाः सवै एव उपनिषद्थेमन्यथा कर्वन्ति । 

तथापि वेदा्थशचेरस्यात्, काम भवतु, न मे देषः । 

नच द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे" इति राशित्रयपक्षे समल- 

सम्; यद्ा तु मूतौमूरते तज्नितवासनाश्च मूतौमूरते दे रूपे, 

ब्रह्म च रूपि ठृतीयम्, न चान्यत् चतुथंमन्तराले-तदा 
॥। 

ॐ 8. 8. ए. 19 
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एतत् अुकूकमवधारणम्, द्वे एव “ ह्मणो रूपे इति; 

अन्यथा ्रहकदेशस्य विज्ञानात्मनो रूपे इति कल्प्यम्, 
परमात्मनो वा विज्ञानात्मद्रारेणेति; तदाच रूपे एवेति 

द्विवचनससम्सम् ; रूपाणीति वासनाभिः सदह बहुवचनं 
युक्ततरं स्यात्- द्वै च मूतौमूर्ते वासनाश्च दृतीयमिति। 

अथ मूतामूरते एव परमारमनो रूपे, वासनास्तु विज्ञानात्मन 

इति चेत्-- तदा विज्ञानात्मद्भारेण विक्रियमाणस्य परमात्म- 

नः-इतीयं वाचो युक्तिरनर्थिका स्यात्, बास्रनाया अपि 

विज्ञानात्मद्वारसस्य अविक्िष्टस्वात्; न च वस्तु वस्त्वन्तर 

द्वारेण विक्रियत इति मुख्यया बृत्त्या शक्यं करपयितुम्; 

न च "विज्ञानात्मा परमात्मनो वस्त्वन्तरम् , तथा कल्पनायां 

सिद्धान्तहानात् । तस्मात् वेदाथमृढानां स्वचित्तप्रभवा एव- 

मादिकल्पना अक्षरबाह्याः ; न ह्यक्षरबाह्यो वदाथः वेदार्थो- 

पकारी वा, निरपेक्षत्वात् वेदस्य प्रामाण्यं प्रति । तस्मात् 

राशित्रयकस्पना असमजसा ॥ 

: योऽयं दक्षिणेऽभनन्पुरुषः ` इति लिङ्गात्मा प्रस्तुतः 

अध्यात्मे, अधिदैवे च (य एष एतस्मिन्मण्डरे पुरुषः" 

इति, ° तस्य ` इति प्रकृतोपादनात् स॒ एवोपादीयते- यो- 

ऽसौ यस्यामूतस्य रसः, न तु विज्ञानमयः । नलु विज्ञान- 
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मयस्यैव एतानि रूपरणि कस्मान्न भवन्ति, विज्ञानमयस्यापि 

प्रकृतत्वात् , ८ तस्य ` इति च प्रकृतोपादानात्-- नैवम् , 

विज्ञानमयस्य अरूपित्षेन विजिज्ञापयिषितत्वान् ; यदि हि 

तस्यैव विज्ञानमयस्य एतानि माहारजनादीनि रूपाणि स्युः, 
तम्थैव नेति नेति" इत्यनाख्येयरूपतया अदेश्चो न स्यात् । 

नलु अन्यस्यैव असावादेशः, न तु विज्ञानमयस्येति--*न, 

षष्ठान्ते उपसंहरात्- ` विज्ञातारमरे केन विजानीयात् › इति 

विज्ञानमयं प्रस्तुय ‹स एष नेति नेति ”- इति ; ‹ विज्ञप- 

यिष्यामि ` इति च प्रतिज्ञाया अथेवन्कात्-- यदि च विज्ञान- 

मयस्यैव असंव्यवहायमात्मस्वरूपं ज्ञापयितुमिष्टं स्यात् भ्रष्व- 

स्तसर्वोपाधिविशेषम् , तत इयं प्रतिज्ञा अथवती स्यात्- येन 

असौ ज्ञापितो जानायात्मानमेव अहं ब्रह्मास्मीति, शाखरनिषठां 

प्राप्रोति, न बिभति कुतश्चन; अथ पुनः अन्यो विज्ञानमयः, 

अन्यः ‹ नेति नेति ` इति व्यपदिदयते- तदा अन्यददो ब्रह्म 

अन्योऽहमस्मीति विपयैयो गृहीतः स्यान् , न ‹ आत्मानमे- 

वावेदहं बद्यास्मि' इति । तस्मात् ‹ तस्य दतस्य" इति 

लिङ्गपुरुषस्मैव एतानि रूपाणि । सव्यस्य च सत्ये परमात्म- 

स्वरूपे वक्तव्ये निरवरोषं सल्यं वक्तयम् ; सल्यस्य च विरो- 

षरूपाणि वासनाः ; तासामिमानि रूपाण्युच्यन्ते ॥ 
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एतस्य पुरुषस्य प्रकृतस्य लिङ्गात्सन एतानि रूपाणि; 

कानि तानीत्युच्यन्ते-यथा रोके, महारजनं इरिद्रा तया 

रक्तं माहारजनम् यथा वासो खोके, एवं स्त्यादिविषयसं- 

योगे तादद्ं वासनारूपं रज्नाकारसुत्पद्यते चित्तस्य, येना- 

सौ पुरुषो रक्त इत्युच्यते वखादिवत्- यथा च स्के 

पाणड़ाविकम् , अवेरिदम् भाविकम् ऊणौदि, यथा च तत् 

पाण्डुरं भवति, तथा अन्यद्वासनारूपम्- यथा च रोके 

इन्द्रगोपः अलन्तरक्तो भवति, एवमस्य वासनारूपम्- 

कचि द्धिषयविशोषापेक्षया रागस्य तारतम्यम् ;› कवचित्पुरुषचि- 

त्वृन्त्यपेक्षया- यथा च छोके अग्न्यः भास्वरं भवति, 

तथा कचित् कस्यचित् वासनारूपं भवति-यथा पुण्डरीकं 

शुम , तद्वदपि च वासनारूपं कस्यचिद्धवति-यथ। सक्ृ- 

द्वियुत्तम् , यथा लोके सछृद्धिद्योतनं सवतः प्रकाशकं भव- 

ति, तथा ज्ञानप्रकाशविवृद्धयपेक्षया कस्यचित् वासनारू- 

पम्--उपज्ञायते । न एषां वासनारूपाणाम् आदिः अन्तः 

मध्यं संख्या वा, देशः कालो निमित्तं वा अवधायते 

असंख्येयस्वाद्वासनायाः) वासनाहेतूनां च आनन्टयात् । 

तथा च वक्ष्यति षष्ठे ‹ इदंमयोऽदोमयः ' इत्यादि । 

तस्मात् न स्वरूपसंख्यावधारणाथां दृष्टान्ताः “ यथा 
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माहारजनं वासरः ` इलयाद्यः ; किं तर्हिं प्रकारभ्रदशैनाथौः- 

एवप्रकाराणि दहि" वासनारूपाणीति । यत्त॒ वासनारूपम- 

भिदहितमन्ते- सकृद्धियोतनमिवेति, तत्कि दहिरण्यगभेस्य 

अव्याकृतास्प्रादुभैवतः तडित् सकृदेव व्यक्तिभंवतीति ; 

तत् तदीयं बासनाखूपं हिरण्यगर्भस्य यो वेद् तस्य सकृ- 

द्विद्ुत्तेव, ह वै इत्यवधारणार्थौ, एवमेव अस्य श्रीः ख्यातिः 
अवतीवयर्थः, यथा हिरण्यगर्भस्य एवम् एतत् यथोक्तं 

वासनारूपमन्त्यम् यो वेद ॥ 

एवं निरवशेषं सत्यस्य स्वरूपमभिधाय, यत्तत्सत्यस्य 

सत्यमवोचाम तस्यैव स्वरूपावधारणार्थ ब्रह्मण इदमारभ्य- 

ते-- अथ अनन्तरं सत्यस्वरूपनिर्देश्ानन्तरम् , यत्स्प्त्यस्य 

सत्यं तदेवावशिष्यते यस्मात्- अतः तस्मात्, सत्यस्य 

सव्यं स्वरूपं निर्देक्ष्यामः; अदेशः निर्देशः ब्रह्मणः; 

कः पुनरसौ निर्ेरा इत्युच्यते-- नेति नेतीत्येवं निर्देश्चः ॥ 

ननु कथम् आभ्यां ‹ नेति नेति ' इति शब्दाभ्यां सल्य- 

स्य सलं निर्दिदिषक्षितमिति, उच्यते-- सर्वोपाधिविशेषापो- 

हेन । यस्मिन्न कथ्िद्विरोषोऽस्ि- नाम वा रूपं वा कमं वा 

भेदो वा जातिवौ गुणो वा; तहूरेण हि जब्दध्वृच्तिमिव- 

ति; न चैषां कश्चिद्विशेषो ब्रह्मण्यस्ति; अतो न निर्दे 
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शछक्यते-इदं तदिति-गौरसौ स्पन्दते शङ्को विषाणीति यथा 

रोके निर्दिश्यते, तथा; अध्यारोपितनामरूपरकमंद्रारेण बह्म 

निर्दिश्यते ' विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' ‹ विज्ञानघन एव ब्रह्मा 

त्मा ` इयेवमादिशब्दैः । यदा पुनः स्वरूपमेव निर्दिदिक्षितं 

भवति निरस्तसर्वोपाधिविशेषम् , तदा न शक्यते केनचिद् 

पि प्रकारेण निर्देष्टुम् ; तदा अयमेवाभ्युपायः-यदुत प्रा्र- 

निर्देश्चप्रतिषेधद्वारेण ‹ नेति नेति ' इति निर्देशः ॥ 

इदं च नकारहयं वीप्साव्याप्यथैम् ; यद्यस््ाप्नं तत्तत् 

निषिध्यते; तथा च सति अनिर्दिष्टा्चङ्का ब्रह्मणः परिहृता 

भवति; अन्यथा हि नकारढयेन प्रष्तद्भयभरतिषेये, यदन्यत् 

भ्रकृताखतिषिद्धद्यात् ज्य, तन्न निर्दिष्टम्; कीदशं नु 

खल्टु- इत्याशङ्का न निवतिष्यते; तथा च अनर्थकश्च स 

निर्देशः, पुरुषस्य विविदिषाया अनिवतेकत्वात् ; : ब्रह्म ज्ञप- 

यिष्यामि ` इति च वाक्यम् अपरिसमाघ्रा्थं॑स्यात् । यद् 

तु सवेदिक्कालादिविविदिषा निवर्बिता स्यात् सर्वोपाधथिनि- 

राकरणद्वारेण, तदा सैन्धवघनवत् एकरसं प्रज्ञानघनम् 

अनन्तरमबाह्यं सत्यस्य स्यम् अहु ब्रह्म अस्मीति सवैतो 

निवर्तते विविदिषा, आत्मन्येवावस्थिता प्रज्ञा भवति । 

तस्मात् वीप्सार्थं नेति नेतीति नकारद्वयम् । नयु महता 
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यन्नेन परिकरबन्धं छृत्वा किं युक्तम् एवं निर्देष्टं 
बरह्म १ बाढम्} कस्मात् न हि-- यस्मात्, ८ इति 

न, इति न ` इलयेतस्मात्- इतीति व्याप्रव्यभ्रकारा नकार- 

द्रयविषया निदिंश्यन्ते, यथा मामो भ्रामो रमणीय इति- 

अन्यत्परं निर्देशनं नास्ति; तस्मादयमेव निर्देशो ब्रह्मणः । 

येदुक्तम्- ‹ वस्योपनिषटसत्यस्य सव्यम् ̀  इति, एवप्रकारेण 

सत्यस्य सल्यं तत् परं ब्रह्म ; अतो युक्तमुक्तं नामधेय नह्णः, 

नामैव नामधेयम् ; किं तत् सलयस्य सयं प्राणा त्रै सवयं 
तेषामेष सलयमिति ॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य कृतीयं ब्राह्मणम् ॥ , 



चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥ 

आत्मेत्येवोपासीत ; तदेव एतस्मिन् सर्वस्मिन् पदनीयम् 
आत्मतत्त्वम् › यस्मात् प्रेयः पुत्रादेः--इत्युपन्यस्तस्य वाक्यस्य 
व्याङ्यानविषये संबन्धप्रयोजने अभिहिते-- ‹ तदात्मान- 
मेववेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्ततेसर्वमभवत् ' इति; एवं प्रय- 
गात्मा ब्रह्मविद्याया विषय इत्येतत् उपन्यस्तम् । अविद्या 
याश्च तिषयः-- ' अन्योऽसावन्योऽदमस्मीति न स वेद 
इत्यारभ्य चातुकेण्यप्रविमागादिनिमित्तपाङ्कक्मसाभ्यसाधन- 
रक्षणः 'ीजाङ्कुरवत् व्याकृताव्याकृतसखभावः नामरूपकर्मा- 
त्मकः संसारः (त्रयं वा इदं नाम रूपं क्म ` इत्युपसंहृतः 
शासनीय उत्कषलक्षणो ब्रह्मलोकान्तः अधोभावश्च स्थावरा- 
न्तोऽशाखीयः › पूवमेव प्रदर्ितः--' द्रया हः इ्यादिना । 
एतस्मादविद्या विषयाद्िरक्तस्य प्रल्यगात्मविषयन्रह्मविद्यायाम् 
अधिकारः कथं नाम स्यादिति तृतीयेऽध्याये उपसंहृतः 
समस्तोऽविद्याविषयः । चतुर्थे तु ब्रह्मविधाविषयं प्रयगा- 
त्मानम्. ब्रह्म ते ् रवाणि › इति । ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि › इति च 
भ्रसतुयः तत् ब्रह्म एकम् अद्वयं स्वविशेषशन्यं क्रियाकार- 
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कफठस्वभावस यज्ञब्दवाच्याशेषभूतधर्मप्रतिषेधद्वारेण ‹नेति 
"ज +| कु 
नेति ` इति ज्ञापितम्। अस्या ब्रह्मविद्याया अङ्गत््रेन संन्यासो 
क, 

बिधिस्सिः, जायापुत्रवित्तादिरक्षणं पङ्कं कम अविद्या- 

विषयं यस्मात् न आत्मप्राधिसाधनम्; अन्यसाधन हि 

अन्यस्मै फलकसाधनाय प्रयुज्यमानं प्रतिकूरं भवति; न दहि 

बुभुक्षापिपासानिचृ््यर्थ धावनं गमनं वा साधनम्; मनुष्य- 

खोकपितृखोकदेवखोकसाधनत्वेन हि पुत्रादिसाधनानि ्रुता- 

नि, न आत्म्राप्चिसाधनस्वेन, विक्षेषितत्वाज्च; न च ब्रह्म 

विदो विहितानि, काम्यत्वश्रवणात्-“ एतावान्वै कामः" इति, 

ज्ह्यविदश्च आप्तकामत्वात् आप्रकामस्य कामानुपपत्तेः, 

“येषां नोऽयमात्मायं लोकः इति च श्रुतेः । केचितु 
ब्रह्मविदोऽप्येषणासंबन्धं वणैयन्ति ; तैवृहदारण्यकं न श्रुतम् ; 

पुत्राद्येषणानामविदधद्धिषयत्वम् , विय्याविषरये च~ ‹ येषां नो- 

ऽयमात्माय रोकः ` इव्यतः ‹ किं प्रजया करिष्यामः ` इति- 

एष विभागः तैने श्रत श्या कृतः ; सवैक्रियाकारकफलोप- 

मदैस्वरूपायां च विद्यायां स्याम्, सह कार्येण अतिध्ाया 

अनुपपत्तिरक्षणश्च विरोधः तैम विज्ञातः; व्यासवाक्यं च 

तैमै श्रतम् । कमैविद्यास्वरूपयोः विद्याविद्यात्मकयोः प्रतिङ्कू- 

छवर्वनं विरोधः । ' यदिदं वेदवचनं कुरु कम त्यजेति च । 
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कां गति विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ एतद्र 

्ोतुभिच्छामि तद्धवान्धनरवीतु मे । एतावन्योन्यत्ररुप्ये वर्तेते 

प्रतिकूलतः? इत्येवं प्रष्टस्य प्रतिवचनन-- ‹ कर्मणा 

बध्यते जन्तुधिद्यया च विसुच्यते । तस्मात्कमं न कुवन्ति 
यतयः पारद श्चिनः' इत्येवमादि-- विरोधः व्रदशितः । 

तस्मात् न साधनान्तरसदहिता ब्रह्मविद्या पुरुषाथषाधनम् , 

सवंविरोधात् , साधननिरपेधषौव पुरषाथे साधनम्-- इति 

पारिव्राज्यं सर्वसाधनसंन्यासलक्षणम् अङ्गत्वेन विधित्स्यते; 

एतावदेवासरतत्वसाधनमियवधारणात् , षष्ठसमाप्रौ, लिङ्गा- 

च~ कर्मी सन्याज्ञवल्क्यः प्रवव्राजेति । मैत्रेथ्यै च 

कमेसाथनरहितायै साधनत्वेनागखतत्वस्य ब्रह्मविद्योपदेशात्, 

वित्तनिन्दावचनाच्च ; यदि हि अगरतत्वसाधनं कमै स्यात्, 

वित्तसाध्यं पाङ्कु कर्मति- तन्निन्दावचनमनिष्ट स्यात्; 

यदि तु परितित्याजयिषितं क्म, ततो युक्ता तस्साधन- 

निन्दा । कर्माधिकारनिमित्तवणीश्रमादिप्रत्ययोपम्दौच्च- 

५ ब्रह्म तं परादात् “क्षत्रं तं परादात् इलयादः; नहि 

ब्रह्मक्षत्नाद्यात्म प्रययो पमरदे, ब्राह्मणेनेदं कतेव्यं श्षित्रियेणेदं 

कर्तव्यमिति विषयाभावात् आत्मानं रभते विधिः; यस्यैव 

पुरुषस्य डपमर्दितः प्रययः बह्मक्षत्राद्यात्मविषयः, तस्य तसप्र- 
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लययसंन्यासात् तत्कार्याणां कमणां क्मसाधनानां च अथ. 

प्राप्तश्च संन्यासः । तस्मात् आत्मज्ञानाङ्गत्वेन संन्यासविधि- 

त्सयैव आख्यायिकेयमारभ्यते ॥ 

मैचेयीति ५ क + 
मेच्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्या. 

+ स्थन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त 

"तेऽनया काल्यायन्यान्तं करवाणीति ॥ १॥ 

मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः-- मेन्नेयीं स्वभा्यामा- 

मन्त्ितवान् याज्ञवस्क्यो नाम ऋषिः; उद्याखन् ऊर्ध्व 

यास्यन् पारित्राञ्यारूयमाश्रमान्तरम् ते ; (अरे ' इति संबो- 

घनम् ; अहम् , अस्मात् गाहंस्थ्यात् , स्थानात् आश्रमात् , 

ऊर्ध्वं गन्तुमिच्छन् अस्मि भवामि; अतः हन्त अमुमर्ति 

भ्राथेयामि ते तवः; किंचान्यत्-- ते तव॒ अनया द्विती- 

यया भार्यया कालयायन्या अन्तं विच्छेदं करवाणि ; पति- 

द्वारेण युवयोमेया संबभ्यमानयो्यैः संबन्ध आसीत् , तस्य 

संबन्धस्य विच्छेदं करवाणि द्रव्यविभागं कृत्वा ; चित्तेन 

संविभज्य युवां गमिष्यामि ॥ 

सा होवाच मेच्रेयी । यन्चुम हयं ञ- 
गोः सवी एूथिवी विन्तेन प्रणी स्यात्कथं 
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तेनाण्ता स्यामिति नेति होवाच याज्ञव- 

ल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथेव 
ते जीवित५ स्थादश्तत्वस्य तु नाहास्ति 
वित्तेनेति ॥ २॥ 

सा एवयुक्ता ह उवाच-- यत् यदि, ° लु ' इति वितकेः 

मे मस इयं प्रथिवी, भगोः भगवन् , सवा सागरपरिक्षिप्ता 

वित्तेन धनेन पूर्णौ स्यात् ; कथम् १ न कथंचनेयाक्षेपाथः, 

प्रभार्थो वा, तेन प्रथिवीपूणैवित्तसाध्येन कमणा अच्िहोत्रा- 

दिना-अमरता किं स्यामिति व्यवहितेन संबन्धः । प्रत्युवाच 

याज्ञवल्क्यः--कथमिति यद्याक्षेपा्थम् , अनुमोदनम्-नेति 

होवाच याज्ञवस्क्य इति; प्रश्रश्चेत् प्रतिवचनार्थम् ; नैव 

स्याः अमृता, किं तर्हिं यथैव छोके उपकरणवतां साधन- 

वतां जीवितं सुखोपायभोगसंपन्नम, तथैव तद्वदेव तव 
जीवितं स्यात्; अमृतत्वद्य तुन आशा मनसापि अस्ति 

वित्तेन वित्तसाध्येन कर्मणेति ॥ 

सा होवाच मैच्रयी येनाहं नाखतास्यां 

किमहं तेन कुया यदेव भगवान्वद तदेव 

मे ब्रूहीति ॥ ३ ॥ 
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सा होवाच चैत्य । एवमुक्ता प्रत्युवाच तैत्रेयी-- 
यद्येवं येनाहं नाता स्याम् , किमहं तेन वित्तेन इर्याम् ए 
यदेव भगवान् केवलम् अगरतत्वसाधनं वेद्, तदेव अथ्रतत्व- 
साधनं मे मह्यं नूहि ॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः परिया बतारे 
नः सती भियं भाषस रद्यास्स्व व्यः 

ख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदि. 
घ्यासस्वेति ॥ ४ ॥ 

स होवाच याज्ञवस्क्यः । एवं ` विन्तसाध्येऽगृतत्वसाधने 

प्रयाख्याते, याज्ञवल्क्यः स्वाभिप्रायसंपत्तौ तुष्ट 'आह-- 

स होवाच प्रिया इष्टा, बतेयुकम्प्याह, अरे जैत्रेयि, न 

अस्माकं पूवेमपि प्रिया सती भवन्ती इदार्मी प्रियमेव 
चित्तानुकूरं भाषसे । अतः एहि आस्स्व उपविश व्याख्या- 

स्मामि- यत् ते तव इष्टम् अग्रतत्वसाधनमात्मज्ञानम् कथ- 
यिष्यामि । व्याचक्षाणस्य तुमे मम व्याख्यानं कुर्वतः, 
निदिध्यासस्व वाक्यानि अथेतो निश्चयेन ध्यातुमिच्छेति ॥ 

सहोवाचनवा अरे पत्युः कामय 
पतिः परियो भवव्यात्मनस्तु कामाय पातिः 

॥। 
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मियो भवति । न वा अरे जायायै का- 
माय जाया प्रिया मवल्यात्मनस्तु का- 

माय जाया पिया भवति। नवा अरे 

पु्राणां कामाय पुच्राः पिया नवन्त्या- 

त्मनस्तु कामाय पुत्राः पिया भवन्ति ` 

न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं 

भवत्यात्मनस्तु काम्राय वित्तं पियं न 

वति। नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्य 
पियं मवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म परियं 

भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्तं 
परियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र पियं 

भवति । नवा अरे लोकानां कामाय 

लोकाः पिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 

लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवा- 

नां कामाय देवाः पिया भवन्त्यात्मन- 

स्तु कामाय देवाः पिया जवन्ति। नवा 

अरे भूतानां कामाय भूतानि पियाणि 
[॥ 
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जवन्त्यात्मनस्तु कामाय श्रूतानि प्रियाणि 
भवन्ति न वा अरे स्वैस्य कामाय सर्य 
पियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सवे भियं 
भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओत- 

` च्यो मन्ततयो निदिध्यासितव्यो मेच्रेय्या- 
त्मनो वा अरे ददोनेन वणेन म्या चिः 
ज्ञानेनेद ५ सवै विदितम् ॥ ५॥ 

स होवाच-- अभृतत्वसाधनं वैराग्यञुपदिदिष्ुः जाया- 

पतिपुच्रादिभ्यो विरागसुस्पादयति तत्संन्यासाय । न वै- 

ब-शब्दः प्रसिद्धस्मरणाथैः ; प्रसिद्धमेव एतत. कोके; पत्युः 

मवु: कामाय प्रयोजनाय जायायाः पतिः प्रियो न भवति, 

किं तर्हिं आस्मनस्तु कामाय परयोजनायैव भायौयाः पतिः 

प्रियो भवति । तथान वा अरे जायाया इल्यादि समान- 

मन्यत्, न वा अरे पुत्राणाम्, न वा अरे वित्तस्य, न वा 

अरे ब्रह्मणः, न बा अरे क्षत्रस्य, न वा अरे छोकानाम्, 

न वा अरे देवानाम्, नवा अरे भूतानम्, नवा अरे 

सर्वस्य । पूर्वंपूर्वं यथासन्ने प्रीतिसाधने वचनम् › ततर तत्र 

इष्टतरत्वाद्धैराग्यस्य ; सर्वग्रहणम् उक्तानुक्ताथैम् । तस्मात् 
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छोकप्रसिद्धमेतत् ~ आत्मैव प्रियः, नान्यत् । ‹ तदेतत्रेयः 

पुत्रात् ' इत्युपन्यस्तम् , तस्यैतत् वृ्तिस्थानीयं प्रपञ्चितम् । 

तस्मात् आत्मग्रीतिसाधनत्वात् गौणी अन्यत्र प्रीतिः, आत्म- 

न्येव युख्या । तस्मात् आत्मा तै अरे द्रष्टव्यः दशनाः, 
दकशनविषयमापादयितन्यः ; श्रोतन्यः पूरवैम् आचार्यत आगृ- 

मतश्च ; पश्चान्मन्तव्यः तकैतः; ततो निदिध्यासितव्यः 

निश्चयेन भ्यातव्यः ; एवं ह्यसौ दृष्टो भवति श्रवणमनननिदि- 

ध्यासनसाधनै्ि्वैतितेः ; यद् एकत्वमेतान्युपगतानि, तदा 
सम्यग्दशनं ब्रह्मैकत्वविषयं प्रसीदति, न अन्यथा श्रवणमा- 

तरेण । यत् ब्रह्मक्षत्रादि कमैनिमित्तं बणांश्रमादिलक्षणम् 

आ्मन्य्रविद्याध्यारोपितप्रययविषयं क्रियाकारकफलात्मकम् 

अविद्याप्रलययविषयम्- रज्ज्वामिव सरपप्रयययः, तदुपमरदैनाथ- 

माह-- आत्मनि खलु अरे मेत्रेयि दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते 
इदं सर्वं विदितं विज्ञातं भक्ति ॥ 

ब्रह्य लं परादाद्योऽन्यच्रात्मनो ब्रह्म 

वेद् क्षच्चं तं परादाद्योऽन्यच्नात्मनः क्लच्रं 
वेद् लोकास्तं परादुयोंऽन्यच्नात्मनो लो 
कान्वेद् देवास्तं परादुर्योऽन्यत्ात्मनो द्- 

वान्वेद् भूतानि तं परादुरयोँऽन्यलात्मनो 
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शतानि वेद स्वं तं परादाद्योऽन्यन्रात्म- 
नः सै वेदेदं ब्रह्मदं क्षन्नमिमे लोका 
हम देवा इमानि सूतानीद सर्य यदय- 
मात्मा ॥ ६ ॥ 

` नलु कथम् अन्य॑स्मिन्विदिते अन्यद्धिदितं भवति ? नैष 
दोषः?; न हि अतत्मग्यत्तिरेकेण अन्यत्किचिदस्ति; यद्यस्ति, 

न तद्विदितं स्यात्; न त्वन्यदस्ति; आत्मैव तु सवम्; 

तस्मात् सवम् आत्मनि विदिते विदितं स्यात् । कथं पुन- 

रात्मैव सवैमिद्येतत् श्रावयति-- ब्रह्म ब्राह्मणजातिः तं पुरुषं 
परादात् परादध्यात् पराकुर्यात् ; कम् £ य: अन्यत्रात्मनः 

आत्मस्वरूपन्यतिरेकेण- आत्मैव न भवतीयं ब्राद्यणजाति- 

रिति-तां यो वेद, तं परादध्यात् सा ब्राह्मणजातिः अनात्म- 

स्वरूपेण मां पश्यतीति ; परमात्मा हि सर्वेषामात्मा । तथा 

कषत्रं क्षत्रियजातिः, तथ। लोकाः, देवाः, भूतानि, सवेम् । 

इदं ब्रह्येति- यान्यनुक्रान्तानि तानि सर्वाणि, आत्मैव, 

यद्यमात्मा- योऽयमात्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्य इति भ्रकृतः-- 
यस्मात् आत्मनो जायते आत्मन्येव लीयत आत्ममयं च 

स्थितिकाले, आत्मज्यततिरेकेणाग्रहणात् , आत्मैव सर्वम्, ।। 

स यथा दुन्दुमेहैन्यमानख न बाद्या- 
३. ४. [;. ‡0 1 
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ञ्छाञ्दाञ्कराक्लुयाद्भहणाय दुन्दुभेस्तु म्र 

हणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा चन्दो ग 

हीतः ॥ ७ ॥ 

कथं पुनः इदानीम् इदं सवैमात्मैवेति ्रहीतुं शक्यते ट 

चिन्मान्नानुगमास्सर्वत्र चित्सरूपतेवेति गम्यते; तल्ल द 

छरादत उच्यते-- यत्स्वरूपव्यतिरेकेणाग्रहणं यस्य, `तस्य 

तदात्मत्वमेव रोके दृष्टम्; स यथा-- स इति दृष्टान्तः ; 

छोके यथा दुन्दुभेः भेयोदेः; हन्यमानस्य ताङ्यमानस्य 

दण्डादिना, न, बाह्यान् शब्दान् बहिभूतान शब्दविशेषान् 

दुन्दुभिशब्दसामान्यान्निषकृष्टान दुन्दु मिशचब्द विशेषान्, न 

शक्नुयात् प्रहणाय ब्रहीतुम् ; दुन्दुभेस्तु प्रहणेनः दु- 

नदुभिक्चब्द सामान्य विश्चेषतवेन, दुन्दुभिशब्दा एते इति, 

शब्दविह्ेषा ग्रहीता भवन्ति, दुन्दुभिशब्दसामान्यव्य- 

तिरेकेणामावात् तषाम् ; दुन्दुभ्याघातस्य वा, दुन्दुभेरा- 

हननम् आघातः- दुन्दुभ्याघातविशिष्टस्य शब्दसामान्यस्य 

हणेन तद्रता विशेषा गृहीता भवन्ति, नतुत एव नि- 

भि ग्रहीतुं शक्यन्त, विशेषरूपेणाभावात् तेषाम्-तथा 

्ज्ञातन्यतिरेकेण स्वभ्रजागरितयोः न कथिद्रस्तुविरशेषो गर- 

ह्यते ; तस्मात् प्रज्ञानव्यतिरेकेण अभावो युक्तस्तेषाम् ॥ 
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स यथा दाङ्खस्य ध्मायमानस्य न 

बाद्याञ्काब्दाञ्राक्नुयाद्हणाय राङ्ख- 

स्य तु ग्रहणन रशङ्खध्मख वा चशब्दो 

गृहीतः ॥ ८ ॥ 

तथा स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य शब्देन संयोज्य- 

मानस्य आपृूयेमाणस्य न बाह्यान् राब्दान् शक्नुयात्- 

इत्येवमादि पूैवत् ॥ 

स यथा वीणायै वाद्यमानायैन बा- 

ह्याञ्दाउ्दाञकाक्नुयाद्भहणोाय वीणे तु 
ग्रहणेन वीणावादस्य वा शाब्दो गहीतः ॥ 

तथा वीणायै वाद्यमानायै- बीणाय। वाद्यमानायाः । अ- 

नेकदृष्टान्तोपादानम् इह सामान्यबहुत्वस्या पनाथेम्~ अनेके 

हि विलक्षणाः चेतनाचेतनरूपाः सामान्यविज्ञेषाः-- तषां 

पारम्प्यगलया यथा एकस्मिन महासामान्ये अन्तभावः प्रज्ञा- 

नघने, कथं नाम प्रदशैयितन्य इति ; दुन्दुभिश्खवीणाक्ष- 

ल्द सामान्यविशेषाणां यथा शब्दत्वे ऽन्तभौवः, एवं स्थिति- 

काटे तावत् सामान्यविद्धोषाग्यतिरेकात् ब्रह्मैकत्वं कक्य- 

मवगन्तुम् ॥ 
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स॒ यथाद्रधाप्ररभ्यादिितात्णथग्धूमा 
विनिश्चरन्त्येवं बा अरेऽस्य महतो चर 

तस्य निश्वसितमेतद्यदृग्बेदो यजुर्वेदः सा- 

मवेदोऽथवोङ्िरस इतिहासः पुराणं वि 
द्या उपनिषदः -छाकाः सूज्राण्यनुच्या- ˆ 

ख्याना न व्याख्यानान्यस्यवतलाान नन्व 

सितानि ॥ १०॥ 

एवम उत्पत्तिकाछे प्रागुत्पत्तेः ब्रह्मैवेति शक्यमवगन्तुम् ; 

यथा अघने: विस्ुलिङ्गधूमाङ्गाराचिषां प्राग्विभागत् अभ्ि- 

रेवेति ˆ मवल्यग्न्येकत्वम् , एवं जगत् नामरूपविकृतं प्रागु- 

त्पत्तेः प्रज्ञानघन एवेति युक्तं ग्रहीवुम्- इव्येतदुच्यते-- 

सख यथा- आप्रध्नेः आपद्रैरेधोभिरिद्धोऽिः आपरधाभेः, 

तस्मात् , अभ्याहितात प्रथगधूमाः, प्रथक् नानाप्रकारम् , 

धूमग्रहणं विस्फुखिङ्कादिप्रदरौनाथेम , धूमविस्फुलिङ्गाद्यः, 

विनिश्चरन्ति बिनि्मैच्छन्ति; एवम्- यथायं दृष्टान्तः ; अरे 

त्रेयि अस्य परमात्मनः प्रकृतस्य महतो भूतस्य निश्वसित- 

मेतत्; निनरसितमिव निश्वसितम् ; यथा अप्रयननेनैव पुरुष- 

निश्वासो भवति, एषं वै अरे । कं तच्निश्रसितमिव ततो जा- 
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तमिर्युच्यते-- यद्टरवेदो यजुरवेदः सामवेदो ऽथवौङ्किरसः- 

चतु्िधं मन्त्रजातम् › इतिहास इति, उव॑शीपुरूरवसोः सं- 
वादादिः- ‹ उवश्ञी हाप्सराः' इल्यादि ब्राह्मणमेव, पुराणम्- 

"असद्वा इदमग्र आसीत् ' इव्यादि, विद्या देवजनविद्या- 

वेदः सोऽयम्- इल्याद्या, उपनिषदः 'प्रियमिव्येतदुपासरीत ' 

इत्यन्या, स्छोकाः जाद्यणप्रभवा मन्त्राः "तदेते शछोकाः' इत्या- 

दयः, सत्राणि वस्तुसंग्रहबाक्यानि वेदे यथा- ‹ आस्मेयेवो- 

पासीत' इयादीनि, अनुव्याख्यानानि मन्त्रविवरणानि, 

उ्याख्यानान्यथेवाद्ाः, अथवा वस्तुसंग्रहवाक्यविवरणान्य- 

नुव्याख्यानानि- यथा चतुर्थाध्याये ‹ आस्मेदेवोपासीत ' 

इत्यस्य यथा वा (अन्योऽसावन्यो ऽहमस्मीति नसे वेद 

यथा पञ्ुरेवम् ` इद्यस्य अयमेवाध्यायरेषः, मन्त्रविवर- 

णानि व्याख्यानानि-- एवमष्टविधं ब्राह्मणम् । एवं मन्त्र- 

ब्राह्मणयोरेव ग्रहणम्; नियवरचनावतो विद्यमानस्यैव वेद्- 

स्याभिन्यक्तिः पुरुषनिश्वासवत् , न च पुरुषवुद्धिप्यल्नपू- 

वैकः; अतः प्रमाणं निरपेश्च एव स्वार्थे; तस्मात्त यत् 

तेनोक्तं तत्तथैव प्रतिपत्तव्यम् , आत्मनः श्रेय इच्छद्भिः, 

ज्ञानं वा कमं वेति । नामप्रकाश्चवश्ञाद्धि रूपस्य विक्रिया- 

वस्था ; नामरूपयोरेव हि परमात्मोपाधिभूतयोव्यांक्रियमा- 
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णयोः स ङिकफेनवत् तत््वान्यत्वेनाननिवैक्तव्ययोः सवाव. 

स्थयोः संसारत्वम्-- इव्यतः नान्न एव निश्चसितत्वमुक्तम् ४ 

तद्वचनेनैव इतरस्य निश्वसितत्वसिद्धेः । अथवा स्व॑ख 

द्वैतजातस्य अविद्याविषयत्वमुक्तम्-- ! बह्म तं परादात्- इदं 

सर्य यदयमात्मा ` इति; तेन बेदस्याप्रामाण्यमाशङ्कथे; 

तदा]शङ्कानिवृत्त्यथमिदञुक्तम्-- पुरुषनिश्वासवत् अप्रयन्नो- 

स्थितत्वात् प्रमाणं वेदः; न यथा अन्यो म्रन्थ ईति ॥ 

स यथा सवासामपा५ सुद्र एकाय- 
क १५ नमेव सवषा स्पा नां त्वगेकायनमे- 

च सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमे- 

च सर्वेषा रसानां जिहैकायनमेव ९ 

स्वैषा< रूपाणां चक्षुरेकायनमेव ५ सर्वे- 

षार शाब्दाना< ओच्रमेकायनमेव ५ सर्वै- 

षा९ संकल्पानां मन पएकायनमेव ^ स 

वी सां विद्याना हृदयमेकायनमेव < स- 
षां कमणा हस्तावेकायनमेव < सर्वे- 

षामानन्दानाश्चुपस्थ एकायनमेव५ सर्वै 
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षां विसगौणां पायुरेकायनमेव ९ सर्वेषा- 
मध्वनां पाद्ावेकायनभेव ९ सर्वेषां वेदा- 

नां वागेकायनम् ॥ ११॥ 

किंचान्यत् ; न केवरं स्थित्युसन्तिकाख्योरेव प्रज्ञान- 

न्यत्तिरेकेणाभावात् जगतो ब्रह्मत्वम् ; प्रख्यकारे च ; जख्बु- 
दरुदफेनादीनामिव सङिङव्यत्तिरेकेणामावः, एवं प्र्ञानन्य- 

तिरेकेण तत्कायीणां नामरूपकमेणां तस्मिन्नेव खीयमानाना- 

मभावः ; तस्मात् एकमेव ब्रह्म प्रज्ञानघनम् एकरसं प्रति- 

पत्तव्यमिलयत आह् । प्रख्यप्रदशंनाय दृष्टान्तः; स॒ इति 

दृष्टान्तः ; यथा येन प्रकारेण, सवौसां नदीवापीतडागादि- 

गतानामपाम् , समुद्रः अग्धिः एकायनम् , एकगमनम् 
एकप्रख्यः अविभागव्रा्निरियथेः ; यथा अयं दृष्टान्तः, एवं 

सर्वेषां स्परोनां गृदुक्कशकठिनपिच्छिलादीनां वायो रात्म- 

भूतानां त्वक् एकायनम्, त्वगिति त्वग्विषयं स्पशचखामा- 

न्यमान्नम् , तस्मिन्प्रविष्ट: सपदोविशेषाः- आप इव समु- 

द्रम्- तन्यतिरेकेणाभावभूता भवन्ति ; तस्यैव हि ते संस्था- 

नमाच्रा आसन् । तथा तदपि स्परैसामान्यमात्रं त्व 

क्टाब्दवाच्यं मनःसंकल्पे मनोविषयसामान्यमात्र,! स्वग्वि- 

षय इव स्पशविशेषाः, प्रविष्टं तव्यतिरेकेणाभावभूतं भवति; 
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एवं मनोतिषयोऽपि चुद्धिविषयसामान्यमात्रे प्रविष्टः त्य 

तिरेकेणाभावभूतो भवति ; विज्ञानमालमेव "भूत्वा प्रज्ञान- 
धने परे ब्रह्मणि आप इव समुद्रे प्रलीयते । एवं परम्पराक्र- 

मेण शब्दादौ सह ग्राहकेण करणेन प्रलीने भ्रज्ञानघने, उ- 

पाभ्यभावात् सैन्धवघनवत् प्रज्ञानघनम् एकरसम् अनन्तम् 

अपारं निरन्तरं ब्रह्म व्यवतिष्ठते । तस्मात् आत्मैव एक 

मह्यमिति प्रतिपत्तव्यम् । तथा सर्वेषां गन्धानां प्रथिवी- 

विकशेषाणाम् नासिके घ्राणविषयसामान्यम् । तथा स- 

वेषां रसानामभ्विशेषाणाम् जिहन्द्रियविषयसामान्यम् । 

तथा सर्वेषां रूपाणां तेजोविशेषाणाम् चक्षुः चश्चुधिषय- 

सामान्यम् । तथा शब्दानां श्रोत्रविषयसामान्यं पूवै- 

वत् । तथा श्रोत्रादिविषयसामान्यानां मनोविषयसा- 

मान्ये संकस्प ; मनोविषयसामान्यस्यापि बुद्धिविषयसा- 

मान्ये विज्ञानमात्रे; विज्ञानमात्रं भृत्वा परस्मिन्प्रज्ञानघने 

प्रीयते । तथा कर्मेन्द्रियाणां विषया वदनादानगमनवि- 

सर्गानन्द विशेषाः तत्तक्कियासामान्येष्वेव प्रविष्टा न विभा- 

गयोग्या भवन्ति, समुद्र इव अचव्विशेषाः ; तानि च सामा- 

स्यानिः प्राणमात्रम् ; प्राणश्च प्रज्ञानमात्रमेव ध्योतरै प्राणः 
न (~ ० 

खागप्रज्ञायात्रे प्रज्ञा सप्राणः ` इति कौषीतकिनोऽधीयते। 
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नलु सर्वत्र विषयस्यैव प्रलयोऽभिहितः, न तु करणस्य; 

तन्न कोऽभिप्राय इति-- बाढम ; किंतु विषयसमानजातीयं 
करणं मन्यते श्रुतिः, न तु जायन्तरम् ; विषयस्यैव स्वरात्म- 
ग्राहकत्वेन संस्थानान्तरं करणं नाम -यथा रूपविशेष- 

स्मैव संस्थानं ` प्रदीपः करणं स्वैरूपप्रकाराने, एवं सर्व॑- 

विषयविरोषाणामेव स्वात्मविशेषप्रकाराकत्वेन संस्थानान्त- 

राणि करणानि, प्रदीपवत्त ; तस्मात् न करणानां प्रथक्प्रख्ये 

यन्नः कार्यः; विषयसामान्यात्मकस्वात् विषयभ्रल्येननैव 

प्रख्यः सिद्धो भवति करणानाभित्ति ॥ 

त्र ‹ इदं सर्वं यदयमात्मा ` इति प्रतिज्ञातम् ; तत्र हेतुर- 

भिदहितः- आत्मसामान्यत्वम् , आत्मजत्वम् , आत्मृप्रख्यत्व 

च; तस्मात् उत्पत्तिस्थितिप्रख्यक टेषु प्ज्ञानव्यतिरेकेणामावा- 

त् "परज्ञानं ब्रह्म ' ‹ आत्मैवेदं सर्वम् ' इति प्रतिज्ञातं यत् , तत 

तकतः साधितम् । स्वाभाविकोऽयं प्रक्य इति पौराणिका 

वदन्ति । यस्तु बुद्धिपुवैकः प्रख्यः ब्रह्मविदां ब्रह्मविद्यानि- 

मित्तः, अयम् आयन्तिक हइलयाचक्षत- अविद्यानिरोधद्वारेण 

यो भवति ; तदर्थोऽयं विश्ेषारम्भः- 

स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त 
उदकमेवानुविलीयेत न हास्योद्धहणायेव 
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स्यात् । यतो यतस्त्वाददीत रूवणमेवैवं 
वा अर इदं महद्भतमनन्तमपारं विज्ञान 

धन एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः ससुत्थाय 
तान्येवालु विनदति न पेय संज्ञास्ती- 
त्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२॥ 

तेत्र दृष्टान्त उपादीयते- स यथेति । सैन्धवखिस्यः- 
सिन्धोविकारः सैन्धवः, सिन्धुराब्देन उदकमभिधीयते, 
स्यन्दनात् सिन्धु; उदकम् , तद्विकारः तेत्र भवो वा सैन्ध- 
वः, सैन्धवश्चासौ खिल्यश्चेति सैन्धवखिस्यः, खि एव 
खिस्यः; स्वार्थे यल्रलययः- उदके सिन्धौ स्वयोनौ प्रास्त 
प्रक्षिप्तः, उद्कमेव विखीयमानम् अनुबिष्टीयते ; यत्तत् भौ- 
मतैजससपकात् काठिन्यप्रातिः खिल्यस्य स्वयोनिसंपका- 
दपगच्छति- तत् उदकस्य (विख्यनम् , तत् अनु सैन्धव- 
खिस्यो विरीयत इत्युच्यते ; तदेतदाह उद्कमेवानुविली- 
येतेति । न ह् नैव-- अस्य खिट्यस्य उद्भहणाय उद्धू पू्ै- 
वद्हणाय ्रहीतुम् , नेव समथः कश्चिस्स्यात् सुनिपुणोऽपि ; 
इव -शन्द्ऽनथेकः । ग्रहणाय नैव समथः ; कस्मात् १ यतो 
यतः यस्मात् यस्मात् देशान् तदुद्कमाददीत, गृहीत्वा आ- 
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स्वाद्येत् लवणास्वादमेव तत् उदकम्, न तु खिल्यभावः । 

यथा अयं दृष्टान्तः, एवमेव तै अरे मेवेयि इदं परमात्मा- 

ख्यं महद्भूतम्-- यस्मात् महतो भूतात् अविद्यया परिच्छि- 

न्ना सती कार्यकरणोपाधिसंबन्धात्खिस्यभावमापन्नाकि, म- 

त्य जन्ममरणाशनायापिपासादिसंसारधमेवलयलसि; नामरूप- 

कायौस्मिका- अमुष्यान्वयाहमिति, स खिल्यभावस्तव 

कायैकरणमूतोपाधिसंपकंश्रान्तिजिनितः महति भूते स्वयो- 

नौ महासमुद्रस्थानीये परमात्मनि अजरेऽमरेऽभये शुद्ध 

सेन्धवधघनवदेकरसे प्रज्ञानघनेऽनन्तेऽपारे निरन्तरे अवि- 

द्याजनितभरान्तिमेदर्वाज्ञिते प्रवेशितः; तस्मिन्प्रविष्टे स्व- 

योनिभ्रस्ते खिस्यभवे अविद्याकृते भेदभावे भ्रणारिते-- 

इदमेकमद्वैतं महद्धूतम्- महच तद्भूतं च महद्भूतं सवंमहत्त- 

रत्वात् आकाञ्ादिकारणत्वाज्च, भूतम्- त्रिष्वपि कालेषु 

स्वरूपाव्यभिचारात् सवदैव परिनिष्पन्नमिति त्रैकाङिको नि- 

छठा्रययः ; अथवा मूतचब्दः परमाथेवाची, महच्च पारमा- 

धिकं चेल्यथेः ; लौकिकं तु यद्यपि महद्भवति, स्वभ्रमायाक्रतं 

हिमवदादिपवेतोपमं न परमाथेवस्तु; अतो विशिनष्टि- 

इदं तु महच्च तद्भूतं चेति । अनन्तम् नास्यान्तो- विध्यत 

इयनन्तम्; कदा चिदापेश्निकं स्यादिलयतो विर्िनष्टि अपा- 
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रमिति । विज्ञपिः विज्ञानम् , विज्ञानं च तद्धनश्चेति विज्ञा 
नघनः, घनशब्दो जाल्यन्तरग्रतिषेधार्थः-यथा सुवणन: 
अयोघन इति ; एव-कब्दोऽवधारणाथेः-नान्यत् जायन्तरम् 
अन्तरा विद्यत इत्यथैः । यदि इदमेकमद्वैतं परमार्थतः ख- 
च्छं संसारदुःखासंपक्तम् , किंनिमित्तोऽयं खिल्यभाव आ- 
त्मनः-जातो मृतः सुखी दुःखी अहं ममेत्येवमादिङक््णः 

अनेकसंसारघर्मोपदरुत इति उच्यते-- एतेभ्यो भूतेभ्यः- 

यान्येतानि कायंकरणविषयाकारपरिणतानि नामरूपात्म- 

कानि सङिल्फेनवुद्रुदोपमानि स्वच्छस्य परमात्मनः सकि. 
खोपमस्य, येषां विषयपयैन्तानां प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमा- 
थेविवेकल्ञानेन प्रविखापनयुक्तम् नदीसमुद्रबत-एतभ्यो हेतु- ` 
भूतेभ्यः भूतेभ्यः सलशब्दवाच्येभ्यः, समुत्थाय सैन्धव. 
खिल्यवत्- यथा अद्भयः सूयैचन्द्रादिभ्रतिविम्बः, यथा वा 
स्वच्छस्य स्फटिकस्य अलन्तकाद्युपाधिभ्यो रक्तादिभावः,. 

षव कायकरणभूतभूतोपाधिभ्यो विशोषात्मखिस्यभावेन स- 
खस्थाय सम्य गुत्थाय- येभ्यो भूतेभ्य उत्थितः तानि यदा 
कायकरणविषयाकारपरिणतानि भूतानि आत्मनो विशेषा- 
त्मखिल्यदेतुमूतानि शाख्ाचार्यो पदेशेन ब्रह्मविद्यया नदी- 
समुद्रवत् प्रविखापिततानि विनदइयन्ति, सङिरुफनवुद्ुदा- 
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दिवत् तेषु विनश्यत्सु अन्वेव एष विज्ञेषात्मखिस्य- 

भावो बिनद्यति; यथा उद्कारक्तकादिहेतवपनये सु 
(ण 

यैचन्द्रस्फटिकादिप्रतिबिम्बो विनयति, चन्द्रादिस्वरूप- 
[७ क 

मेव परमार्थता व्यवतिष्ठते, तद्त् प्रज्ञानघनमनन्तमपारं 
केष 

स्वच्छं व्यवतिष्ठते । न तत्न त्रेय विशेषसंज्ञास्ति का- 

यकरणसंचातिभ्यो विमुक्तस्य-- इवम् अरे मैत्रेयि 

ब्रवीमि- नास्ति विकशेषसज्ञेति- अहमसौ अमुष्य पुत्रः 

ममेदं क्षेत्र धनम् सुखी दुःखीयेवमादिखक्षणा, अविद्या- 

करतत्वात्तस्या:; अविद्यायाश्च ब्रह्मविद्यया निरन्वयतो नाश्ि- 

तत्वात् कुतो विशेषसंज्ञासंभवो ब्रह्मविदः वचैतन्यस्वभावा- 

स्थितस्य ; शरीरावस्थितस्यापि विरोषसज्ञा नोपपद्यते कि- 

सुत कार्यकरणविमुक्तख्य सबैतः । इति ह उवाच उक्तवा- 

न्किक परमार्थद्शनं सैत्रय्यै भाया याज्ञवल्क्यः ॥ 

सा होवाच मेच्नेय्येत्तैव मा भगवान 

स्रूखुहच परेत्य संज्ञास्तीति स होवाच न 

वा अरेऽहं मोहं रवीम्यलंवा अर हदं 

विज्ञानाय ॥ १३॥ 
#1 

+ 

एवं प्रतिबोधिता सा ह किट उवाच उक्तवती मैत्रयी-- 
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अत्रैव एतरिमन्नेव एकस्मिन्वस्तुनि ब्रह्मणि विरुद्धघर्मवत्तव- 

माचक्षाणेन भगवता मम मोहः कृतः; “तदाह अनरैव 

मा भगवान् पूजावान् अमूयुहत् मदं कृतवान । कथं तेन 

विरुद्धधर्मैवस्वमुक्तमिल्युच्यते-- पूर्व॑ विज्ञानघन एवेति 

प्रतिज्ञाय, पुनः न प्रेय संज्ञास्तीति; कथं विज्ञानघन एव? 

कथं वान प्रलय संज्ञास्तीति१न दि उष्णः शीतश्च अग्निरे- 

वैको" मवति; अतो मूढास्मि अत्र । स होवाच याज्ञव- 

ख्क्यः-- न वा अरे भत्रय्यहं मोहं त्रवीमि- मोहनं वाक्यं 

न बवीमीत्यथैः । नतु कथं विरुद्धघभैत्वमवोचः- विज्ञान- 

घनं संज्ञाभावं च? न मया इदम् एकस्मिन्धर्मिण्यभिहि- 

तम् ; ववृैव इदं विरुद्धधमत्वेन एकं वस्तु परिगृहीतं भ्रा- 

न्या; न ठु मया उक्तम्; मया तु इदयुक्तम्-- यस्तु अ- 

विद्याप्रव्युपख्ापितः कार्यंकरणसं बन्धी आत्मनः खिल्यभावः; 

तस्मिन्विद्यया नाशिते, तज्निःमेत्ता या विराषसंज्ञा शरी- 

रादि संबन्धिनी अन्यत्वद्शनखक्षणा, सा कायैकरणसंघातो- 

पाधौ प्रविलापिते नश्यति, हेत्वभावात् , उदकाद्याघारना- 

सादिव चन्द्रादिप्रातिविम्बः तन्निमित्तश्च प्रकाशादिः; न 

पुनः परमा थेचन्दरादि्यस्वरूपवत् असंसारित्रह्मस्वरूपस्य वि- 

ज्ञानघनसय नाराः; तत् विज्ञानघन इत्युक्तम् ; स आत्मा 
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सवेस्य जगतः ; परमाथतो मूतनाह्लात् न विनाशी; वि- 

नारी तु अविद्याकृतः खिल्यभावः, वाचारम्भणं विकारो 

नामधेयम् ' इति श्रुखयन्तरात् । अयं तु पारमार्थिकः- अवि- 

नाक्षी बा अरेऽयमात्मा; अतः अखं पर्याप्रम् वै अरे इदं 

मह्भूतमनन्तमपारं यथाञ्याख्यातम् विज्ञानाय विज्ञातुम् ; 

धन. हि विज्ञातुरधिज्ञतविपरिखोपो विद्यतेऽविनाशित्वात' 

इति हि वक्ष्यति ॥ ॥ 

यल हि दरैतमभिव भवति तदितर इतरं 

जिघ्रति तदितर इतरं पद्यति तदितर 

इतर ५ शणोति तदितर इतरमभिवदति 

तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विजा- 

नाति यत्र वा अस्य सवेमात्मैवामूत्त्के- 
न कं जिघेन्तत्केन कु परयेन्तत्केन क 

श्ुणुयात्तत्केन कमभिवदन्तत्कन कं म 

न्वीत तत्केन कं विजानीयात् । येनेद् 
स विजानाति तं केन विजानीयाद्िज्ञा- 
तारमरे केन विजानीयादिति ॥ १२४॥. 

इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर ब्राह्मणम् ॥ 
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कथं तहि प्रेय संज्ञा नास्तीत्युच्यते श्णु ; यत्र यस्मिन् 

अविद्याकल्पिते कायंकरणसंघातोपाधिजनित विशेषात्मनि 

खिल्यभावे, हि यस्मात् , दैतमिव- परमाथेतोऽदवैते बरह्मणि 

द्वैतमिव भिन्नमिव वस्त्वन्तरमाटमनः- उपलक्ष्यते-- नलु 
दितेन पमीयमानत्वात् द्वैतस्य पारमाथिकत्वमिति; न, °वा- 

चारम्मणं विकारो नामधेयम् ” इति श्रुयन्तरात् ` एक- 

मेवाद्वितीयम्' “आत्मैवेदं सर्वम् ' इति च-- तत् तत्र 

यस्मद्वितमिव तस्मादेव इतरोऽखरौ परमात्मनः खिल्यभूत 

आत्मा अपरमा्थः, चन्द्रादोरेव उद्कचन्द्रादिप्रतिबिम्बः, 

इतरो घ्राता इतरेण  च्राणेन इतरं घ्ातन्य जिघ्रति; 

इतर इतरमिति कारकप्रदशंनाथम् , जिघ्रतीति क्रियाफ- 

लयोरभिघानम्- यथा छिनत्तीति- यथा उद्यम्य उद्यम्य 

निपातनम् छेद्यस्य च द्वैवीभावः उभयं छिनत्तीव्येकेनैव 

राब्देन अभिधीते- क्रियावसानत्वात् कियाव्यतिरेकेण 

च तत्फङस्यानुपलम्मात् ; इतरो घ्राता इतरेण घ्राणेन 

इतरं घ्रातन्यं जिघ्रति- तथा सर्वं॒पूववत्- विजाना- 

ति; इयम् अविद्यावदवस्था । यत्र तु ब्रह्मविद्यया अविद्या 

नाश्चमुपगमिता तज्ञ आत्मव्यतिरेकेण अन्यस्याभावः; यत्न 

बै अस्य ब्रह्मविदः सर्वं नामरूपादि आत्मन्येव प्रवि- 



क. ११.] द्वितीयोऽध्यायः । ३२१ 

पितम् अत्मैव संदृत्तम्- यत्र एवम् अल्मैवामूत् + 

तत् तत्र केन ,करणंन कं घ्रतन्यं को जिघ्रेत् तथा 

पर्येत् £ विजानीयात्; सर्वत्र हि कारकसाध्या क्रिया; 

अतः कारकाभावेऽनुपपत्तिः क्रियायाः; क्रियाभावे च 

फलाभावः । तस्मात् अविद्यायामेव सयां क्रियाक्रारकफर- 

व्यवहारः, न ब्रह्मविद्:- आत्मत्वादेव सर्व॑स्य, न आत्म- 

व्यतिरेकेण कारकं क्रियाफलं वास्ति ; न च अनात्मा सन् 

सर्वमात्मैव भवति कस्यचित्; तस्मात् अविद्ययैव अनास्मत्वं 

परिकस्पितम् ; न तु परमार्थत अत्मन्यतिरेकेणास्ि किं- 

चित्; तस्मात् परमा्थास्मैकस्वभ्रयये क्रियाकारकफलप्रय - 

यानुपपत्ति; । अतः विरोधात् ब्रह्मविदः क्रियाणां तत्लाघ- 

नानां च अलन्तमेव निवृत्तिः । केन कमिति क्षेपार्थं वचनं 

प्रकारान्तरानुपपत्तिदद नाथम् , केनचिदपि प्रकारेण क्रिया- 

करणादिकारकानुपपत्तः- केनचित् कचित् कश्चित् कथंचित् 

न जितघ्रेदेवेदयर्थः । यत्रापि अविद्यावस्थायाम् अन्यः अन्यं 

परयति, तत्रापि यनेदं सर्व विजानाति, तं केन विजानी- 

यात्- येन विजानाति, तस्य करणद्य, विज्ञेये विनियुक्त 

त्वात् ; ज्ञातुश्च ज्ञेय एव दहि जिज्ञासा, न अत्मनि; न च 

अभ्नेरिव आत्मा आस्मनो विषयः; न च अविषय ज्ञातुः 
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ज्ञानमुपपद्यते ; तस्मात् येन इदं सर्वं विजानाति, तं विज्ञा 
तारं केन करणेन को वा अन्यः विजानीयात्- यदा तु 

€ (~~ भ (~ _ भ [के ^. [1 भ प ् पुनः परमाथेविवेकिनो बह्यविदो विज्ञातैव केवलोऽद्रयो 
[44 ^~ © 9 4 भ) [+ 

वतत, त वचज्ञातार अर् केन वत्िजानायाद्ति ॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य चतुथं ब्राह्मणम् ॥ 

द) 



"पञ्चमं जाद्यणम् ॥ 

यत् केवरं कमैनिरपेक्षम् अमृततवसाधनम्, तद्रक्त- 

ल्यामिति सेत्रयीव्राह्मणमारन्धम् ; तञ्च आत्मज्ञानं सर्वसं- 

न्यासाङ्गविशिष्टम् ; आत्मनि च विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं 

भवति; आत्मा च प्रियः सवैस्मात् ; तस्मात् आत्मा द्रष्ट 

व्यः; स च श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितन्य इति च 

दश्चैन्रकारा उक्ताः; तत्र श्रोतव्यः, आचायांगमाभ्याम् ; 

मन्तव्यः तर्कतः; तत्र च तकं उक्तः- ‹ आत्मैवेदं सवम 

इति प्रतिज्ञातस्य ठेतुवचनम् आत्मैकसामान्यत्वम् अस्मेकोद्ध- 

वत्वम् आसमैकभ्रलयत्वं च; तत्र अयं हेतु: असिद्ध इव्या- 

शङ्कयते आत्मैकसामान्योद्धवप्रर्यारूयः ; तदाशङ्कानिव्रस्य- 

मेतद्भाद्यणमारभ्यते । यस्मात् ` परस्परोपकार्योपकारकभूतं 

जगत्सर्व प्रथिव्यादि, न्च रोके परस्परोषकार्योपकारक- 

मूतं तत् एककारणपू्ैकम एकसासान्यारमकम् एकप्रल्यं 

च दृष्टम्, तस्मात इदमपि प्रथिव्यादिलक्षणं जगत् पर- 

स्परोपकार्योपकारकल्वात् तथाभूतं भवितुमहेति-. एष 

ह्यः अस्मिन्तराहमणे प्रकाश्यते । अथवा ‹ आलरैवेदं 
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खवंम् ` इति प्रतिज्ञातस्य आत्मोत्पत्तिस्थितिख्यत्वं हेतु- 

मुक्त्वा, पुनः आगमप्रघनेन मधुत्राह्मणेन ̀  प्रतिज्ञातस्य अ. 

थस्य निगमनं क्रियते ; तथाहि नैयायिकैसुक्तम -- ‹ हेत्वपदे- 

शासरतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम् ` इति । अन्येव्याख्या- 

तम्-- आ दुन्दुमिदृष्टान्तात श्रोततव्याथेमागमवचनम् , प्रा- 

उधुत्राङ्मणात् मन्तव्या्थम् उपपत्तिप्रदशनन, मधुतराह्मणेन 

तु ®निदिश्यासनविधिर्च्यत इति । सवेथापि तु यथा आग 

मेनावधारिंतम् , तकेतस्तयैव मन्तन्यम् ; यथा तकतो मत्त- 

म्, तस्य तकौगमाभ्यां निधितस्य तथैव निदिध्यासनं क. 

यतत इति प्रथक् निदिध्यासनविधिरनथक एव ; तस्मात् 

प्रथक् श्रकरणविभागः अनयेक इयस्मद्भिध्रायः श्रवणमन- 

ननिदिध्यासनानामिति । सवेथापि तु अध्यायद्वयम्यार्थः 

अस्मिन्त्राह्मणे उपसंहियते ॥ 

हयं परथिवी सर्वषां भूनानां मध्वस्यै 

पृथिव्यै सर्वाणि मूलानि मधु यख्ायम- 
स्यां ए्रथिव्यां तेजामयोाऽसतमयः पुरुषो 
यखायमध्यात्म कचारीरस्नेजामयाऽमत- 

श्यः पुरुषाऽयमव स योऽयमात्मद्मभमत- 

भिदं तरह्मेद\ सवम् ॥ १ ॥ 
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इयं प्रथिवी प्रसिद्धा सर्वेषां भूतानां सथधु- सर्वेषां त्र 

द्यादि स्तम्बपयेन्तानां भूतानां प्राणिनाम् › मधु कायम, म- 

भ्विव मधु; यथा एको मध्वपूपः अनेकैमघुकरैमिवर्तितः, 
एवम् इयं प्रथिवी सवेभूतनिवैरतिता । तथा सबौणि भूतानि 

परथिव्यै प्रिथिव्याः अस्याः, मधु कायैम् । किं च यश्चायं 

पुरुषः अस्यां प्रिथिव्यां तेजोमयः चिन्मात्रभकाङमयः 

असतमयोऽमरणधम पुरुषः, यश्चायम् अध्यात्मम् शारीरः 

शरीरे भवः पूवैवन तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः, स च छि- 
क्गाभिमानी- स च सर्वेषां भूतानामुपकारकत्वेन मधु, 

सवौणि च भूतान्यस्य मधु, च-शब्दसामथ्यात् । एवम् 

एतच्चतुष्टयं तावत् एकं स्वे भूतकायम् , सवाणि च भूतोन्य- 

स्य कार्यम्; अतः अस्य एककारणपूत्रैकता । यम्मत् 

एकस्मात्कारणात एतल्नातम् , .तदेव एकं परमाथतो ब्रह्म, 

इतरत्कार्य वाचारम्भणं विकारो नामघेयमालम-- इयेष 

मधुपयौयाणां सर्वेषामर्थः संक्षपतः । अयमेव सः, योऽयं 

म्रतिज्ञातः-- ‹ इदं सर्व यदयमात्मा" इति; इदमग्रतम- 

यन सैत्रय्याः अमृतत्वसाधनमुक्तम आत्मविज्ञानम- इदं 

तदमृतम्; इदं बह्म यन ‹ब्ऋ्यते ब्रवाणि' ` ज्ञपयि- 

ष्यामि? इत्यध्यायादौ प्रकृतम् , यद्विषया च विद्या ज्रम 
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विदयत्युच्यते ; इदं सर्वम-- यस्मात ब्रह्मणो विज्ञानात्सर्वं 

भवति ॥ 

इमा आपः सर्वेषां भूतानां मनध्वा- 

साभपा सवौणि भूतानि मधु यञ्ाय- 
 मास्वप्सु तेजोमयोऽख्तमयः पुरुषो य-' 

- अयमध्यात्म  रेतसस्तेजोामयोऽख्त- 

मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमण्त- 

मिदं बरह्यद५ सवेम् ॥ २ ॥ 

तथा आपः । अच्यत रेतसि अपां विश्चेषरतोऽव- 

स्थानम । 

अयमभ्निः सर्वेषां भ्रूलानां मध्वस्याग्रः 

सवौणि मूलानि .मघु यश्ायमस्मिन्नस्नौ 
तजोमयोऽखलमयः पुरुषो यञ्चायमध्या- 

त्म वाञ्यस्तजोमयोऽखतमयः पुरुषो 

ऽयमेव स योऽथमात्मेदमस्तमिद्ं ब्रह्येद् « 

श्वम् ॥ ३॥ 

तथा अच्चिः | वाचि अग्र्विद्नेषतोऽवस्थानम ॥ 
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अथं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य 
वायोः सवौणि श्चूलानि मधु यञ्ायम- 
स्मिन्वायौ तेजोमथोऽषतमथः पुरूषो थ- 

इचायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽसरतमयः 
` पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मदमग्भतमिदं 

ब्रह्मद ५ सवेम् ॥ ४ ॥ 

तथा वायुः, अध्यात्मं प्राणः । भूतानां शरीरारम्भक- 

त्वेनोपकारात् मधुत्वम् ; तदन्तर्गतानां तेजोमयादीनां कर- 
णव्वेनोपकारान्मधुत्वम् ; तथा चोक्तम् -- ` तस्यै वाचः 
प्रथिवी इारीरं ञ्योतीरूपमयमभ्निः ' इति ॥ 4 

अयमादिल्यः सर्वेषां सूतानां मध्व- 

स्यादित्यस्य सवीणि भूतानि मधु यखा- 
यमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽग्नमयः पुर- 

षो यश्चायमध्यात्मं चा्षुषस्तजोमयोऽ- 

स॒तमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेद- 
मगरतमिदं ब्रह्मद « सवम् ॥ ५. ॥ ६ 
तथा आदित्यो मघु, चाक्षुषः अध्यात्मम् ॥ 
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इमा दिशाः सर्वेषां मृतानां मध्वासां 

दिशा सबौणि भूतानि मधु यश्चाय- 
मासु दिश्चु तेजोमयोऽमनमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्म५ ओच्रः प्रातिश्चुत्कस्ते- 
जोमयोऽस्रतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽय- 

" मात्मेदममुतभिदं ब्रद्येद्« सवम् ॥ दे ॥ ` 

तथा दिशो मधु । दिशां यद्यपि श्रोत्रमध्यात्मम, 
राब्दप्रतिश्रवणवेखायां तु विशेषतः संनिहितो भवतीति 

अध्यात्मं प्रातिश्चुत्कः- प्रतिश्रुत्कायां प्रतिश्रवणवेरायां भवः 

परातिशचुत्कः ॥ 

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य 

चन्द्रस्य सर्वाणि मरूतानि मधु यख्ायम- 
स्मिञअन्द्र तजोमयोाऽमृत्तमयः पुरुषो 

यश्चायमध्यात्मं मान सस्तजामयाऽसतम- 
यः पुरूषाऽयमेव स योऽयमात्मेदमभ्रत- 

मिदं ब्रह्मद सवम् । ७ ॥ 

तथा चन्द्रः, अध्यात्मं मानसः ॥ 
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इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै 
विद्युतः सवौणि भूतानि मधु यखाय- 
मस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं तैजसस्तेजोमयोऽपृतम- 

` यः पुरूषोऽयम्रच स योऽयमात्मेदमयृत- 

मिदं ब्रह्मद स्थम् ॥ ८॥ । 

तथा विद्युत् , त्वक्तेजसि भवः तैजसः अध्यात्मम् ॥ 

अय स्ननयित्नुः सर्वेषां भूतानां 

मध्वस्य स्ननयिल्नोः सवाणि मूलानि मधु 
यञ्ायमस्मिन्स्नन पित्रो तजोमयोऽमृन- 
मयः पुरुषो यङर्चायमध्यान्म९ चान्द 

सोवरस्तजोमयोऽमूतेमयः पुरुषोऽयमेव 
वो र @ $ भ € 

स याऽ्यसात्मदमसतामद ब्रह्मद स्वम् ॥ 

तथा स्तनयित्तुः । अब्दे भतः ज्नाब्द्ः अध्यात्मं यद्यपि, 

तथापि स्वरे विज्ेषतो भवतीति सौवरः अध्यात्मम ॥ 
॥1 

अयमाकाशः मर्वैवां भूतानां मध्व- 
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स्याकारास्य सवौणि भूतानि मधु यञ्ा- 
यमस्मिन्नाकारो तेजोभयोऽगख्तमयः पुर 

घो यश्चायमध्यात्म५ हव्ाकारास्तेजोम- 

योऽम्रतमथः पुरुषोऽयमेव स योऽयमा 

त्मेदममृतमिदं ब्रह्मद ५ सवम् ॥ १० ॥ 

तरथा आकाशः, अध्यात्मं ह्याकाशः ॥ 

आकाङान्ताः प्रथिव्यादयो भूतगणा देवतागणाश्च का- 

येकरणसंघातात्मानः उपङकु्न्तो मधु भवन्ति प्रतिशरीरि- 

णभित्युक्तम् । येन ते ' प्रयुक्ताः शरीरिभिः संबध्यमाना 

मधुत्वेनोपक्रवेन्ति, तत् वक्तव्यमिति इदमारमभ्यते-- 

अथं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य 
धमेस्य सवौणि भूतानि मधु यरचायम- 

स्मिन्धर्मे तजोमयोऽख्रतमथः पुरुषो य- 

सचायमध्यात्मं धामेस्नजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषाऽयमेव स॒ योऽपमात्सदमभुनमिदं 
बरह्मद्५ सवेम् ॥ ११॥ 
अयं धर्मेः- ‹ अयम् ' इति अप्रलक्षोऽपि धमे: कार्येण 
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तस्परयुक्तेन प्रयक्षेण व्यपदिश्यते- अयं धमे इति- प्रयक्ष- 

वत् । धर्मश्च व्याख्यातः श्रतिस्मृतिलक्षणः, क्षन्रादीनामपि 

नियन्ता, जगतो बैचिभ्यकृत् प्रथिव्यादीनां परिणामहेतु- 

त्वात् , प्राणिभिरनु्ठीयमानहूपश्च ; तेन च ‹ अयं धमै: ' इति 

प्रयक्षेण व्यपदेशः । सल्यघमयोश्च अभेदेन निदेशः कतः 
शञाज्लाचारलक्षणयोः; इह तु भदेन उ्यपदेक्ञ एकत्वे सलयपि, 

दृष्टादृष्टमेद्रूपेण कायौरम्भकत्वात् । यस्तु अदृष्टः अपरवौ- 

ख्यो धर्मः, स सामान्यविशेषात्मना अदृष्टेन शूपेण कायै- 

मारभत- सामान्यरूपेण प्रथिव्यादीनां प्रयोक्ता मवति, 

विशेषरूपेण च अध्यात्मं कार्यकरणसंघातस्य ; तत्र प्रथि- 

व्यादीनां प्रयोक्तरि यञ्चायमस्मिन्धरमे तेजोमयः ; तथा 

अध्यात्मं कार्यकरणसंघ।तकतेरि धर्मे भवो धामः ॥ 

इद् < सत्य सर्च॑षां भूतानां मध्वस्य 

सल्यस्य सवोणि भूतानि मधु यदचायभ- 
स्मिन्सलय तेजाम्रयोऽमृतमयः पुरुषो य- 
इचायमध्यात्म५ सालयस्तेजोमयोऽमुतम- 

यः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमम्रत- 

मिदं ब्रह्मद « सवम् ॥ १२॥ । 
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तथा दृष्टेनानुष्ठीयमानेन आचार रूपेण सलयास्यो मवति, 

स एव धर्मः; सोऽपि द्विप्रकार एव ` सामान्यविक्ेषास्म- 
रूपेण- सामान्यरूपः प्रथिव्यादिसमवेतः, विशेषरूपः का्य- 

करणसंघातसमकेतः ; तत्र प्रथिव्यादिसमवेते वतेमानक्रिया- 

रूपे सये, तथा अभ्यास्मं कायेकरणसंघातसमवेने सये, 

भवः सालयः- ' सलेन वायुरावाति ' इति श्रुलयन्तरान् ॥, । 

` इदं मानुष सर्वेषां भूतानां मध्वस्य 

माजुषस्य सवोणि मूलानि मधु यङ्चाय- 
परस्मिन्माचुषे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 

यश्चायमध्यात्मं मानुषस्नेजोमयोऽस्रल- 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममन- 
मिदं ब्रह्मेद५ सवम् । १३ ॥ 

घभसल्याभ्यां प्रयुक्ताऽथं कार्यकरणसंघातविश्चषः, स यन 
जानिविशेषेण संयुक्तो भवति, म जातिविशेषो मानुषादिः; 

तत्र मनुषादिजातिविरिष्टरा एव सर्वे प्राणिनिकायाः परस्प 

रोपकार्योपकारकमभवेन बतेमाना इयन्त ; अता मानुषा- 

दिजातिरपि सर्वेषां भृतानां मधु । तत्र मानुषादिजातिरपि 

बाह्या आध्यात्मिकी चेति उभयथा निर्देशभाक् भवति ॥ 
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अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्या- 

त्मनः संवौणि भूनानि मधु यद्वायम- 

स्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषा 

यङचापमात्मा तजोमयोऽपरतमयः पुस- 

` षोऽयमव स याऽयमात्मेदममतमिद् ब्र 

हयद् < स्वम् ॥ १४॥ । 

यस्तु कायंकरणसघातो मानुषादिजातिविशिष्टः, सोाऽय- 

मात्मा सवेषां मूतानां मधु । ननु अयं ्ारीरशब्द्न निर्दिष्टः 

पृथिवीपयौय एव~ न, पार्थवांशस्वैव तत्र ग्रहणात्; इह 

तु सर्बाल्मा प्रयस्तभिताध्यात्माधिभूत्ताथिदैवादिसवविशोषः 

सवंभूतदेवतागणविशिष्टः कार्यकरणसंघातः सः ‹ अयमात्मा ' 

इत्युच्यत । तस्मिन अस्मिन आत्मनि तजामयोऽखतमयः 

पुरुषः अमूतेरसः सर्वात्मको निर्दिश्यते ; एकदेशन तु प्रथि- 
व्यादिषु निर्दिष्टः, अत्र अध्यात्मविङ्षाभावात सः न निर्दि 

इयते । यस्तु परिशिष्टो विज्ञानमयः- यदर्थोऽयं देहलिङ्ग- 

संघात आत्मा~ मः: ' यश्चायमात्मा ' इत्युच्यते ॥ 

सचा अयमात्मा सर्वेषां भूतानाम- 

धिपतिः सर्वेषां मूतानां राजा नथा 
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रथनाभौ च रथनेमौ चाराः स्वं सम- 

पिला एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि मूता- 
नि सर्वे देवाः सर्वै लोकाः सर्वे प्राणाः 

सवे एत आत्मानः समर्पिताः ॥ १५ ॥ 

यस्मिन्नात्मनि, परिशिष्टो विज्ञानमयः अन्त्ये पर्याये, 
प्रवेशितः, सोऽयमात्मा । तस्मिन अविद्याकृतका्यकरणसंघा- 
तोपाधिविरिष्टे बह्मवि्यया परमाथौरमनि प्रवेशित, स एव- 
मुक्तः अनन्तरोऽबाह्यः छत्छ्रः प्ज्ञानवनभूतः, स वै- स 
एव अयमात्मा अत्यवहितपूतरपर्याये ‹ तेजोमयः * इत्यादिना 
निर्दिष्टो चिज्ञानात्मा विद्धान्, मर्वेषां मुतानामयमात्मा-म्नै 

रुपास्यः”- सर्वेषां भूतानामधिपतिः स्बभूतानां स्वतन्त्रः- न 
इमाराप्रायवत्- किं तर्हि सर्वेषां भूतानां राजा, राजत्ववि- 
रोषणम् ‹ अधिपतिः ` इति--.भवति कश्चिन् राजोचितवृ 

त्तिमाश्रिखय राजा, न तु अधिपतिः, अतो विशिनष्टि अधि- 
पतिरिति ; एवं सर्वभूतात्मा विद्वान् ब्रह्मवित् सुक्तो भवति । 
यदुक्तम्- ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, 
करु तद्ह्यावेद्यस्मात्तत्सवेममवत् ' इतीदम् , तत् व्याख्यातम् 

एवम्--- आत्मानमेव स्वात्मत्वेन आचा्यागसाभ्यां श्रुत्वा, 

मत्वा तकेतः, विज्ञाय साश्नात् एवम , यथा मभुब्राह्मणे 
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द्रिं तथा- तस्मात् जह्यविज्ञानात एवंखक्षणात्त् पूवेमपि, 

बरह्चैव सत॒ अविद्यया अब्रह्म आसीत् , सर्वमेव च सत् 

अस्वैमासीत- तां तु अविद्याम् अस्माद्धिज्ञानात् तिरस्क 

ब्रह्मवित् ब्रह्मैव सन ब्रह्माभवत्, सर्वैः सः स्वैमभवत् । 

परिसमाप्रः जाखार्थः, यद्थः प्रस्तुतः; तम्मिन् एतस्मिन 

स्वारमभूते ब्रह्मविदि सर्वात्मनि सर्व जगत्समर्षितमियेत- 

स्मिन्नथे दृष्टान्त उपादीयत-- तद्यथा रथनाभौ च रथ- 

नेमौ चाराः सर्वे ममर्िता इति, प्रसिद्धोऽथः, एवमेव 

अग्मिन आत्मनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि स्वणि भूतानि 

ब्रह्मादिस्तम्बपर्य॑न्तानि सर्वे देवाः अग्न्यादयः स्वे टोका; 

भूरादयः सर्वे प्राणाः वागादयः सवे एत आत्मानो 

जरचन्द्रवत प्रतिशरीरानुप्रवरशिनः अविद्याकरिपताः ; 

सर्व॑ जगन् अम्मिन्समधितम । यदुक्तम्, ब्रह्मवित् 

वामदेवः प्रतिपेदे अदं मलुरभवं सूर्यश्चेति, स॒ एष 

स्वबौत्मभावो व्याख्यातः । स एष विद्वान ब्रह्मवित सर्वा 

पाधि; सवास्मा सर्वो भवति; निरुपाधिः निरषाख्यः 

अनन्तरः अबाह्य: कत्ल: प्रज्ञानघनः अजोऽजरोऽमृतोऽभ- 

योऽचलः नेति नय्यम्धूलो ऽनणुरित्यवंविशषणः भवति । 

तमेतमथम् अजानन्तस्ताकिकाः केचित पण्डितंमन्याश्रा- 
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गमविदः शाखायै विरुद्धं मन्यमाना विकल्पयन्तो मोहम- 

गाधञुपयान्ति । तमेतमर्थम् एतौ मन्त्रीबनुब्रदतः-- (अने. 

जदेकं मनसो जवीयः" ( तदेजति तन्नैजति ' इति! तथा च त्रै- 

त्तिरीयके--, ‹ यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिन् ' , ‹ एतत्साम 

गायन्नास्त ' ( अहमन्नमहमन्नमहभन्नम् ` इत्यादि । तथा च 

च्छान्दोग्ये " जक्षत्छीडरममाणः ", ‹ स यदि पिवृखोककामः 

° सूर्वगन्धः सर्वरसः `, ̀  सर्वज्ञः स्ैवितत ' इलयादि । अथ- 

बेणे च ¦ दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च ` । कठवद्धीष्वपि (अणो- 

रणीयान्महतो महीयान् ` ‹ कस्तं मदामदं देवम् ' ‹ तद्धावतो- 

ऽन्यानयेति तित् ' इति च । तथा गीताघ्ु “ अहं क्रतुरहं 

यज्ञः" ‹ पिताहमस्य जगतः ` ‹ नादत्त कस्यचित्पापम् ' ‹ समं 

सर्वेषु मूतघु " ५ अविभक्तं विभक्तेषु ' ` प्रसिष्णु प्रभविष्णु 

च ' इति-- एवमाद्चगमा्थ विरुद्धमिव प्रतिभान्तं 

मन्यमानाः स्वचित्तसामथ्यपत् अथनिणेयाय विकस्पयन्तः- 

अस्यत्मा नस्याल्मा, कर्ता अकत, मुक्तः बद्धः, 

क्षणिके विज्ञानमात्रं शूल्यं च- इत्यवं विकल्पयन्तः 

न पारमधिगच्छन्यविद्यायाः, विरुद्धधमदर्दित्वात्सर्व॑त्र । 

तस्मान् तत्र य एव श्ुलयाचयद्चितमागानुमारिणः, त ए- 

वाविच्या्याः पारमधिगच्छन्ति; त एव च अस्मान्मोहसमु- 
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्रादगाधात् उत्तरिष्यन्ति, नेतरे स्वनुद्धिकौशलानुसारिणः ॥ 
ष 

परिसमाप्रा ब्रह्मविद्या अग्रतत्वसाधनभूता, यां ननत्रेयी 
प्रष्वती भतोरम् (यदेव भगवानमृतत्वसाधनं वेद् तदेव 
मे ब्रूहि ̀ इति । एतस्या ब्रह्मविद्यायाः स्तुयथां इयमाख्या- 

यिका आनीता । तस्या आख्यायिकायाः संक्षेपतोऽथभ्रका- 

सरनथावेतौ मन्त्रौ भवतः; एवं हि मन्त्रत्राह्मणामभ्यां स्तुत- 
त्वात् असुतत्वसवप्राप्निसाधनत्वं ब्रह्मविद्यायाः प्रकटीकृतं रा- 

जमाग॑मुपनीतं भवति- यथा आदियः उद्यन् ज्ञावरं तमो- 

ऽपनयतीति- तद्वत् । अपि च एवं स्तुता ब्रह्मविद्या-- 

या इन्द्ररक्षिता सा दुष्प्रापा देवैरपि; यस्मात् अश्चिभ्या- 

मपि देवभिषग्भ्याम् इन्द्ररक्षिता विद्या महता आयासेन 

परापरा; ब्राह्मणस्य शिरश्छित्त्वा अङव्यं शिरः भतिखं- 

धाय, तरिमननिन्द्रण च्छिन्न पुनः स्वशिर एव प्रतिसंधाय, 

तेन ब्राक्मणस्य स्वशिरसैव ङक्ता अरोषा ब्रह्मविद्या श्रता ; 

यस्मात् ततः परतरं किंचित्पुरुषाथेसाधनं न भूतं न भावि 
वा, छत एव वतेमानम- इति नातः परा स्तुतिरस्ति । 

अपि चैवं स्तूयते ब्रह्मविद्या-- स्वपुरुषाथौनां कर्म॑हि 

साधनमिति रोके प्रसिद्धम ; तच्च कमे वित्तसाध्यम्, तेन 

आश्चापि नास्यसतत्वस्य ; तदिदमम्रृतत्वं केवलया आत्म- 
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विद्यया कमेनिरपेक्षया प्राप्यते ; यस्मात् कमेभ्रकरणे वक्तु 

्राप्रापि सती प्रवग्येप्रकरणे, कर्मत्रकरणादुकत्तीयं कर्मणा 

विरुद्धत्वात् केवलसंन्याससदहिता अभिहिता अमरतत्वसाध- 

नाय~ तस्मात् नातः परं पुरुषाथेसाधनमस्ति । अपि च 

एवं सतुता ब्रह्मविद्या-- सर्वो हि लोको इन्द्रारामः, स वै 
नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते ` इति श्रुतेः ; याज्ञवल्क्यो 
खोकसाधारणोऽपि सन आत्मज्ञानवलात भायोपुत्रवित्तादि- 

संसाररतिं परियञ्य प्रज्ञानतृमर आत्मरतिबेभूव । अपिच 

एवं स्तुता बद्यविद्या- यस्मान् याज्ञवल्क्येन समंमारमा- 

गात् व्युत्तिष्ठतापि प्रियीय भार्यायै प्रीतयथंमेव अभिहिता, 
प्रियं भाषस एद्यस्छ ' इति लिङ्गान् । 

हदं वे लन्मधु दध्यङ्डगथवेणोऽग्वि- 
भ्यासुवाच । तदेतदृषिः पदयन्नवोचत् । 

लां नरा सनये दध्स उग्रमाविष्कृणोमि 

लन्यतुने ब्रष्िम् । दध्यङ् ह यन्मध्वाथ- 

यणो वामश्वस्य ह्ीष्णौी प्र यदीसुवा- 

चति ।। १६ ॥ 

. तत्र इयं स्तुयथौ आख्यायिकल्यवःचाम; का पुनः 
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सा आख्यायिकेति -उच्यत-- इद्मिलयनन्तरनि्दिषटं न्यप- 

दिशति, बुद्धौ संनिहितत्वान ; वै-शब्दः स्मरणा; ; तदि- 
ल्याख्यायिकानिवरत्तं प्रकरणान्तगाभिहितं परोक्षं ॒तै-शब्देन 

स्माग्यन इह व्यपदिशति; यन प्रवभ्येपभरकरणे सूचितम् , 

नः आविष्कृतं मधु, तदिदं मधु इह अनन्तरं निर्दिष्टम्- 

: इर्य प्रथिवी ' इत्यादिना ; कथं तच्र प्रकरणान्तरे सूचितम् 

--दध्यङ्् ह वा आभ्यामाथवेणा मधु नाम ब्रा्मणञुवाच; 

तदेनयोः प्रियं धाम तदवैनयोरत नापगच्छति ; स होवाचे- 

द्रेण वा उक्तोऽस्मयेतन्वदन्यस्मा अनुननूयास्तत एव त॒श्चिर- 

दिछन्यामिति; तम्माद्रै बिभेमि यद्ैमे सशिरो न च्छि- 
च 4 

न्द्या्तद्रामुपनेष्य इति; तौ दोचतुरावां त्वा तस्मान्नाम्यावह 

इति; कथे मा तराम्येथे इति ; यदा नाचुपनेष्यसे ; अथ त 

निरचिच्छच्वान्यत्राह्योपनिघाम्यावः ; अथाश्चस्य ज्ञिर आ- 

हत्य तत्त प्रतिधास्याव: ; तेन नावनुवक्ष्यसि ; स यद! नावनु- 

वक्ष्यसि; अथ ते तदिन्द्रः शिरश्छव्स्यति ; अथ त स्वं शिर 

आहय तत्त प्रतिधास्याव इति; तथेति तौ होपनिन्य; तौ य- 

दोपनिन्य ; अथास शिरदिछतत्वा अन्यत्नोपनिदघतुः ; अथा- 

श्वस्य शिर आद्र तद्धास्य प्रतिदधतुः ; तेन हाभ्यामनूवाच; 

स यदामभ्यामनूताच अथास्य तदिन्द्रः शिरश्चिच्छेद; अथास्य 
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स्वं क्षर आहृ तद्धास्य प्रतिद धतुरिति। यावन्त प्रवग्येकमौ - 

ङ्गभूतं मधु, तावदेव तत्राभिहितम; न तु कक्ष्यमात्मज्ञाना- 

ख्यम् ; तत्र या आख्यायिका अभिहिता, सेह स्तुलयथा प्रद- 

वरयत ; इदं तरे तन्मधु दध्यङ्ढथवैणः अनेन प्रपच्ेन अधि - 

भ्यामुवाच । तदेतदषिः--तदेतत्कमे, ऋषिः मन्तः, पयन् 

उपलभमानः, अवोचत् उक्तवान् ; कथम् १ तत् दंसः इति व्य- 

वहितेन संबन्धः, दंस इति कर्मणो नामधेयम ; तच्च दंसः 

किंविशिष्टम्? उम कूरम् , वां युवयोः) हं नरा नराकाराव- 

श्विनौ ; तच्च कमं किंनिमित्तम् ? सनय छाभाय; काभलु- 
न्धे हि रोकेऽपि करूरं कर्मं आचरति, तथैव एताबुपरभ्ये- 

ते यर्था छोके; तत् आविः प्रकाशं कृणोमि करोमि, यत् 

रहसि भवद्भथां कृतम् ; किमिवेत्युज्यत-तन्यतुः पजंन्यः, न 

इव ; नकारस्तु उपरिष्टादुपचाग्; उपमार्थीयो वेदे, न प्रति- 

सधार्थः-यथा ‹ अश्रं न ` `अश्मिवेति यद्वत्; तन्यतुरिव 
वृष्टिं यथा पजेन्यो वृष्टं प्रकाश्चयति स्तनयिल्न्वादिशब्दैः, 
तद्भत् अहं यवय); कूरं कम आविष्छरणोमीति संबन्धः । 
ननु अशिनो; स्तुय्थौ कथाभेमौ मन्त्रौ साताम् ? निन्दाव- 

चनो. हीमौ-नैष दोषः; स्तुतिरेवैषा, न निन्दावचनौ; 

यस्मात् इंदृशमप्यतिक्ररं कमे कुवंतोयुवयाः न छोम च 
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मीयत इत्ति-न चान्यत्किचिद्धीयत पवेति-स्तुतावेतौ भ~ 
वतः; निन्दां प्रशंसां हि छौकिकाः स्मरन्ति; तथा प्रशच- 

सारूपा च निन्दा के प्रसिद्धा । दध्यङ्नाम आथवेणः ; 

हेयनर्थको निपातः; यन्मधु क्ष्यम् अ्मज्ञानलक्षणम् 

आथर्वणः वां युवाभ्याम अश्वस्य शीष्णो शिरसा, प्र॒ यत् 

ईम् उवाच-यत्परोवाच मधु; इमिलन्थको निपातः ॥ 

हृदं वे तन्मधु दध्यङ्डाथेणोऽभ्विः ` 
भ्याखुवाच । तदेतदृषिः परयन्नवोचत् । ̀ 

आधवैणायाश्विनौ दधीचेऽरव्य ९ शिरः 

प्रलेरयतम् । स वां मधु परवोचहताय- 
न्त्वाद् यदस्रावपि क्त्यं वामिति ॥ १७ ॥ 

इदं तै तन्मध्वित्यादि पूर्ववन् मन्त्रान्तरप्रदोनाथेम् । 

तथा अन्यो मन्त्रः तामेव ` आख्यायिकामनुसरति स्म । 

आथवंणो दध्यङ्नाम- आथवैणोऽन्यो विद्यत इत्यतो 

बिशिनष्टि- दध्यङ्नाम आथर्वणः, तस्मै दधीचे आ- 

थवेणाय, हे अश्िनाविति मन्त्रदशो वचनम्; अद्रव्यम् 

अश्वस्य स्वभूतम् , शिरः, ब्राह्मणस्य शिरसि च्छिन्न 

अश्वस्य शिरदिछनत्वा इंटशमतिकूरं कर्म॑छृत्वा अडव्यं 
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शिरः ब्राह्मणं प्रति एेरयतं गमितवन्तौ, युवाम्; स 
च अथैणः वां युवाभ्याम तन्मधु" प्रवोचत्, यत्पूर्वं 

प्रतिज्ञातम्- वक्ष्यामीति । स किमर्थमेवं जीवितसंदे- 

मारुह्य प्रवोचादित्युच्यते-- ऋतायन् यपू प्रतिज्ञातं 

सत्यं॑तत्परिपारुयितुमिच्छन् ; जीवितादपि हि सलयधम- 

परिपाखना गुरुतरत्येतस्य छिङ्गमेतत् । किं तन्मधु प्रवोच 

दिस्युच्यत-- स्वाम् , त्वष्टा आदित्यः, तम्य संबन्धि- थ- 

ञस्य शिरदिछननं त्वष्टा अभवत्, तसप्रतिमंधानार्थ प्रवर्ग्य 
कमे, तत्र प्रवग्येकमोङ्गभूतं यद्विज्ञानं तन् त्वाष्टु मधु- य- 

ज्ञस्य शिरश्छेदनप्रतिसंधानादिविषयं दशेनं तन्त्रा यन्मधु; 

हे दल्लौ दस्चाविति परत्रलानासुपक्षपयितारौ शत्रूणां हिंसि- 
तारौ; आपि च न केवलं स्वाष्टमेव मधु क्मेसंबन्धि युवा- 

भ्यामबोचत् ; अपि च कक््यं गोप्यं रहस्यं परमार्मसबन्धि 

यद्विज्ञानं मघु मधुब्राह्यणेनोक्तं अध्यायद्रय प्रकाशितम्, 

तश्च वां युवाभ्यां प्रवोचदियनुवतते ॥ 

हदं वै तन्मधु दभ्यङ्डनथवंणाऽभ्वि- 
 भ्थासु्राच । तद्तदृषिः पड्यन्नवाचत् । 

पुरश्चक्रे दविपद्ः पुरङचक्र चतुष्पदः । पुरः 

स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आ विरादिति। 



[क 
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स वा अथं पुरुषः स्वखु प्रषु पुरिशयो 
नैनेन किंचनानाछ्रतं नेनन किंचनासंत्र- 

तम् ॥ १८ ॥ 

इदं तै तन्मभ्विति पूवैवत् । उक्तो द्वौ मन्त्रौ प्रवग्यसं- 

बन्ध्याख्यायिकोपसंहतारौ ; दयोः प्रवग्येक्मार्थेयोरध्याययो- 

र्थं आरूयायिकाभूताभ्यां मन्त्राभ्यां प्रकाशितः । ब्रह्मविद्या- 

अयोस्स्वध्याययोरथं उत्तराभ्यामृर्भ्यां प्रकाङायितव्य इत्यतः 

प्रवर्तते । यत् कक्ष्यं च मधु उक्तवानाथवंणो युवाभ्यामिल्यु- 

क्तम्- किं पुनस्तन्मध्वित्युच्यते-- पुरश्चक्रे, पुरः पुराणि 

शरीराणि यत॒ इयमव्याकृतनव्याकरणप्रक्रिया- स॒ परमे- 

श्रो नामरूप अन्याकृत व्याङ्कवाणः प्रथमं भूरादीन् 

लोकान्सष्रा, चक्रे कृतवान, द्विपदः द्विपादुपरक्षितानि 

मनुष्य्रीराणि पक्षिशरीराणि; तथा पुरः शरीराणि 

चक्रे चतुष्पद; चतुष्पादुपलक्षितानि पशुशरीराणि; पुरः 

पुरस्तान , म ईंश्वरः पक्षी लिङ्गशरीरं भूत्वा पुरः 

शारीराणि- पुरूष आविशदिव्यस्याथमाचष्टे श्रुतिः-- स 

वा अयं पुरुषः सवासु पूष सवङारीरेषु पुरिशयः, 

पुरि इत इति पुरिशयः सन पुरुष इत्युच्यते; न 

एनन अनेन किंचन किंचिदपि अनावृतम् अनच्छादितम; 
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तथा न एनेन किंचनासंवृतम् अन्तरनयुप्रवेशितम्- बाह्य- 

भूतेनान्तभूतेन च न अनाचरम् ; एर्वे स. एव नामरूपा- 

त्मना अन्तवैहिभावेन कायेकरणशूपेण व्यवस्थितः; पुर- 

चक्र इत्यादिमन्त्रः संक्षेपत आत्मैकत्वमाचष्ट इयथः ॥ 

इदं वै तन्मधु दध्यङ्डयवेणोऽभ्वि- , 
, भ्यासुवाच । देतह षिः पटयन्नवोचत्। 

रूप रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं 
प्रलिचक्षणाय । इन्द्रा मायाभिः पुरुरूप 

हेये युक्ता ह्यस्य हरयः राता ददाति । 
अयव हरयोऽयवे ददा च सहस्राणि 

बहूनि चानन्तानि च तदतद्रह्यापूयैमन- 
परमनन्तरमबाद्यमयमात्मा बह्म मवी- 

लुभूरित्यनुा मनम् ॥ १९ ॥ 
(न क 

इति द्वितीयाध्यायस्य पश्चमं ब्राह्मणम् ॥ 

इदं वै तन्मध्वित्यादि पूर्ववत । रूपं रूपं प्रतिरूपो 

बभूव-- रूपं रूपं प्रति प्रतिरूपः रूपान्तरं बमभूवेलयथः ; 
प्रतिरूपो ऽनुरूपा वा यारक्संस्थानौ मातापितरौ तत्सं- 
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स्थानः तद्रूप एव पुत्रो जायते; न हि चतुष्पदो द्विपा- 

नायते, द्विपदो वा चतुष्पात; स एव हि परमेश्वरो 

नामरूपे वउयाङ्कवाणः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । किमर्थं 

पुनः प्रतिरूपमागमनं तस्यत्युच्यते--तत् अस्य आत्मनः 

रूपं प्रतिचश्रणाय प्रतिख्यापनाय ; यदि हि नामश्पे 

न व्याक्रियेते, तदा अस्य आत्मनो निरुपाधिकं रूपं 

परज्ञानघनाख्यं न प्रतिख्यायेत; यदा पुनः कथेकर्रणा- 

त्मना नामरूप व्याज्कते भवतः, तदा अस्य रूपं 

प्रतिख्यायेत । इन्द्रः परमश्चरः मायाभिः प्रज्ञाभिः नाम- 

रूपभूतकृतमिभ्याभिमानैबी न तु परमार्थतः, पुररूपः बहूु- 

रूपः, इयते गम्यते- एकरूप एव प्रज्ञानघनः सन्. अचि- 

दयाग्रज्ञाभिः । कस्मास्पुनः कारणात् १ युक्ताः रथ इव वा- 

जिनः, सखवविषयभ्रकाशनाय, हि यस्मात; अस्य हरयः 

हरणान् इन्द्रियाणि, शता शतानि, दश्च च, प्राणिभेदवा- 

हुर्यात् शतानि दश्च च भवन्ति; तस्मात् इन्द्रियविषयबा- 

हुल्यात् तल्मकाशनायैव च युक्तानि तानि न आत्मप्रकाश्च- 

नाय; ' पराश्वि खानि उयतृणसस्वयं मूः ' इति हि काठके । 

तस्मान् तैरेव विषयस्वरूपैरीयते, न्. भज्ञानघनैकरसेन सख 

रूपेण । एवं तद्वि अन्यः परमेश्वरः अन्ये हरय इयेवं प्राप 
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उच्यते-- अयं वै हरयोऽयं वै दश्च च सहस्नाणि बहूनि 
चानन्तानि च; प्राणिभेदस्य आनन्त्यान । किं बहुनाः 
तदेतद्भह्म य आत्मा, अपूर्वम नास्य कारणं पूर्वै विद्यत इय- 

पूवेम , नास्यापरं काथ विद्यत इत्यनपरम, नास्य जायन्त 

रमन्तराङे विद्यत इव्यनन्तरम , तथा बहिरम्य न विद्यत 

इत्यबाह्यम् ; किं पुनस्तत॒ निरन्तरं ब्रह्म १ अयमात्मा; ^को- 

ऽमै यः प्रल्गात्मा द्रष्टा श्रोता मन्ता वोद्धा विज्ञाता 

सर्वातुभूः- स्वात्मना मवैमनुभवतीति सवोलुमूः-- इये- 

तदनुशासनम स्ैतेदान्तोपदेशः; एष भवेवदान्तानामुपसं- 

हृतोऽथैः ; एतदमरृतमभथम् ; परिसमाप्रश्च वाख्राथः ॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 



षष्ठं ब्राह्मणम् ॥ 

अथ वाः पौतिमाष्यो गोपवनाद्भौप- 
वनः पौतिमाष्यात्पोनिमाष्या गौपवना-' 

द्धौ पवनः कौशिकात्कौशिकः कोण्डिन्या- 

त्कौण्डिन्यः चाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः को 

हिकाच गनमाच्च गोलमः । १ ॥ 

आभ्रिवदयादािवदयः गाण्डिल्या- 

चानभिम्लानाचानभिस्लात जनभिम्ला 

लादानमिम्लाल आननिम्त्ानादानभि- 

म्खछाना गोतमाद्धौतमः सेनलवप्राचीनया- 

ग्याभ्याम सेनवप्राचीनयोाग्यो पाराक- 

योत्पारकार्यो मारद्राजाद्भारद्वाजो भार- 

राजाच गोलमाच गोनमो मारढाजाद्भा- 
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राजः पारारायीत्पारा्ायो बेजवापाय- 
नादैजवापायनः कोश्िकायनेः कतौ दिका- 

यनिः।॥ २॥ 

तकौशिकाद्ध्तकौशिकः पाराा- . 

यीथणात्पाराक्रयीयणः पारारायोत्पारा- 

चार्यो जातुकण्यीज्ञातूकण्ये आस्ुराय- 

णाच यास्काचासुरायणच्ेवणखेवणिरौ- 

पजन्धनरोपजन्धानिरासुररासरिमीरद्रा- 

जतद्वारद्ाज अआच्रेयादाच्रेया माण्टेमौ- 

ण्टिगोतमाद्धौनमो गौोतमाद्रौनमा चा- 

ल्स्याद्रात्स्यः छाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कै- 

क्ायीत्काप्यात्कैकायः काप्यः कुमारहा- 

रिनात्कुमारहारिता गाल्वाद्वारुवो वि. 

दर्भीकौोष्डिन्यादि द् शीकौण्डिन्यो वत्स- 

नपातो बाभ्रवणद्रत्सनपाहान्नवः पथः सो- 

भरात्पन्धाः सौभरोऽयास्याद्ाङ्गिरसाद- 
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यास्य आङ्किरस आभूनेस्त्वाद्रादाभूानि- 
स्त्वाद्रो ` विश्वरूपात्वा्टा द्विग्वरूपस्त्वा- 

ष्रोऽभ्विभ्यामश्विनो दधीच आथवेणाई- 
ध्यङ्डगथर्वणो ऽथव॑णा दैवादथवी दैवो 

स्त्योः प्राध्वद्सनान्सरत्युः प्राध्वभ्सनः 

प्रध्व्सनात्प्रघ्वश्समन एकर्षैरेकर्षिर्विप-, 

चिन्तर्विधचित्तिव्य्ेव्यष्टिः सनारोः स 
नारः सनाननात्सनातनः सनगात्स- 

नगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्य 

स्वयंसखु जह्मणे नमः ॥ ३॥ ॥ 

इति द्ितीयाध्यायुस्य षष्टं ब्राह्मणम् ॥ 

अथेदानीं ब्रह्मविद्याथेस्य मधुकाण्डस्य वंशः स्तुखर्थो 
ब्रह्मविद्यायाः । मन्त्रश्चायं स्वाध्यायार्थो जपा । तत्न 

वंश इव वंशः- यथा वेणुः वंशः पकंणः पवेणो हि भिद्यते 

तद्त् अभ्रात्परश्ृत्ति आ मूखप्रापनेः अयं वंशः; अध्यायचतुष्ट- 

यस्य आचायपरम्पराक्रमो वश्च इत्युच्यते ; तत्र प्रथमान्त 
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शिष्यः पश्चम्यन्त आचायेः ; परमेष्ठी विराट् ; ब्रह्मणो हिर- 

ण्यगमौत् ; ततः परम् आचायेपरम्परां नास्ति। यत्पुन- 

र्य, तन्नित्यं स्वयंभु, तस्मे ब्रह्मणे स्वयंभुवे नमः ॥ 

हृति दितीयाध्यायस्य षष्ठ ब्राह्मणम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यस्य 

भीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

बहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 

द्वितीयोऽध्यायः ॥ 



/ \0॥॥६ 
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मानाजन्मसु संचितेन तपसः पूतन चित्तास्मन्। 

* मित्रण प्रलिवालिनेन कृलुकाल्यवीः कृतीः शांकरी; । 

समुद्य व्रश्रम जगद्रस्पदर सक्त्य मया्ापिताः 

स्व॑ कृव्यापहयंदं करानु गृरूराड् धन्टं तथरमं जनम् ॥ 

शीमच्छकरदेलकेन्द्राचनाम्पवीन्प्रवन्धान्मुदा 

नन््रौय परिद्ोभ्य पुम्नकचयः समुद्य माकं बुर; | 

नच्छत्रप्रदगरमप्यविलमच्छीदुदिकन्देपु ता 
वि [नि 

न्कृत्वाद्योपहनि "र पर॑क्तविरय नृनं कृतार्थोऽस्म्यहम् + 

सेम्यान्देमाघाजुनपक्षराजन्सूयोङ्कनिथ्याश्रितसोमवारे । 

भर शकसागरश्रतिमाध्रतिषटाकारः मयरपोपहलिव्यंधाय ॥ 

श्रदकरेद्तिमान्या गुरचरतुच्ट्य समर्पिता मोदत । 

वष््याद्िमपन् भाजा सुच्रह्मण्यन मक्तिनस्रेण ॥५॥ 
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क न् 
॥ विरचितम् । 

| ॥ श्रीः ॥ 

उपनिषद्धाष्यम् ¶ | 

„ अध्यायौ ३-४. | 

॥ चहदारण्यकम् ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ विषयाचुक्रमणिका ॥ ` 
=-= ~) === 

तीयोऽध्यायः .... ३५१- ४२० 
षष्ठम् 

परथमं ब्राह्मणम् --. ३५३-- ३७० 

अतीदेनागमप्रधानेन मधुकाण्डेन उपपत्तिप्रधानस्यास्य 

याज्ञवस्क्यकाण्डस्य पुनरक्तिशङ्कानिराकरणपूर्वकं तत्व- 
ज्ञाने आगमोपपच्ये्षे अवश्यकत्वप्रतिपादनम् 

आख्यायिका ठ॒ ब्रह्मविदयस्तुत्यथौ, विच्राग्रहणोपायमूत- 

दानविधिपरा, बह्मविद्धिः सह संयोगः विद्राप्रप्त्युपा- 

यः इति प्रददंनपरा च इति कथनम् 

सार्वभौमस्य जनकस्य स्वय्ञे समागतेषु ब्रह्मवित्सु अनू- 
चानतमः क इति जिज्ञासया तन्निर्णयाय स्वगेष्ठे साल- 
ङ्कारगोसहखावनो्ननप्रदर्शनम् 

ततो ब्राह्मणान्प्रति यो वो ब्रहवष्ठः तस्यैतद्रोसहखमिति 
जनेकेनोक्ते इतरेष्वप्रगल्मेषु चलुर्वेदी याज्ञवल्क्यः स्वी- 
यत्रह्मचारिणं गवानयने आज्ञापयामास ; ततः करदेषु 

8. ए. ए. [7.0 

२३५३ 

* ३५३ 

३५९४ 
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ब्राह्मणेषु कश्चित् होता अश्वखो नाम ब्रह्मिष्ठाभिमनी 

याज्ञवल्क्यं प्रष्टुमुपचक्रमे इति प्रतिपादनम् ,., ३५५ 

मधुकाण्डव्याख्यातोद्धीथोपासनस्थैवायं विस्तरः इति सं-- 

गतिप्रद्खनपूरवकं स्वाभाविकाज्ञानासङ्गप्रयुक्तात् कर्म 
स्वरूपान्मृत्योः केन साधनेन यजमानस्यातिमुक्तिः 

इति अश्वटगप्रश्रमुपन्यस्य वाचि होतरि च अव्रिदृटया 

इति समाधानम् ... ३५७ 

काललक्षणान्मूत्योः किमतिसुक्तिसाधनम् इति प्रश्नस्य 

चक्षुरादौ आदित्यादिदष्टिरिति उत्तरम् ... ३५९ 
कर्मफटं प्रतिपद्यमानो यजमानः केनावष्टम्भेन तत्परा 

म्रोति इति प्रभस्य मनसि ब्रह्मणि च चन्द्रमादष्टया-- 

इति समाधानम् त -.“ ३६२ 

अल्पीयःसु कर्मसु महतां कर्मणां तर्कस्य वा केनचि- 

त्सामान्येन अभेदध्यानात्मकानि संपदुपासनान्युच्यन्ते 

इति कथनम् २4५. & ३ 

ऋगाहुतिमनःप्ररतिषु संपदुपासनोपन्यासः -.-. ३६४ 
अश्वलग्रभ्नोपरमोपपादनम् --~ ३६९ 

द्वितीयं बाह्मणम्-- आतेभागयाज्ञ्रः 
ल्क्यसंवादः -.-. ३७१-३८४ 
बन्धज्ञानं विना ततो विशछेषायोगात् मुमुचो; सप्रयोजक- 

अरहातिग्रहलक्षणमृ्युरूपवन्धज्ञानाय अनन्तरब्राह्यणग्र- 
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वृत्तिरिति इत्तानुवादपुरःसरं संबन्धकथनम् + 

कति ग्रहाः कलयतिग्रहाः-- इति आर्तभागप्रश्रस्य घाणा- 

दयस्त्वगन्ता अष्टौ अरहाः, गन्धादयस्पशन्ता अष्टौ 
अतिग्रहाः-- इति समाधानम् क द 

उक्तग्रहातिग्रहछक्षणम्रयोः को म्रप्युरिति प्रश्नस्य परमा- 

त्मदश्च॑नमि्युत्तरम् 

परमात्मदशैनेन सक्तस्य विदुषः मृतौ प्राणानामुत्करमण- 

मस्ति न बा-- इत्यादिप्रश्नस्य, नास््युत्करमणम् , आ- 

त्मन्येव तेषां प्रविखयः-- इत्यादिसमाधानम् ... 

अविदुषः गल्यनन्तरं पुनः कार्यकरणसंधातोपादानस्य 

प्रयोजकं किमिति प्रश्नस्य कर्म॑ इत्युक्ते समाधाने 

आर्तभाग उपरम् इति प्रदर्शनम् 

तृतीयं ्राह्मणम्- भृञ्युयाज्ञवल्क्य- 

३७३ 

२७७ 

३७८ 

३८० 

संवादः ... ३८५-३९९ 
पुण्यपापरूपकर्मणां ब्रन्धेतुत्वे उक्ते पापफलस्य दुःखव- 

हृकस्य लोकप्रसिद्धस्वेन शाखरेकगम्यं पुण्यफलं प्रति- 
पादयितुं मोक्षस्य पुण्यफरत्वं निरसितुं च उत्तरं ब्राह्म- 

णमिति वृत्ता्दादपूवंकं संबन्धरकथनम् प 
विद्यासहितस्य कर्मण एव मोक्षजनकत्वमिति केषां चित् 

मतमुपन्यस्य नित्यसिद्धात्मस्वरूपमोक्षस्य जन्यत्वं न स- 

भवतीति तन्मतदूषणपूरवैकम् , कर्म अज्ञाननिद्ृत्तिसा- 

३८५ 
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घनीभूतज्ञानसाधनं भविष्यतीति स्वमतप्रपञ्चनम् ... ३८६ 

अश्वमेधयाजिनः काभवनिति अश्वमेधय।जिनां गम्ब- 

स्थाने शरज्युना पृष्टे हैरण्यगर्भ पदमेव तेषां गम्यस्थान- 

मिति महर्भियाज्ञवल्क्येन समाहिते ज्यो; तृष्णीमव- 

स्थानकथनम् ... ३९४ 

चतुर्थं ब्राह्मणम्-- उषस्तयाब्गवल्क्य- 
संवादः -.. ७००~-४०६ 

यत् ब्रह्म द्रष्रात्मकमगोणम् , यः सर्वान्तरः आत्मा, तं मे 
विस्पष्टं कथय-- इति उष्रस्तिप्रश्रस्य--- यः कार्य- 
करणसंघातं तद्विलक्षणः सन् चेष्टयति, स आत्मेति 

आत्मास्तित्वमुक्त्वा घटादिवत्तस्य प्रत्यक्षतो विष्रयीक- 

रणं ठु तत्साश्षित्वादशक्यम्-इत्यादिसभाधानोपन्यासः ४०० 

पञ्चमं ब्राह्मणम्-- कदोखयाज्ञवस्क्य- 

संवादः --- ४०७-४२१ 
बद्धस्य बन्धमोक्षसाधनं स्तन्यासमात्मज्ञानं वक्तव्यमिति 

उत्तरारम्भः इति त्तानुवरादपूर्व॑कं संबन्धकथनम् ,.. ४०७ 

यदेव साश्चादपरोक्षाद्रहय, य. आत्मा सर्वान्तरः तं मे 
व्याचक्ष्वेति कहोलप्रक्रसुपन्यस्य, तस्य कषेत्रज्ञविषयात् 

उषरस्तप्रश्रात् परमात्मरूपार्थपरत्वमिति मतान्तरोप- 

न्यासः ..-* ४०८ 
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्शनप्रतिवचनयोरेकरूप्यादिना अर्थान्तरपरत्वं न संभव- 
तीति तन्मतदूषणपूरवकं पू पृष्स्येव अशनायाद्यतीत- 

त्वादिविरेषो वक्तव्य इति पुनः प्रभरः-- इति स्वम- 

तोपन्यासः । ... ४०९ 

आत्मनः परमार्थतः अशनायादिसवं धमौतीतत्वमुपपाच् 

तमेतमात्मानं विदुषः तरिविधेषणाभ्यो व्युत्थानरूपसं- 
न्यासविधिनिरूपणम् -.. ४११ 

“व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्य चरन्ति › इत्यस्य विधायकम्र- 

त्ययामावेन अर्थवादत्वमेवेति शङ्कायाः, ‹ ओदुम्बरो 
यूपो भवति * इतिवत् अज्ञाता्थत्वेन पञ्चमलकारत्व- 

निश्चयात् विधायकत्वोपपत्तिः-- इति निरसनम् ..- ४१४ 

पारिव्राज्यस्य मुख्यामुख्यमेदेन द्रैविध्यकथनम् =... ४१८ 
सर्वकर्मपरित्यागरूपदख्यसंन्यासवि शिष्टेन अशनायादिस्व- 

धर्मातीतात्मस्वरूपविज्ञानेन ब्राह्मणः कृतकृत्यो भवति, 

अतः स एव विज्ञेयः इत्युपपादनम् ... ४१८ 

षष्ठं ब्राह्मणमू-- गागीयाज्ञवस्क्यसं- 
वादः --. ४२२-४२५ 
उक्तस्य सवोन्तरस्यात्मनः स्वरूपाधिगमाय उत्तरो ग्रन्थः 

इति संबन्धकथनम् ..- ४२३ 
गाग्यः स्थूलप्रपञ्चकारणपरम्पर प्रभः, याज्ञवल्क्येन त- 

त्त्कारणनिरूपणक्रमेण अण्डारम्भकमूतपर्यन्तकारण- 

निरूपण च .... ४२३ 



४०९ 

सममं ब्राह्मणम्-- उदारकयाज्ञव- 
स्क्यसंवादः --. ४२६-४३८ 
सूतरात्मनः अन्तर्यांमिणश्च आचायौपदेदोकगम्यत्वख्याप- 
नाय इतिहासपुरःसरं कः सूत्रात्मा कश्चान्तर्यामी -- 
इति उदालकप्रञ्नोपन्यासुः ... ४२६ 

यत् सर्व॑भूतसंहन्धिदेठुभूतं वाय्वात्मकं ससद शविधं लिङ्ग 

कर्मेवासनासमवायि, तत् सूत्रम् , यः सर्वप्रपञ्चाभ्य- 
न्तरः सवैरवेयः सवैनियन्ता अग्रतः आत्मा, सः अ- 
न्तयौमी-- इति च याज्ञवस्क्यप्रतिवचनोपन्यासः ... ४३० 

अष्टमं ब्राह्मणम्-- गागींयाज्ञवल्क्य- 
संवादः --- ४२९ ४५४ 
पूव याज्ञवल्क्येन निषिद्धा मूर्थपात्मयादुपरता सती 
गारी पुनः बराह्मणानुज्ञापुरः सरं, परभनदवयं प्ष्ुमुत्थितवती 
--इत्युपपादनम् 

-.= ४३९ 
सवै जगत् यरिमन् सूत्रसं्ञके एकीभवति, तस्सूजं कस्मि- 

न्नोतं च प्रोतं च-- इति प्रथमस्य गारी प्रश्नस्य, अ- 
व्याकृताकाशे-- इति याज्ञवस्क्यप्रतिवचनम् ... ४४१ 

स चान्याक्ताकाशः कस्मिन्नोतश्च प्रोतश्च इति दवि- 
तीयप्रशनस्य-- अश्चरे परब्रह्मणि इ्युत्तरमुक्स्वा तस्य 
चाक्षरस्य ^ अस्थूलम् › इत्यादिना निषेधमुखेन अस्ति. 
त्वोपपादनम् -.-. ४४३ 



५ 
तस्थैवाक्षरस्यास्तित्वसिद्धये जगद्धयवस्था प्रशापितृपूर्वि- 
का, व्यवस्थात्वात् राजव्यवस्थावत्- इत्याद्यनुमानोप- 

न्यासः ६ 

मोक्षदेवुज्ञानविषयत्वेनापि तदस्तित्वोपन्यासः 9 

दुख््तरस्य प्रश्नद्वयस्य समाधाने दत्ते, न कोऽपि युष्मा- 

कं मध्ये याज्ञवस्क्यस्य जेता विद्ते इति-- ब्राह्मणा- 

४४८९. 

४४९ 

नुक्त्वा गार्गी उपरराम इत्युपपादनम् 0.4 

नवमं ब्राह्मणम्--श्ाकस्ययाज्ञवस्क्य- 
संवादः ... ४५५--४९० 

ब्रह्मणः सर्वनियन्तृत्वस्योक्तत्वात् नियन्तव्यदेवताभेदसं- 

कोचविकासद्वारा तस्यैव साक्षादपरोक्त्वे अधिगन्तव्ये 

-- इयेतदथ ख्कल्यत्राह्मणारम्भ:--- इति बृतानु- 

वादपूर्वकं संबन्धकथनम् 0 

शाकस्यङृतस्य देवतासंकोचविकासप्रभ्स्य-- प्राणान्तः 

संकोचः आनन्तयपर्यन्तो विकास इति संकोचविका- 

साम्यां प्राणस्वरूपोक्त्या प्रतिवचनम् ४ 

तस्यैव प्राणस्य ब्रह्मणः देवाकपुरुषभेदेन तरिधा त्रिधा 

आत्मानं प्रविभज्यावस्थितस्य उपासने पुनः अ- 
टधा मेदोपदेशः क 

अथ याज्ञवस्क्योक्तं स्वानिष्टबोधकमपि वाक्यमन्यथा प्र- 

तिपद्य शाकल्येन दिग्विज्ञानविषये कृतस्य प्राच्यां का 

४५५५९ 

+ ४५५५ 

४६२ 
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देवता दिगात्मनस्तवाधिषठात्री इत्यादिप्रभस्य -- आ- 

दित्यदेवता-- इत्याचुत्तरमरपन्यस्य, अन्ते (सर एष 
नेति ने्यात्मा › इत्यात्मस्वरूपोपदेशः 3 

अथ ओपनिषदः पुरुषः क इति याशवस्क्यपश्चस्य 
उत्तरं वक्तुमशक्या शाकस्यमूर्धपातव्णैनम् =... ४७७ 

अथ ब्राह्मणान्प्रति याज्ञवल्क्येन यो वः कामयतेसमा 

पच्छत-- इत्युक्ते, तेष्वप्रगत्मेषु पुनस्तान्प्रति जगन्मूछ- 

परे ते तेस्तदज्ञानात् जिता ब्राह्मणा याज्ञवस्क्येन 
नीतं च गोधनं तेनैषेति आख्यायिकासमापिप्रदर्श- 

नम् 4 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म * इति श्रुत्या विधिमुखेन ब्रह्मण उप- 

देशः ... ४८५ 

विचारपूरवकं ब्रह्मानन्दस्य संवेयत्वामावसप्र्थनम् ... ४८६ 
क 

चतुर्थोऽध्यायः -*` ४९१-६८१ 

भयमं षडाचार्यब्राह्मणम् -.. ४९३-५०४ 
उपदिषटस्येव ब्रह्मण अधिगमने उपायान्तरस्य प्रदर्शना 
यमयमारम्भ इति इत्तानुबादपूर्बकं ब्राह्मणद्वयस्य संब- 
न्धकयनम् ,„ ० ४९३ 

स्वसभागतयाज्ञवल्क्यं प्रति किंमथंमागमनं पश्चिच्छया सू- 

क््मवस्तुनिर्णयान्तप्रभश्रवणेच्छया वा-- इति जनके- 
नोक्ते उभयार्थमिति याज्ञवल्क्योक्तिः ... ४९३ 
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जनकं प्रति परैरुपदिष्टस्य ज्ञानसाधनस्य वागाचषिष्ठातु- 
देवतासु बह्मोपासनस्य याज्ञवस्क्येन विशेषणानामुपदे- 
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॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
= 9 टोबन2-~> - 

(न, 1 नको ह गैदेहः` इत्यादि याज्ञव- 
| स्कीयं काण्डमारभ्यते ; उपपत्तिप्र- 

धानत्वात अतिक्रान्तेन मधुकाण्डेन 

` ममानाथत्वेऽपि सत्ति न पुनरुक्तता ; 

मधुकाण्डं हि आगमप्रधानम्; आ- 

गमोपपत्ती हि आ्मैकत्वप्रकाशनाय 
वृत्ते शकनुतः करतीगतवबिल्वमिव दशयितुम् ; ‹ श्रोतव्यो 

मन्तञ्यः' इति हुक्तम ; तस्मादागमार्थस्यैव परीक्षापूषैकं 
निधौरणाय याज्ञवल्कीयं काण्डमुपपत्तिप्रधानमारमभ्यते । 

आख्यायिका तु विज्ञानस्तुयथा उपाय विधिपरा वा ; प्रसिद्धा 

ह्युपायो विद्रद्धिः खेषु च दृष्टः- दानम् ; दानेन हुपन- 

मन्ते प्राणिनः; प्रभूतं हिरण्यं गोसहसरदानं च इहोपकमभ्य- 

ते; तस्मात अन्यपरेणापि शाखेण विद प्राप्स्युपायदानप्रद्- 

नाथा आख्यायिका आरब्धा । अपि च तद्वि्यसंयोगः 
तेश्च सह वाद्करणं वि्ाप्रप्ठयुपायो न्यायविद्यायां दृष्ट ; 



३५४ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये [त्रा. १. 

तच्च अस्मिन्नध्याये प्राबल्येन प्रद्यते ; प्रक्षा च विद्रत्सं 

योगे प्र्ञाबृद्धिः । तस्मात् विद्यापराप्सयुपायभ्रदक्शनार्थेैव आ- 

ख्यायिका ॥ 

ॐ जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन 

यज्ञनेजे तत्र ह कुरुपश्चालानां ब्राह्मणा 

अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वै. 

देहस्य विजिज्ञासा बभूव कःस्विदेषां 
ब्रह्यणानामन्चानतम इति स ह ग- 
वा सहस्रमवरुरोध दका दा षदा 
एकेकस्याः श्रङ्गयोरावद्धा कमूवुः । १॥ 

जनको नाम ह किट सम्राट् राजा बभूव विदेहानाम्; 
तत्र भवो वैदेहः; स च बहुदक्षिणेन यज्ञेन- शाखान्तर 
प्रसिद्धो वा बहुदक्षिणो नाम यज्ञः, अश्वमेधो वा दृश्चिणा- 
बाहुल्यात् बहुदक्षिण इहोच्यते तेनेजे अयजत । तन्न 
तस्मिन्यज्ञ निमन्त्रिता दक्शैनकामा वा कुरूणां देशानां 
पश्वालानां च ब्राह्मणाः- तेषु हि विदुषां बाहुल्यं प्रसि- 
दम्- अभिसमेता: अभिसंगता बभूवुः । तत्र महान्तं 
विदरत्समुदायं दृद्वा तस्य ह किल जनकस्य वैदेहस्य यज. 
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मानस्य, को जु खस्वन्र ब्रहविष्ठ इति विशेषेण ज्ञातुमिच्छा 

विजिज्ञासा, बभूव; कथम् १ कःस्ित् कोनु खलु एषां 

ब्राह्मणानाम् अनूचानतमः- सवं इमेऽनूचानाः, कः स्वि- 

देषामति्येनानूचान इति । स॒ह अनूचानतमविषयोत्प- 
जिज्ञास: सन् तद्धिज्ञानोपायार्थं गवां सहसरं प्रथमवय- 

साम् अवरुरोध गोष्ठेऽवरोधं कारयामास ; क्िंविषिष्टास्ता 

गावोऽवरुद्धा इत्युच्यते-- पल्चतुथंभागः पादः सुवणेखय, 

दश दश पादा एकैकस्या गोः शङ्खयोः आबद्धा बभूवुः, 

पश्च पञ्च पादा एकैकस्मिन् शङ्गे ॥ 

तान्होवाच ब्राह्यणा भगवन्तो यो 

वो ब्रह्मिष्ठः स एता गा उदजतामिति । 

ते ह ब्राह्मणान दधृषुरथ ह याज्ञवल्क्यः 

खमेव ब्रह्मचारिणसुवाचैलाः सोम्थोदज 

सामश्रवारे इति ना होदाचकार तेह 

ब्राह्मणादचुक्रुधुः कथं नो बद्धिठो च॒वीः- 

तेयथ ह जनकस्य वेदेह होताश्वलो 

वभूव स हने पप्रच्छत्वं लु खत्रु नो 

याज्ञवल्क्य ब््धिष्टोऽसीर हति स दो 
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पन्नं च मृत्युना वशीकृतं च-केन दशंनरक्षणेन साधनेन 

यजमानः रृत्योराप्रिमति श्र्युगोचरत्वमतिक्रम्य मुच्यते 

स्वतन्लः मृत्योरबश्चो भवतीत्यर्थः । ननु उद्रीथ एवाभिदि- 

तम् येनातिुच्यते सुख्यप्राणात्मदशनेनेति-- बाढसुक्तम् ; 
योऽनुक्तो विशेषस्तत्र, तदर्थोऽयमारम्भ इल्यदोषः । हन्ना 
ऋत्विजा अद्निना वाचा इत्याह याज्ञवस्क्यः । एतस्यार्थं 
व्याचष्टे-- कः पुनर्होता येन मत्युमतिक्रामतीति उच्यते- 
वाग्वै यज्ञस्य यजमानद्, ‹यज्ञो त्रै यजमानः ` इति श्रुतेः, 
यज्ञस्य यजमानस्य या वाकू सैव होता अधियज्ञ; कथम ? 
तत् तत्न येयं वाक् यज्ञस्य यजमानस्य, सोऽयं प्रसिद्धोऽ- 
भिः अधिदैवतम् ; तदेतत्न्यन्नप्रकरणे व्याख्यातम् ; स चा- 
न्निः होता, ‹ अरभिव होता" इति श्रुतेः । यदेतत यज्ञस्य 
साधनद्रयम्-दहोता च ऋत्विक् अधियज्ञम्, अध्यात्मं च 
वाक्; एतदुभयं साधनदयं परिच्छिन्नं मृत्युना आप्त स्वा 
भाविकाज्ञानासङ्ग्युकतेन कर्मणा मृत्युना प्रतिश्चणमन्यथा- 
स्वमापद्यमानं वरशङृतम् ; तत् अनेनाधिद्ैवतरूपेणाश्चिना 
ददयमानं यजमानस्य यज्ञस्य शल्योरतिमुरूये भवति ; तदे- 
वदाह-- स युक्तिः स होता अभिः मुक्तिः अभ्निखरूपदश्च- 
नमेव सक्तिः; यदैव साधनद्वथमभिरूपेण प्यति, तदा- 
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नीमेव हि स्वाभाविकादासङ्गान्ग्रयो्वियुच्यते आध्या 

त्मिकात्परिच्छिन्नरूपात् आधिभमौतिकाच्च; तस्मात् स 

हाता अभ्निरूपेण दृष्टः सुक्तिः युक्तिसाधनं यजमानख । 

सा अतिमुक्तिः- यैव च मुक्तिः सा अतिमुक्तिः अतिञुक्ति- 

साधनमिलयर्थः । साधनद्वयस्य परिच्छिन्नस्य या अधिदै- 

वतरूपेण अपरिच्छिन्नेन अग्निरूपेण दृष्टिः, सा युक्तिः; 

या असौ मुक्तिः अधिदैवतदृष्टिः सैव- अध्यास्माधिभूत- 

परिच्छेद विषयाङ्गास्पद्ं मृत्युमतिक्रम्य अधिदेवतात्वस्य अ- 

भिभावस्य प्राप्नियौ फर्भूता सा अतिभुक्तिरित्युच्यते; 

तस्या ्नतिमुक्तेमुक्तिरव साधनमिति कत्वा सा अतिञु- 

क्तिरिययाह् । यजमानस्य हि अतिमुक्तिः वागादीनामग्न्या- 

दिभावः इत्यद्रीथभ्रकरण व्याख्यातम्; तत्र॒ सामान्येन 
सुख्यप्राणदशनमात्रं सुक्तिसाधनमुक्तम् , न तद्विशेषः; वा- 

गद्ीनामगन्यादिदशैनमिह विशेषो वण्यते ; सुत्युप्राप्लयति- 

सुक्तिस्तु सैव फटभूता, या इद्रीथब्राह्मणेन व्याख्याता- 

° मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यत ' इल्याद्या ॥ 

गाज्ञवलूक्येति होवाच यदिद्५ सै 
महोराच्राभ्यामाप्५ सवैमहोराच्राभ्याम- 
भिपन्नं केन यजमानोऽद्ाराच्रयोरािम- 
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तिञुच्यत इ्यध्वयुंणत्विजा चक्षुषादिः 

लयेन चक्ु्यै यज्ञस्याध्वयुस्त यदिदं चक्षु 

सोऽसावादिवयः सोऽध्वयुः स मुक्तिः 

सातिञुक्तिः॥ ४॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच । स्वामाविकात् अज्ञानासङ्गपयु- 

क्तात् कमैलक्षणान्मृत्योः अतिमुक्तिन्याख्याता ; तस्य॒ कमे- 

णः सासङ्गस्य मृत्योराश्रयभूतानां दश्ेपूणेमासादिकमसा- 

धनानां यो विपरिणामहतुः कारः, तस्मात्कारात् प्रथक् 

अतिमुक्तिर्वक्तव्येतीदमारम्यते, क्रियानुष्ठानन्यतिरेकेणापि 

राक् उर्ध्वं च क्रियायाः साधनविपरिणामहेतुत्वन व्यापार- 

दशेनाक्कारुस्य ; तस्मात् प्रथक् काद्धूदतिञुक्तिर्वक्तव्ययत 

आह-- यदिदं सवेमहोरात्राभ्यामाप्तम् , स च कालो द्वि- 
रूपः- अहोरात्रादिलक्षणः तिथ्यादिलक्षणश्च ; तत्र अहोा- 

रात्रादिलक्षणात्तावदतिमुक्तिमाह- अहोरात्राभ्यां हि सर्व 

जायते वधते विनश्यति च, तथा यज्ञसाधनं च~ यज्ञस्य 
यजमानस्य चक्षुः अध्वयुश्च ; शिष्टान्यक्षराणि पू्ैवन्नेयानि; 

यजमानस्य चक्षुः अध्वयुश्च साधनद्रयम" अध्यात्माधिभूत- 

परिच्छेदं हित्वा अधिदैवतात्मना दषं यत् स मुक्तिः सो- 
ऽध्वयुः आदिलयमावेन दृष्टो सक्तिः ; सैव मुक्तिरेव अति- 
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मुक्तिरिति पूववत्; आदिलयात्मभावमापन्नस्य हि नाहोरात्र 

संभवतः ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सव 
पूवेपक्षापरपक्षाभ्यामास सरथ पूर्वपक्ता- 
परपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः पूवै- 
पक्षापरपक्षथोरास्तिमतिखुच्यत इत्युद्रा- 

त्रत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञ 
स्योद्धाता तद्योऽयं प्राणः स वायुः स 
उद्राता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ५॥ 

[ब [+ 

इदानीं तिथ्यादिटक्षणादतिमुक्तिरुच्यते-- यदिदं सर्वै- 

म~ अहोरात्रयोरविश्िष्टयोरादियः कतौ, न प्रतिपद्ादीनां 

तिथीनाम्; तासां तु ब्ृद्धिक्षयोपगमनेन प्रतिपस्रशरृतीनां 

चन्द्रमाः कर्ता; अतः तदाप्या पूरैपक्षापरपक्चाययः, आ- 

दिलयापत्या अहोरात्राययवत् । तत्र यजमानस्य प्राणो 

वायुः, स एवोद्राता- इत्युद्रीत्राह्मणेऽवगतम् , " वाचा च 

ह्येव स प्राणेन चौोदगायत्' इति च निधौरितम् ; अथैतस्य 

प्राणस्यापः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्रः इति च; प्राण- 

वायुचन्द्रमसामेकत्वात् चन्द्रमसा वायुना चोप्रसंहारे न 
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कश्चिद्विशेषः-- एवमन्यमाना श्रतिः वायुना अथिदैवत- 

सूपेणोपसंहरति । अपि च वायुनिभित्तौ दि वृद्धिक्षयौ 

चन्द्रमसः; तेन तिथ्यादिलक्षणसख्य कारस्य कतुंरपि कार- 
यिता वायुः । अतो बायुरूपापन्नः तिथ्यादिकालाद्तीतो 
भवतीत्युपपन्नतरं भवति । तेन श्रलयन्तरे चन्द्ररूपेण दृष्टिः 
क्तिरतिमुक्छिश्च ; इह तु काण्वानां साधनद्वयस्य तत्कार- 
णरूपेण वाय्वात्मना दृष्टिः सुक्तिरतिमुक्तिश्चेति--न श्रलयो- 

विरोधः ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच दिदमन्तरि- 
क्षमनारम्बणमिव केनाक्रमेण यजमा- 
नः स्वर्गं लोकमाकमत शति ब्रह्मण- 
त्वजा मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य 
ब्रह्मा तथदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स" 
ब्रह्मा स सुक्तिः सातिषुक्तिरिलयतिमो- 

क्षा अथ संपदः ॥ ६॥ 

खयोः काटात् अतिसुक्ति्व्याल्याता "यजमानस्य , सा- 
ऽतिसुच्यमानः केनावष्टम्मेन परिच्छेदविषयं मृल्युमतीत्य 
फलं प्राभ्रोति- अतिमुच्यते- इत्युच्यते-- यदिदं प्रा 
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द्धम् अन्तरिक्षम् आकाश्चः अनारम्बणम् अनालम्बनम् इव- 

शब्दात् अस्त्येव तत्राङुम्बनम् , तत्तु न ज्ञायते इलयभिभ्रायः । 

यत्त॒तत् अज्ञायमानमाखम्बनम् , तत् सवेनाम्ना केनेति 

पृच्छयते, अन्यथा फप्राप्रसं भवात् ; येनावष्टम्मेन 

आक्रमेण यजमानः कमेफलं प्रतिपद्यमानः अतिमु- 

च्यते, किं तदिति प्रभविषयः; केन आक्रमेण यज. 

मानः स्वगी लोकमाक्रमत इति- स्वरौ रोकं फलं प्राप्रोति 

अतिसुच्यत इलययथेः । जक्मणा ऋत्विजा मनसा चन्दरेणेयक्ष- 

रन्यासः पूववत् । तत्राभ्यात्मं यज्ञस्य यजमानस्य यदिदं 

प्रसिद्धं मनः, सोऽसी चन्द्रः अधिदैवम्; मनोऽध्यात्मं 

चन्द्रमा अधिदैवतमिति हि प्रसिद्धम्; स एव चन्द्रमा 

ज्मा ऋत्विक् तेन- अधिभूतं ब्रह्मणः परिच्छिन्नं रूपम् 
अश्यात्मं च मनसः एतत् द्वयम् अपरिच्छिन्नेन चन्द्रमसो 

रूपेण पयति ; तेन चन्द्रमसा मनसा अवटङम्बनेन कमेफङं 

स्वर्ग रोकं प्राप्रोति अतिमुच्यते इलयभिभ्रायः । इतीत्युपसं- 

हारार्थं वचनम् ; इलयेवंप्रकारा भलयोरतिमोक्षाः ; सवबोणि हि 

दशैनप्रकाराणि यज्ञाङ्गविषयाण्यस्मिन्नवसरे उक्तानीति कृत्वा 

उपसंहारः- इत्यतिमोक्षाः- एवंप्रकारा अतिमोक्षा इयथः । 

अथ संपद्ः- अथ अधुना संपद उच्यन्ते । संपञ्नाम कन- 
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चित्सामान्येन अभ्निहोत्रादीनां कर्मणां फलवतां तत्फलाय 
संपादनम् , संपत्फलस्यैव वा; सर्वोत्साहेन फलसाधनानु- 
छाने प्रयतमानानां केनचिद्वैगुण्येनासंभवः; तत् इदानी- 
माहितान्निः सन् यत्किचित्कम अग्निहोत्रादीनां यथासंभव- 
मादाय अछम्बनीकृलय कमेफलविद्रत्तायां सलयां यत्करमफ- 
खकामो भवति, तदेव संपादयति ; अन्यथा राजसूयाश्मे- 
पुरुषमेध मवेमेधलक्षणानामधिषृतानां जेवणिकानामपि अ- 
संभवः- नेषां तत्पाठः स्वाध्यायाथ एव केवल. स्यात् , यदि 
तत्फलग्रप्त्युपायः कश्चन न स्यात् ; तस्मात्त तेषां संपदैव 
तत्फङप्राप्निः, तस्मात्संपदामपि फलवत्त्वम् , अतः संपद् 
आरभ्यन्ते ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयम- 
चग्भिर्होनास्मिन्यज्ञे कारिष्यलीति तिख- 
भिरिति कतमास्तास्तिख इति पुराज- 
वाक्या च याज्या च हास्यैव तृतीया 
कि तामिजयनीनि यत्किचेद्ः प्राणश 

दिति॥७॥ 

भाज्ञवल्क्यति हावाच अभियुखीकरणाय । कतिभिरय- 
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मद्यम्भिर्होतास्मिन्यज्ञे-- कतिभिः कतिसंख्याभिः ऋग्भिः 

अरुग्जातिभिः, अयं होता ऋष्विक् › अस्मिन्यज्ञे करिष्यति 

दख शंसति; आह इतरः-तिखभिः क्ग्जातिभिः-इति- 

उक्तवन्तं प्रत्याह इतरः- कतमास्तास्तिस्र इति; संख्येय- 

विषयोऽयं प्रभः, पूर्वस्तु संख्याविषयः । पुरोनुवाक्या च~ 

प्राग्यागकारात् याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, सा ऋग्जातिः पुरो- 

नुवाक्येव्युच्यते ; यागार्थं याः प्रयुज्यन्ते ऋचः, सा ऋ- 

ग्जातिः याज्या; शखार्थं याः प्रयुज्यन्ते ऋचः सा ऋर्जा- 

तिः शस्या ; सवाम्तु याः काश्चन ऋचः, ताः स्तोत्रिया वा 

अन्या वा स्वाः एतास्वेव तिशष ऋरग्जातिष्वन्तर्मेवन्ति । 

कि ताभिजंयततीति युदिकचेदं प्राणभरुदिति--अतश्च संख्या- 

सामान्यात् यक्किचिसप्राणभ्रृज्ञातम् , तत्सर्व जयति तत्सव 

फख्जातं संपादयति संख्यादिसामान्येन ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच कलययमव्याध्व- 

यूरस्मिन्यज्ञ आद्ुतीर्होष्यतीति तिस 
इति कतंमोस्तास्तिख इति थाहइुताउ- 

ज्ज्वलन्ति या हता अतिनेदन्त याहता 

अधिशोरते किं ताभिजेयतीति यां हुता 
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उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिजेयति 
दीप्यत इव हि देवलोको या हता अ- 

तिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिजेयलयतीव 
हि पितृरोको था हता अधिदोरते मद्ध- 

ष्यलोकमेव ताभिजेयत्यध इव हि मनु- 
ष्यलोकः ॥ ८ ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्ववत् । कल्ययमद्याध्वयुंर- 
स्मिन्यज्ञ आहुतीरहोष्यतीति- कति आहूतिपरकाराः १ तिख 
इति ; कतमस्तस्तिस्न इति पूर्ववत् । इतर आह-या हुता 
उञ्ञवलन्ति समिदाज्याहतयः, या हदा अतिनेदन्ते अतीव 
शब्दं वन्ति मांसाद्याहुतयः, या हता अधिक्ञेरते अथि 
अथो ग्वा भूमेः अधिशेरते पयःसोमाहुतयः । किं 
ताभिजंयतीति ; ताभिरेवं निवेतिताभिराहूतिभिः किं जय- 
तीति; या आहुतयो हृता उज्ज्वलन्ति उञ्ञ्वरुनयुक्ता 
आतयो निर्वतिंताः- फलं च देवलोका्यं उज्जवल- 
मेव; तेन सामान्येन या मयता उज्जजलन्य, आहुतयो 
निवेयमानाः, ता एताः- साक्षाहेवलोकस्य कर्मफलस्य रूपं 
देवोकाख्यं फलकमेव मया निरते इत्येव संपादयति । 
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या हुता अतिनेदन्ते आहुतयः, पिचृखोकमेव ताभिजेयति, 

कस्सितश्चब्दकठैत्व सामान्येन ; पिव्ृलोकसंबद्धायां हि संय- 

मिन्यां पूर्या वैवस्वतेन यालयमानानां (हा हताः स्म, युच्च 
युश इति शब्दो भवति; तथा अवदानाहुतयः; तेन 
पिवृखोकसामान्यात् , पिवृखोक एव मया निर्वलैते- इति 

संपादयति । या हुता अधिशेरते, मनुष्योकमेव ताभि- 

जेयति, भूम्युपरिसंबन्धसामान्यात् ; अध इव हि अध 

एव हि मनुष्यलोकः उपरितनान् साध्यान् छोकानपेक््य, 

अथवा अधोगमनमपेक््य ; अतः मनुष्यरोक एव॒ मया 

निषेव्यते इति संपादयति पयःसोमाहुतिनिवैतंनकाङे ॥ 

याज्ञवल्कयति होवाच कतिभिरथम- 

द्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभि्गोपा- 

यततीदेकयेति कतमा सैकेति मन एव. 
ल्यनन्तं वै मनोऽनन्ता विभ्वे देवा अन- 

न्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ ९॥ 

याज्ञवल्क्येति दीवाचेति पूवेवत् । अयम् उरत्विक् ब्रह्मा 

दक्षिणतो ब्रह्मा आसने स्थित्वा यज्ञ गोपायति । कति- 

भिर्देवताभिर्गोपायतीति प्रासङ्किकमेतद्रहुवचनम्-- एकया 
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हिं देवतया गापायस्यसौ ; एवं ज्ञाते बहुवचनेन भ्रभा नो- 

पपद्यते स्वयं जानतः ; तस्मात् पूवेयोः कण्डिकयोः प्रश्प्र- 

तिवचनेषु- कतिभिः कति तिभिः तिखः- इति प्रसङ्ग 

दृष्ट इहापि बहुवचनेनैव प्रञ्मोपक्रमः क्रियते ; अथवा प्रति- 

वादिव्यामोहार्थं बहुवचनम् । इतर आह-- एकयेति; 

एका सा देवता, यथा वृक्षिणतः स्थित्वा ब्रह्म आसने यज्ञं 

गोपायति । कतमा भैकेति- मन एवेति, मनः सा देवता ; 

मनसा हि बरह्मा ञ्याभिय्ते ध्यानेनैव, ‹ तस्य यज्ञस्य मनश्च 

वाक्च वसैनी तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा' इति 

शरुयन्तरात् ; तेन मन एव देवता, तया मनसा दि गोपा- 

यति ब्रह्मा यज्ञम् । तश्च मनः वृत्तिभेदेनानन्तम ; वै-शब्दः 

प्रसिद्धावद्योतना्थैः ; प्रसिद्धं मनस आनन्दम् ; तदानन्वया- 

भिमानिनो देवाः ; अनन्ता तै विश्वे देवाः- ‹ सर्वे देवा 

यत्रैकं भवन्ति ` इत्यादिश्रुलन्तरात् ; तेन आनन्लयसामा- 

न्यात् अनन्तमेव स तेन रोकं जयति ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच कलयययमद्याद्वा- 

नारिमिन्यन्ञ स्तो्ियाः स्तोष्यतीति ति- 

ख हति कतमास्तास्तिख इति पुरोनुवा- 

क्या च याज्या च हास्येव तृतीया कलत- 
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मास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव 

पुरोलुवाक्यापानो याज्या व्यानः शस्या 

कि ताभिजेयलीति पएूथिवीलोकमेव पुरो- 
जुवाक्यया जयव्यन्तरिक्षलोक याज्यथा 

द्युलोक दास्यया ततो ह होताश्वर उ- 

परराम ॥ १०॥ 

इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

याज्ञवस्क्येति होवाचेति पूवेवत् । कति स्तोत्रियाः 

स्तोष्यतीति अयसुद्राता । स्तोत्रिया नाम ऋक् सामसमु- 

दायः कतिपयानामृचभि । स्तोत्रिया वा हास्या वा याः 

काश्चन ऋचः, ताः सवौस्तिस्ल एवेदयाह् ; ताश्च व्या- 

ख्याताः- पुरोनुवाक्या च चाञ्या च शस्यैव दृतीयेति । 
तन्न पूर्वमुक्तम- यत्किचेदं प्राणशररसनं जयतीति तत् केन 

सामान्येनेति ; उच्यत कतमास्तासिख ऋचः या अध्यात्मं 

भवन्तीति; प्राण , एव पुरोनुवाक्या, पश्चब्दस्रामान्यान् ; 

अपानो याञ्या, आनन्तयौत्- अपानेन हि प्रत्तं हविः 

देवता ग्रसन्ति, यागश्च प्रदानम्; व्यानः शस्या- ' अप्रा 

णन्ननपनन्नुचमभिव्याहरति ' इति श्रुयन्तरत् । किं ताभि- 
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जयतीति व्याख्यातम् । तत्र विशेषसंबन्धसामान्यमनुक्त- 

मिहोच्यते, सवेमन्यन्याख्यातम् ; छोकसंबन्धसामान्येन प्र- 

थिवीलोकमेव पुरोयुवाक्यया जयति ; अन्तरिक्षरोकं या- 

ञ्यया, मध्यमत्वसामान्यात् ; दखोकं शस्यया डध्वैत्वसा- 

मान्यात् । ततो ह तस्मात् आत्मनः प्रभ्ननिणैयात् असौ 

होता अश्वर उपरराम- नायम् अम्मद्रोचर इति ॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 



द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥ 

आख्यायिकासंबन्धः प्रसिद्ध॒ एव । गूयोरतिगुक्तिन्यौ- 

ख्याता काठलक्षणात् क्मेलक्षणाच ; कः पुनरसौ त्युः, 

यस्मात् अतिमुक्तिर्व्याख्याता? स च सखाभाविकाज्ञानस- 

्गास्पदः अध्यात्माधिभूतविषयपरिच्छिन्नः प्रहातिग्रहलक्षणो 
मृत्युः । तस्मात्परिच्छिश्नरूपान्मृयोरतिशुक्तस्य रूपाणि अ- 

गन्यादियादीनि उद्रीथप्रकरणे व्याख्यातानि; अश्वल्प्रभे च 

तद्रतो विशेषः कश्चित्; तज्च एतत् कर्मणां ज्ञानसहितानां 

फलम् । एतस्मात्साध्यसतीधनदूपात्संसारान्मोक्षः कतव्य इलय- 

तः बन्धनहूपस्य मत्योः स्वरूपमुच्यते ; बद्धस्य हि मोक्षः 

कर्तव्यः । यदपि अतिमुक्तस्य स्वरूपमुक्तम् , तत्रापि ्रहाति- 

ग्रहाभ्यामविनिर्क्त एव मृत्युरूपाभ्याम् ; तथा चोक्तम्-- 

‹ अश्चनाया हि मर्यः ' ; ' एष एव मृत्युः ' इति आदिलयस्थं 

पुरुषमङ्गीकल्य आह्! ‹ एको मत्युबेहवा ” इति च ; तदात्ममा- 

वापन्ना हि मूल्योरापनिमतिमुच्यत इत्युच्यते ; न च तत्र प्रहा- 

तिग्रहौ मृलयुरूपौ न स्तः ; ‹ अथैतस्य मनसो द्योः शरीरं ञ्यो- 

तीशूपमसावादिलयः ` ' मनश्च प्रह: स कामेनातिग्राहेण गृही 
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तः ° इति वक््यति- "प्राणो वै प्रह: सोऽपानेनातिध्ाहेण ` 

इति, ‹ वाग्वै प्रह स नान्नातिग्राहण ` इति च । तथा च्यन्न- 
विभागे व्याख्यातमस्माभिः । सुविचारितं चैतत्- यदेव 
्रवृत्तिकारणम् , तदेव निवृत्तिकारणं न भवतीति ॥ 

केचित्त सर्वमेव निवृत्तिकारणं मन्यन्ते; अतः कारणात्-- 
पूवैस्माव्पू्ैस्मात् मृत्योुच्यते उत्तरमुत्तरं प्रतिपद्यमानः- 

व्यावृ्त्र्थमेव प्रतिपद्यते, न तु तादर््यम्-- इल्यतः आ 

द्ैतक्षयात् सर्व मृत्युः, द्वैतक्षये तु परमाथतो मृत्योराप्निम- 

तिभुच्यते ; अतश्च अपिक्षिकी गौणी सुक्तिरन्तराङे । स्वै- 

मेतत् एवम् अवार्हदारण्यकम् । ननु सवैँकत्वं मोक्षः, ‹ त- 

स्मात्तत्सवेमभवत्' इति श्रृतेः- बढं भवव्येतदपि; न तु 
° म्रामकामो यजेत ' ' पञ्चुकमो यजेत ' इत्यादि श्रुतीनां ताद- 

थ्यम् ; यदि हि अद्वैताथैत्वमेव आसाम् , प्रामपञ्युस्वगी- 
यथेत्वं नास्तीति प्रामपञचुस्वगादयो न गृहयेरन ; गृह्यन्ते तु 
कमेफलवैचिञ्य विशेषाः; यदि च वैदिकानां कर्मणां ताद्- 
भयमेव, संसार एव नाभविष्यत् । अथ तादुर्थ्येऽपि अनु- 
निष्पादितपदाथस्वभावः संसार इति चत्, यथा च रूपद्- 
शेना्थं आलोके सर्वोऽपि तत्रस्थः प्रकाइयत एव-- न, 
प्रमाणानुपपततेः ; अद्वैताथतवे वैदिकानां कर्मणां विद्यासहि- 
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तानाम् , अन्यस्यानुनिष्पादितस्वे प्रमाणानुपपत्तिः- न प्र 

यक्षम् , नानुमानम् , अत एव चं न आगमः । उभयम् 

एकेन वाक्येन प्रदह्येत इति चेत्, कुस्याभ्रणयनारोकादि- 

वत्-- तन्नैवम् , वाक्यधर्मानुपपत्तेः ; न च एकवाक्यगत- 

स्यास्य प्रवृत्तिनिदृत्तिसाधनत्वमवगन्तु चक्यते; कुस्याभ- 

णयनारोकादौ अथस्य प्रयक्षत्वाददोषः । यदप्युच्यते- 

मन्त्रा अस्मिन्नर्थे दृष्टा इति-- अयमेव तु तावद्थेः प्रमा- 

णागम्यः; मन्त्राः पुनः किमस्मिन्नर्थे आदहोस्विद्न्यस्मि- 

जनरथे इति मृग्यमेतत् । तस्माद्रहातिम्रहलश्चणो मृत्युः बन्धः, 

तस्मात् मोक्षो वक्तव्य इल्यत इदमारभ्यते । न च जानीमो 

विषयसंबन्धाविव अन्तरालेऽवस्थानम अथेजरतीयं कौक्ञ- 

खम् । यत्त मृत्योरतिमुच्यते इत्युक्त्वा ग्रह तिग्रहावुच्येते, 

तत्तु अथर्सबन्धात् ; सर्वोऽयं साभ्यसाधनरक्षणो बन्धः, ग्र- 

हातिगृहाविनिर्मोकात्; निगडे हि निज्ञोते निगडितस्य मो- 

क्षाय यन्नः कतैव्यो भवति । तस्मात् तादर्थ्येन आरम्भः ॥ 

अथ हैनं -जारत्कारव आतभागः प- 

प्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच कति ग्रहाः 

कत्यतिग्रहा हति । अष्टौ ग्रहा अष्टाव- 
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तिग्रहा इति ये तेऽष्टौ ग्रहा अष्टावति- 
ग्रहाः कतमे त इति ॥ १॥ 

अथ हैनम्--ह-शब्द पेतिह्या्थः ; अथ अनन्तरम् अश्वे 
उपरते प्रकृतं याज्ञवल्क्यं जरत्कारुगोत्रो जारत्कारव; ऋत 
भागस्यापलम् आतंभागः पम्रच्छ ; याज्ञवस्क्येति होवाचेति 
जभियुखीकरणाय; पूवेवलसभः- कति ग्रहाः कलयतिग्रहा 
इति । इति-शष्दो बाक्यपरिसमाप्य्थः । तत्र निज्ञातेषु वा 
प्रहातिग्हेषु प्रभः स्यात्, अनिङ्गातेषु वा; यदि तावत् 
रह्म अतिग्रहाश्च निज्ञोताः, तदा तद्भतस्यापि गुणस्य सं. 
ख्याय निज्ञोतत्वात् कति ग्रहाः कलयतिप्रहय इति संख्या- 
विषयः प्रभो नोपपद्यते; अथ अनिङ्घताः तदा संख्येयवि- 
पयप्रभ इति के प्रहाः केऽतिग्रहा इति शरष्टव्यम् , न तु कति 
गृहाः कलयतिग्रहा इति प्रश्नः; अपि च निज्ञातसामान्य. 
केषु विोषविज्ञानाय प्रञ्नो भवति यथा कतमेऽत्र कठाः 
कतमेऽल् काडापा इति; न चात्र ग्रहातिग्रहा नाम 
पदाथः केचन लोके प्रसिद्धाः, येन् , विदोषा्थः भ्रः 
स्ये; नु च (अतिमुच्यते ' इत्युक्तम् , म्रहगृहीतस्य 
हि मोक्षः, ‹ स मुक्तिः सातिमुक्तिः इति हि द्विरुक्तम् , 
तस्माघ्ाप्रा ब्रहम अतिव्रहाश्च- ननु तत्रापि चत्वारो महा 
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अतिम्रहाश्च निज्ञाताः वाक्चक्चुःप्राणमनांसि, तत्र कतीति 
भरो नोपपद्यते निज्ञतत्वात्-- न, अनवधारणा्थत्वात्; 
न हि चतुष्ट तत्र विवक्षितम्; इह तु प्रहातिप्रहदशैने 
अष्टत्वगुणविवक्षया कतीति प्रभ उपपद्यत एव; तस्मात् 

८ स मुक्तिः सातिञुक्तिः ' इति मुक्लयतिञुक्ती द्विरुक्ते ; प्रहा- 

तिग्रहा अपि सिद्धाः । अतः कतिसंख्याका प्रहाः, कति 

वा अतिग्रहा: इति पृच्छति । इतर आह-- अष्टौ प्रहा 

अष्टावतिग्रह। इति । ये ते अष्टौ प्रहा अभिहिता, कतमे 

ते नियमेन ग्रहीतव्या इति ॥ 

पाणो वै ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण 

गृहीतोऽपानेस हि गन्धाञ्िघ्रति ॥ २॥ 

तत्र आह-- प्राणो वे ग्रहः-- प्राण इति घ्राणसु- 

च्यते, प्रकरणात्; वायुसदितः सः; अपानेनेति गन्धने. 

लेतत् ; अपानसचिवत्वात् अपानो गन्ध उच्यते; अपा- 

नोपहतं हि गन्धं घ्राणेन सर्वो लोको जिघ्रति; तदेवदु- 

च्यते- अपानेन -हि गन्धाख्िघ्रतीति ॥ 

चाग्वै ग्रहः स नाञ्नातिग्राहेण गृही- 

तो वाचा दहि नामान्यभिवदति । ३ ॥ 
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जिह्वा वे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गर 
हीतो जिह्वया हि रसान्विजानाति ॥२॥ 

चक्चुवै ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण ग- 
हीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पद्याति ॥ ५ ॥ 

ओतं वै ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण 
ग्रहीतः ओवेण हि चाब्दाञ्श्णोति ॥६॥ 

मनो वै ग्रहः स कामेनाति्राहेण य॒- 
हीतो मनसा हि कामान्कामयते ॥ ७ ॥ 

हस्तौ वे ग्रहः स कमेणातिग्राहेण यु- 
हीतो हस्ताभ्या हि कम कराति ॥ ८॥ 

त्वण्वे ग्रहः स स्प नातिथाहेण यही. 
तस्त्वचा हि स्पकान्वेदथत इत्येतेऽष्टौ 
ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९॥ 

वागे प्रहः-- वाचा हि अभ्यात्मपरिनच्छन्नयाः आस- 
ङ्गविषयास्पदया असयन्रृतासभ्यबीभत्सादिवचनेपषु व्याघ्र 
तया गृहीतो छोकः अपहृतः, तेन वाक् प्रह; स नान्नाति- 
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ग्राहेण गृहीतः- सः वागाख्यो प्रः, नाग्ना वक्तव्येन विष- 
फ 9 ५ (क +य (४ ४५ येण, अतिग्राहेण अतिम्राहेणेति द्यं छान्दसम् ; वक्तव्यार्था 

दि वाक्; तेन वक्तव्येनार्थेन तादर्थ्येन प्रयुक्ता वाक् तेन 
वशीकृता ; तेन तत्कायेमकृत्वा नैव तस्या मोक्षः; अतः 

नान्नातिग्रहिण गृहीता बागि्युच्यते; वक्तव्यासङ्ेन हि 

्रहत्ता सवनर्थैयुज्यते । समानमन्यत् । इल्येते त्वक्पयेन्ता 

अष्टौ प्रहा: स्पश्ेपयेन्ताश्ैते अष्टावतिग्रहा इति ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद्\ स्व 

सत्योरन्नं का स्वित्सा देवता यस्यामु 

त्युरत्रमित्यभ्निवै शल्युः सोऽपामन्नमप पु- 
© + 

नमत्यु जयति ॥ १० ॥ 

उपसंहृतेषु ग्रहा तिग्रहेष्वाह पुनः---याज्ञवस्क्येति होवाच । 

यदिदं सर्व मृव्योरन्नम्- यदिदं व्याकृतं सर्व मत्योरन्नम् , 

सर्व जायते विपद्येत च ब्रहातित्रहलक्षणेन मृत्युना ग्रस्तम्- 

कास्वित् कानु स्यात् सा देवता, यस्या देवताया मृल्युर- 

प्यन्नं भवेत्- ‹मृदय्स्योपसेचनम् ' इति श्रुखन्तरात् । अ~ 
यममिप्रायः ब्रष्टुः-- यदि मृत्योमूतयुं वक्ष्यति, अनवस्था 

स्यात्; अथ न वक्ष्यति, अस्माद्भहातिग्रहलक्षणान्मत्योः 
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मोक्षः नोपपद्यते; ्रहातिगरहमत्युनिनाशो हि मोक्षः स्यात् ; 

सर यदि म॒त्योरपि म॒स्युः स्यात् मवेत् बरहातिग्रहरक्चणस्य 

मत्योरविनाश्चः--अतः दुर्वचनं प्रभं मन्वानः पृच्छति "का 

खित्सा देवता ' इति । अस्ति तावन्मृत्योभत्युः ; ननु भ- 

नवस्था स्यात्- तस्याप्यन्यो मृत्युरिति- नानवस्था, स- 

वंमृत्योः म॒ल्यवन्तराजुपपत्तः ; कथं पुनरवगम्यते- अस्ति 

मृ्योभतयुरिति ? दृष्टत्वात् ; अभ्भिसतावत् सर्वस्य दृष्टो मूत्युः, 

विनाक्चकत्वात् , सोऽद्धिभक्ष्यते, सोऽग्निः अपामन्नम , गर 

हाण तर्हिं अस्ति मृत्योमृतयुरिति ; तेन सर्वं म्रहातिग्रहजातं 

भक्ष्यते मृलयोभैतयुना ; तस्िन्बन्धने नाशिते मृत्युना भ- 

क्षिते संसारान्मोक्ष उपपन्नो भवति ; बन्धनं हि प्रहातिश्र- 

हलक्षणसुक्तम् ; तस्माच्च मोक्ष उपपद्यत इथयेतल्रसाधितम् । 

अतः बन्धमोक्षाय पुरुषप्रयासः सफलो मवति; अतोऽप- 

जयति पुनमरेत्युम् ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यच्नायं पुरुषो 

भ्रियत उदस्मात्प्राणाः क्रामन्लयाहोार ने- 

ति नेति होवाच याज्ञवल्क्योऽत्रैव सम 

वनीयन्ते स उच्छरयव्याध्मायत्याध्मातो 

सृतः रोते ॥ ११॥ 
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परेण मृत्युना मलयौ भक्षिते परमात्मदक्ष॑नेन योऽसौ 
सक्तः विद्धान्, सोऽयं पुरुषः यत्र॒ यस्मिन्कारे म्रियते, 
उत् ध्वम्, अस्मात् ब्रह्मविद् म्रियमाणात् , प्राणाः- 

। वागादयो ग्रहाः नामादयश्चातिग्रहा वासनारूपा अन्तस्थाः 

` प्रयोजकाः कामन्त्यष्वेम् उत्क्रामन्ति, आहोस्िन्नेति । 
नति होवाच याज्ञवल्क्यः नोत्करामन्ति; अत्रैव अस्मिन्नेव 
परेणात्मन। अविभागं गच्छन्ति विदुषि कायोणि करणानि 

च स्वयोनौ परत्रह्ममतस्वे समवनीयन्ते, एकीभावेन सम- 

वल्रज्यन्ते, प्रखीयन्त इत्यथेः- उम॑य इव समुद्र । तथा च 
श्रूयन्तरं कलाशब्द्वाच्यानां प्राणानां परस्मिन्नात्मनि भ्र 

ख्यं दशशयति-- ' एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडज्ञ कलाः 

पुरुषायणाः पुरुषं प्रध्यास्तं गच्छन्ति ` इति-- परेणात्मना 

अविभागं गच्छन्तीति दितम् । न तहिं मृतः-- न हि; 

मृतश्च अयमृ- यस्मात् स॒ उच्छुयति उच्छरनतां प्रतिपद्यते, 

आध्मायति बह्येन वायुना पूयते, दतिवत् , आध्मातः 

मृतः शेते निश्चेष्टः; बन्धननाशे मुक्तस्य न कचिदरमन- 

मिति वाक्याथेः. | 

याज्ञवल्क्यति होवाच यश्नायं पुरुषो 

भ्रिथत किमेनं न जहातीति नामेलयनन्तं 
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त्रै नामानन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स 

तेन लोकं जयाति ॥ १२॥ 

सक्तस्य फं प्राणा एव समवनीयन्ते १ आहोखित् तस््र- 

योजकमपि सवेम् £ अथ प्राणा एव, न तत््रयोजकं सर्वम् , 

प्रयोजके विद्यमाने पुनः प्राणानां प्रसङ्गः; अथ सवमेव 

कामकमोदि, ततो मोक्ष उपपद्यते-- इत्येवमथः उत्तरः 

प्रभः । याज्ञवल्क्येति होबाच-- यत्रायं पुरुषो भ्रियते कि- 

मेन न जहातीति; आह इतरः- नामेति ; सम॑ समवनी- 

यते इत्यथः ; नाममात्रं तु न लीयते, आङ्ृतिसंबन्धातत ; नि- 
यं हि नाम; अनन्तं वै नाम ; निलत्वमेव आनन्त्यं नाम्नः । 
तदानन्त्याधिकृताः अनन्ता वै विश्वे केवाः; अनन्तमेव स 
तेन रोकं जयति-- तन्नामानन्तयाधिकृतान् विश्वान्देवान 
आत्मत्वेनोपेय तेन आनन््यदश्ंनेन अनन्तमेव लोकं जयति ।। 

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुष- 
स्य खतस्या््चिं वागप्येति वातं पाणश्च- 
रादिव मनञ्नन्द्रं दिशः ओवै षराथिवी 
चारीरमाकाङामात्मौषधी्लोमानि वन- 
स्पतीन्केदा अष्छु रोहितं च रेतश्च नि. 
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धीयते कायं तदा पुरुषो भवतीद्याहर 

सोम्य हस्तमातभागावामेषैतस्य वेदि 
ष्यावो न नावतत्सजन इति । तौ हो- 

त्रस्य मन्तरयांचक्राते तौ ह यदूचतुः 

कमे हैव तदूचतुरथ यत्परशाश्ाध्सतु 
कमे हैव तत्प्रशारासतुः पुण्यो वे पुण्ये- 
न कमेणा मवति पापः पापेनेति ततो ह 

जारत्कारव आतभाग उपरराम ॥ १३॥ 

प्रहातिग्रहरूपं बन्धनमुक्तं खत्युरूपम् ; तस्य च मृलयोः 

मृत्युसद्भावान्मोक्षश्चो पपद्यते; स च मोक्षः म्रहातिभरहरूपा- 

णामिहैव प्रख्यः, ्रदपनिवाणवत् ; यत्तत् प्रहातिग्रहाख्यं 

बन्धनं मृत्युरूपम् , तस्य॒ यतपरयोजकं तत्स्वरूपनिर्धारणाथे- 

भिदमारभ्यते-- याज्ञवस्क्येति होवाच ॥ 

अचर केचिद्र्णयन्ति-- ग्रहातिग्रहख् सप्रयोजकस्य विना- 

शोऽपि कि न मुच्यते; नामावशिष्टः अविद्यया ऊषर- 

स्थानीयया स्वात्मप्रभवया परमात्मनः परिच्छिन्नः भोज्याच्च 

जगतो व्यावृत्तः उच्छिन्नकामकमा अन्तराङे व्यवतिष्ठते ; 

तस्य॒ परमात्मैकत्वदक्षनेन द्रैतदशेनमपनेतम्यमिति- अतः 
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परं परमात्मदक्च॑नमारन्धव्यम्-- इति; एवम् अपवगा- 

स्यामन्तराावस्थां परिकरप्य उन्तरन्थसंबन्धं कुर्वन्ति ॥ 

तत्र वक्तव्यम्- बिक्र्णेषु करणेषु विदेहस्य परमात्म- 

दशेनश्रवणमनननिदिध्यासनानि कथमिति; समवनीतप्रा- 

णस्य हि नामभात्रावशिष्टस्येति तैरुच्यते ; ‹ मृतः शेते ' इति 

हक्तम् ; न मनोरथेनाप्येतदुपपादयितुं शक्यते । अथ जीव- 

जेव अविद्यामात्रावकिष्टो मोञ्यादपावृत्त इति परिकल्प्यते, तन्त 

किं निमित्तमिति वक्तव्यम्; समसतद्वैतैकत्वात्मप्रप्निनिमित्त- 
भिति यद्युच्येत, तत् पूैभेव निराकृतम् ; करमैसदितेन द्तैक- 

त्वात्मदद्च॑नेन संपन्नो विद्धान् मृतः समवनीतप्राणः जगदात्मत्वं 

हिरण्यगसस्वरूपं ब ्रा्रुयात्; असमवनीतप्राणः भोज्यात् 

जीवन्नेव वा व्याबृत्तः विरक्तः परमात्मद्शनाभिमुखः स्यात् । 

न च उभयम् एकप्रयन्ननिष्पाद्येन साधनेन रभ्यम्; हिर- 

ण्यगभंग्रा्चिसाधनं चेत् , न ततो व्याव्रत्तिसाधनम्; पर- 

मात्माभिययुखीकरणस्य भोज्यान्यावृत्तेः साधनं चेत्, न 

हिरण्यगभेप्राप्निसाधनम्; नहि यत् गतिसाघनम् , तत् 

गतिनिवृत्तेरपि । अथ मृत्वा हिरण्यगर्मै प्राप्य ततः सम- 

वनीतप्राणः नामावशिष्टः परमात्मज्ञानेऽधिक्रियते, ततः 

अस्मदादयर्थं परमात्मज्ञानोपदेश्षः अनर्थकः स्यात्; सर्वेषां 
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हि ब्रह्मविश्ा पुरुषाथीयोपदिश्यते- ‹ तद्यो यो देवानाम् ' 

इत्याद्यया श्रुला । तस्मात् अलयन्तनिकृष्ठा शाद्लबाह्यैव इयं 

कल्पना । प्रकृतं तु बतेयिष्यामः ॥ 

तत्र केन प्रयुक्तं प्रहातिग्रहलक्षणं बन्धनमियेतन्निर्दिधा- 

रयिषया आह-- यत्रास्य पुरुषस्य असम्यण्दरिनः 

शिरःपाण्यादिमतो सृतस्य- वाक् अभ्मिमप्येति, बातं प्रा- 

णोऽप्येति, चश्षुरादियमप्येति- इति सवैत्र॒ संबध्यते; 

मनः चन्द्रम्, दिशः श्रोत्रम्, प्रथिवीं शरीरम्, आकाञ्च- 

मात्मेलत्र आत्मा अधिष्ठानं हृद याकारामुच्यत ; स॒ आका- 

शमप्येति ; ओषधीरपियन्ति लोमानि ; वनस्पतीनपियन्ति 

केशाः ; अप्सु छोदितं, च रेतश्च निधीयते. इति- पुनरादा- 

नछिङ्गम् ; सवत्र हि वागादिशचब्देन देवताः परिगृह्यन्ते ; 
न तु करणान्येवापक्रामन्ति प्रा्धोक्षात; तत्र देबताभि- 

रनधिष्ठितानि करणानि न्यस्तदाच्राद्यपमानानि, विदेहश्च 

कतो पुरूषः अस्वतन्त्रः किमाभ्रितो भवतीति प्रच्छवत-- 

कायं तदा पुरुषा मवतीति- किमाभरितः तदा पुरुषो 

भवतीति; यम् आंश्रयमाभिलय पुनः कायेकरणसंघातमुपादत्ते, 

यन ग्रहातिग्रह॑लक्षणं बन्धनं प्रयुज्यते तत् किमिति प्रभ 

अत्रो्यते--- स्व मावयदच्छाकारुकमेदेवविज्ञानमात्रद्यूलयानि 
‰, ए. {. 11. 
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वादिभिः परिकल्पितानि ; अतः अनेकविप्रतिपत्तिश्थानत्वात् 

चैव जर्पन्यायेन वस्तुनिणेयः ; अत्र वस्हुनिणयं चेदिच्छसि, 

आहर सोभ्य हस्तम् आभाग हे- आवामेव एतस्य त्वल्पर- 

ष्टस्य वेदितव्यं यत्, तत् वदिष्यावः निषूपयिष्यावः; 

कस्मात् न नौ आवयोः एतत् वस्तु सजने जनसमुदाये 

निर्णेतुं शक्यते; अत एकान्तं गमिष्यावः विचारणाय । 

तौ हेत्यादि श्ुत्तिवचनम् । तौ याज्ञवत्क्यातैभागौ एकान्तं 
गत्वा किं चक्रतुरित्युच्यते-- तौ ह उत्कम्य सज्नात् दे- 

शात् मन्त्रयांचक्राते; आदौ छौकिकवादिपक्षाणाम् एकैकं 

परिगृह्य विचारितवन्तौ । तौ ह त्रिचायै यदूचतुः अपोह्य 
पवेपक्षान्सर्वानेव- तच्छृणु ; कम हैव आश्रयं पुनःपुनः- 

कार्यकरणोपादानहेतुम् तत् तच्र उचुः उक्तवन्तौ- न के- 

वलम्; काटकर्मदैवेश्रेष्वभ्युपगतेषु हेतुषु यत्प्शक्शंसतुस्तौ, 
कमे हैव तत्परशशंसतुः-- यस्मान्निधारितमेतत् कर्मप्रयुक्तं 
अरहातिग्रहादिकायेकरणोपादानं पुनः पुनः, तस्मात् पुण्यो वरै 

शास्मविहितेन पुण्यन कर्मणा भवति, तद्धिपरीतेन विपरीतो 

भवति पापः पापेन--इति एवं याज्ञवस्क्येन प्रभ्ेषु निर्णी- 
तेषु, ततः अशषक्यगप्रकम्पतवात् याज्ञवसक्यस्य, ह जारत्कारव 

आभाग उपरराम ॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥ 



तृतीयं ब्राह्मण. ॥ 
स 

अथ हैनं मुष्युलाह्यायनिः पप्रच्छ । परहातिपरहरक्षणं 
बन्धनञुक्तम् ; यस्मात् सप्रयोजकात् मुक्तः मुच्यते, येन वा 

बद्धः संसरति, स मृत्युः; तस्माच मोक्ष उपपद्यते, यस्मात् 

मृलयो मृत्युरस्ति; सुक्तश्य च न गतिः कचित्- सर्वोत्सादः 

नाममात्रावशेषः प्रदीपनि्ाणवदिति चावधृतम् । तत संस- 

रतां भुच्यमानानां च कायंकरणानां खकारणसंसर्गे समाने, 

सुक्तानामयन्तमेव पुनरनुपादानम्- संसरतां तु पुनः पुन- 

रुपादानम्-येन प्रयुक्तानां भवति, तत् क्मं-- इयवधारितं 

विचारणापूवेकम् ; तरकषये च नामावश्ेषेण सर्वोत्सादो मो- 

क्षः । तच्च पुण्यपापाख्यं क्म, (पुण्यो वै पुण्येन कमणा 

भवति पापः पापन ` इत्यवधारितत्वात् ; एतत्छरेतः संसारः । 

तत्र अपुण्येन स्थावरजङ्गमेषु स्वभावदुःखबहुेषु नरकति- 

यक्परतादिषु च दुःखम अनुभवति पुनः पुनजीयमानः 
प्रियमाणश्च इलयेतन राजवत्म॑वत् सवैरोकप्रसिद्धम् । यस्तु 

शाख्ीयः पुण्यो वै पुण्येन कर्मेणा भवति, तत्रैव आदरः 

क्रियत इह् श्रा । पुण्यमेव च कमे सवपुरुषाथंसाधनमिति 
स्र शरुतिस्छृतिवादाः । मोक्षस्यापि पुरषाथेत्वात् तत्साध्यता 



३८४९ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये, [जा. ३. 

प्राप्न; यावत् यावत् पुण्योत्कषेः तावत् तावत् फटोत्कष- 

प्राप्निः; तस्मात् उत्तमेन पुण्योक्कर्षेण मोक्षो भविष्यतीलय- 

शङ्का स्यात्; सा निवतेयितव्या । ज्ञानसहितस्य च प्रकु 

स्य॒ कमेण एतावती गतिः, व्याकृतनामरूपास्पदत्वात् 

कर्मणः तत्करस्य च; न तु अकर्ये निये अन्याकृतधर्सिणि 
अनामरूपात्मके क्रियाकारकफरस्वभाववर्जिते कर्मणो त्या- 
पारोऽस्ति; यत्र च व्यापारः स संसार एव इल्यम्या्थ॑स्य 

परदक्षनाय  ब्रह्मणमारभ्यते ॥ 

यत्त॒ कैश्चिदुच्यत-- विद्यासषितं कर्म॑ निरभिसंधि 
विषद्ध्यादिवत् कायौन्तरमारभत इति-- तन्न, अनारभ्य. 
त्वान्मोक्षस्य ; बन्धननाद्च एव हिं मोक्षः, न कार्यभूतः ; 
बन्धनं च अविद्येत्यवोचाम; अविद्यायाश्च न कर्णा नाञ्च 
उपपद्यत) दृष्टविषयत्वा्च कर्मसामथ्यैस्य ; इत्पत्याप्रिवि- 
कारसंस्कारा हि कमंसामर््यस्य विषयाः; उत्पादयितुं 
प्रापितं विकर्तुं संस्कर्तुं च सामर्थ्यं कर्मणः, न अतो व्य 
तिरिक्तविषयोऽस्ति कर्म॑सामथ्यंस्य, खोके अप्रसिद्धत्वान ; नं 
च मोक्ष एषां पदार्थानामन्यतमः; अतिद्यामाच्नव्यवहित 
इत्यवोचाम । बाढम् ; भवतु केवङस्मैव कर्मण एवस्वभ।. 

वता; वि्यासंयुक्त्च तु निरभिसंधेः भवति अन्यथा म्ब- 
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भावः; दृष्टं हि अन्यराक्तित्वेन निज्ञातानामपि पदाथौनां 

विषद्ध्यादीनां विद्यामन्तरक्षकैरादिसंयुक्तानाम् अन्यविषये 

सामर्थ्यम् ; तथा कर्मणोऽप्यस्त्विति चेत्-- न । प्रमाणा- 

भावात् । तत्र हि कमण उक्तविषयव्यतिरेकेण विषयान्तरे 

साम्यासितवे प्रमाणं न प्रयक्षं नानुमानं नोपमानं नाथौ- 

पत्तिः न शब्दोऽस्ति । ननु फठान्तराभावे चोदनान्यथा- 

नुपपत्तिः प्रमाणमिति; न हि निलयानां कमेणां विश्व जिन्न्याय- 

न फं कल्प्यते; नापि श्रतं फएरूमस्ति ; चोद्यन्ते च तानि; 

पारिशेष्यात् मोक्षः तेषां फरमिति गम्यते; अन्यथा हि 

पुरुषा न प्रवर्तेरन् । नयु विश्वजिन्न्याय एव आयातः, मो- 

क्षस्य फरस्य कल्पद्त्वात्- मोक्षे वा अन्यस्मिन्वा फले 

अकल्पिते पुरुषा न प्रवर्तेर्निति मोक्षः फलं कर्ष्यते श्रुता- 

थोपत्त्या, यथा विश्वजिति; ननु एवं सति कथमुच्यते, विश्व - 

जिन्न्यायो न भवतीति; फं च कस्प्यते विश्वजिन्न्यायश्च 

न भवतीति विप्रतिषिद्धमभिधीयते । मोक्षः फटमेव न भ- 

चतीति चेत्, न, . प्रतिज्ञाहानात् ; कमं कार्यान्तरं विषद्- 

भ्यादिवत आरभत इति हि प्रतिज्ञातम्; स चन्मोक्षः कमे- 

णः कार्यं फटमेव न भवति, सा प्रतिज्ञा हीयेत । कमेका- 

यत्वे च मोक्षस्य स्वगौदिफलङेभ्यो विशेषो वक्तव्यः । अथ 
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कर्मकार्यं न भवति, निलयानां कर्मणां फर मोक्ष इयस्या 

वचनन्यक्तेः कोऽथ इति वक्तव्यम् । न च कार्॑फलशब्द् 

भेदमात्रेण विशेषः शक्यः कल्पयितुम् । अं च मोक्षः, 

निलैश्च कर्मभिः क्रियते-- निलयानां कर्मणां फलं न, का- 
येम्--इति च एषोऽथः विप्रतिषिद्धोऽभिधीयते-यथा अभ्निः 

छीत इति । ज्ञानवदिति चेत्-- यथा ज्ञानस्य कार्य 

मोक्षः ज्ञानेनाक्रियमाणोऽप्युच्यते, तद्वत् कर्मकार्यत्वमिति 

चेत्-- न, अज्ञाननिवतेकत्वात् ज्ञानस्य; अज्ञाननव्यवधान- 
निवतेकत्वात् ज्ञानस्य मोक्षो ज्ञानकायैमित्युपचयते । न 
त॒ कमेणा निवतैयितव्यमज्ञानम् ; न च ` अज्ञानग्यति- 
रेकेण मोश्चस्य व्यवधानान्तरं कर्पयितुं शक्यम्- निलत्वा. 
न्मोक्षस्य साधकस्वरूपान्यतिरेकाच्च-यत्कमैणा निवर्येत । अ- 
ज्ञानमेव निवतेयतीति चेत्, न, विलक्षणत्वात्-- अनभि- 
व्यक्तिः अज्ञानम् अभिव्यक्तिलक्षणेन ज्ञानेन विरुध्यते ; क्म 
तु नाज्ञानेन विरुष्यते; तेन ज्ञानविलक्षणं कमं । यदि 
ज्ञानाभावः, यदि संशयज्ञानम् , यदि विपरीतज्ञानं वा उच 
ते अज्ञानमिति, सवे हि तत् ज्ञानेनैव निवयैते; न तु करम 
णा अन्यतमनापि विरोधाभावात्। अथ अदृष्टं कर्मणाम् अ- 
ज्ञाननिवतकत्वं कट्प्यमिति चेत्, न, ज्ञानेन अज्ञाननिषृत्तौ 
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गम्यमानायाम् अदृष्टनिवृत्तिकल्पनानुपपत्तः ; यथा अवधा. 

तेन व्रीहीणां तुषनिच्त्तौ गम्यमानायाम् अच्निहोत्रादिनिय- 

कमेकायो अदृष्टा न क्प्यते तुषनिदरत्तिः, तदत् अज्ञाननि- 

बृत्तिरपि निलयकमेकाया अदृष्टा न कर्प्यते । ज्ञानेन विरद्ध- 

त्वं च असचछरत् कमेणामवो चाम । यत् अविरुद्धं ज्ञानं कर्मभिः, 

तत् देवरोकभ्रापिनिमित्तमित्युक्तम्-, विद्यया देवखोकः ' इति 

रतेः । किंचान्यत् कस्प्ये च फठे नियानां कमणां श्रुतानाम् , 
यत् कमंभिर्विरध्यते- द्रव्यशुणकमेणां कार्यमेव न भवति- 

किं तत् कर्प्यताम् , यस्मिन् कर्मणः साम्यमेव न दृष्टम् £ 

किं वा यस्मिन् दृष्टं सामर्थ्यम् , यच्च कर्मणां फरमविरुद्धम् , 

तत्कल्प्यतामिति । पुरुषप्रवृत्तिजननाय अवश्यं चेत् के- 

फं कस्पयितन्यम्-- कमोविरुद्धविषय एव श्रुताथोपत्तः 
क्षीणत्वात् नियो मोक्षः फर कस्पयितु न शक्यः, तव्यवधा- 

नाज्ञाननिवृत्ति्वा, अविरद्धत्वात् दृष्टसामथ्यविषयत्वा्चेति । 

पारिशेष्यन्यायात् मोक्ष एव कल्पयितव्य इति चेत्-- 

सर्वेषां हि कर्मणां स्वं फर्म् ; न च अन्यत् इतरकमैफङ- 

व्यतिरेकेण फलं कत्पनायोग्यमस्ति; परिशिष्टश्च मोक्षः ; 

स च इष्टः वेदविदां फलम्; तस्मात् स एव कल्पयितव्यः 

इति चेत्-- न, कमेफर्व्यक्तीनाम् आनन्यात् पारिशेष्य - 
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न्यायानुपपत्तेः; न हि पुरुषच्छाविषयाणां कर्म॑फलानाम् 
एतावत्त्वं नाम केनचित् असरवज्ञनावधृतम् , तत्साधनानां 

परुषच्छानां वा अनियतदेशकालनिमित्तत्वात् पुरुषे- 
च्छाविषयसाधनानां च पुसेष्टफलग्रयुक्ततवात्; प्रतिप्राणि 
च इच्छावैचिश्यात् फलानां तत्साधनानां च आनन्यसि- 
द्धिः; तदानन्तयाज्च अशक्यम् एतावत्त्वं पुरुपे्ञातुम् ; अज्ञ. 
ते च साधनफरैतावत्तवे कथं मोक्षस्य परिशेषसिद्धिरिति । 
कमेफलजातिपारिशेष्यमिति चेत्-- सत्यपि इच्छाविष- 
याणां तत्साधनानां च आनन्त्य, कर्मफलजातित्वं नाम॒ स- 
वेषां तुल्यम्; मोक्षस्तु अकमैफखत्वात परिशिष्टः म्यात् ; 
तस्मात् परिशेषात् स एव युक्तः कल्पयितुमिति चेत- 
तस्यापि नियकमेफलत्वाभ्युपगमे कर्मेफलसमानजातीयलो- 
पपत्तेः परिङेषानुपपत्तिः । तस्मात् अन्यथाप्युपपत्त 
वाणा शतायापत्तिः ; उत्पत्त्यामिविकारसंस्काराणामन्यतम- 
मष नल्यानां कममणां फलसुपपद्यत इति क्षीणा श्रता्यापन्ति 
चतुणामन्यतम एव मोक्ष इति वचेत-- न तावत् उत्पाद्यः, 
लवात् ; अत एव अविकार्यः; असंस्कारयश्च अत एव 
जसषिनद्न्यात्मकत्वाच्च- साधनात्मक हि द्रव्यं संस्कियते 
यथा पात्राज्यादि प्रोक्षणादिना; नच संस्क्रियमाणः. सं- 
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न [> १ स्कारनिवैल्यों वा- युपादिवन्; पारिशेष्यात् आप्यः स्यात् ; 

न आप्योऽपि, आत्मस्व भावत्वात् एकत्वाच्च । इतरैः कर्म- 

भिर्वेखक्षण्यात् निलयानां कमेणाम् , तत्फङेनापि विरक्षणेन 

मवितम्यभिति चेत्, न~ कर्मत्वसालक्षण्यात् सलक्षणं 

, कस्मात् फलं न मवति इतरक्मफरैः! निमित्तैकक्षण्यादि- 

तिचेत्, न, क्षामवल्यादिभिः समानत्वात्; यथा हि- 

गृहदाहादौ निमित्ते क्षामवल्यादीष्टिः, यथा- ‹ भिन्ने जुहोति, 

स्कन्ने जुहोति ' इति-- एवमादौ नैमित्तिकेषु कमसु न 

मोक्ष; फटं कर्प्यत-- तैश्चाविज्ञेषाननैमित्तिकत्वेन, जीवना- 

दिजिभित्ते च श्रवणात् , तथा निदयानामपि न मोक्षः फलम् । 

आरोकस्य सर्वेषां रुप्रदश्चेनसाधनत्वे, उद्ट्ूकादयः आलो 

केन रूपं न ॒पद्यन्तीति उल्छूकादिचश्चुषो बवैक्षण्यादितर- 
खोकचश्ुिः; न रसादिविषयत्वं परिकल्प्यते, रसादिवि- 

षये सामथ्येस्याृ्टत्वात् । सुदूरमपि गत्वा यद्विषयं दषं 

सामर्थ्यं तत्रैव कश्चिद्विशेषः कल्पयितव्यः । यत्पुनरुक्तम् , 

विद्यामन्त्रशकेरादि संयुक्तविषदध्यादिवत् निलयानि कार्या 

न्तरमारभन्त॒इति-- आरभ्यतां विरिष्टं कायम, तत् 

इष्टत्वादविरोधः ; निरभिसंघेः कर्मणो विद्यासंयुक्तस्य वि- 
कि $ ११ 

शिष्टकायौन्तरारम्भे न कश्चिद्धिरोधः, देवयाञ्यात्मयाजिनोः 
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आत्मयाजिनो विरोषश्रवणात्- ‹ देवयाजिनः श्रेयानत्म- 

याजी ' इत्यादौ ‹ यदेव विद्या करोतिः इलयादौ च । 

यस्तु परमात्मददौनविषये मनुनोक्तः आत्मयाजिश्चब्दः ' संप- 

इयन्नामयाजी ' इलयत्र- समं पश्यन् आत्मयाजी भव- 

तीर्थः । अथवा मूतपू्वगलया--. आत्मयाजी आतमसं 
स्कारार्थं निलयानि कमणि करोति- ‹ इदं मेऽनेनाङ्गं संस्कि- 
यते ' इति श्रुतेः; तथा ‹ गर्महोभिः ` इत्यादिप्रकरणे कायै- 
करणसंस्कारार्थत्वं निलयानां कर्मणां दशयति ; संस्कृतश्च य 

आत्मयाजी तैः कमभि; समं द्रं समर्थो भवति, तस्य इह 

जन्मान्तरे वा समम् आत्मदश्चैनभुत्पद्यत ; समं परयन् स्वा- 
राञ्यमधिगच्छतीलयेषोऽथेः ; आत्मया्रिश्ब्दस्तु भूतपू्वगलया 
प्रयुज्यते ज्ञानयुक्तानां निलयानां कर्मणां ज्ञानोत्पत्तिसाघनत्वभ- 

दश्नार्थम्। किंचान्यत्---' ब्रह्मा विश्वस्जो धर्मो महानन्यक्त- 
मेव च । उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ` इति च 
देवसाष्टि्यतिरेकेण भूताप्ययं दृशंयति- ‹ भूतान्यप्येत्ति पच्च 
वै ' ‹ भूतान्ययेति ' इति पाठं ये कुवन्ति, तेषां बेद विषये 
परिच्छिन्नवुद्धित्वाददोषः; न च अथवादत्वम- अध्यायस्य 

्रह्यान्तकमेविपाकार्थस्य तद्यतिरिक्तात्मनज्ञाना्थस्य च क. 
काण्डोपनिष्ां तुल्यार्थत्वदकंनात् , विहिताकरणप्रतिषिद्ध- 
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कमणां च स्थावरसूकरादि फएख्दरौनात् , वान्ताहयादिप्रेत- 

दशनाच्च । न च श्ृतिस्मतिविहितभ्रतिषिद्धन्यतिरेकेण विदि- 

तानि वा प्रतिषिद्धानि वा कमौणि केनचिदवगन्तुं शक्य 

न्ते, येषाम् अकरणाद्नुष्ठानाच्च प्रेतश्वसूकरस्थावरादीनि 

कमेफङानि भ्रयक्षानुमानाभ्यासुपकम्यन्ते; न च एषाम् 

कमेफङत्वं केनविदभ्युपगम्यते । तस्मात् विदहिताकरणप्रति- 

षिद्धसेवानां यथा एते कभेविपाकाः प्रेततिय॑क्खावरादयः, 

तथा उन्कृष्टेष्वपि ब्रह्मान्तेधु कभेविपाकत्वं वेदितव्यम्; 

तस्मात् ' स आत्मनो वपामुदखिदत् ' ‹ सोऽरोदीत् ' इदयादि- 

वत् न अभूताथेवादत्वम् । तच्रापि अभूताथवादत्वं मा मू- 

दिति चेत्- भवत्वेनूम् ; न च एतावता अस्य न्याय्य 

बाधो भवति; न च अस्मत्पक्षो बा दुष्यति । न च °ब्रह्मा 

विश्वसूजः ' इत्यादीनां काम्यकमफलत्वं शक्यं वक्तुम् , 

तेषां देवसा्टितायाः फङस्योक्तत्वात् । तस्मात् साभिसंधी- 

नां निलयानां कमणां स्वैमेधाश्वमेधादीनां च ब्रह्मत्वादीनि 

फटानि ; येषां पुनः निलयानि निरभिसंधीनि आत्मसस्का- 

रार्थानि, तेषां ज्ञानोत्पच्य्थानि तानि, ‹ ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" 

इति स्मरणात् ; तेषाम् आरादुपकारत्वात् मोक्षसाधनान्यपि 

कमौणि भवन्तीति न विर्भ्यते; यथा चायमर्थः, षष्ठे ज- 
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नकाख्यायिकासमाप्रौ वक्ष्यामः । यत विषदध्यादिवदिस्यु- 
क्तम् , तत्र प्रयक्षानुमानविषयत्वाद् विरोधः ; यस्तु अल्यन्त- 
शब्दगम्योऽथः, तत्र वाक्यस्यामावे तदथैप्रतिपादकस्य न 
शक्यं कत्पयितुं विषद्भ्यादिसाधम्यैम् । न च प्रमाणान्तर- 
वरुद्धाथविषय श्रुतेः प्रामाण्यं कर्ष्यते, यथा-~ शीतोऽग्नि 
द्यताति ; श्रते तु तादर््ये वाक्यस्य, प्रमाणान्तरस्य 
जामासत्वम -- यथा ` खथोतोऽभिः ` इति ‹ तरमद्िन- 
मन्तरिक्षम् ` इति बारानां यतस्रलक्षमपि, तद्विषयप्रमाणान्त- 
रस्य यथाथत्वे निशिते, निश्ितार्थमपि बालप्रलक्षम् आभा- 
स! भवति; तस्मात् वेदभ्रामाण्यस्याग्यभिचारात् ताद्य सति 
वाज्यस्य तथात्वं स्यात्, न तु पुरुषमतिकौशख्म्; न हि 
उरुषम।तकांशलात् सविता रूपं न प्रकाशयति ; तथा बद. 
वाक्यान्यपि न अन्याथानि भवन्ति । तस्मात् न मोक्षायौनि 
कमाण सिद्धम् । अतः कमैफलानां संस्ारत्वप्रदर्लनायैव 
नाद्मणमारभ्यते ॥ 

अथ हैनं शुज्युतछौद्यायनिः पच्छ 
याज्ञवल्क्येति होवाच । मद्रेषु चरकाः 
पचन्रजाम त पतज्जकस्य काप्य गृहा- 
नम तस्यासीदहुहिता गन्धवेगृहीता तम 
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च्छाम कोऽसीति साऽत्रवीत्सुधन्वाङ्किर- 

सहति तं पदा लोकानामन्तानपृच्छामा- 

थेनमनरूम क पारिक्षिता अभवचिति कर 
पारिक्षिता अमवन्स त्वा पृच्छामिया 

ज्ञवस्क्य क्र पारिशक्चिता अभवन्निति ॥ 

अथ अनन्तरम् उपरते जारत्कारव, भुञ्युरिति नामतः, 

ह्यस्यापलयं ख्यः तदपल्यं छाह्यायनिः) प्रपच्छ ; याज्ञव- 

स्क्येति होवाच । आदाबुक्तम् अश्वमेषददैनम ; समष्टिव्य- 
ष्िषखश्चाश्वमेधक्रतुः, ज्ञानसमु्चिता बा केवलन्ञानसंपादि- 

तो वा, स्वैकमेणां परा काष्ठा; ब्रूणहलयाश्वमेधाम्यां न परं 

पुण्यपापयोरिति हि मरन्ति; तेन हि समष्टिं व्यष्टीञ्च 

प्राप्रोति ; तत्र व्यष्टयो निज्ञाता अन्तरण्डविषया अश्वमेध- 

यागफलभूताः ; “मृल्युरख्यार्मा भवयेतासां देवताना- 
मको भवति ` इत्युक्तम ; श्रस्युश्च अश्नायालक्षणो बुद्धधा- 

त्मा समष्टिः प्रथमजः वायुः सत्रं सत्यं दिरण्यगभेः ; तस्य 
व्याकृतो विषयः- यदात्मकं सर्व द्वैतकत्वम् , यः सवेमू- 

तान्तरास्मा छिङ्गम अमूतैरसः यदाश्रितानि सवेभूतकममाणि, 

य: कर्मणां कमेसबद्धानां च विज्ञानानां परा गतिः परं 

फलम । तस्य क्ियान गोचरः कियती व्याप्निः सवतः 
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परिमण्डी भूता, सा वक्तव्या ; तस्याम् उक्तायाम् › स्वैः 

संसारो बन्धगोचर उक्तो भवति; तस्य च समष्टिन्यष्टयत्म- 

दश्नस्य अलौकिकलप्रद्॑नार्थम् आख्यायिकामात्मनो वृत्तां 

रङ्रते ; तेन च प्रतिवादिदुद्धि व्यामोहयिष्यामीति मन्यते ॥ 

मदरषु- मद्रा नाम जनपदाः तेषु, चरकाः- अध्ययनार्थं 

व्रतचरणाश्चरकाः अध्वय॑वो वा, पयत्रजाम पयैटितवन्तः; ते 

पतखरस्य- ते वयं पर्यटन्तः, पतज्ञङस्य नामतः, काप्यस्य 

कपिगोत्रस्य, गृहान् एेम गतवन्तः; तस्यासीहुहिता गन्ध- 

वगृहीता- गन्धर्वेण अमानुषेण सत्त्वेन केनचित् आविष्टा ; 

गन्धर्वो वा भिष्ण्योऽप्निः ऋत्विक् देवता विशिष्टविज्ञान- 

त्वात् अवसीयते; न हि सत्वमात्रस्य इंृशं विज्ञानमुपपद्यते । 

तं सर्वे वयं परिवारिताः सन्तः अप्रच्छाम-कोऽसीति-क- 

स्त्वमसि किंनामा किंसत्वः। सोऽत्रवीद्रन्धवेः-सुधन्वा 

नामतः, आङ्किरसो गोत्रतः । तं यदा यस्मिन्काले लोका- 

नाम् अन्तान् पयवसानानि अप्रच्छाम , अथ एनं गन्ध- 

वम् भत अर शता प्रवृत्तेषु सर्वेषु 

आत्मानं शूाघयन्तः प्रष्टवन्तो वयम् ; कथम् १ क पारिश्षि - 

ता अभवन्निति । स च गन्धर्वः सवैमस्मभ्यमन्रवीत् । तेन 

दिव्येभ्यो मया छब्धं ज्ञानम् ; तत् तव नास्ति; भतो नि 
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गृहीतोऽसि '- इयभिभ्रायः । सोऽहं विद्यासंपन्नो छब्धाग- 
मो गन्धात् त्वा त्वाम् प्च्छामि याज्ञवस्क्य- क पारि. 
कविता अभवन्- तत् त्वं कं जानासि १ हे याज्ञवस्क्य, 
कथय, पृच्छामि- क पारिक्षिता अभवन्निति ॥ 

सर हावाचोवाच वे सोऽगच्छन्वे ते 
तद्यत्राश्वभेधयानिनो गच्छन्तीति क्र 

 न्वश्वमेघयानजिनो गच्छन्तीति बातिध्का- 

तं वैं देवरथाहधान्ययं लोकस्त समन्तं 
प्रथिवी द्विस्तावत्पयति ता समन्तं षृ- 
थिवी दिस्तावत्ससुद्रः पयति तद्यावती 
कुरस्य धारा“ यावद्वा मक्षिकायाः पन्नं 
लावानन्तरेणाकारास्तानिन्द्रः सुपर्णो 

` भूत्वा वायवे प्रायच्छन्तान्वायुरात्मनि 
धित्वा तच्रागमययताश्वमेधयाजिनोऽभ- 
व्नित्येवभिव वै स वायुमेव प्रकाशस 
तस्माद्वायुरेव व्यष्टिवीयुः समष्िरपपुन- 
सत्यु जयति य एवं वेद् ततो इह सुञ्यु- 

` सोद्यायनिरुपरराम ॥ २॥ 
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स होवाच याज्ञवल्क्यः; उवाच वै सः- वै-शब्दः स्मर- 

णा्थः- उवाच वै स गन्धवेः तुभ्यम् । अगच्छन्वै त 

पारिश्चिताः, तत् तजन; क? यत्र यस्मिन् अश्वमेधयाजिनो 

गच्छन्ति- इति निर्णीति प्रभ आह--क् नु कस्मिन् 

अश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति । तेषां गतिविवक्षया युवन- 

कोरशपरिमाणमाह-- द्वा्विशतं वै, दे अधिके विंशत्, 

दरालिश्चतं वै, देवरथाह्थानि- देव आदिय; तस्य रथो 

देवरथः तस्य॒ रथस्य गद्या अहवा यावत्परिच्छिद्यते 

देशचपरिमाणं तत् देषरथाह्वथम् › तदहात्रिशद्ुणितं देव- 

रथाह्वथानि, तावत्परिमाणोऽयं रोकः खोकालोकगिरिणा 

परिक्षिप्र- यत्र वैराजं शरीरम् , यत्र च कर्मफलोपभोगः 
प्राणिनाम् › स एष लोकः ; एतावान लोकः, अतः परम् 
अलोकः, तं छोकं समन्तं समन्ततः, ठोकविस्तारात् द्विगु- 
णपरिमाणविस्तारेण परिमाणेन, तं टोकं परिक्षिता पर्येति 
पृथिवी; तां पृथिवीं तथैव समन्तम् , द्वि्तावत- द्विगुणेन 
परिमाणेन सञुद्रः पर्येति, यं घनोदमाचक्चते पौराणिक; । 
तत्र अण्डकपाख्योर्विवरपरिमाणसुच्यते, येन विवरेण मा- 
गेण बहिर्िगेच्छन्तो व्यारुषन्ति अश्वमेषयालिनः ; तत्र 
यावती यत्परिमाणा क्षुरस्य धारा अग्रम् , यावद्वा सौ- 
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क्म्येण युक्तं मक्षिकायाः पत्रम् , तावान् तावत्परिमाणः, 

अन्तरेण मध्येऽण्डकपाख्योः, आकाशः छिद्रम् , तेन आका- 

शेनेत्येतत् ; तान् पारिक्षितानश्वमेधयाजिनः प्राप्रान् इन्द्रः 

परमेश्वरः- योऽश्चमेधेऽभ्निशितः, सुपणैः- यद्विषयं दश्च 

नभुक्तम् ‹ तस्य प्राची विकिर: ` इत्यादिना सुपणेः पक्षी 

भूत्वा, पक्षपुच्छात्मकः सुपर्णो भूत्वा, वायवे प्रायच्छत्- 

मूत॑तवान्नास्तयास्मनो गतिस्तत्रेति । तान् पारिक्ठितान् वायुः 

आत्मनि पित्वा स्थापयित्वा च्वात्मभूतान्कृत्वा तत्र तस्मिन् 

अगमयत्; क १ यत्र पूर्वे अतिक्रान्ताः पारिक्षिता अश्वमेध- 

याजिनोऽमवन्निति । एवमिव तै- एवमेव स गन्धैः वायु- 
मेव प्रशशंस पारिक्षितानां गतिम् । समाप्ता आख्यायिका ; 

आरूयायिकानिषत्तं तँ अथेम् आख्यायिकातोऽपसुलय स्वेन 
श्ुतिरूपेणेव आचष्टेऽस्मभ्यम् । यस्मात् वायुः खावरजङ्गमा- 

नां भूतानामन्तरासा, बहिश्च ख एव, तस्मात् अध्यात्माधि- 

भूताधिदैवभावेन विविधा या अष्टिः व्याधिः स वायुरेव; 

तथा समष्टिः केवछेन सूत्रात्मना वायुरेव । एवं वायुमात्मानं 

समष्टिव्यष्िरूपात्मकत्वेन उपगच्छति यः- एवं वेद्, तस्य किं 

कठमिलयाह--अप पुनमृत्युं जयति, सङ्कन्मृत्वा पुनम भ्रियते । 

तत आत्मनः प्रभ्ननिणेयात् जुञ्युरछौद्याय निरुपरराम ॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयं राह्मणम् ॥ 
# 8. (7. 11. 4 



चतुर्थ ब्राह्मणम् ॥ 

अथ दैनयुषस्तश्चक्रायणः पप्रच्छ । पुण्यपापत्रयुक्तेमहा- 

तिग्रैगृहीतः पुनः पुनः श्रहातिम्रहान् यजन् उपाददत् संस- 

रती्युक्तम् ; पुण्यस्य च पर उत्कर्षो व्याख्यातः व्याकृत 

विषयः समष्टिव्यष्टिरूपः द्वैतैकत्वात्मप्रापिः । यस्तु अहाति- 

हैगर॑स्तः संसरति, सः अस्ति वा, न अस्ति ; अस्तित्वे च 
किङुक्षणः-- इति आत्मन एवे विवेकाधिगमाय उषस्तप्र 

आरभ्यते । तस्य च निर्पाधिसरूपस्य श्रियाकारकविनि- 

मुक्तस्वभावस्य अधिगमात् यथोक्ताद्रन्धनात् वियुच्यते स- 

प्रयोजकात् आख्यायिकासंबन्धस्तु प्रसिद्धः ॥ 

अथ हैनसुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ या- 
ज्ञवल्क्येति होवाच यत्साक्षादपरोक्ला- 

रह्म य आत्मा सवौन्तरस्तं मे व्याच- 

्वेलयेष त आत्मा सवोन्तरः कतमो या- 

ज्ञवल्क्य सवौन्तरो यः प्राणेन पाणिति 
स तत आत्मा सवौन्तरो योऽपानेनापा- 

नीति स त आत्मा सवीन्तरो यो व्या 
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नेन स्थानीति स त आत्मा सवौन्तरो 
य उदानेनोदानिति स त आत्मा सवौ. 
न्तर एष त आत्मा सवौन्तरः ॥ १॥ 
अथ ह एनं प्रकृतं याज्ञवस्क्यम् , उषस्तो नामतः, 

चक्रस्यापयं चाक्रायणः, पप्रच्छ । यत् जहम साक्षात् अव्य- 

वितं केनचित् द्रषुः अपरोक्षात्- अगौणम्- न श्रोत्र- 
ब्रह्मादिवत्-- किं तत् १ य अआत्मा- आत्मशब्देन प्रयगा- 
त्मोच्यते, तत्र आत्मशब्दस्य प्रसिद्धत्वात् ; सर्वस्याभ्यन्तरः 
सवान्तरः ; यद्यःशष्दाभ्यां प्रसिद्ध आत्मा ब्रदयेति- 

तम् आत्मानम् , मे मह्यम्, व्याचक्ष्वेति- विस्पष्टं अङ्ग 
गृहीत्वा यथा गां ददयुयति तथा आचक्ष्व, सोऽयमिलेवं 

कथयस्वेयथैः । एवमुक्तः प्राह याज्ञवल्क्यः-- एषः ते 

तव आत्मा सवौन्तरः सवेस्याभ्यन्तरः ; सबैविशेषणोपल- 

क्षणाय सर्वान्तरमरहणम् ; यत् साश्वात् अव्यवहितम् अप- 

रोक्षात् अगौणम् ब्रह्म बृहत्तमम् आत्मा सर्वस्य सर्वस्या 
भ्यन्तरः, एतैशुभैः समस्तैयुक्तः एषः, कोऽसौ तवात्मा १ 
योऽयं कार्यकरणसंघातः तव सः येनात्मना आत्मवान् स 

एष तव आत्मा-तव काय॑करणसंघातस्येयथैः । त्न पिण्डः, 

तस्याभ्यन्तरे लिङ्कातमा करणसंघातः, तृतीयो यश्च संदि- 
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ह्यमानः- तेषु कतमो मम आत्मा सवान्तरः त्वया विव- 

क्षित इत्युक्ते इतर आह-- यः प्राणन मुखनासिकासंचा- 

रिणा प्राणिति प्राणचेष्टां करोति, येन प्राणः प्रणीयत 

इलययथंः- सः ते तव कार्यकरणसंघातस्य आत्मा विज्ञान- 

मयः; समानमन्यन ; योऽपानेनापानीति यो व्यानेन व्या- 

नीतीति- छान्दसं दैष्यम् । सर्वाः कार्यकरणसंघातगताः 
प्राणनादिचेष्टा दारुयन्त्रस्येव यन क्रियन्ते-- न हि चेत- 
नावदनधिष्ठितस्य दारुयन्त्रस्येव प्राणनादिचेष्टा विद्यन्ते ; 
तस्मात् विज्ञानमयनाधिष्टितं बिलक्षणन दारुयन्त्रवत् प्राण- 
नादिचेष्टां प्रतिपद्यते-- तस्मात् सोऽस्ति कार्य॑करणसंघात- 
विरक्षणः. यश्चेष्टयति ॥ 

॥ 

स हावाचोाषस्तञाक्रायणो यथा ति- 
नूयादसौ गौर सावश्व इव्येवमेवैतद्यप- 
दिष्टं भवति यदेव माक्चाद्परोक्लाद्रह्य य 
आत्मा मबौन्तरस्नं म व्याचक्ष्वेदेष न 
आत्मा मवौन्तरः कवमा याज्ञवल्क्य 
सवोन्तरः। न दषटे्ष्टारं पर्ये श्युतेः 
्रोतारर श्युणुया न मनेर्भन्नारं मन्वीथा 
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न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः । एष 

त आत्मा सवीन्तरोऽतोऽन्यदातै ततो 

होषस्तञ्चाक्रायण उपरराम ॥ २॥ 

इति चतुर्थ ब्राह्मणम् ॥ 
स होवाचोषस्तश्चाक्रायणः; यथा कश्चित् अन्यथा प्र 

तिज्ञाय पूवम् , पुनविप्रतिपन्नो त्रूयादन्यथा-- असौ गौरः 
अघ्रावश्वः यश्चरति धावतीति वा, पूर्व प्रयक्षं दशेयामीति 

परतिज्ञाय, पश्चान चछनादिलिङ्कैन्यंपदिश्ति-- एवमेव 

एतद्भह्य प्राणनादिलिषङ्गैव्येपदिष्टं भवति त्वया; किं बहूना ! 
लयक्त्वा गोवृष्णानिमित्त व्याजम् , यदेव साक्षादपरोक्षा- 

द्रह्यय आत्मा सङ्खान्तरः, तं मे व्याचक्ष्वेति । इतर 

आह्-- यथा मया प्रथमं प्रतिज्ञातः तव आत्मा- एवंल- 

क्षण इति- तां प्रतिज्ञामनुवते एव; तत॒ तथैव, यथोक्तं 

मया । यत्पुनरुक्तम् , तमात्मानं घटादिवत् विषयीकुर्विति- 

तत् अश्चक्यत्वान्न क्रियत । कस्मात्पुनः तद्चक्ष्यभियाद~- 

वस्तुस्वाभाव्यात ; किं पुनः तत् वस्तुसवामाग्यम् £ टृष्टवा- 

दिद्षटृत्वम ; द्रष्टा ह्यात्मा; दृष्टिरिति द्विविधा भवति- 
लौकिकी पारमार्थि्ी चेति; तत्र ौकिकी चश्ुःसंयुक्ता- 
न्तःकरणवृत्तिः; सा क्रियत इति जायते विनदयति च; 
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यातु आत्मनो दृष्टिः अग्न्युष्णप्रकाशादिवत् ; सा च 

द्रष्टुः स्वरूपत्वात् , न जायते न विनयति च; सा क्रिय 

माणया उपाधिभूतया संसष्टेेति, व्यपदिद्रयते- द्रष्टेति, 
मेदवज्च-- दरष्टा दृष्टिरिति च; यासौ रौकिकी दृष्टिः चक्षु- 

द्रा रूपोपरक्ता जायमानैव नियया आत्मदृष्टया संछ- 

टेव, तसपरतिच्छाया- तया व्य प्रैव जायते, तथा विनश्यति 

च ; तेन उपचयेते दरष्टा सदा पद्यन्नपि-पद्यति न परयति 
चेति; न तु पुनः दरष्टैषटैः कदाचिदध्यन्यथात्वम् ; तथा 

च वक्ष्यति षष्ठे-- ‹ ध्यायतीव ठेायतीव ', "न हि द्रष्टु 

द्टेविपरिरोपो बिद्यते ` इति च । तमिमम्थमाह-- रौ कफि- 

क्या दृष्टेः कमेभूतायाः, द्रष्टारं स्वकीयया नियया दृष्टवा 
व्याप्नारम् , न पश्येः; यासौ किकी दृष्टिः कमेभूता, सा 
रूपोपरक्ता रूपाभिव्यज्िका न आत्मानं स्वात्मनो व्याप्रारं 

प्रयश्चं व्याप्नोति; तस्मात् तं प्रयगात्मानं टृष्ट्रष्ठारं न 
पश्येः । तथा श्रतेः श्रोतारं न शरणुयाः । तथा मते: मनावृत्तः 

कवहाया व्याप्तारं न मन्वीथाः । तथा विज्ञातेः केव- 
खाया बुद्धिवृत्तेः व्याघ्रारं न विजानीया; । एष वस्तुनः 

स्वभावः ; अतः नैव दशयतु शक्ष्यते गवादिवत् ॥ 

‹न दष्दरषटारम ` इत्र अक्षराणि अन्यथा व्याचक्षते 
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केचित्-- न रट्रष्टारम् दष्टः कतारम् दृष्टिभेदमकृत्वा 

दृष्टिमात्रस्य कर्तारम्, नं पश्येरिति; दृष्टेरिति क्मेणि 

षष्ठा; सा दृष्टिः क्रियमाणा घटवत् कमे भवति; द्रष्टारमि- 

ति तृजन्तेन बषुदष्टिकदैत्वमाचष्टे; तेन असौ दष्ट द 

कर्तेति व्याङ्यातृणामभिप्रायः । तत्र दृष्टेरिति षष्ठधन्तेन दृष्टि- 

म्रहणं निरर्थकमिति दोषं न पशयन्ति ; पडयतां वा पुनरुक्तम् 

असारः प्रमादपाठ इति वा न आद्र; कृथं पुनराधिक्यम् ? 

तृजन्तेनैव दृष्टिकत्वस्य सिद्धत्वात् दृष्टेरिति निरथेकम् ; 

तद्ा (द्रष्टारं न पश्येः ' इलयेतावदेव वक्तव्यम् ; यस्माद्धातोः 

परः वृच् श्रयते, तद्धात्वथेकतैरि हि च् स्मयते; ‹ गन्तारं 
भत्तारं वा नयति ' हृलयेतावानेव डि शब्दः प्रयुञ्यते; न तु 

८ गतेगन्तारं भिदेरमत्तारम् ` इति असति अथेविशेषे प्रयोक्त- 

व्यः; न च अथैवादत्वेन हातन्यां सटां गतौ; न च प्रमा- 

दपाठः, सर्वेषामविगानात् ; तस्मात् व्याखूयातृणामेव बुद्धि- 

दौवैस्यम् , नाध्येतृप्रमादः । यथा तु अस्मामिव्यौख्यातस्- 
लौकिकरटर्विविच्य नियदृष्टिविशिष्ट आत्मा प्रदशेयितव्यः- 

तथा कवरकर्मविशेषणत्वेन दृष्टिशब्दस्य द्विः प्रयोग उपपद्यते 

आत्मस्रूपनिर्धारणाय ; *न हि द्रुषः ' इति च श्देजञा- 

न्तरवाक्येन एकवाक्यतोपपन्ना भवति; तथा च ‹ चक्षुषि 
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पञ्चयति ` श्रोत्रमिदं श्रतम् ' इति श्रु्न्तरेण एकवाक्यता 
उपपन्ना । न्यायाश्च-- एवमेव हि आत्मनो निलत्वमुपपद्यते 

विक्रियाभावे; विक्रियावञ्च निलयभिति च विप्रतिषिद्धम् । 

° ध्यायतीव छेखायतीव › ‹ न हि द्षुदृष्टेविपरिखोपो विद्यते' 

‹ एष निलयो महिमा ब्राह्मणस्य ' इति च श्रयक्षराणि 

अन्यथा न गच्छन्ति । ननु द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता 

इत्येवमादीन्यक्षराणि आत्मनोऽविक्रियत्वे न गच्छन्तीति-- 

न, यथाप्राप्रङोकिकवाक्यानुवादित्वात्त तेषाम् ; न आत्म- 

तच्छनिधौरणार्थानि तानि; (न दृष्रष्टारम ` इलयवमादी- 

नाम् अन्याथौसंमवात् यथोक्ताथेपरत्वमवगम्यते । तस्मात् 
अनवचोधादेव हि विशेषणं परित्यक्तं दृष्टेरिति । एषः ते 
तव आत्मा सरवैरुक्तेषिशोषणौविशिष्टः ; अतः एतस्मादात्मनः 

अन्यदातंम्- कार्यं वा शरीरम् , करणात्मकं वा लिङ्गम ; 

एतदेव एकम् अनातेम् अविनाशि कूटस्थम् । ततो 

ह उषस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥ 

>9& छ 



पथमं ब्राह्मणम् ॥ 

बन्धनं सप्रयोजकयुक्तम् । यश्च बद्धः; तस्यापि अस्ति- 

त्वमधिगतम् , व्यतिरिक्तत्वं च । तस्य इदार्न बन्धमोक्षसा- 

धनं ससंन्यासमात्मज्ञानं वक्तव्यमिति कहोख्प्रन आर- 

म्यते-- 

अथ हेनं कहोलः कौषीतकेयः पपच्छ 

याज्ञवल्क्येति होवाच थदव साक्षादपरो 

छ्लाद्रह्य य आत्मा सवान्तरस्तं मे व्याच- 
शवेत्येष त आत्मा सर्वीन्तरः। कलमो या- 
ज्ञवर्क्य सवोन्तरो योऽानायापिपासे 

चोकं मोहं जरां शत्युमलयेति । एतं ये त- 

मात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुज्रैषणायाश्च 

वित्तेषणायाश्च रोकेषणायाञ्च व्युत्थाया- 

थ भिक्षाचर्यं चरन्ति याद्येव पुच्ैषणा 

सा चिन्तेवणा या वित्तेषणा सा लोकैष- 

णोभ्ने देते एषणे एव मवतः । तस्माद्रा 
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ह्मणः पाण्ड्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा- 

सेत्। बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ 

सुनिरमोनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्यणः 

स ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनेदटर 

एवातोऽन्यदात ततो इ कहोलः कौषीत- 
केय उपरराम ॥ १ ॥ 

इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 

अथ ह एनं कोलो नामतः, कुषीतकस्यापलयं कौषीत - 

केयः, पप्रच्छ ; `याज्ञवल्क्यति होवाचेति, पुवेवत्- यदेव 

साक्षादपरोश्चाद्रह्म य आत्मा सवाोन्तरः तं मे व्याचक्त्वेति- 
यं विदित्वा बन्धनाल्ञुच्यते । याज्ञवल्क्य अ!ह-- एष ते 

तच आत्मा ॥ 

किम् उषस्तकहोलाभ्याम् एक आत्मा पृष्टः, किंवा 
भिन्नावात्मानौ तुस्यलक्षणाविति । भिन्नाविति युक्तम , प्रभ- 
योरपुनरुक्तत्वोपपत्तेः; यदि हि एक आत्मा उषस्तकहोल- 
परञ्रयो्विवक्षितः, त्र एकेनैव प्रभेन अधिगतत्वात तद्धि 
षयो द्वितीयः प्रभोऽन्थकः दात्; न च अथैवाद्रूपत्वं वा- 
क्यख्य ; तस्मात् भिन्नवरेतावत्मानौ क्षेचज्ञपरमात्माल्यावि- 
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ति केचिन्याचक्षते । तन्न, ' ते ̀ इति प्रतिज्ञानात्; ‹ एष त 

आत्मा ' इति हि प्रतिवचने प्रतिज्ञातम् ; न च एकस्य का- 

येकरणसंघातस्य द्रावास्मानौ उपपद्येते; एका हि काच 

करणसंधातः एकेन आत्मना आत्मवान् ; न च उषस्तस्यान्यः 

कहोलस्यान्यः जातितो भिन्न आत्मा भवति, द्वयोः अगौ- 

णत्वात्मत्वसर्वान्तरत्वानुपपत्तेः ; यदि एकमगौणं ब्रह्म द्वयोः 

इतरेण अवद्यं गौणेन भवितव्यम्; तथा आत्मत्वं सवौ- 

न्तरत्वं च~ विरद्धत्वात्पदाथीनाम् ; यदि एकं सवौन्तरं 

जह्य आत्मा मुख्यः, इतरण असरवोन्तरेण अनात्मना अमु- 

ख्येन अवश्यं भवितव्यम् ; तस्मात् एकस्यैव द्विः श्रवणं 

विशेषविवश्वया । यत्त पूर्क्तिन समानं द्वितीये प्रञरान्तर 

उक्तम् , तावन्मात्र पूस्मैवानुवाद्ः- तस्यैव अनुक्तः कश्चि- 

्विशेषः वक्तव्य इति । कः पुनरसौ विशेष इ्युच्यते-- 

पवस्मिन््रभ्- अस्ति व्यतिरिक्त आत्मा यस्यायं सप्रयो- 

जको बन्ध उक्त इति द्वितीये तु- तस्यैव आत्मनः अश्ञ- 

नायादिसंसारधमतीतत्वं विशेष उच्यते-यद्विशेषपरिज्ञानान् 

संन्याससहितात् पूर्वोक्ताद्रन्धनात् विमुच्यते । तस्मात् प्रभ- 

प्रतिवचनयोः ‹ एष त आत्मा › इत्येवमन्तयोः तुल्यार्थतैव । 

ननु कथम् एकस्यैव आत्मनः अशनायाद्यतीतत्वं तद्वत्वं चति 
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विरुद्धधर्मसमवायिस्वमिति--न, परिष्ितत्वात् ; नामरूपवि- 

कारकार्यंकरणलक्षणसंघातोपाधिभेद संपकेजनित्रान्तिमात्र 

दि संसारित्वभिलयसङृदवोचाम, विरुद्धश्रतिव्याख्यानप्रसङ्गेन 

च; यथा रलजुडुक्तिकागगनाद्यः सपेरजतमल्िना भवन्ति 

पराभ्यारोपितधमेविश्चिष्टाः, सखतः केवला एव रल्नु्ुक्तिका- 

गगनादयः- न च एवं विश्द्धधमेसमवायित्वे पदाथौनां 

कश्चन विरोधः । नामूपोपाभ्यल्तित्वे ‹ एकमेवाद्वितीयम् ' 

° नेह नानास्ति किंचन ' इति श्रुतयो विरुध्येरन्निति चेत्- 

न, सङिकफेनदृष्टान्तेन परिहृतत्वात मद्ादिदृष्टान्तैश्च ; यदा 

ठु परमाथेदष्टथा परमात्मतक्तवात्त श्रुयनुसारिभिः अन्यत्वेन 

निरूप्यमाणे नामदूपे मृदादिविकारवत् वस्त्वन्तरे तत्त्वतो 

न स्तः- सङिकफेनघटादिविकारवदेव , तदा तत॒ अपेक्ष्य 

‹ एकमेवाद्वितीयम् ̀  ' नेह नानास्ति किंचन ` इत्यादिषरमा- 

यैदशेनगोचरत्वं प्रतिपद्यते; रूपवदेव खेन रूपेण वतमानं 

केनचिदस्पृष्टस्वभावमपि सत् नामरूपकृतकार्यकरणोपा- 

धिभ्यो विवेकेन नावधार्यते, नामरूपोपाधिदृष्टिरेव च भव- 

ति स्वाभाविष्टी, तदा सर्वोऽयं वस्त्वन्तराम्तित्वञ्यवहारः । 

अस्ति चायं भेदकृतो मिथ्याव्यवहारः, यषां ब्रह्मतत्त्वादन्य- 

त्वेन वस्तु विद्यते, येषां च नास्ति; परमाथेवादिभिम्तु 
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श्रय स भ [ भ 

्रुयनुसारेण निरूप्यमाणे वस्तुनि- किं तत्वतोऽस्ति बस्तु 

कि वा नास्तीति, ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं सव॑संव्यवहारशून्यमिति 

निर्धायते ; तेन न कथिद्धिरोधः । न हि परमाथौवधारण- 

निष्ठायां बस्त्वन्तरा स्तित्वं प्रतिपद्यामहे-- ' एकमेवादिती- 

यम् (अनन्तरमबाह्यम् * इति श्रुतेः ; न च नामदूपन्यवहा- 

रका तु अविवेकिनां क्रियाकारकफलादिसंग्यवहारो नास्ती. 

ति प्रतिषिध्यते । तस्मात् ज्ञानाज्ञाने अपेक्ष्य सर्वैः संव्यव- 
= 9, (~. ् न 

हारः शाखीयो छौकिकश्च; अतो न काचन विरोधशङ्का । 

सर्ववादिनामप्यपरिहा्यः परमाथेसंम्यवहारकृतो व्यवहारः ॥ 

तच्र परमाथीत्मस्वरूपमपेक्च्य प्रञ्नः पुनः- कतमो याज्ञ- 
वर्क्य सवौन्तर इति, प्रयाह इतरः- योऽशनायापिपासे, 

अशितुमिच्छा अश्चनाया, पातुमिच्छा पिपासा; ते अश्च- 

नायापिपासे योऽयेतीति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । अविवेकिभिः 

तरमङूवदिव गगनं गम्यमानमेव तढमके अयेति-परमा- 

अतः-ताभ्यामसंसष्टस्व मावस्वात्-- तथा मूढैः अशनाया- 

पिपासादिमद्भङ्म गम्यमानमपि-~ क्षुधितोऽहं पिपासितोऽद्- 

मिति, ते अयेयेव-परमाथेतः-ताभ्यामसंखष्टस्व भावत्वात्; 

८ न छिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः” इति श्रुतेः- भविद्रललोका- 

भ्यारोपितदुःखेनेयथेः । प्राणेकधमेत्वात् समासकरणमश- 
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नायापिपासयोः । शोकं मोहम्- शोक इति कामः ; इं 

वस्तु उद्दिश्य चिन्तयतो यत् अरमणम् , तत् ठष्णामिभू- 

तस्य कामवीजम्; तेन हि कामो दीप्यते; मोहस्तु विप- 

रीवप्रययभ्रभव; अविवेकः भमः; स च अविद्या सर्वै- 

स्यानथैस्य प्रसवबीजम् ; भिन्नकायेत्वात्तयोः शोकमोहयोः 

असमासकरणम् । तौ मनोऽधिकरणौ ; तथा शरीराधिक- 

रणौ जरां मृत्युं च अल्येति ; जरेति कायंकरणसंघातविप- 

रिणामः वरीपङितादिषिङ्गः ; मृत्युरिति तद्विच्छेदः विपरि- 

णामावसानः; तौ जरामृत्यू शरीराधिकरणौ अय्ेति । 

ये ते अश्ञनायादयः प्राणमनःशरीराधिकरणाः प्राणिषु अनव- 

रतं ब्वैमानाः अहोरात्रादिवत् समुद्रोमिव्च भ्राणिषु संसार 

इत्युच्यन्ते ; योऽसौ दृष्टेषटे्यादिलक्षणः साक्षादग्यवदितः 

अपरोश्वादगौणः सवौन्तर आत्मा ब्र्मादिस्तम्बपयैन्तानां 

भूतानाम् अश्चनायापिपाखादिभिः संसारधर्मैः सदा न स्र 

श्यते- आकाञ्च इव घनादिमङैः-- तम् एतं तै आत्मानं 

स्वं तत्त्वम् , विदित्वा ज्ञात्वा- अयमहमस्मि परं नह्य सदा 

सवेसंखारविनियेक्तं नियद्प्नमिति, ब्राह्यणाः- ब्राह्यणाना- 

मेवाधिकारो व्युत्थाने, अतो ब्राह्मणग्रहणम्- व्युत्थाय 

वैपरीत्येनोस्थानं त्वा ; कत इयाह- पुत्रैषणायाः पुत्रार्थे 
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घणा पुत्रैषणा- पुत्रेणेमं छोकं जयेयमिति छोकजयसाधनं 

प्च भ्रति इच्छा एषणा दारसंग्रहः ; दारसंम्रहमङ्ृत्वे्यथः ; 

वित्तेषणायाश्च कमेसाधनस्य गवादेरुपदानम्- अनेन कम 

त्वा पिवृखोकं जेष्यामीति, विद्यासंयुक्तेन वा देबोकम् , 

केवख्या वा हिरण्यगभ विद्यया दैवेन वित्तेन देवरोकम् । 
देवाद्धित्तात् व्युत्थानमेव नास्तीति केचित् , यस्मात् तद्र- 
ङेन हि किठ व्युत्थानभिति-- तदसत्, एतावान्वै कामः 
इति पठितत्वात् एषणामध्ये दैवस्य वित्त ; हिरण्यग्भी- 

दिदेवंताविषयैव विधा वित्तमित्युच्यते, देवरोकटेतुत्वात्; न 

हि निरुपाधिकम्र्ञानघनविषया ब्रह्मविद्या देवरोकभरापनिदेतुः, 

“ तस्मात्तत्सवेमभवत् ' ‹ आत्मा ह्येषां स भवति › इति श्रतेः ; 

तद्वखेन हि श्युत्थानभन, ‹एतं वै तमास्मानं विदित्वा 

इति विद्देषवचनात् । तस्मात् त्रिभ्योऽप्येतेभ्यः अनात्म- 

छोकपराप्रिसाघनेभ्यः एषणाविषयेभ्यो व्युत्थाय एषणा 

कामः, ‹ एतावान्वै कामः इति श्रुतेः- एतस्मिन विविधे 

अनात्मरोकप्रापरिसाधने वृष्णामछ्त्वेत्य्थः । सवौ दहि 

साधनेच्छा फटेच्छैव, अतो व्याचष्टे श्रुतिः- एकैव एषणे- 
ति; कथम् या ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तेषणा, दृष्टफल- 

साधनत्वतुल्यत्वात् ; या वित्तैषणा सा छोकैषणा ; फलार्थैव 
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सा; सवैः फढार्थप्रयुक्त एव हि सर्वं साधनञुपादन्ते; 
अत एकैव एषणा या छोक्रैषणा सा साधनमन्तरेण संपा- 

दाथितुं न शक्यत इति, स्राभ्यसाधनमेदेन उभे हि यस्मात् 

एते एषणे एव॒ भवतः । तस्मात् ब्रह्मविदो नास्ति कर्म 
कमसाधन वा-- अतो येऽतिक्रान्ता ब्राह्मणाः, सर्व 

कम कर्मसाधनं च सर्व देवपिदृमानुषनिमित्त यज्ञोपवीता- 

दि- तेन हि दैवं पित्र्यं मानुषं च कमै क्रियते, ‹ निवीतं 

मनुष्याणाम् ' इवयादिश्रतेः । तस्मात पूवे ब्राह्मणाः ब्रह्म- 

विदः व्युत्थाय कमैभ्यः कमसाधनेभ्यश्च यज्ञोपवीतादिभ्यः, 

परमहंसपारित्राज्यं प्रतिपद्य, भिक्षाच्य॑चरन्ति- भिक्षा 

चरणं भिक्षाचयम् , चरन्ति- यक्त्वा स्मातं॑छिङ्ग केव- 

कमाश्रममात्रक्ञरणानां जीवनसाधन ˆ पारित्राज्यव्यकम् ; 

विद्धान् लिङ्गवजितः- * तस्मादलिङ्गो धर्मज्ञोऽव्यक्तलिङ्को- 

ऽव्यक्ताचारः ' इयादिस्मृतिभ्यः, * अथ परित्राड्विवणवासा 
बुण्डोऽपरिमरहः ' इया दिश्रुतः, ‹ सशिखान्केशाभिकृतय चि- 
सज्य यज्ञोपवीतम् ` इति च ॥ 

ननु ‹ व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ' इति वर्तमानाप- 
देशात् अथेवादोऽयम् ; न विधायकः प्रययः कश्चिच्छूयते 
| क, क = रिङ्लोद्तव्यानामन्यतमोऽपि ; तस्मात् अथैवादमात्रेण श्ुति- 
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स्प्रतिविहितानां यज्ञापवीतादीनां साधनानां न श्क्यते 

परिलागः कारयितुम् ; ° यज्ञोपवीत्येवाधीयीत याजयेच्यजेत 
वा ` । पारित्राञ्ये तावदेध्ययनं विहतम्-- ' वेदसंन्यस- 
नाच्छ्रद्रस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत् ' इति; ?‹ स्वाध्याय एवोत्सू- 

ज्यमानो वाचम् ` इति च आपस्तम्बः ; ‹ जद्मोज्छयं वेदनिन्दा 

च कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः । गर्हितान्नाद्ययोजग्धिः सुरापान- 
समानि षट्'-- इति वेदपरियगे दोषश्रवणात् । * उपा- 

सने गुरूणां ब्द्धानामतिथीनां होमे जप्यकमैणि भोजन 

आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीती स्यात् ` इति षरित्राज- 

कधर्मेषु च गुरूपासनम्बाध्याय मोजनाचमनादीनां कर्मणां 

श्रतिस्द्तिषु कतेन्यतया चोदितत्वात् गुर्बादयुपासनाङ्गत्वेन 

यज्ञोपवीतस्य विहितश्वात तत्परिल्यागो नैवावगन्तुं शक्यते । 

यद्यपि एषणाभ्यो उयुत्थान बविधीयत्त एव, तथापि पुत्राद्येष- 

णाभ्यस्तिस्भ्य एव व्युत्थानम् , न तु सर्वैस्मात्क्मेणः क्म- 

साधनाञ्च व्युत्थानम् ; सवपरिव्यागे च अश्रुतं छृतं स्यात्त › 

श्रुतं च यज्ञापवीतादि हापितं स्यात् ; तथा च महानपराधः 

विहिताकरणप्रतिषिद्धाचरणनिमित्तः कृतः स्यात्; तस्मात् 

यज्ञोपवीतादिलिङ्गपरियागोऽन्धपरम्परैव ॥ 

न, ‹ यज्ञोपवीतं वेदांश्च स्व तद्धजयेद्यतिः ' इति श्रतेः 1 
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अपि च आत्मज्ञानपरत्वात्सवैस्या उपनिषदः-- आत्मा 

द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य इति हि प्रस्तुतम्; स च 

भत्मैव साक्षादपरोक्षात्सवौन्तरः अश्चनायादिसंसारधमव- 

जित इयेवं विज्ञेय इति तावत् प्रसिद्धम्; सवां दीय- 

सुपनिषत् एवंपरेति विध्यन्तरशेषत्वं तावन्नासि, अतो नार्थ- 

वादः, आलमज्ञानस्य कर्तव्यत्वात् । आत्मा च अशनायादि- 

धर्मवाज्न भवतीति साधनफर्विलक्षणो ज्ञातव्यः ; अतोऽव्य- 

तिरेकेण आत्मनो ज्ञानमविद्या--  अन्योऽसावन्योऽहम- 

स्मीति; 'न स वेद्, 'गरलोः स मृत्युमाप्नोति ' (य इह 

नानेव पश्यति,' ‹ एकयैवानु द्रष्टव्यम् ,' ‹ एकमेवाद्वितीयम् ,' 

° तत्त्वमसि ' इलयादिश्ुतिभ्यः । क्रियाफलं साधनं च अश्च- 

नायादिसंसारधरमातीतादात्मनोऽन्यत् ` अविद्याविषयम्-- 
“यत्र हि द्वैतमिव भवति' ‹अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति,' 

“न स वेद्' अथ येऽन्यथातो विदुः इलयादिवाक्यशतेभ्यः । 
न च विद्याविद्ये एकस्य पुरुष सह भवतः, विरोधात 
तमःप्रकाशाविव; तस्मात् अत्मविद्ः अविद्याविषयो- 
ऽधिकारो न द्रष्टव्यः क्रियाकारकफलमेद्रूपः, °मू- 

लो: स मृत्युमाप्नोति ' इलयादिनिन्दितत्वात्, सर्व॑क्रियासा. 

धनफल्वानां च अविद्याविषयाणां तद्विपरीतात्मविद्यया 
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हातव्यत्वेनेष्टत्वात् , यज्ञोपवीतादिसाधनानां च तद्धि- 

षयस्वात् । तस्मात् असाधनफङस्भावादात्मनः अन्यवि- 

षया विरुक्षणा एषणा; उभे ह्येते साधनफठे एषणे एव 

अवतः यज्ञोपवीतादेस्तत्साध्यक्मणां च साधनत्वात् , ‹ उभे 

ह्येते एषणे एव › इति हेतुबचनेनावधारणात् । यज्ञोपवीतादि. 

साधनात् तत्साध्येभ्यश्च कमैभ्यः अविद्याविषयत्वात् एषणा- 

रूपत्वाश्च जिहासितव्यरूपत्वाच्च व्युत्थानं विधित्सितमेव । 

ननूपनिषद आत्मज्ञानपरत्वात् व्युत्थानश्रुतिः तत्स्तुखथो, न 

विधिः-- न, बिधित्सितविज्ञानेन समानकठैकत्वश्रवणात् ; न 

हि अककैव्येन कतेव्यस्य समानकरैकत्वेन वेदे कदाचिदपि 

श्रवणं संभवति; कतैन्यानामेव हि अभिषवहोमभक्षाणां यथा 

श्रवणम्- अभिषु हुत्वा भक्षयन्तीति, तद्भत् आत्मज्ञानैष- 

णान्युत्यानमिक्षाचर्याणां करतैज्यानामेव समानकठेकत्वश्रवणं 

भवेत् । अविद्या विषयत्वात् एषणात्वाच्च अथेप्राप्र आत्मज्ञा- 

नविधेरेव यज्ञोपवीत्तादेपशियागः, न तु विधातव्य इति 

चेत्-- न ; सुतरामात्मनज्ञानविधिनैव विहितस्य समानक- 
कँकत्वश्रवणेन दाद्योपपत्तिः, तथा भिक्षाचर्थस्य च. । 

यत्पुनरुक्तम्, वतेमानापदेशादर्थवादमात्रमिति- न, ओदु- 

म्बरयूपादिविधिसमानत्वाद्दोषः ॥ 
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व्युत्थाय भिक्षाचर्य चरन्ति ' इलयनेन पारित्राञ्यं विधी- 

यते ; पारित्रा्याश्रम च यज्ञोपवीतादिसाधनानि विहितानि 

लिङ्ग च श्रुतिभिः स्मुतिभिश्च ; अतः तत वजैधित्वा अन्य. 

स्माद्रञुल्थानम् एषणत्वेऽपीति चेत्-- न, विज्ञानसमान- 

कतेकात्पारित्राञ्यात् एषणाव्युस्थानलक्षणात् पारित्राञ्यान्त- 

रोषपत्तेः; यद्धि तत् एेषणाभ्यो ब्युत्थानरक्षणं पारित्रा- 

ज्यम् , तन् आत्मज्ञानाङ्गम् , आत्मज्ञानविरोध्येषणापरिलया- 

गरूपत्वात् , अबिद्याविषयत्वाद्धेषणायाः ; तञ्यतिरेकेण च 
अस्ति आश्रमह्पं पारिव्राज्यं ब्रह्मलोकादिफटग्रापिसाधनम् , 
यद्धिषयं यज्ञेपवीतादिस्राधनविधानं लिङ्गविधानं च। न 

च॒ एषणारूपसाधनोपादानस्य आश्रमधमेमात्रेण पारि- 
त्राञ्यान्तरे विषये संभवति सति, सर्वोपनिषद्धिहितस्य 

आत्मज्ञानस्य बाधनं युक्तम् , यज्ञोपवीताद्यविद्याविषयैषणा- 
रूपसाधनोपादितसायां च अवश्यम् असाधनफलरूपस्य अश - 
नायादिसं सारधमेवर्जितस्य अहं ब्रह्मास्मीति विज्ञानं बाध्य 
ते। न च तद्वाधनं युक्तम्, सर्वोपनिषदां तद्र्थपरत्वात । 
` भिक्षाचर्य. चरन्ति ` इत्येषणां ्राहयन्ती श्रुतिः स्वयमेव 
बाधत इति चेन्-- अथापि स्देषणाम्यो व्युत्थानं विधाय 
पुनरेषणेकदेशं भिश्वाचर्य प्राहयन्ती. तत्संद्धमन्यदपि प्राहू- 
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यतीति चत्-- न, भिश्राचयैस्याप्रयोजकत्वात्- हुत्वोत्तर- 

कारभक्षणवत् ; रोषप्रतिपत्तिकमस्वात् अप्रयोजकं हि तत्; 

असंस्कारकत्वाश्च- भक्षणं पुरुषसंस्कारकमपि स्यात्; न तु 

भिक्षाचयैम् ; नियमादृष्टस्यापि ब्रह्मविदः अनिष्त्वात् । 

नियमादृष्टस्यानिष्टतरे किं भिक्षाचर्येणेति चत्-~ न, अन्य- 

साधनात् व्युत्थानस्य विहितत्वात् । तथापि किं तेनेति 

चेत्- यदि स्यात्, बाढम् अभ्युपगम्यते हि तत् । यानि 

पारि व्राञ्यऽभिहितानि वचनानि ' यज्ञापवीत्येवाधीयीत ` 

हव्या दीनि, तानि अविद्भत्पारिव्राज्यमा्वविषयाणीति परिह 

तानि; इतरथात्मज्ञानवाघः स्यादिति ह्युक्तम्} ' निराशिषम- 

नारम्भं निनैमस्कारमस्तुततिम । "अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा 

ब्राह्मणं विदुः ' इति सर्वकर्माभावं दशयति स्तिः बिदुषः- 

८ विद्धौ लिङ्गविर्वाजितः `, ‹ तस्मादलिङ्गो धमेज्ञः ` इति च । 

तस्मात्त परमहंसपारित्राज्यमेव व्युत्थानलक्षणं प्रतिपद्येत 

आटमवित् सवकर्मसाधनपरिव्यागरूपमिति ॥ 

यस्मान पूर्वै ब्राह्मणा एतमास्मानम् असाधनफटस्वभावं 

विदित्वा मवैस्मात् = साधनफलस्वरूपात एषणालक्षणात् 

व्युत्थाय भिक्षाचर्य चरन्ति स्म, दृषटादष्टाथै कमे तत्साधनं 

चच हित्वा-- तस्मान् अद्यत्वेऽपि ब्राह्मणः ब्रह्मवित् , पा- 



४२० बुहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये [्ा. ५. 

ण्डित्यं पण्डितभावम् ,. एतदात्मविज्ञानं पाण्डियम् , तत् 

निर्विद्य निःशेषं विदित्वा, आत्मविज्ञानं निरवशेषं छृत्वे- 

लर्थः-भचार्य॑त आगमतश्च एषणाभ्यो व्युत्थाय-- एषणा- 

वयुत्थानावसानमेव हिं तत्पाण्डिलयम् ›. एषणातिरस्कारोद्धव- 

त्वात् एषणाविरृद्धत्वात्; एषणामतिरस्छृय न ह्यात्म विषयस्य 

पाण्डिल्यस्योद्धव इति आत्मज्ञानेनैव विहितमेषणाव्युत्थानम् 

आल्मज्ञानसमानकवरैकक्त्वाप्रययोपादानदिङ्गश्चया ददीकत- 

म्। तस्मात् एषणाभ्यो व्युत्थाय ज्ञानबलमावेन बाल्येन ति- 

छठासेत् स्थातुमिच्छेत् ; साधनफलाश्रयणं हि बरूम इतरेषाम- 

नात्मविदाम् ; तद्रछं हित्वा विद्धान् असाधनफङखरूपातम- 

विज्ञानमेव बं तद्धावमेव केवलम् आश्रयेत् › तदाश्रयणे 

हि करणानि एषणाविषये एनं हृत्वा स्थापयितुं नोत्स- 

हन्ते; ज्ञानब््ीनं हि मूदं दृष्टादृष्टविषयायामेषणाया- 

मेव एनं करणानि नियोजयन्ति; बरं नाम आत्म 

विद्यया अशेषविषयरृष्टितिरस्करणम् ; अत्तः तद्धावेन बा- 

ल्येन तिष्ठासेत्, तथा “आत्मना विन्दते वीर्यम् ' इति 

्रुखन्तरात् , ‹ नायमात्मा बङृहीनेन रभ्य इति च । 

बाल्यं च पाण्डित्यं च निविद्य निःशेषं छृत्वा अथ मनना- 

मुनिः योगी भवति ; एतावद्धि ब्राह्मणेन कर्तव्यम् , यदुत 
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सवोनात्मप्रलय ययतिरस्करणम् ; एतत्कृत्वा कृतङृयो योगी 

भवति । अमौनं च अत्मज्ञानानात्मप्रययतिरस्कारौ पाण्डि- 

सयबाल्यसंज्ञकौ निःरोषं कृत्वा, मौनं नाम॒ अनात्मप्रययति- 

रस्करणस्य पयैवसानं फुखम्- तच्च निर्विद्य अथ बाह्मणः 

कृतकृलयो भवति- ब्रह्मैव सर्वमिति प्रयय डपजायते । 
सर ब्राह्मणः कृतङयः, अतो ब्राह्मणः; निरुपचरितं 

हि तदा तस्य ब्राह्मण्यं प्राप्तम्; अत आह- ष 

ज्राह्मणः केन चात् केन चरणेन भवेत्? येन स्ात्- 

येन चरणेन भवेत्, तेन इटश्च एवायम्-- येन केनचित् 

चरणेन स्यात्; तेन ईदश एवे उक्तलक्षण एव ब्राह्मणो 

भवति ; येन केनचिच्चरणेनेति स्तुयथम्- येयं ब्राह्मण्याव- 

स्था सेयं स्तूयते, न तु चरणेऽनादरः । अतः एतस्माद्भाक्च- 

ण्याबस्थानात् अशनायाद्यतीतात्मस्वरूपात् निलयवष्रात्, अ- 

न्यत् अविद्याविषयमेषणालक्षणं वस्त्वन्तरम् , आतम् विना- 

शि आतिपरिगरृहीतं स्वप्रमायामरीच्युदकसमम् असारम् , 

आत्मैव एकः केवलो नियञुक्त इति । ततो ह कोकः कौ- 

पीतकेयः उपरराम ॥ 

तृतीयाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 

६ ~~ 



षष्ठं त्रा ५।म् ॥ 

अथ हेनं गार्गी वाचक्तवी पप्रच्छ था- 

ज्ञवल्क्येति होवाच यदिव् सवैमप्खोतं 
च प्रोतं च कस्मिन्चु खल्वाप ओताश्च 

प्रोताश्चेति वायौ गार्गीति कस्मि्षु खलु 
वायुरोतश्च परोततशचत्यन्तरिश्षरोकेषु गा 
गीति कस्मिच्चु खल्वन्तरिक्षलोका ओना- 
अ प्रोताओओेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति 

` कस्मिन्नु खलु गन्धवेलोका आनाश प्रो- 

ताञ्रद्यादिलयलोकंषु गार्गीति कस्मि 
खल्वादित्यलोका ओनाश्च प्रोताश्चेति 

चन्द्रलोकेषु गार्गीनि कस्मिन्ञु खल्ठु चन्द्र- 
लोका ओत्ाओ्च पाताञ्ति नक्षन्नरलाकेषु 

गार्गीति कस्मिन्नु खल्टु नक्षत्रलोका ओ- 

ताश्च परोलाश्चेति देवलोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खल्छ देवलाका ओता पाला- 

शतीन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु ख स्वि- 
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न्द्रलोका ओताहच पोतादचति प्रजाप 

तिलोकेषु गाति कस्मिन्च सव्टु प्रजा- 
पतिलोका ओतार्च प्रोतारचति ब्रह्य 

लोकेषु गागौति कस्मिन्चु खलु जह्मला- 
का ओताहच प्रोनादचेति स होवाच 

गामि मातिप्राक्षीमो ते मूधौ व्यपक्षदन- 
निपरदन्यां चै देवतामनिप्च्छसि गामि 

मातिप्राक्लीरिति नलो ह गार्गी वाचक्न- 
च्युपरराम। १॥ 

इति. षष ब्राह्मणम् ॥ 

यत्साक्नादपराक्नाद्भद्य सर्वान्तर आत्मत्युक्तम , तस्य स- 

वान्तरस्य स्वरूपाधिगमाय आ शाकस्यत्राह्मणात् ग्रन्थ आ- 

रभ्यते । प्रथिव्यादीनि ह्याकाचान्तानि मूत्तानि अन्तबेहि- 
मवेन व्यवस्थितानि; तेषां यन बाह्यं बाह्यम् , अधिगम्या- 

धिगम्य निराङर्वन द्रः साक्षात्मवौन्तरोऽगौण आत्मा 

सर्वमसारधर्मवि निर्मुक्ता दक्चयिनन्य इल्यारम्भः--- अथ हनं 

गार्गी नामतः, वाचक्तवी वचक्तो दुहिता, प्रच्छ; याज्ञव- 

ल्क्येति होवाच; यदिदं सर्ब पाथिवं धातुजातम् अप्सु 
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उदके ओतं च प्रोतं च~ ओतं दीधेपटतन्तुवत्, श्रोतं 

तिर्थक्तन्तुवत् , विपरीतं वा~ अद्धि: सवैतोऽन्तर्बहि भूताभि- 

व्यौप्रमियथैः ; अन्यथा सक्तुुष्िवद्विशीर्येत । इदं तावत् 

अनुमानञुपन्यस्तम्- यत् कार्य परिच्छिन्नं स्थूलम् , 

कारणेन अपरिच्छन्नेन सृष््मेण व्याप्रमिति दृष्टम्- यथा 

प्रथिवी अद्भिः; तथा पूर्वं पूर्व॑म् उत्तरेणोत्तरेण व्यापिना 

भवितव्यम्-- इयेष आ सवौन्तरादात्मनः प्रभार्थः । 

तच्च भूतानि पश्च संहतान्येव उत्तरमुत्तरं सुष्ष्मभावेन 

व्यापकेन कारणरूपेण च व्यवतिष्ठन्ते; न च परमात्मनोऽ. 

बौक् तन्यतिरेकेण वस्त्वन्तरमस्ति, ' सत्यस्य सद्यम् ` इति 

श्रतेः; सलं च भूतपज्चकम् , सव्यस्य सयं च पर आत्मा । 
ॐ 

(५, 

कस्मिन्नु खरूवाप ओताश्च प्रोताश्चेति-- तासामपि कायै- 

त्वात् स्थूरत्वात् परिच्छिन्नस्वाच्च कचिद्धि ओतप्रोतभावेन 

भवितव्यम् ; क तासाम् ओतप्रोत्तभाव इति । एवसुत्तरोत्तर- 

प्रभ्प्रसङ्गो योजयित्तव्यः । वायौ गार्गीति; ननु अभ्राविति 

वक्तव्यम्-- नैष दोषः; अग्नेः पार्थिवं वा आप्यं वा धातु- 
मनाश्रिलय इतरभूतवत् स्वातन्त्येण आत्मरूभो नास्तीति 
तस्मिन् ओतप्रोतभावो नोपदिश्यते । कभ्मिन्नु खलु 
वायुरोतश्च प्रोतश्रेयन्तरिक्षोकेषु गार्गीति । तान्येव भू- 
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तानि संहतानि अनतरिक्षक्ञेकाः;. तान्यपि-- गन्धवै- 
रोकेषु गन्धरववैरोकाः, आदिलयरोकेषु आदियलोकाः, चन्द्र- 

लोकेषु चन्द्ररोकाः नक्षत्रलोकेषु नक्षत्ररोकाः, देवरोकेषु देव- 
ोकाः, इन्द्रलोकेषु इन्द्रकोकाः, विराद्शरीरारम्भकेषु मृतेषु 

प्रजापतिषोकेषु प्रजापतिरोकाः, बह्यरोकेषु ब्रह्मरोका नाम 

--अण्डारम्भकाणि भूतानि ; सवत्र हि सृष््मतारतम्यक्रमेण 

्राण्युपभोगाश्रयाकारपरिणतानि भूतानि संहतानि तान्येव 
पञ्चेति बहुवचनमाल्जि । कस्मिन्नु खलु बह्मखोका ओताश्च 

प्रोताश्चेति- स होवाच याज्ञवल्क्यः-- हे गामि माति- 

प्राक्षीः स्वं प्र्नम्, न्यायप्रकारमतीदय आगमेन प्रष्टव्यां 

देवताम् अनुमानेन मा प्राक्षीरित्यथेः; प्च्छन्त्याश्च मा 

ते तव मधौ शिरः ^न्यपप्तत् विस्पष्टं पतेत्; देवतायाः 
स्वप्रञ्च आगमविषयः; तं प्रश्नविषयमतिक्रान्तो गाग्यौः 

प्रः, आनुमानिकलत्वात् ; स यद्या देवतायाः प्रभ्नः सा 

अति्रहन्या, न अतिप्रहन्या अनतिप्रइन्या, स्वप्र्नविषयथैव, 

केवलागमगम्येव्यथैः ; ताम् अनतिप्रहन्यां वरै देवताम् अति- 

पृच्छसि । अतो गागीं मातिग्रा्षीः, मत चेन्नच्छसि । 

ततो ह गागीं वाचक्तव्युपरराम ॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणम् ॥ 
[0 



सप्तमं बाद्यणम् ॥ 
॥। 

अथ हेनसुद्ालक आरुणिः पप्रच्छ 

याज्ञवल्क्येनि होवाच मद्रेष्ववसाम प 

तश्चखस्य काप्यस्य गृहेषु यनज्ञमघीयाना- 

स्तस्यासीद्धायी गन्धवैगहयीना तमप्च्छा- 
म काऽसीति सोऽन्नवीत्कबन्ध आथचेण 

इति सोऽत्रवीत्पतश्लं काप्यं याज्िका 

इच वत्थनु त्वं काप्य. तत्सूत्रं यनायं 

च लोकः परडइच काकः वाणि चमभू- 
लानि संदज्यानि भवन्नीति सोाऽज्वीत्प- 

नज्जलः काप्या नाहं तद्धगवन्वदेति सा- 

ऽत्रवीत्पतञ्जलं काप्यं याज्ञिकाश्च च- 

त्थ नु त्वं काप्य नमन्तयाीभिणं य 
इमं च लोकं परं च लाक सवी- 
णि च श्रुतानि योऽन्तरा यमयनीिति 

सोऽब्रवीत्पतञ्जलः काप्यो नाह नं भ- 
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गवन्वेदाति सोऽ्रवीत्पतञ्चलं काप्थ 

याज्ञिकाश्ड्च .या वे तत्काप्य सूनं 

वियात्तं चान्तथाभिणभिति स ब्रह्मवि- 
त्स लोकवित्सः देववित्स बद्वित्स 
श्रुतवित्स आत्मवित्स सबेविदितिते- 
भ्योऽत्रवीत्तदहं वद् तच्चत्त्व याज्ञवल्क्य ` 

सच्रमविद्वाभस्त चान्तयामिणं ब्रह्मगवी- 
रुदजसे मूध ते विपतिष्यतीति वेद् वा 

अहं गौतम तत्सुच्रं त चान्तयौमिणमि- 
तियो वा इद् करिचहूयाद्रेद् वदेति 

यथा वेत्थ तथा ब्रहाति ॥ १॥ 

इदानीं ब्रह्मछोकानाम अन्तरतम सूत्र वक्तव्यमिति तद््थं 

आरम्भः ; तद्च आगमेनैव प्रष्टव्यमिति इतिहासेन आगमो- 

पन्यासः क्रियते-- अथ हैनम् उदारक नामतः, अरुण- 

स्यापलयम् आरूणिः पप्रच्छ ; याज्ञवस्क्येति होवाच ; मद्रेषु 

देशेषु अवसाम उषितवन्तः, पत्रस्य पत ज्ञरो नामत 

- तस्येव कपिगोत्रस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानाः यज्ञ- 

शाश्चाध्ययनं कुवांणा; । तस्य आसीत् भाया गन्धर्वगृही-. 
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ता; तमध्च्छाम- कोऽसीति । सोऽनवीत्- कबन्धो 

नामतः, अथर्णोऽपलयम् आथवैण इति । सोऽनरवीद्रन्धवेः 

पतल काप्यं याज्ञिकांश्च तच्छिष्यान्--वेस्थ नु त्वं हे काप्य 

जानीषे तत्सूत्रम् ; किं तत् १ येन सूत्रेण अयं च छोकः इदं च 

जन्म, परश्च कोकः परं च प्रतिपत्तव्यं जन्म, सवौणि च 

भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपयैन्तानि, संदृब्धानि संग्रथितानि स- 

गिव सूत्रेण विष्टव्धानि भवन्ति येन तत् किं सूनं वेत्थ । 

सोऽत्रवीत् एवं प्रष्ठः काप्यः-- नाहं तद्धगवन्वेदेति- तत् 

सूत्रं नाहं जाने है भगवन्निति संपूजयन्नाह । सोऽत्रवीत् 

पुनमन्धवैः उपाध्यायमस्मांश्च-- वेत्थ तु त्वं काप्य तमन्त 

यौमिणम्- अन्तयौमीति विशेष्यते- य इमं च रोकं परं 

च छोकं सवौणि च भूतानि यः अन्तरः अभ्यन्तरः सन् 

यमयति नियमयति, दारुयन्त्रमिव भ्रामयति, स्वं ॑स्वमु- 

चितव्यापारं कारयतीति । सोऽजवीदेवमुक्तः पतञ्जलः 

काप्यः-- नाहं तं जाने भगवन्निति सरंपूजयन्नाह । सो- 

ऽत्रवीत्पुनगेन्धर्वैः ; सूत्रतदन्तगतान्तयामिणोर्विज्ञानं स्तू- 

यते-- यः कश्चिद्ध तत् सूत्रं हे काप्य विद्यात् विजानी- 

यात् तं च अन्तयाभिणं सूत्रान्तगेतं तस्यैव सूत्रस्य नियन्तारं 

विद्यात् यः. इत्येवुक्तेन प्रकरेण~ स हि जद्यवित् परमा- 
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त्मवित्, स छोकांश्च भूरादीनन्तयांमिणा नियम्यमानान् 

खोकान् वेत्ति, स दवांश्चाग्न्यादीन् लोकिनः जानाति, 

वेदांश्च सर्वभ्रमाणमूतान्वेत्ति, भूतानि च ब्रह्मादीनि सूत्रेण 

धियमाणानि तदन्तर्मतनान्तयामिणा नियस्यमानानि वेत्ति, 

स॒ आत्मानं च क्त्व भोक्तृत्वविशिष्ं तेनैवान्तयौमिणा 

नियम्यमानं वेत्ति, सवं च जगत् तथाभूतं वेत्ति- इति; 
एवं स्तुते सुत्रान्तयाभिविज्ञाने प्रडुन्धः काप्योऽभिञ्खी- 

भूतः, वयं च; तेभ्यश्च अस्मभ्यम् अभिमुखीभूतेभ्यः 

अन्रवीदरन्धरवैः सूत्रमन्तर्याभिणं च; तदहं सूत्रान्तयौ- 

मिविज्ञानं वेदं गन्धवौद्धन्धागमः सन्; तचत् याज्ञ 

वल्क्य सूत्रम् , तं चान्तयौमिणम् अविद्वांचेत् , अन्रह्ाविस्सन् 

यदि ब्रह्मगवीरुदजसे ब्रह्मविदां सखभूता गा उदजस उन्न- 
यसि त्वम् अन्यायेन, ततो मच्छापदग्धस्य मूध किरः ते 

तव विस्पष्टं पतिष्यति । एवमुक्तो याज्ञवल्क्य आह-- वेद 

जानामि अहम्, हे गौतमेति गोत्रतः, तस्सूत्रम्- यत् 

गन्धवैस्तुभ्यसुक्तवान् ; यं च अन्तर्यामिणे गन्धवाँद्िदितवन्तो 

युयम् , तं च अन्तयौमिणं वेद् अम्-- इति ; एवमुक्ते 

प्राह गौतमः-- यः कथ्चितमाक्ृत इदं यस््वयोक्तं नूयात्- 

कथम ! वेद् वेदेति- आत्मानं ऋाघयन् , किं तेन गजि- 
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तेन १ कार्येण द्य ; यथा वेत्थ, . तथा ब्रूहीति ॥ 

स होवाच वायु गौत्तम तत्सूलं 

वायुना वै गौतम सतेणायं च लोकः 
परङ्च रोकः सवाणि च भूतानि संह- 
ज्धानि भवन्ति तस्माद्वै गौतम पुरुषं 
म्ेतमाहव्यखभ्सिषतास्याङ्गानीति वायु 
ना हि गौतम सुत्रेण संडन्धानि भव 

न्तीव्येवमेवैतदाज्ञवल्क्यान्तयामिणं - 
हीति ॥ २॥ 

स होवाच यज्ञवस्क्यः । ब्रहमलछाका यस्मन्नाताश्च प्रो 

ताश्च वतमाने काठ, यथा प्रथिवी अप्य, तत् सूत्रम आ- 

गमगम्यं वक्तव्यामिति- तद प्रन्नान्तरमुत्थापितम; अत- 

स्तज्निणेयाय आह-- वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम् ; नान्यत्; 

वायुरिति- सुक्ष्ममाकाश्चवत् विष्टम्मकं प्रथिव्यादीनाम्, 

यदात्मकं सप्रदशविधं लिङ्ग कर्मवासनासमवायि प्राणि- 

नाम , यत्ततसममष्टिव्यष्टथात्मकम , यस्य बाह्या भदा: सप्त- 

सम्न मरुद्रणाः समुद्रस्येवोमंयः- तदेतद्वायव्यं तत्तवं सूब्र- 
मिलभिधीयते । वायुना तै गौतम सूत्रेण अयं च लोकः 
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परश्च खकः सव्राणि च भूतानि संहृञ्धानि भवन्ति 

संभ्रथितानि भवन्तीति प्रसिद्धमेतत् ; अस्ति च रके प्रसि- 

द्धिः; कथम् ? यस्मात् वायुः सूल्म् , वायुना विधृतं सवम्, 

तस्मद्धि गौतम पुरुषं प्रेतमाहुः कथयन्ति- व्यसखंसिषलत 
विखस्तानि अस्य पुरुषस्य ङ्गानीति ; सुत्रापगमे हि मण्या- 

दीनां प्रोतानामवस्लंसनं दृष्टम् ; एषं वायुः सूत्रम ; तस्मिन्मः 

णिवस्रोतानि यदि अस्याङ्गानि स्युः, ततो युक्तमेतत् वाय्व- 

पगमे अवल सनमङ्गानाम् । अतो वायुना हि गौतम सूत्रेण 

संदृब्धानि भवन्तीति निगमयति । एवमेवैतत् याज्ञवल्क्य; 

सम्यगुक्तं सुत्रम् ; तदन्तगेत तु इदानीं ` तस्यैव सूत्रस्य निय- 

न्तारमन्तयौमिणं ब्रदीत्युक्तः आह ॥ 

यः परधिव्यां तिष्ठन्एथिव्या अन्तरो यं 
परथिवी न वेद् यस्थ पृथिवी शारीरं यः ` 
पराधिवीमन्तरो यमयल्येव त॒ आत्मान्त- 
यौम्यमनः ॥ ३ ॥ 

यः प्रथिव्यां तिष्ठन्मवति, सोऽन्तर्यामी । सर्वैः प्रथि- 

ठ्यां तिष्ठतीति सवेत्र प्रसङ्गो मा भूदिति विरशिनिष्टि- 
परथिञ्चा अन्तरः अभ्यन्तरः । तत्रैतत्स्यात् , प्रथिवी देवतैव 

४, ए. (7 1. 6 
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अन्तयामीति-अत आह-- यमन्तर्याभिणं प्रथिवी देवतापि 

न वेद~-मय्यन्यः कश्चिद्धतैत इति । यस्य प्रथिवी शरीरम- 

यस्य च प्रथिव्येव शरीरम , नान्यत्- परथिवीदेवताया य- 

च्छरीरम , तदेव डारीरं यस्य ; शरीरग्रहणं च उपटक्षणाथंम् ; 

करणं च पृथिव्याः तस्य; स्वकमप्रयुक्तं हि कार्यं करणे च 

परथिवीदेवतायाः ; तत् अस्य स्वकमौ भावात् अन्तयौमिणो 

निलञुक्तत्वात्त , परा्थकतेव्यतास्वभावत्वात् परस्य यत्काय 

करणं च~-तदेवास्य, न स्वतः ; तदाह-- यस्य प्रथिवी श- 

रीरमिति । देवताकार्यकरणस्य इर साक्षिमात्रसांनिभ्येन हि 

नियमेन प्रबृत्तिनिदृत्ती स्याताम ; य इंहगीन्रो नारायणा- 

ख्यः, परथिवीं परथिवीदेवताम , यमयति नियमयति स्वन्या- 

पारे, अन्तरः अभ्यन्तरस्ति्ठन् , एष त आत्मा, ते तव, 

मम च स्वेभूतानां च इत्युपलक्षणार्थमेतत , अन्तयांमी य- 

स्त्वया प्रष्ठः, अमृतः सव॑संसारधमवर्जित इत्येतत् ॥ 

याऽप्सु तिष्ठन्नद्भयोऽन्तरो थमापो न 
€ ¢ „9 = _ ७ 

विदुथस्यापः छरीरं योऽपोऽन्तरो यमय- 
स्येष त आत्मान्नयौम्यमृतः ॥ २ ॥ 

् (- ति्ठन्नग्नेरर ध् क योऽग्नौ न्तरो यमभिनै वेद 
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यखाभ्रिः ङरीरं योऽभ्निमन्तरो यमयव्येष 

त आत्मान्तयौम्यग्तः ॥ ५ ॥। 

याऽन्तरिक्ष तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो य- 

मन्तरिक्ं न वेद् यस्यान्तरिक्षस ₹ारीरं 

योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष ल आत्मा- 
न्तयाम्यस्नः | दे ॥ 

यो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरो यं वायु 
ने वेद् थस्य वायुः शारीरं यो वायुमन्तरो 
यमयत्येष तन आत्मान्तयौस्यसनः ॥ '७ ॥ 

यो दिवि तिष्टन्दिवोऽन्तरो यं दौने 

वेद यस्य द्यौः चारीरं यो दिवमन्तरो 

यमयव्येष न आत्मान्तयौम्यग्तः ॥ ८ ॥ 

य आदित्य तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमा- 

दिल्या न वेद यस्यादिल्यः छरीरं य आ- 

दित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयो- 
म्यसुतः। ° ॥ 

यो दिश्चु तिष्ठन्दिगभ्योऽन्तरो यं दिशो 



४३४ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये (त्रा. ७. 

न. विदुयैस्य दिशः द्वारीरं यो दिशोऽन्तरो 
यमयल्येष त आत्मान्तयौम्य्धतः ॥ १०॥ 

यश्चन्द्रतारके तिष्ठ्बन्द्रतारकादन्न- 

रोय चन्द्रतारकं न वेद् यस्य चन्द्रलार- 

कथ चारीरं यश्चन्द्रलारकमन्तरो थमयलये- 

ष त आत्मान्तयौम्यमतः ॥ ११॥ 

य आकारो तिष्ठन्नाकारादन्नरा च 

माकारोन वद् यस्याकाच्ाः हारीरंय 

आकाङ्ामन्तरो यमयत्येष न आत्मान्त- 

यौम्यसरतः ॥ १२॥ 

यस्तमसि तिषठभस्तममाऽन्तराय त 

मान वेद् यस्य तमः हारीरं यस्तमाऽन्न- 

रो यमयत्येष त आत्मान्त्यौम्यस्रतः ॥ 

यस्तजसि तिष्ठ ६स्तजसोऽन्तरा य तः 

जान वद् यख तजः शारीरं यस्तजाऽन्न-; 

रो यमयव्येष त आत्मान्तयपम्यसन हत्य- 
धिदेवतमथाधिभूलम् ॥ १४॥ 
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समानमन्यत् । योऽप्सु तिष्ठन् , अग्नौ, अन्तरि 
वायौ, दिवि, आदिय, दिष्चु, चन्द्रतारके, आकाश्चे, यस्त- 

न. 

मस्यावरणात्मके ब्य तमसि, तजसि तद्धिपरीते प्रकाञ्च- 

सामान्ये-- इयेवमधिदैवतम् अन्तयौ मिविषयं दशनं देव- 

तासु । अथ अधिभूतं भूतेषु ्रह्मादिस्तम्बपयंन्तेषु अन्तयौ- 
भिदशेनमधिभूतम् ॥ 

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूत- 
भ्योऽन्तरो य सवोणि भूतानि न विदु- 
यस्य सवीणि श्रतानि शारीरं यः सवी. 
णि भ्रूलान्यन्तरो यमययेष त आत्मा 

न्लर्याम्यमन हत्यधिमूतमथाध्यात्मम् ॥ 

यः प्राणे तिष्न्प्राणादन्तरो यं प्राणो 

न वेद् थख प्राणः चरीरं यः प्राणमन्तरो 

यमयव्येष ल आत्मान्नयम्यप्रतः ॥ १६॥ 

यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो य वाङ 

न चद् यख वाक्शरीरं यो वाचमन्तरो 
भ € 

यमयल्यष त आत्मान्तयाम्यमूतः ॥१७॥ 
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यश्चक्षुषि तिष्ट्क्षुषाऽन्तरो य च- 

म वेद् यख चक्षुः हारीरं यक्ुरन्तरा 
स < ॥ 

यभमयल्येष त आत्मान्तयोम्यसृतः ॥ १८॥ 

यः ओत तिष्टञ्ज्रोच्रादन्तरो य आ- 

वनवद् यस्य आच्र चारीरं थः ्राच्र- 
| क © 

मन्तरो यमयवयेष त आत्मान्तयोम्य- 

भूतः ॥ १९. ॥ 

यो मनसि तिष्ठन्मनसाऽन्तरा च मना 

न वेद् यस्य मनः कारीरं या भनोऽन्तरा 

यमयत्यष त आत्मान्तर्याम्थसतः ॥ २० ॥ 

यस्त्वचि तिष्ट < स्त्वचोऽन्तरा य त्वङ- 

न वद् यस्य त्वक्दारीरं यस्त्वचमन्तरो 
न © ~ 

यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमृतः ॥२१॥ 

यो विज्ञान तिष्टन्विज्ञानादन्तरा य 

विज्ञाने न वेद् यस्य विज्ञान रारीरं या 

विज्ञानमन्तरो यमयव्येष त आत्मान्ल- 
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योम्यमृतः ॥ २२ ॥ 
यो रेतसि तिष्ठन्रेतसोऽन्तरो य९ रे- 

तो न बवेद् यस्थ रेतः शरीरं यो रेलोऽन्त- 

रो यमययेष त आत्मान्तयौम्यमृतोऽद- 
ष्टो द्रष्टाश्चुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो 

विज्ञाता नान्योऽनोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽ- 

तोऽस्ति ओ्ओता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता 

नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैष त आत्मान्त- 
योम्यमलोऽलोऽन्यदात ततो होदारक 

आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥ 
अथाध्यात्मम्-- यः प्रणि प्राणवायुसहिते चाणे, यो 

वाचि; चश्चुषि, श्रोत्र, मनसि, त्वचि, विज्ञाने, बुद्धौ, 
रेतसि प्रजनने । कस्मात्पुनः कारणात् प्रथिव्यादिदेवता 

महाभागाः सलः मनुष्यादिवत् आत्मनि तिष्ठन्तम् आस्मनो 

नियन्तारमन्तयौमिणं न बिदुरियत आह-- अदृष्टः न 
दष्टो न विषयीभूतश्चश्चुदेशेनस्य कस्यचित् , स्वयं तु चक्षु- 
षि संनिहितत्वात् दशिस्वरूप इति द्रष्टा । तथा अश्रेत 

श्रोल्ञगोचरत्वमनापन्नः कस्यचित् , स्वयं तु अुप्तश्रवणश्चक्तिः 
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सर्वशरोत्रेषु संनिहितत्वात् श्रोता । तथा अमतः मनःसंक- 

स्पविषयतामनापन्नः; दृ्टश्रते एव हि सवैः संकस्पयति ; 

अदृष्टत्वात् अश्रुतत्वादेव अमतः ; अटयुप्रमननश्चक्तित्वात् स्व- 

मनःसु संनिहितत्वाच्च मन्ता । तथा अविज्ञातः निश्वयगो- 

चरतामनापन्नः रूपादिवत सुखादिवद्वा, स्वयं तु अटुप्रवि- 

ज्ञानशक्तित्वात् तत्संनिधानाञ्च चिज्ञाता । तत्र य प्रथिवी 

न वेद् यं सवौणि भूतानि न विदुरिति च अन्ये नियन्त- 

व्या विज्ञातारः अन्यो नियन्ता अन्तयोमीति प्राप्रम्; 

तदन्यत्वाजङ्कानिवृत््यथेमुच्यते-- नान्योऽतः- नान्यः 

अतः अस्मात् अन्तयामिणः नान्योऽस्ति द्रष्टा; तथा 

नान्योऽतोऽस्ति श्रोता; नान्योऽतोऽस्ति मन्ता; नान्योऽ 

तोऽस्ति विज्ञाता । यस्मात्परो नास्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता 

विज्ञाता, यः अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता, 

अविज्ञातो विज्ञाता, अमृतः सवैसंसारधमेव्जितः सर्वसंसा- 

रिणां कर्मफलबिभागकता--एष ते आत्मा अन्त्याम्यसुतः; 

अस्मादीश्वरादास्मनोऽन्यत् आर्तम । ततो होदारखुक आ- 

रुणिङपरराम ॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य स्तम ब्राह्मणम् ॥ 



अष्टमं ब्राह्मणम् ॥ 

(~ ^~ ^ 0 
अतः परम् अश्नायादिविनिञयुक्तं निरुपाधिकं साक्षादप- 

[9 रोक्षात्सबोन्तरं बह्म वक्तव्यमिद्त आरम्भः-- 

अथ ह वाचक्रव्युबाच ब्राह्यणा नग 

वन्तो हन्ताहमिमं ढौ प्रभौ प्रक्ष्यामि तौ 

चेन्मे वक्ष्यति न वै जातु युष्माकमिमं 
कधिद्रह्यो्ं जतेति पच्छ गागीति॥१॥ ` 
अथ ह वाचक्तव्युवाच । पूर्वं याज्ञवल्क्येन निषिद्धा 

मूषेषातभयादुपर्ता सती पुनः श्रं ् रा्मणाुजञां पराथयते 
हे ब्राह्मणाः भगवन्तः पूजावन्तः शृणुत मम वचः; हन्त 

अहमिमं याज्ञवल्क्यं पुनो प्रश्नौ प्रक्ष्यामि, यद्यनुमतिमेव- 
तामसि; तौ प्रभौ चेन् यदि वक्ष्यति कथयिष्यति मे, कथं 

चित् नवै जातु कदाचित्, युष्माकं मभ्ये इमं याज्ञवल्क्यं 

कथचिन ब्रह्मों ब्रह्मवदनं प्रति जेता-न वै कश्चित् भवेत्-- 

इति । एवमुक्ता ब्राह्मणा अनुज्ञां प्रददुः--प्रच्छ गार्गीति ॥ 

मा हावाचाहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा 

काडयो वा वैदहो वोग्रपुत्र उज्ज्यं धु- 
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रधिज्यं करत्वा दौ बाणवन्तौ सपल्नाति- 
व्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिषठेदे वमवाहं 
त्वा द्वाभ्यां  प्रश्राभ्यासुपादस्थां तौ मे 

नहीति षृच्छ गार्गीति ॥ २॥ 

छब्धाुज्ञा ह याज्ञवल्क्यं सा ह उवाच-- अहं वैत्वा 

त्वाम् द्धौ प्रौ प्रकष्यामीलयनुषञ्यते; कौ ताविति जि- 

ज्ञासायां तयोदुंरुत्तरत्वं दयोतथितुं दृष्टान्तपूर्वकं तावा- 
ह--है याज्ञवत्क्य यथा लोके काश्यः-काशिषु भवः 

कार्यः, प्रसिद्धं लौर्यं काश्ये- वैदहा वा विदेहानां वा 

राजा, उम्रपुल्लः शूरान्वय इत्यथः, उञञ्यम अवता रितज्या- 

कम् धनुः पुनरधिञ्यम् आरोपितज्याक्रं कृत्वा, द्रौ बाण- 
वन्तौ- बाणकब्देन शराप्रे यो वंशखण्डः संधीयते, तेन वि- 
नापि हरो भवतील्यतो बविश्चिनष्टि बाणवन्ताविति द्धौ 

बाणवन्तौ शरौ, तयोरेव विशेषणम्- सपल्नातिन्याधिनो 
शत्रोः पीडाकरावतिश्नयेन, हस्ते कृत्वा उप उत्तिष्ठेत् समी- 

पतत अत्मानं दरोयेत्-- एवमेव अहं त्वा त्वाम शारस्था- 

नीयाभ्यां प्रश्नाभ्यां द्वाभ्याम् उपोदस्थां उस्थितवत्यस्मि 

त्वत्समीपे । तौ मे ब्रूहीति- ब्रह्मविच्चेत् । आह इतरः- 
पृच्छ गार्गीति ॥ 
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सा होवाच यदूध्व याज्ञवल्क्य दिवो 
यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा दयावापरथिवी 

इमे यद्भतं च भवच्च भविष्यन्चत्याचक्चते 

कस्िभस्तदोतं च प्रोतं चति ॥ ३॥ 

सा होवाच-- यत् उर्व॑म् उपरि दिवः अण्डकपारत् ; 

यञ्च अवाक् अघः प्रथिन्याः अधोऽण्डकपालात् , यञ्च अ- 

न्तरा मध्ये द्यावाप्रूथिवी द्यावाप्रथिन्योः अण्डकपाख्योः, 

इमे च द्यावापृथिवी, यद्भूतं यश्चानीतम् , `मवच्च वतेमानं 
स्वव्यापारस्थम् , भविष्यञ्च वतमानादूष्वकाङमावि लिङ्गग- 
म्यमू-यत्सर्वमेतदाचक्षते कथयन्त्यागमतः तत्सर्व द्वैतजातं 

यस्मिन्नेकी भवतीयथं;- तत् सूत्रसंजञं पूर्वोक्तं कस्मिन ओतं 

च प्रोतं च प्रथिवीधातुरिवाप्सु ॥ 

स होवाच यदूध्वं गार्मिं दिवो यद्- 
चाकषथिव्या यदन्तरा द्यावाण्राधिवी इमे 

यद्भूतं च भवच्च भाविष्यचचेत्या चक्षत आ 

कारा तद्ातं च प्रां चति ॥ ४॥ 

स होवाच इतरः--- हे गार्गि, यत् त्वयोक्तम् ‹ ऊर्ध्व 

दिवः ` इत्यादि, तत्सवेम- ग्रल्सूत्रमाचक्षते- तन् सूत्रम् , 
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आकारो तत् ओतं च प्रोतं च~ यदेतत् व्याज्रतं सूत्रात्मकं 

जगत् अव्याकृताकाशे अष््विव परथिवीधातुः, त्रिष्वपि 

काठ वतेते उत्पत्तौ स्थितौ छ्य च ॥ 

सा होवाच नमस्तञस्तु याज्ञवल्क्य 
यो म एतं व्यवोचोऽपरस्मै धारयस्वेति 
पृच्छ गार्गीति ॥५॥ 
पुनः सा होवाच; नमस्तेऽस्त्वि्यादिप्रभरस्य दुर्वच- 

त्वप्रदरछनाथम्; यः मे मम एतं प्रभं व्यवोचः विरोषेणा- 

पाङ्तवानसि ; एतस्य दुवेचत्वे कारणम्- सुजमेव ताव- 
दगम्यम् इतरैदुर्बाच्यम; किमुत तत , यस्मिन्नोतं च प्रोतं 
चेति; अतो नमोऽस्तु ते तुभ्यम; अपरस्मै द्वितीयाय 
प्रभाय घारयस ददीङुर अत्मानमिलयर्थः । प्रच्छ गार्मीति 

इतर आह ॥ 

सा होवाच यदूध्वं याज्ञवल्क्य दिवो 
यदवाक्पथिव्या यदन्तरा द्यावाप्रथिवी 
हम यद्भूतं च भवच्च भविष्यचेत्याचक्षने 
कस्मिशस्नदोनं च प्रोतं चाति ॥ दे ॥ 

व्याख्यातमन्यत् । सा हावाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्येत्या- 
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दिप्रः प्रतिवचनं च उक्तस्यैवाथस्यावधारणार्थं पुनरुच्यते ; 

न किंचिदपूैमथौन्तरमुच्यत ॥ 

स होवाच यदूध्वं गार्मिं दिवो यद्वा- 
कप्थिव्या यदन्तरा द्ावापरथिवी इम य- 

दतं च मवच् भविष्यच्ेत्याचक्षत आका- 

चा एव तदातं च प्रोत चति कस्मिन्ु ख- 

ट्वाकाडा ओतश्च प्रातश्चति ॥ ७॥ 

सर्वं यथोक्तं गार्य प्रसथुञ्चाय तमेव पूर्वो क्मथैमवधारि- 
तवान् आकाश्च एवेति याज्ञवस्क्यः । गाग्याह-- कस्मिन्नु 

खल्वाकाडा ओतश्च प्रोतश्चेति । आकाश्चमव तावत्काखत्र-. 

यातीतस्वात् दुरवाच्यम् , ततोऽपि कष्टतरम् अक्षरम् , य- 
स्मिन्नाकाश्चमोत च प्रोतं च, अतः अवाच्यम्- इति कृत्वा,. 

न प्रतिपद्यत सा अप्रतिपत्तिनौम नित्रहस्थानं तार्किकस- 

मये; अथ अवाच्यमपि वक्ष्यति, तथापि विप्रतिपत्तिनांम 

निग्रहस्थानम् ; विरुद्धा प्रतिपत्तिहि सां, यदवाच्यस्य वदं- 

नम ; अतो दुवैचनम प्रभं मन्यते गागं ॥ 

, स होवाचैते तदक्षरं गामि ब्राह्मणा 

अभिवदन्लयस्थूलमनण्वहसमदीधैमलो- 
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हितमसेहमच्छायमतमोाऽवाय्वनाकारा- 

मसङ्गमरसमगन्धमचश्चुष्कमभ्रोत्रमवा- 

गमनोाऽतजस्कमप्राणमसुखममाच्रमनन्त- 

रमबाद्यं न तदश्नाति किंचन न तद्- 

श्राति कश्चन ॥८॥ 
(~ ^ € 

तदोषद्वयमपि परिजिहीषन्नाह-- स होवाच यान्नव- 

स्क्यः; एतद्वै तत्, यत्पृष्टवलयसि- कस्मिज्ु खल्वाकाश 

ओतश्च प्रोतश्चेति; किं तत् £ अक्षरम्- यन्न क्षीयते न क्षर- 

तीति वा अक्षरम तदक्षरं हे गार्गि ब्राह्यणा ब्रह्मविदः 

अभिवदन्ति; ब्राह्मणाभिवदनकथनेन, नाहमवाच्यं वक्ष्यामि 

-न च न प्रतिपद्येयमित्येवं दोषद्वयं परिहरति । एवमपाज्ृते 

प्रभे. पुनगाग्योः प्रतिवचनं द्रष्टव्यम- ब्रूहि किं तदक्षरम् , 

-यद्वा्यणा अभिवदन्ति- इत्युक्त आह-- अस्थूल्म तत् 

स्थूखादन्यत् ; एवं तद्यणु- अनणु; अस्तु तहि हम्बम- 

अहूख्म् ; एवं तहं दीधेम्-नापि दीधेम् अदी्धम् ; एवमेते- 

धवु्भिः परिमाणप्रतिबेधैद्रेव्यधर्मः प्रतिषिद्धः, न द्रव्यं तद- 

क्षरमिलथेः। अस्तु तर्द लोहितो गुणः-ततोऽप्यन्यत् अरोाहि- 

तम् ; आभ्रेयो गुणो छोदितः ; मवतु त्चपां सेहनम-न असने 
हम ; अस्तु ताह छाया- सवंथापि अनिर्देहयत्वात् छायाया 
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अप्यन्यत् अच्छायम्; अस्तु तर्हिं तमः-अतमः; भवतु वा- 
युस्तर्दि- अवायुः ; भवेत्तद्योकाशम्- अनाकाङाम् ; भवतु 
तदि सङ्गात्मकं जतुवत्-असङ्गम् ; रसोऽस्तु तर्हि-अरसम् ; 
तथा गन्धोऽम्तु-अगन्धम् ; अस्तु तहिं चश्चुः-अचश्षुष्कम् , 
न हि चक्षुरस्य करणं विध्यते, अतोऽच्षुष्कम् , ° पश्यल- 
चक्षुः ' इति मन्त्रवर्णात् ; तथा अश्रोक्लम , ‹ स श्रणोयकर्णः ' 

इति ; भवतु तदहं वाक्-अवाक् ; तथा अमनः ; तथा अते- 

जस्कम अविद्यमानं तेजोऽस्य तत् अतेजस्कम्; न हि तेजः 

अग्न्यादिप्रकाशवत् अस्य विद्यते ; अप्राणम्- आध्यात्मिकों 

वायुः प्रतिषिध्यतेऽप्राणमिति ; खं तर्हिं द्वारं तत~ असु- 

खम् ; अमात्रमृ- मीयते येन तन्मात्रम् , अमात्रम् मात्रा- 

रूपं तश्र भवति, न तेन किंचिन्मीयते; अस्तु तदि च्छि- 
द्रवत्- अनन्तरम् नास्यान्तरमस्ति; संभवत्तर्हिं बहिस्तस्य- 

अबाह्यम् ; अस्तु तदहं भक्षयितृ तन- न तदश्नाति ईिं- 
चन; भवेत तहिं भक्ष्यं कस्यचित्- न तदभ्नाति कश्चन । 

स्वैविशेोषणरहितमिलयथेः । एकमेवाद्वितीयं हि तत~ केन 

कि विशिष्यते ॥ 

एतस्य वा अक्षरस्य परक्ञासने गार्भिं ` 
खयाचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत तख वा 
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अक्चरस्थ प्र्ासने गामि दयावाप्रथिव्यौ 

विधते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्ररा- 

सने गामि निमेषा सुहूतौ अहाराच्नाण्य- 

मासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति 

विधृतास्तिष्ठन्ल्येतख वा अक्षरस्य पररा- 

सने गा प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते 

श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां 
च दिकामन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन 

गार ददतो मनुष्याः प्रहाभसन्ति यज 

मानं देवा दर्वी पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥ 

अनेकनिरोषणभ्रतिषेधभ्रयासात् अस्तित्वं तावद्क्षरस्योप- 

गमितं श्रा; तथापि टोकबुद्धिमपेक्ष्य आशङ्कते यतः; 

अतोऽस्तित्वाय अनुमानं प्रमाणञ्ुषन्यस्यति- एतस्य वा 

अक्षरस्य । यदेतद धिगतमक्चरं सर्वान्तरं साक्षादपरोक्षाद्रह्य, 

य आत्मा अश्चनाय्यादिधमीतीतः, एतस्य वा अक्षरस्य प्रश्चा- 

सने-- यथा राज्ञः प्रशासने राज्यमस्फुटितं नियतं वतेते, 

एवमेतस्याक्षरस्य प्रदासने-- हे गाश सूर्याचन्द्रमसौ, 
सूयेश्च चन्द्रमाश्च सूयौचन्द्रमसो अहोरात्रयोर्खोकश्रदीपौ, 
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तादर्थ्येन प्रज्ञासित्रा ताभ्यां नि्वैलयैमानलोकभ्रयोजनविज्ञा- 

नवता निर्मितौ च, स्याताम्- साधारणसर्वप्राणिभ्रकाञ्चो- 

पकारकत्वात् लौकिकप्रदीपवत् । तस्मादस्ति तत्, येन 

विधृतौ ईश्वरौ स्वतन्त्रौ सन्तौ निर्भितौ तिष्ठतः नि- 

यतदेश्चकारनिमित्तादयास्तमयब्द्धक्षयाभ्यां वर्तेते; त- 

दस्ति एवमेतयोः प्रश्चाससिदर अक्षरम्, प्रदीपकववि- 

धारयिकरवत् । एतस्य वा अक्षरस्य प्रक्ञासने गार्गि द्यावाप्र- 

थिव्यौ- चौश्च प्रथिवी च सावयवत्वात् स्फुटनस्वभावे अपि 
सत्यौ गुरुत्वात्पतनस्वभावे संयुक्ततवाद्धियोगस्वभवे चेतना- 

वद्भिमानिदेवताधिष्ठितत्व।त्स्वतन्त्रे अपि-एतस्याक्षरस्य भ- 

शासने वर्तेते विधृते, तिष्ठतः; एतद्धि अश्रं सवेञ्यव- 

स्थासेतुः सवैमयौदाविधरणम् ; अतो नास्याक्षरस्य प्रशासनं 

द्ावाप्रथिव्यावतिक्रामतः; तस्मात् सिद्धमस्यास्तिस्वमक्षर- 

स्य ¡ अन्यभिचारि हि तदङ्गम् , यत व्यावाप्रथिञ्यौ नियते 

वर्तेते; चेतनावन्तं प्रशासितारमसंसारिणमन्तरेण नैतद्यु- 

क्तम, ‹येन दयौरुध्रा प्रथिवी च दृढा ' इति मन्त्रवर्णात् । 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन गार्गि, निमेषाः मुहूतोः इल्येते 

कालावयवाः सर्वेस्यातीतानागतवतंमानद्य जनिमतः कठ- 

यितारः-- यथा छोके प्रभुणा नियतो गणकः सर्व॑म् आयं 
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व्ययं च अप्रमत्तो गणयति, तथा प्रयुस्थानीय एषां का- 

ावयवानां नियन्ता । तथा प्राच्यः प्रागच्नाः पृवेदिग्ग- 

मनाः नथः स्यन्दन्ते स्रवन्ति, श्चेतेभ्यः हिमवदादिभ्यः 

पर्वतेभ्यः गिरिभ्यः, गङ्गाद्या नद्यः- ताश्च यथा प्रवर्तिता 

एव नियताः प्रवतैन्ते, अन्यथापि प्रवर्षितुसुत्सहन्यः ; तदे- 

तदङ्गं प्रशास्तुः । प्रतीच्योऽन्या; प्रतीचीं दिक्शमच्चन्ति 

सिन्ध्वाद्या नद्यः; अन्याश्च यां यां दिशमनुप्रबृत्ताः; तां तां 

न व्यभिचरन्ति; तच्च ङ्गम् । किंच ददतः हिरण्यादी- 

न्रयच्छतः आत्मपीडां कुवैतोऽपि प्रमाणज्ञा अपि मनु- 

ष्याः प्रशंसन्ति; तत्र यश्च॒ दीयते, ये च ददति, वे 

च प्रतिगृह्णन्ति, तेषामिहेव समागमो विख्यश्च अन्व- 

क्षो दृश्यते; अदृष्टस्तु परः समागमः; तथापि मनु- 

ष्या ददतां दनफडेन संयोगं पटरयन्तः प्रमाणज्ञतया 

प्रशंसन्ति; तच्च, करमफठेन संयोजयितरि कतुः- 

कमंफटविभागज्ञे प्रशञास्तरि असति, न स्यात, दानक्रि- 

यायाः प्रल्यक्षविनाशित्वात्त ; तस्मादस्ति दानकतृणां फटेन 

संयोजयिता । अपूवेमिति वेत्त, न, तत्सद्भावे प्रमाणानु- 
पपत्तः । प्रश्ास्तुरपीति चेत , न, आगमतात्पर्यस्य सिद्ध- 

त्वात् ; अवोचाम दहि आगमस्य वस्तुपरत्वम् । किंचान्यत- 
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अपू्ैकल्पनायां च अथौपत्तेः क्षयः, अन्यथैवोपपत्तः, से- 
वाफङस्य सेग्यास्पराप्रिदशनान् ; सेवायाश्च क्रियात्वात् त- 

` स्सामान्याच्च यागद्नहोमादीनां सेष्यात् ्ररादेः टभ्राति- 

रुपपद्यते । दृष्टक्रियाधर्मसामथ्यैमपरि्यज्यैव फलभ्रामिकल्प- 
नोपपत्तौ दष्टक्रियाधर्मसामथ्यंपरिल्यागो न न्याय्यः । कल्प- 

नाधिक्याच्च-~ इरः कर्प्यः, अपृत्रै वा; तत्र क्रियायाश्च 

स्वभावः सेव्यात्फलधराप्निः दष्टा, न त्वपूबोन; न च अपूर्व 
दृष्टम , तत्र अपूवैमदृष्ं कस्पयितन्यम् , तस्य च फङदातृत्वे 

सामथ्येम , सामर्थ्ये च सति दानं च अभ्यधिकमिति; इह 

तु ₹ई्वरस्य सेव्यस्य सद्भावमात्रं करप्यम , न तु फर्दान- 

सामर्थ्य दातृत्वं च, सेव्यात्फछप्रापनिदशनातत । अनुमानं च 

दर्शितम्- दयावाप्रथिव्यौ विधृते तिष्ठतः इत्यादि । तथा 

च यजमानं देवाः इंश्वराः मन्तो जीवनार्थेऽनुगताः चर्पुरो- 

डाशा्युपजीवनप्रयोजनेन, अन्यथापि जी बितुसुत्सहन्तः कृ- 

पणां दीनां वृत्तिमाश्रिय स्िताः- तद्ध प्रशस्तुः प्रश्ास- 

नात्म्यात् । तथा पितरोऽपि तदथेम् , दर्बाम् दवींहोमम 

अन्वायत्ता अनुगता इत्यथः ममान सवेमन्यन ॥ 

यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वास्मिं्ो- 

के जुहोति यजते तपस्तप्यते बहनि वषे- 



४५० बृहद्रण्यकोपनिषद्ध ष्ये (त्रा. ८. 

सहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति योषा. 

एतदक्षरं गाग्यविदिल्वास्माह्योकात्पेति 

स करूपणोऽथ य एतदक्षरं माभि विदिः 

ल्वाम्माष्ोकात्पेति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥ 

इतश्चास्ति तदक्षरम् , यस्मात् तदज्ञाने नियता मंसारा- 

पत्तिः ; भवितव्यं तु तेन, यद्विज्ञानान् तद्धिच्छदः, न्या- 

योपपन्तेः । ननु क्रियात एव तद्धिच्छित्तिः स्यादिति चत्, 

न-- योवा एतदक्षरं हे गाशि अविदित्वा अविज्ञाय अ- 

स्मिन कोके जुहोति यजते तपस्तप्यते यद्यपि बद्ूनि वर्ष 

सह्चाणि, अन्तवदेवास्य तत्फलं भवति, तत्फल्ोपभो- 

गान्ते क्षीयन्त एवास्य कमीणि ।" अपि च यद्वज्ञाना- 

त्कापण्यालययः संसारविच्छेदः, यद्विज्ञानाभावाच्च कमै- 

करत् कृपणः कतफलस्थैवोपभोक्ता जननमरणप्रबन्धारूढः 

संसरति- तदस्ति अक्षरं प्रश्षासिक; तदेतदुच्यत--या वा, 

एतदक्षरं गाग्यविदित्वास्माह्नोकात्मरैति स कृपणः, पणक्रीत 

इव दासादिः । अथ य एतदक्षरं गामि विदित्वा अम्मा 

ह्ाकालपैति स ब्रह्मणः ॥ 

अग्रदहनप्रकाशकत्ववत म्वाभाविकमसम्य प्ररास्तृत्वप 

अचेतनस्वैवेयत आह-- 
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तद्वा एतदक्षरं गाग्यैदष्टं द्रष्रश्चुत५ 
आओच्रमतं मन्रविज्ञातं विज्ञातु नान्यदतो- 

ऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति ओतु नान्यद- 

तलोऽस्ति मन्त् नान्यदतोऽस्ति विन्ञाचर- 

तस्मिन्नु सवल्वक्षरे गाग्यौकाह् ओत 
प्रोतश्चेति ॥ ११॥ 

तद्वा एतदक्षरं गामे अष्टम्, न केनचिदृष्टम् , अवि. 

षयत्वात् स्वयं तु दरश दृष्िस्वरूपत्वात् । तथा अश्रुतं श्रोत्रा 

विषयत्वात् , स्वयं श्रोतृ श्र॒तिसखवरूपत्वान् । तथा अमतं मनसो- 

ऽविषयत्वात , स्वयं मन्त मतिस्वरूपत्वात । तथा अविज्ञातं 

बुद्धेरविषयत्वान , स्वयं विज्ञातृ विज्ञानस्वरूपत्वात् । किं च 

नान्यत् अतः अस्मादक्नरात अस्ि- नासि किंचिद्र 

दशेनक्रियाकवै ; एतदेवाश्चरं दशंनक्रियाकठै सवत । तथा 

नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ; तदेवाक्षरं श्रोत सबन्र | नान्यदतोऽ- 

स्ति मन्तृ; तदेवाक्षरं मन्तृ सवत्र सवेमनो द्वारेण । नान्यद् - 

तोऽम्ति विज्ञात विज्ञानक्रियाकवै, तदेवाक्षरं स्ैवुदधिद्रारेण 

विज्ञानक्रियाकचे, नाचेतनं प्रधानम् अन्यद्वा । एतस्मिन 

खल्वक्षरे गाग्यका्च ओतश्च प्रोतश्चेति । यदेव साक्षादप- 
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रेक्चाद्भह्य, य अत्मा सवौन्तरः अशनायादिसंसारधमातीतः, 

यस्मिन्नाकाश ओतश्च भोतश्च- एषा परा काठ, एषा परा 

गतिः, एतत्परं ब्रह्म, एतस्प्रथिव्यादेराकाश्चान्तस्य सल्यस्य 

सलयम् ॥ 

सा हावाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तद्व 

बहूुमन्येध्वं यदस्मान्नमस्कारेण सुच्येध्वं 

न वै जातु युष्माकमिमं कथिद्रह्योद्ये ज 

तति ततो ह वाचक्रव्युपरराम ॥ १२ ॥ 

इति अष्टमं ब्राह्मणम् ॥ । 

सा होवाच-- ह ब्राह्यणा भगृवन्तः श्णुत मदीय 

वचः ; तदेव बहुमन्येध्वम् ; किं तत १ यद्स्मात् याज्ञवल्क्यात् 

नमस्कारण मुच्येध्वम् अस्मै नमस्कारं कृत्वा, तद्व बहु- 

मन्यध्वमिययर्थः ; जयस्त्वस्य मनसापि नाशंसनीयः, किमुत 

कार्यतः; कस्मान टन वै युष्माकं मध्ये जातु कदाचिदपि 

इमं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मोद्यं प्रति जेता । प्रश्नौ चेन्मह्यं वक्ष्यति, 

न वै जेता भविता- इति पूवमेव मया प्रतिज्ञातम् ; अद्यापि 

ममायमेव निश्चयः- ब्रह्मोद्यं प्रति एतत्तुल्यो न कश्िद्धि- 

दयत इति । तता ह वाचक्तव्युपरराम ॥ 
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अत्र अन्तयौमित्राह्मणे एतदुक्तम्- यं प्रथिवी न वेद, 

यं सबौणि भूतानि न बिदुरिति च, यमन्तयोमिणं न 

विदुः, ये च न विदुः, यश्च तदक्षरं दहेनादिक्रियाकरत्वेन 

सर्वेषां चेतनाधातुरि्युक्तम्- कस्तु एषां विशेषः, किं वा 

सामान्यमिति । तत्र केचिदाचक्षते--परस्य महाससुद्रस्था- 

नीयस्य ब्रह्मणः अक्षरस्य अप्रचछितखरूपस्य इषल बङ्िता- 

वस्था अन्तर्यामी ; अलन्तप्रचटितावस्था क्षेत्रज्ञः, यः तं न 

वेद् अन्तयामिणम् ; तथा अन्याः पच्वावस्थाः परिकल्पय- 

, न्ति; तथा अष्टावस्था ब्रह्मणो भवन्तीत्ति वदन्ति । अन्ये 

अक्षरस्य शक्तय एता इति वदन्ति, अनन्तदक्तिमदक्षरमिति 

च । अन्ये तु अक्षरस्य विकारा इति बदन्ति । अवस्थाश्चक्ती 

तावन्नोपपयेते, अक्षरख अश्लनायादिर्सारधमातीतत्वश्ुतेः; 

न हि अशनायाद्यतीतत्वम् अरानायादिघर्मवदबस्थावत्त्वं च 

एकस्य युगपदुपपद्यते ; तथा शक्तिमत्त्वं च । विकारावयव- 

त्वे च दोषाः प्रदर्िताश्चतुर्थे । तस्मात् एता असलयाः सवाः 

कस्पनाः । कस्तं मेद एषाम् १ उपाधिकृत इति त्रूमः; न 

स्वत एषां भदः अभेदो वा, सैन्धवघनवत् प्ज्ञानघनैकरसस्वा- 

भाग्यात् , ‹ अपूवैमनपरमनन्तरमबाह्यम् '  भयमत्मा ब्रह्म ' 

इति च श्रुतेः- ' सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ' इति च आथवणे । 
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तस्मात् निरुपाधिकस्य आत्मनो निरूपाख्यत्वात् निर्विंशेषत्वा- 

त् एकत्वाच्च "नेति नेति' इति व्यपदेशो भवति; अविद्याकाम- 

कमेविशिष्टकायेकरणेपाधिः आत्मा संसारी जीव उच्यते; नि- 

लनिरतिशयज्ञानशक्स्युपाधिः आत्मा अन्तयांमी ईश्वर उच्य- 

ते; स एव निरुपाधिः केवर: शुद्धः स्वेन स्वभावेन अक्षरं 

पर उच्यते । तथा हिरण्यगमभव्याकृतदेवताजातिपिण्डमनु- 
प्यत्ियेकप्रेतादिकायेकरणोपाधिभिविशिष्टः तदाखूयः तद्रूपो 

भवति । तथा ` तदेजति तन्नैजति ' इति व्याख्यातम् । 

तथा ' एष त आत्मा ' “ एष सवभूतान्तरात्मा ' ‹ एष सर्वे- 
घ भूतषु गूढः ' ‹ तत्त्वमसि" ' अहमेवेदं सर्वम् ̀  ‹ आन्न. 
वेदं सवम ̀ “ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इयादिश्रुतयो न बि- 
रुभ्यन्ते । कल्पनान्तरेषु एताः श्रुतयो न गच्छन्ति । त- 
स्मात् उपाधिभेदेनैव एषां मेद्, नान्यथा, ‹ एकमेवाद्धि- 
तीयम् ' इत्यवधारणात्सर्वोपनिषस्सु ॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य अष्टमं ब्राह्मणम् ॥ 

< 



नवम ब्राह्मणम् ॥ 

अथ दैनं विदग्धः शाकस्य: पप्रच्छ । प्रथिव्यादीनां 

स्ष्मतारतम्यक्रमेण पूेस्य पूरवेस्य उत्तरस्मन्रुत्तरस्मिन् ओ- 
तभ्रोतभावं कथयन् सर्वान्तरं ब्रह्म प्रकाशितवान्; तस्य च 

ब्रह्मणो भ्याकृतविषये सूत्रभेदेषु नियन्तृत्वसुक्तम्-- व्याज्- 

तविषये व्यक्ततरं लिङ्गमिति । तस्यैव ब्रह्मणः साक्षादपरो- 

क्षते नियन्तव्यदेवतामेदसंकोचविकासद्रारेणाधिगन्तव्ये 

इति तदै जाकल्यत्राह्मणमारमभ्यत-- 

अथ हैनं विदग्धः हाकल्य पप्रच्छ 

कति दवा याच्चवल्क्योति स हैतयैव नि- 

विदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य नि 

विश्युच्यन्ते चय ची च दाता यञ्च 

जी च सहस्रलयोमिति होवाच कलेव 

देवा याज्ञवल्क्येति तयाक्चिश्कादिल्योमि 

ति होवाच कलव देवा याज्ञवल्क्येति 

घडिलयामिति होवाच कलेव देवा याज्ञ- 

चल्क्येति च्य इत्योमिति हावाच कल्यव 



४५६ बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये ब्रा. ९. 

देषा याज्ञवल्क्येति दाविव्योमिति हा- 

वाच कलेव देवा याज्ञवल्क्येलयध्यध 

इत्योमिति होवाच कल्यव देवा याज्ञव 

ल्क्येदेक इत्योमिति दोवाच कतमे ते 

अयश्च च्रीच दाता ्रयञ्च त्री च सहः 

सेति ॥ १॥ 

अथ हैनं विदग्ध इति नामतः, शकरस्यापलयं शाकल्यः, 

पप्रच्छ-- कतिसंख्याका देवाः हे याज्ञवस्क्येति। स याज्ञ- 

वस्क्यः, ह किङ, एतयैव वक्ष्यमाणया निविद् प्रतिपेदे 

संख्याम् , यां संख्यां प्ष्टवान् शाकल्यः ; यावन्तः यावत्स- 

ख्याका देवाः वैश्चदेवस्य शस्यस्य निविदि- निविन्नाम देव- 

तासंख्यावाचकानि मन्रपदानि कानिचिद्रै्रदेवे शख शस्य- 

न्ते, तानि निवित्सज्ञकानि; तस्यां निविदि यान्तो द्वाः 

श्रूयन्ते, तावन्तो देवा इति । का पुनः सा निविदिति 

तानि निवित्पदानि प्रदहयैन्त-- त्रयश्च बी च शता- 

त्रयश्च देवाः, देवानां त्री च त्रीणि च शतानि; 

पुनरप्येवं त्रयश्च, त्री च सहसा सहस्राणि--- एतावन्तो 

देवा इति । शाकल्योऽपि ओमिति होवाच । एवमेषां मध्यमा 
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सख्या सम्यक्तया ज्ञाता ; पुनस्तेषामेव देवानां संकोचविषयां 

संख्यां परच्छति-- कल्येव देवा याज्ञवस्क्येति ; त्रयञ्खिहात् , 

षट्, त्रयः, द्वौ, अभ्यधैः, एकः- इति । देवतासंकोचवि- 

कासविषयां संख्यां प्रष्ठा पुनः संख्येयस्वरूपं प्रच्छति-- 

कतमे ते त्रयश्च घ्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेति ॥ 

स होवाच महिमान एवैषामेते तथ- 

ङात्तवेव देवा इति कतम ते रयि. 

&्चादिल्यष्टौ वसव एकादा रुद्रा द्वाद्- 

रादित्यास्त एकलिशशादिन्द्रञ्चैव प्रजाप- 

तिश लयस्िधडाविति॥२॥ 

स होवाच इतरः-- महिमानः विभूतयः, एषां त्रयस्तरि- 

शतः देवानाम् , एते त्रयश्च त्री च शतेलयादयः ; परमाथ - 

तस्तु त्रयशिशत्वव देवा इति । कतमे ते त्रयसिशदित्यु- 
च्यते-- अष्टौ वसवः, एकादश्च रुद्राः, द्वादश आदियाः- 

ते एकत्रिंशत् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च चयिक्चाविति त्रयस्त्रि 

शतः पूरणौ ॥ 

कतमे वसव इत्यभ्रिश्च एथिवी च वा 

युञान्तरिश्षं चादिल्यश्च योश्च चन्द्रमा 
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नक्षत्राणि चेते बसव एतेषु दीद « सवे ९ 
हितमिति तस्माद्वसव इति ॥ ३ ॥ 

कतमे वसव इति तेषां स्वरूपं प्रयेकं प्रच्छथते ; अश्भिश्च 

पृथिवी चेति- अग्न्याद्या नक्षत्रान्ता एते वसवः-- प्रा 

णिनां कर्मफङाश्रयत्वेन कायकरणसंघातख्पेण तज्ञिवासत्वेन 

च विपरिणमन्तः जगदिदं सर्व॑ वासयन्ति वसन्ति च; 

ते यस्माद्वासयन्ति तस्माद्रसव इति ॥ 

कलमे र्द्रा इति दकम पुरुष प्राणा 

आत्मैकादक्ास्ते यद्ास्माच्छरीरान्मल्यौ- 

दुत्कामन्लयथ रादयन्ति तद्यद्रोदयन्ति 

लस्माद्रद्रा इति ॥ ४ ॥ 

कतमे रुद्रा इति । दा इमे पुरुष, कमबुद्धीन्द्रियाणि 

प्राणाः, आत्मा मनः एकादश्चः- एकादशानां पूरणः ; 

ते एत प्राणाः यदा अस्माच्छरीरात मद्यान् प्राणिनां क्म- 

फलोपभोगक्नये उत्करामन्ति-- अथ तदा गोदयन्ति तत्स- 

बन्धिनः । तत तत्र यम्माद्रोदयन्ति ते संबन्धिनः, तस्मान 

रद्रा इति ॥ 

कलम आदित्या हति द्वाद वै मासाः 
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संवत्सरस्यैत आदित्या एते हीद< स्व 
माददाना यन्ति ते यदिद सवैमाददाना 
यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ 

कतम आदिव्या इति । द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य 

कार्ख् अवयवाः प्रसिद्धाः, एते आदिलयाः; कथम् ? एते 

हि यस्मात् पुनः पुन. परिवतैमानाः प्राणिनामायूंषि कमे- 

फं च आददानाः गृह्णन्तः उपाददृतः यन्ति गच्छन्ति- 

ते यत् यस्मान एवम इदं सवेमाददाना यन्ति, तस्मादा- 

दिया इति ॥ 

कतम इन्द्रः कनमः प्रजापतिरिति 

स्तन यित्नुरबेनद्रा यज्ञः प्रजापतिरिति क- 

तमः स्तनयित्ुरिल्यद्ानिरिति कतमो 

यज्ञ हाति पठाव इति ॥ द ॥ 
(~ ^ [$ न 

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति, स्तनयिल्नुरेबेन्द्री 

यज्ञः प्रजापतिरिति, कतमः स्तनयित्नुरियशनिरिति । अ- 

कनि; वजरं वीर्य बलम, यत् प्राणिनः प्रमापयत्ति, स 

इन्द्रः; इन्द्रस्य हि तन कर्म । कतमो यज्ञ॒ इति पशवः 

इति- यज्ञ्य हि साधनानि पश्वः; यज्ञस्यारूपत्वात् पज्ु- 

साघनाश्रयत्वाज्च पश्चवो यज्ञ इत्युच्यते ॥ 
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कतमे षडिव्यभ्चिश्च एथिवी च वायु 

आन्तरिकं च आदिव्यश्च द्यौश्चैते षडते 

हीद५ सवे षडिति ॥ ७ ॥ 

कतमे षडिति । त॒ एव॒ अग्न्यादया वदुत्ेन पठिताः 

चन्द्रमसं नक्षब्लाणि च चजैयित्वा षड्मवन्ति- षट्संख्या- 

विशिष्टाः । एते हि यस्मात् , त्रयिश्नदादि यदुक्तम् इदं 

सर्वम् , एत एव षड्भवन्ति; सर्वो हि वस्वादिविस्तर 

एतेष्वेव षटसु अन्तभेवतीयथेः ॥ 

कतम ने चरथो देवा इतीम एव त्यो 

लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति कतमौ 
नौ ढौ देवाविल्यन्नं चैव प्राणश्चेति कत. 

मोाऽध्यधे इति योऽयं पवत इति ॥ ८ ॥ 

कतमे ते बयो देवा इति; इम एव ब्रया लोका इति-- 

प्रथिवीमभ्चं च एकीकृ एको देवः, अन्तरिक्षं वायुं च 
एकीकृय द्वितीयः, दिवसादिव्यं च एकीकृ वृतीयः- ते 

एव त्रयो देवा इति । एषु, हि यस्मात् , त्रिषु देवेषु 

सरवे देवा अन्तभेवन्ति, तेन एत एव देवाख्लयः- इयेष नै- 
रुक्तानां केषांचित्पक्षः । कतमौ तौ द्वौ देवाविति-- अन्नं 
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चैव प्राणश्च एतौ दवौ देवौ ; अनयोः सर्वेषायुक्तानामन्तमौ- 
वः । कतमोऽभ्यधै इति- योऽयं पवते बायुः ॥ 

त दाहुयैदयमक इवैव पवतेऽथ कथम- 

ध्ये इनि यदस्मिन्निद् ९ स्वै मध्यान्त 
नाध्यधे हति कतम एको देव इति प्राण 
इति स ब्रह्म यदिव्याचक्षते ॥ ९॥ 

तत् तत्र आहुः चोदयन्ति- यदयं वायुः एक इवैव एक 

एव पवते ; अथ कथमभ्यधे इति । यत् अस्मिन् इदं स्वैम- 

ध्या प्रोत्-अस्मिन्वायौ सति इदं सर्वमध्यार््रोत्-अधि ऋरद्धि 

प्राप्रोत्ति-तेनाध्यधे इति,। कतम एको देव इति, भ्राण इति । स 

प्राणो ब्रह्म-सवेदेवातंमकत्वान्महद्भक्य, तेन स ब्रह्म लदिल्या- 

चक्षते- यदिति तद्भद्याचक्षते परोश्वाभिधायकेन शब्देन । 

देवानामेतत् एकत्वं नानात्वं च--अनन्तानां देवानां निवि- 

त्संख्याविचिष्टेष्वन्तभौवः ; तेषामपि तयिकशचदादिपूत्तरोत्त- 

रेषु यावदेकस्मिन्प्राणे ; प्राणस्यैव चैकस्य सवैः अनन्तसं- 

ख्यातो विस्तरः । एवमेकश्च अनन्तश्च अवान्तरसंख्यावि- 

शिष्टश्च प्राण एव । तच्र च देवस्यैकस्य नामरूपकमेगुणश- 

क्तिभेदः अधिकारभेदात ॥ 
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इदानीं तस्यैव श्राणस्य ब्रह्मणः पुनरष्टधा भेद उपदि- 
इ्यते-- 

परथिव्येव यस्यायतनमच्चिलोको भना- 

ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विात्स वैस्यात्मनः 
परायण५स वै वेदिता स्यात् । याज्ञव- 

ल्क्य वेद वाः अहं तं पुरुष सैस्या- 
त्मनः परायणं यमात्थ य एवाय रा- 

रीरः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य 
का देवतलयस्तमिति हावाच॥ १०॥ 

् प्रथिग्येव यस्य देवस्य आयतनम् आश्रयः; अभिर्वौको 
यस्य- छोकयलयनेनेति लोकः, परयतीति- अभ्मिना पश्यती. 
यथः ; मनोज्योतिः- मनसा ज्योतिषा संकल्पविकल्पादि- 
कार्यं करोति यः, सोऽयं मनोज्योतिः; प्रथिवीशरीरः 
अभिदशेनः मनसा संकल्पयिता प्रथिग्यभिमानी कार्यकर. 
णस्षषातवान्देव इत्यथैः । य एनं विरिष्टं वै तं पुरुषं [व- 
दयात् विजानीयात् , सवस्य अत्मनः आध्याटिमिकम्य का- 
येकरणसंघातस्य आत्मनः परमयनम् पर आश्रयः तं 
परायणम् मातृज्ेन त्वज्ांसरुधिररूपेण श्ेच्रम्थानीयेन 
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बीजसख्थानीयस्य पितृजस्य अस्थिमज्ञाञ्युक्ररूपस्य परम् अय- 

नम् , करणात्मनश्च--स वै बेदिता स्यात्; य एतदेवं वेत्ति 

सवै वेदिता पण्डितः स्यादिल्यभिप्रायः । याज्ञवस्क्य त्वं 

तमजानन्नेव पण्डिताभिमानीलयभिप्रायः । यदि तद्विज्ञाने 

पाण्डिल्यं कम्यते, वेद वरै अहं तं पुरुषम्-सर्वस्य आत्मनः 

परायणं यमात्थ यं कथयस्ि- तमहं वेद । तत्र ाकल्य- 

स्य वचनं द्रष्व्यम्- यदि त्वं वेत्थ तं पुरुषम् , रषि किंवि- 

शषणोऽमौ । शृणु, यद्विक्ेषणः मः-- य एवायं चारीरः- 
पाथिवांशे इारीरे भवः शारीरः मावृजकोशत्रयलूप इलय- 

थः; स एष देवः) यस्तया पष्टः, हे शाकल्य; किंतु 

अस्ति तत्र वक्तव्यं विशेषणान्तरम् ; तत् वदैव प्ृच्छरैवेलयथः, 

ह साकल्य । स एवं भक्षोभितोऽमषेवकश्षग आह, तोत्रार्दित 

इव गजः-- तस्य देवस्य शारीरस्य का देवता- यस्मा- 

निष्पद्यते, य: (सा तस्य देवता" इदयस्मिन्भ्रकरणे विव- 

क्षितः; अगरतभिति होवाच- अमृतमिति यो भुक्तस्यान्नस्य 

रसः मातृजस्य छोहितस्य निष्पत्तिहेतुः ; तस्माद्धि अन्नर- 

साह्ाहितं निष्पद्यते खियां श्रितम्; ततश्च लोहितमयं चा 

रीर बीजाश्रयम् । समानमन्यत् ॥ 

काम एव यस्यायतन< हृदय लोको 
8. 8. ८.11. 8 
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मनो ज्योतिर्यो पै तं पुरुषं विद्यात्स. 
स्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यात् 
याज्ञवल्क्य वेद् वा अहं तं पुरुष सवै- 
स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं 

काममयः पुरुषः स॒ एष वदैव हाकल्य 
तस्य का देवतेति ख्य इति होवाच ॥ 

काम एव यस्यायतनम् । ख्लीग्यतिकराभिलाषः कामः 

कामशरीर इत्यथः । हृदयं रोकः, हृदयेन बुद्धथा पश्यति । 
य एवायं काममयः पुरुषः अभ्यात्ममपि काममय एव, 

तस्य का देवतेति-खिय इति होवाच; खरीतो हि कामस्य 
दी्रिजौयते ॥ ^ 

रूपाण्येव यखायतनं चक्का मनो- 
ज्योतियों वे तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यात्मनः 
परायण स॒वे वेदिता स्यात् । यान्ञव- 
ल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष स्ैखात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः 
स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति 
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सल्यमिति होवाच ॥ १२॥ 
४ रूपाण्येव यद्यायतनम । रूपाणि शु्कृष्णादीनि । य 

एवासावादिये पुरुषः- सर्वेषां हि रूपाणां विशिष्टं कायेमा- 

दिये पुरुषः, तस्य का दवतेति- सत्यमिति होवाच ; सलय- 

मिति चक्षुरुच्यते; चश्चुषो हि अध्यात्मत आदित्यस्याधिदैव - 

तशय निष्पत्तिः ॥ | 

आकाश एव यस्याथतन ओरल लो- 

को मनोज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात्सवै- 
खात्मनः परायण५ सवे वेदिता खात्। 

याज्ञवल्क्य वेद् वा अहं तं पुरुष सबे- 
स्यात्मनः परघ्यणं यमात्थ य एवाय 

ओतः प्रानिश्चुत्कः पुरुषः स एष वदैव 

कल्य तस्य का देवतेति दिशा इति 

होवाच ॥ १३॥ 
आकाश्च एव यखायतनम् । य एवायं श्रोत्रे भवः श्रोत्रः, 

तन्नापि प्रतिश्रवणवेखायां विक्षतो भवतीति प्रातिश्चुत्कः, 
तस्य का देवतेति- दिद इति होवाच; दिग्भ्यो ह्यसौ आ- 

ध्यात्मिको निष्पद्यते ॥ 
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तम एव यस्यायतन हृद्यं लोको 

मनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्स्ै- 
स्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्या- ` 

त् । याज्ञवल्क्य वद् वा अहं तं पुरुष 
 सषेस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं 
छायामयः पुरुषः स एष वदेव राकल्य ` 

लस्य का देवतेति सृत्युरिति होवाच ॥ 

तम एव यस्यायतनम् । तम इति आवैराद्न्धकारः 
परिगरह्यते ; अध्यास्मं छायामयः अज्ञानमयः पुरुषः ; तस्य 

का देवतेति- सृत्युरिति होवाच; मृल्युरधिदैवतं तम्य नि- 
ध्पात्तकारणम् ॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुलोको म- 
नोल्योतिर्यो वै तं पुरुषं वियात्सर्वस्या- 
त्मनः परायण सवे वेदिता स्यात् । 
याज्ञवल्क्यस्य वेद् वा अहं तं पुरुष 
सवंस्यात्मनः परायणं यमात्थ य णएवा- 
यमाद्शं पुरुषः स एष वदैव शाकल्य. .: 
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तस्य का देवतेलयसुरिति दोवाच ॥ १५ ॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनम् । पूर्वं स्राधारणानि रूपाण्युक्तानि 

इह तु प्रका्ञकानि विशिष्टानि रूपाणि गृह्यन्ते ; रूपाय- 

तनस्य देवस्य विदहोषायतने प्रतिबिम्बाधारमादञ्चादि; तस्य 

का देवतेति- असुरिति होवाच ; तस्य प्रतिबिम्बास्यस्य 

पुरुषस्य निष्पत्तिः असो; प्राणात् ॥ 

आप एव यस्यायतन ९ हृदयं लोको 

मनोज्योतिर्यो वै लं पुरुषं विद्यात्सवेस्या- 
.. त्मनः परायणस् स वै वेदिता स्यात्| 

, याज्ञवल्कय वेद्, वा अहं तं पुरुष सवैर 

स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु ` 

पुरुषः स एष वदैव राकल्य तख का 

देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६॥ 

आप एव यस्य आयतनम् । साधारणाः सवौ आप 

आयतनम्; वापीकूपतडागाद्याश्रयासु अप्सु विशेषावस्थानम्; 

तस्य का दवतति, वरण इति-- वरशेणात् संघातकश्रयैः 

अध्यात्मम् आप एव वाप्याद्यपां निष्पत्तिकारणम् ॥ 
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रेत एव .यस्यायतन ९ हृदयं लाका 

मनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सवै- 
स्थात्मनः परायण स.वे वेदिता स्या- . 
त्। याज्ञवल्क्य वेद् वा अहं तं पुरुष. 

सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं 
पुत्रमयः पुरुषः स एष वदेव काकस्य ` 
तस्य का देवतति प्रजापतिरिति. हो 

वाच ॥ १७ ॥ 

रेत एव यस्यायतनम् ; य एवायं पुत्रमयः विशेषायतनं 

रेतआयतनस्य- पुत्रमय इति च जअस्थिमल्ञाश्ुक्राण पितु- 

जोतानि; तस्य का देवतेति, प्रजापतिरिति होवाच-- 

प्रजापतिः पितोच्यते, पिरतो हिं पुत्नस्योत्पत्तिः ॥ | 

शाकल्येति होचाच यान्ञवल्क्यस्त्वा ९ 
खिदिमे ब्राह्मणा अङ्गारावक्षयणमक्रतार 
इति ॥ १८ ॥ 

श ् @\ भ (९. श अष्टटषा देवलाकपुरुषभेदन लिधा त्रिधा आत्मान प्रवि- 
भ्य अवसित एकैको देवः प्राणमेद् एव उपासना व्य- 
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पदिष्टः ; अघुना दिग्विमागेन पञ्चधा प्रविभक्तस्य आलन्यु- 

पसंहारार्थम् आह ; तूष्णीभूतं शाकस्य याज्ञवल्क्यो प्रहेणव 
आवेशयन्नाह-- शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यः; लां 

खिदिति वितर्के, इमे नूनं ब्राह्मणाः, अङ्गारावक्षयणम् 

अङ्गाराः अवक्षीयन्ते यस्मिन् संदंश्ञादौ तत् अङ्गारावक्षय- 

णम्- तत् नूनं त्वाम् अक्रत कृतवन्तः ब्राह्मणाः, तवं तु 

तन्न बुध्यसे मात्मानं मया दह्यमानमियभिष्रायः ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच हाकल्य य- 

दिदं कुरुपश्चाटानां ब्राह्मणानल्यवादीः 

किं ब्रह्म विद्वानिति दिरो वद सदेवाः 

सप्रतिछठा इति यदिकोा वेत्थ सदेवाः 

सप्रतिष्ठाः ॥ १९ ॥ 

याज्ञवल्क्येति हावाच शाकस्यः-- यदिदं कुरुपशच्चा- 

कानां ब्राह्मणान् अल्यवादीः अस्युक्तवानसि- स्वयं भीता- 

स्त्वामङ्गारावक्षयणं कृतवन्त इति--- किं ब्रह्म बिद्वान्सन् 

एवमधिध्िपसि ब्राह्मणान् । याज्ञवल्क्य आह ~ ब्रह्मविज्ञानं 

तावदिदं मम; किं तत्? दिशो वेद दिग्विषयं विज्ञानं 

जाने; तच्च न केवरं दिश॒ एव, सदेवाः देवैः सह दिगथि- 
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छठातृभिः, किंच सप्रतिष्ठाः प्रतिष्ठामिश्च सह । इतर आह्- 

यत् यदि दिको वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठा इति, सफलं यदि 

विज्ञानं त्वया प्रतिज्ञातम् ॥ 

किंद्वतोऽस्थां प्राच्यां दिडयसीलया- 

दिव्यदेवत हति स आदित्यः कस्मिन्प- 

` तिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिञ चक्षुः 

प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा दहि 

रूपाणि पदयति कस्मिञ्चु रूपाणि प्रति- 

शतानीति हृद्य इति हावाच हृदयेन 

हि रूपाणि जानाति हृदय.द्यव रूपाणि 
प्रतिष्ठितानि भवन्तीलवमेषैनयाज्ञव- 

ल्क्य ॥ २० ॥ 

किंदेवतः का देवता अस्य तव दिग्भूतस्य । असौ द्वि 
याज्ञवस्क्यः हृद्यमात्मानं दिक्षु पच्चधा विभक्तं दिगात्मभू- 
तम् , तदहूारेण सर्वं जगत् आत्मत्वेनोपगम्य, अहमस्मि दि- 

भ (न [क [भ [५१ गात्मति व्यवस्थितः, पू्वाभिमुखः- सप्रतिष्ठावचनात्; 
यथा याज्ञवल्क्यस्य प्रतिज्ञा तथेव प्रच्छति किंदेवतस्त्व- 
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मस्यां दिश्यसीति । सर्वत्र हि वेदे यां यां देवतामुपास्ते 

इहेव तद्धूतः तां तां प्रतिपद्यत इति; तथा च वक््यति-- 

‹ देवो भूत्वा देवानप्येति ` इति । अस्यां प्राच्यां का. देवता 

विगार्मनस्तव अिष्ठान्नी, कया देवतया त्वं प्राचीदिनुपेण 

संपन्न इयर्थः । इतर आह-- आदित्यदेवत इति; प्राच्यां 

दिशि मम आदियो देवता, सोऽहमादिल्यदेवतः । सद्वा 

इत्येतत् उन्तम् , सम्रतिष्ठा इति तु वक्तव्यमिलयाह-- स आ- 

दिलयः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति, चक्षुषीति ; अध्यात्मतश्चक्षुष 

आदित्यो निष्पन्न इति हि मन्त्रनाह्यमणवादाः- ‹ चक्षोः 

सूरयो अजायत ‹ चक्षुष आदिव्यः' इल्यादयः; कायै हि 

कारणे प्रतिष्ठितं भवति । कस्मज्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति, 
ख्पेष्विति ; रूपग्रह्टणाय हि रूपात्मकं चक्षुः रूपेण प्रयु- 

क्तम् ; यैष रूपैः प्रयुक्तं तैरात्मग्रहणाय आरब्धं चक्षुः ; 

तस्मात् सादित्य चष्ठुः सह प्राच्या दिशा सह् तस्सथेः सर्वः 

रूपेषु प्रतिष्ठितम् । चक्षुषा सह प्राची दिक्सवा रूपभूता ; 

तानि च कस्मिन्ु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति ; हृदय इति हो- 

चाच; हृदयारब्धानि रूपाणि; रूपाकारण हि हृदय परि- 

णतम् ; यस्मात् हृदयेन हि रूपाणि सर्वो छोको जानाति; 

हृदयमिति बुद्धिमनसी एकीकृलय निर्देश्यः; तस्मात् हृदये 
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दयेव रूपाणि प्रतिष्ठितानि; हृदयेन हि स्मरणं भवति खूपा- 

णां बासनात्मनाम् ; तस्मात् हृदये रूपाणि प्रतिष्ठितानील- 

यैः । एवमेवे तथाज्ञवल्कय ॥ | 

किंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिदयसीति 
यमदेवत इति स यमः कम्मिन्प्रतिष्ठित 
इति यज्ञ इति कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित 

इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा 

प्रतिष्ठितेति अद्धायाभिति यदा दयेव अ- 

द्रत्तऽ्थ दक्षिणां ददाति श्रद्धाया< दव 

दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्त्रिज्च अद्धा पर 

तिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृद्यन 

हि अद्धां जानाति हृद्ये ह्यव ख्रद्धा प्र 

तिष्िता भवतीलेवमेवेतव्याज्ञवल्क्य ॥ 

किंदेवतोऽस्यां दभ्िणायां दिश्यसीति पू्ववत-- द- 
क्षिणायां दिक्ि का देवता तव । यमदेवत इति-- यमो 
देवता मम ॒दक्षिणाद्िभूतस्य । स॒ यमः कम्मिन्प्रतिष्ठिव 
इति, यज्ञ इति -- यज्ञे कारणे प्रतिष्ठितो यमः मह् दिश्ा। 
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कथं पुनयैज्ञस्य काय यम इत्युच्यते-- ऋत्विगिभि निष्पादि- 
तो यज्ञः; दक्षिणया यजमानस्तेभ्यो यक्षं निष्क्रीय तेन 

यज्ञेन दक्षिणां दिशं सह यमेनाभिजायति ; तेन यज्ञे यम 

कायत्वासप्रतिष्ठितः सह दक्षिणया दिश्चा । कस्मिन्न यज्ञ 

प्रतिष्ठित इति, दक्षिणायाभिति-- दक्षिणया स निष्यते ; 

तेन दक्षिणाका्य यज्ञः । कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति, श्द्धा- 
याभमिति-- श्रद्धा नाम दित्सुत्वम आस्तिकयबुद्धिभेक्तिसहि- 

ता.। कर्थं तस्यां प्रतिष्ठिता दक्षिणा १ यस्मात यदा श्चेव 

श्रद्धत्त अथ दक्षिणां ददति, न अश्रहधत् दक्षिणां ददाति; 

तस्मात् श्रद्धायां ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति । कस्मिन्नु श्रद्धा 

प्रतिष्ठितेति, हृदय इति होवाच -- हृदयस्य हि वृत्तिः श्रद्धा 

यस्मात्, हृदयेन हि श्रद्धां जानाति; वृत्तिश्च वृत्तिमति 

प्रतिष्ठिता भवति ; तस्माद्दये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीति । 

एवमेतैतद्या््यवल्क्य ॥ 

किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिहयसीति 

वरुणदेवत इति स वरणः कस्मिन्प्रति- 

छित इत्यप्स्विति कस्मिन्न्वापः प्रनिश्चे- 

ला इति रेनसीति कस्मि रेतः प्रतिष्ठि- 
लमिति हदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं 
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जातमाहहटेदयादिव सखो हृदयादिव 

निर्मित इति हदये दयेव रेतः प्रतिष्ठितं 
मवतीव्येवमेवेतयाज्ञवल्क्य ॥ २२॥ 
किं देवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति । तस्यां वरुणो- 

ऽधिदेवता मम । स वरणः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति, अस्स्वि- 
ति-- अपां हि वरुणः कायम , ' श्रद्धा वा आपः  ‹ श्रद्धा- 
तो वरुणमसजत ' इति श्रतेः । कर्मिन्नापः प्रतिष्ठिता 
इति, रेतसीति--" रेतसो ह्यापः सृष्टाः ' इति श्रतेः । कस्मिन्न 
रतः प्रतिष्ठितमिति, हृदय इति-- यस्मात हृदयस्य कार्य 
र्तः; कामा हृदयस्य ब्रत्तः ; कामना हि हृदयात रतो- 

ऽधिस्कन्दति ; तस्मादपि प्रतिरूपम् अनुरूपं पुत्र जातमाहु- 
लौक्िकाः-- अस्य पितुदटेदयादिव अयं पुत्रः समः विनिः- 
सतः, हृदयादिव निमित यथा सुवर्णेन निर्मितः छुण्डलः । 
तस्मात् हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीति । एवमेरैतद्या - 
-ज्ञवत्क्य ॥ 

किंदेवतोऽस्याखुदीच्यां दिदयसीति 
सोमदेवत हनि स सोमः कस्मिन्प्रति- 
षित इति दीक्षायामिति कस्मिन्यु दीक्षा 
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प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दी- 

क्षिलमाद्ुः सत्यं वदेति सत्ये दयेव 

दीश्ला प्रतिष्ठितति कस्मिन्नु सद्यं प्रति- 

एतमिति हृद्य इनि होवाच हृद्येन 

हि सदयं जानाति हृदये दयेव सद्यं प्रति- 

ठएितं भवतीलयवमवैतद्याज्ञवर्क्य ॥ २३॥ 

किंदेवतोऽस्यायुदीच्यां दिश्यसीति, सोमदेवत इति-- 

सोम इति रतां सोमं देवतां चैकीकृल निर्देशः । स सोमः 

कस्मिन्प्रातिष्ठित इति, दीक्षायामिति-- दीक्षिता हि यज. 

मानः सोमं क्रीणाति; कीतेन सोमेन इष्टा ज्ञानवानुत्तरां 

दिशं प्रतिपद्यते सोमेदेवताथिष्ठितां सौम्याम् । कस्मिन् 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति, सद्य इति-- कथम् १ यस्मात्सत्य 

दीक्षा पतिष्ठिता, तस्मादपि दीभनितमाहुः- सलं बदेति- 
कारणश्रेषे कायेभरेषो मा भूदिति । संखे ह्येव दीक्षा प्रति. 

एतेति । कस्मिन्नु सदयं प्रतिष्ठितमिति ; हृद्य इति दहीवा- 

च; हृदयेन हि सत्यं जानाति ; तस्मात् हृदये ह्यव सत्यं 

प्रतिष्ठितं मवतीति । एवमेतैतयाज्ञवल्क्य ॥ 

किंदेवतोऽस्यां धुवायां दिह्यसीलयभि- 
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देवत इति सोऽभ्चिः कस्मिन्प्रति्ठित इति 

वाचीति कस्मिन्नु वाक्प्रतिष्ठितिति हृद्य 

इति कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥ २४ ॥ 

किंदेवतोऽस्यां श्रुवायां दियसीति । मेराः समन्ततो 

वसतामव्यभिचारात् ऊर्वं दिक् धुवेप्युच्यते । अभ्निद्वत 

इति-- ऊध्वायां हि प्रकाशभुयस्त्वम् , प्रकारश्च अभ्रिः 
[= 

ऽ कस्मिन्प्रतिष्ठित इति, वाचीति । कम्मिन्न 

वाक्प्रतिष्ठितति, हृद्य इति । तत्र याज्ञवल्क्यः 

सवौसु दिक्षु विप्रसतेन हृदयेन सवो दिज्ञ॒ आत्मत्वेनाभि- 

सपन्नः ; सदेवाः सप्रतिष्ठा दिश॒ आत्मभुतास्तस्य नाम- 

हपकमोत्मभूतस्य याज्ञवल्क्यस्य ; यत् रूपं तत् प्राच्या 

दिक्षा सह् हृद्यभूतं याज्ञवल्क्यस्य ; यत्केवलं कर्म॑ पु्रो- 
त्पादनलक्षणं च ज्ञानसहितं च सह फलेन अधिष्ठाब्वीभिश्च 

देवताभेः दृक्षिणाप्रतीच्युदीच्यः कमफल त्मिका: हृदयमेव 

आपन्नास्तद् ; भ्रुवया दिक्ञा सह् नाम सर्वं वाग््रारेण हृदय - 
मेव आपन्नम् ; एतावद्धीदं सवम् ; यदुत खूपं वा कमवा 

नाम वेति वत्स हृदयमेव ; तत् सर्वात्मकं हृदयं प्रच्छ - 
ते- कस्मन्न हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥ 
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अहष्िकेति होवाच याज्ञवल्क्यो य- 
तेतदन्यच्रास्मन्मन्यासै यद्धयेतदन्य्ना- 
स्मत्स्याच्छानो वैनदद्युवैया<सि वैनदि- 
मथ्नीर निति ॥ २५ ॥ 

अहद्िकेति होवाच याज्ञवल्क्यः-- नामान्तरेण संबो- 
धनं कृतवान् । यत्र यस्मिन्काङे, एतत् हृद्यं आत्मा अस्य 

शारीरस्य अन्यल्ञ कचिदेश्ान्तरे, अस्मत् अस्मत्तः, वर्तत 
इति मन्यासै मन्यसे-- यद्धि यदि दहि एतद्धदयम् अन्य 

त्रास्मत् स्यात् भवेत्; श्वानो वा एनत् शरीरम् वदा 
अद्युः, वयांसि वा पक्षिणो वा एनत् विमथ्नीरन् विो- 

डयेयुः बिकर्षेरन्निति ।- तस्मात्त मयि शरीरे हृदयं प्रति- 
छितमित्यथेः । शरीरस्यावि नामरूपकमार्मकत्वाद्भूदये प्र- 

तिश्चितत्वम् ॥ 

कस्मिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्य 

हति प्राण इति कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्धित 

इत्यपान इति कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्ठति 

इति व्यान इति कस्मिन्चु व्यानः प्रतिष्ठि- 
न इत्युदान इति कस्मन्नुदानः भरतिष्ठित 
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इति समान इति स एष नेति नेदयात्मा 

गद्या न हि गृद्यतेऽरीर्यो न हि शीयत- 

ऽसङ्ञ न हि सज्यतेऽसितो न व्यथत न 

सरिष्यति । एतान्यष्टावायतनान्यषटो लो 

का अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषाः स यस्ता- 

न्ुरुषान्निरद्य पत्यु द्यालयक्रामन्तं त्वोप- 
' निषदं पुरुषं पृच्छामि त चेन्मे न किवः 

क्यति सूधौ ते विपतिष्यतीति । त ह 

न मेने चाकल्यस्तस्य ह सुधा विपपा- 

तापि हास्य परिमोषिणोऽस्थीन्यपजहर- 

न्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ ` ॥ 

हृदयश्चरीरयोरेवमन्योन्यप्रतिष्ठा उक्ता कायकरणयोः ; 
अतस्त्वा प्रच्छामि-- कस्मि्चु त्वं च शरीरम् अत्माच 

तव ट्दयं प्रतिष्ठितौ म्थ इति; प्राण इति; देहात्मानौ 

प्राण प्राता स्याता प्राणवृ्तौ | कास्मन्न प्राणः ब्रातघ्त 

इति, `अपान इत-- सापि प्राणन्रत्तः ब्रागव प्रयात) 

अपानदृस्या चेन्न निगृह्येत । कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्ठित इति, 

ज्यान इति-- साप्यपानन्रुत्तिः अध एव यायात् प्राणब्रू- 
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तिश्च प्रागेव, मभ्यस्थया चेत् व्यानवृ्त्या न निगृह्येत । क- 

स्मन्न॒ व्यानः प्रतिष्ठित इति, उदान इति-- सवां ल्तिखो- 

ऽपि इत्तय उदने कीङस्थानीये चेन्न निबद्धाः, विष्वगेवेयुः । 

कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित इति, समान इति-- समानप्रतिष्ठा 

ह्येताः सवौ बृन्नयः । एतदुक्तं भवति-- शरीरहृदयवायवो- 

उन्योन्यप्रतिष्ठाः । संघातेन नियता वतन्ते विज्ञानमयाथंप्र- 

युक्ता इति । सवेमेतत् येन नियतम् यसिमिन्प्रतिष्ठितम् आका- 

शान्तम् ओतं च प्रोतं च, तस्य निरुपाधिकस्य साश्चादपरो- 

क्षाद्भद्यणो निर्देशः कतैव्य इत्ययमारम्भः । स एषः-- सयो 

° नेति नेति" इति निर्दिष्टो मधुकाण्डे एष सः, सोऽयमात्मा 

अगृह्य: न गृह्यः; कथम् £ यस्मात्सवेकायैधर्मातीतः, तस्मा- 

दगृह्यः ; कुतः ? यस्मान्न दहि गृह्यते ; यद्धि करणगोचरं व्या- 

कृतं वस्तु, तद्कहणगो चरम् ; इदं तु तद्विपरीत मात्मतक्तवम् । 

तथा अकीयैः-- यद्धि मूत संहतं शरीरादि तच्छीयेते; 

अयं तु तद्विपरीवः ; अतो न हि शीयते । तथा असङ्गः-- 

मूर्तौ मूतौन्तरेण संबध्यमानः सज्यते ; अयं च तद्िपरीतः ; 

अतो न हि सज्यते । तथा असित्तः अवद्धः-- यद्धि मूर्त 

तत् बध्यते ; अयं तु तद्विपरीतत्वात् असितः; अवद्धत्वान्न 

ञ्यथते ; अतो न रिष्यति-- प्रहणविशरणसङ्गबन्धकाये- 
8. 8, ए. 1. 9 
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धर्मैरहितत्वान्न रिष्यति न र्हिस्ामापद्यते न विनहयतीलयर्थ; , 

कममतिक्रम्य ओपनिषदस्य पुरुषस्य आरूयायिकातोऽपखट 

शला खेन रूपेण स्वरया निर्दक्ञः कृतः; ततः पुनः आ- 

ख्यायिकामेवाश्रियाह-- एतानि यान्युक्तानि अष्टावायत- 

नानि " पृथिव्येव यस्यायतनम् ` इयेवमादीनि, अष्टौ छोकाः 

अभ्निरोकादयः, अष्टौ देवाः ‹ अमृतमिति होवाच ' इयेव- 

मादयः, अष्टौ पुरुषाः ' शरीरः पुरुषः ` इल्यादयः-- सख 

यः कश्चित् तान्पुरुषान् शारीरपरथतीन् निरुद्य निश्चयेनोद्य 

गमयित्वा अष्टचुष्कभेदेन रोकस्थितिभुपपाद्य, पुनः प्राची- 

दिगादि द्वारेण प्रत्युह्य उपसंहलय स्रात्मनि हृद्य अलक्रा- 

मत् अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म हृद्याचाटमत्वम् ; खनैवात्मना 

व्यवस्थितो य ओपनिषदः पुरुषः अङशनायादिव्जितः उप- 

निषस्स्वेव विज्ञेयः नान्यप्रमाणगम्यः, तं त्वा सतां विद्याभि- 

मानिन पुरुषं प्रच्छामि । तं चेत् यदिमे न विवक््यसि वि- 
स्पष्टं न कथयिष्यसि, मूधा ते विपतिष्यतीव्याह् याज्ञवल्क्यः । 
तं त्वौपनिषदं पुरुषं शाकल्यो न मेने ह न विज्ञातवान्कि- 
छ । तस्य ह मूधो विपपात विपतितः । समात्रा आख्या- 

थिका । श्रुतेवैचनम् , "तं ह न मेने ' इल्यादि । करि च अपि 
ह अस्य परिमोषिणः तस्कराः अस्थीन्यपि संस्कारार्थं 
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शिष्यैर्नीयमानानि गृहान्प्रयपजहुः अपहृतवन्तः-- किं नि- 

मित्तम्- अन्यत् धनं नीयमानं मन्यमानाः । पूवृत्ता 

ह्याख्यायिकेह सूचिता । अष्टाध्याय्यां किर शाकल्येन .. 
याज्ञवर्क्यस्य समानान्त एव संवादो निद्तः; तत्र 

याज्ञवस्क्येन शपो दत्तः-- ‹ पुरेऽतिथ्ये मरिष्यसि न 

तेऽस्थीनिचन गृहान्प्राप्सयन्ति ' इति ८ स ह तथैव ममार; 

` तस्य हाप्यन्यन्मन्यमाना; परिमोषिणोऽस्थीन्यपजहुः; त- 

स्मान्नोपवादी स्यादुत हयेवंवित्परो भवतीति ' । सैषा आ- 

ख्यायिका आचारार्थ सूचिता विधास्तुतये च इह ॥ 

यस्य नेति नेतीयत्यप्रतिषधद्वारेण ब्रह्मणो निर्देशः 

कृतः तस्य विधिभुखेन्न कथं निर्देशः क्त॑व्य इति पुनरा- 

ख्यायिकामेवाश्रिलयाह् मूढं च जगतो वक्तव्यमिति । आ- 
ख्यायिकासंबन्धस्तवव्रह्मविदो ब्राह्मणाश्जित्वा गोधनं हतेव्य- 

भिति 4८ न्यायं मल्वाह-- 

अथ होवाच ब्राह्यणा भगवन्तो यो 

चः कामयते स मा पृच्छतु सर्वेवामा 
पृच्छत यो वः कामयते तं वः पृच्छामि 

सर्वान्वा वः पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा 

न दधषुः ॥ २७ ॥ 
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अथ होवाच । अथ अनन्तरं तूष्णींभूतेषु ब्राह्मणेषु 
ह उवाच, हे ब्राह्मणा भगवन्त इलेवं संबोध्य-- यो बः 

युष्माकं मध्ये कामयते इच्छति- याज्ञवल्क्यं प्रच्छामीति, 

सरमा माम् आगय पच्छतु; सर्वे वामा पृच्छत- सर्वे 

वायुयंमा मां प्च्छतः; यो वः कामयते- याज्ञवल्क्यो 

मां पृच्छत्विति, तं वः पच्छामि; सर्वान्वा वः युष्मान् 

अहं पृच्छामि । ते ह ब्राह्मणा न दधृषुः- ते ब्राह्मणा 

एवमुक्ता अपि न प्रगरभाः संवृत्ताः किंचिदपि प्रस्य्तरं 

वक्तुम् ॥ 

तान्हेतैः शोकैः पपरच्छ- 
यथा च्क्षो वनरपतिस्तग्रैव पुरुषोऽसर- 

षा । तस्य लोमानि पणानि त्वगस्यो- 
त्पारिका बहिः॥ १॥ , 

तेष्वप्रगर्भभूतेषु ब्राह्मणेषु तान् ह॒ एतैः व््यमाणैः 
कोकैः प्रच्छ पृष्टवान् । यथा ठोके ब्र्षो वनस्पतिः, 
वृक्षस्य विशेषणं वनस्पतिरिति, तथैव पुरुषोऽमृषा- अ- 
मृषा सलमेतत् ; तस्य छोमानि- तस्य पुरुषस्य लोमानि 

इतरस्य वनस्पतेः पणोनि ; त्वगस्योत्पाटिका बहिः- त्वक् 

अस्य पुरुषस्य इतरस्योत्पारिका वनस्पतेः ॥ 
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त्वच एवास्य रुधिरं प्रखन्द् त्वच उ- 

त्पटः। तस्मासद्ातृण्णात्पेति रसो व्रक्ला- 
दिवाहतात् ॥ २॥ 

त्वच एव सकाशात् अस्य पुरुषस्य रुधिरं प्रस्यन्दि; 

बनस्पतेस्त्वचः उत्पटः- त्वच एव उर्स्फुटति यस्मात्; एवं 

सर्व समानमेव वनस्पतेः पुरुषस्य च ; तस्मात् आदृण्णात् 

सितात् परैति तत् रुधिरं निगच्छति, बृक्षादिव आहतात् 

छिन्नात् रसः ॥ 

मासान्यस्य शकराणि किंनाट& ला- 

व तर्स्थिरम् । अस्थीन्यन्तरतो दारूणि 

मज्ञा मल्ञोपभा कृता ॥ ३॥ 

एवं मांसान्यस्य पुरुषस्य वनस्पतेः तानि शकराणि 

शकरानीयथेः । किनाटम् , वृक्षस्य किनाटं नाम शकटे- 

भ्योऽभ्यन्तरं वल्कलरूपं काष्ठसंखम्रम् , तत् स्ञाव पुरुषस्य ; 

तस्स्थिरम्- तच्च किनाटं ज्ञाववत् दृटं हि तत्; अस्थीनि 

पुरुषस्य, ज्ञाठ्नोऽन्तरतः अस्थीनि भवन्ति ; तथा किनाट- 

स्याभ्यन्तरतो दारूणि काष्ठानि ; मलना, मज्ञैव वनस्पतेः 

पुरुषस्य च मन्नोपमा कृवा, मज्ञाया उपमा मज्ञोपमा, 
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नान्यो विज्चेषोऽस्तीदयथैः ; यथा वनस्पतेर्मल्ञा तथा पुरुष. 

स्य, यथा पुरुषस्य त्था वनस्पतेः ॥ 

यदृक्षो घरक्णो रोहति मूलान्नवतरः 

पुनः । मलयैः खिन्द्त्युना ब्रक्णः कस्मा- 
न्मूलात्परोहति ॥ ४ ॥ 

यत् यदि वृक्षो वृक्णः छिन्नः रोहति पुनः पुनः 

प्ररोहति प्रादुभेवति मूलात् पुननेतरः पूरवस्माद्भिनव- 

तरः; यदेतस्माद्विशेषणासपाक् वनस्पतेः पुरुषस्य च, सर्व 

सामान्यमबगतम् ; अयं तु वनस्पतौ विशेषो टश्यते- यत् 

छिन्नस्य प्ररोहणम्; न तु पुरुषे मृस्युना वब्रृक्णे पुनः प्रो- 
हणं दृश्यते ; भवितव्यं च कुतश्चिस्ररहणेन ; तस्मात् वः 

प्रच्छामि-- मलः मनुष्यः स्वित् मृत्युना वृक्णः कस्मात् 

मूखात् प्ररोहति, मतस्य पुरुषस्य कुतः प्रोहणमिय्थंः ॥ 

रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्प्रजा- 
यते । धानारुह इव वे बरक्चोऽञ्जसा परेत्य 
संमवः॥ ५॥ 

यदि चेदेवं बदथ- रेतसः प्रोहतीति, मा वोचत सैवं 
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वक्तुमहेथ ; कस्मात् £ यस्मात् जीवतः पुरुषात् तत् रेतः 

प्रजायते, न भृतात् । अपि च धानारुहः धाना बीजम्, 

बीजरुहोऽपि वृक्षो भवति, न केवरं काण्डरुह् एव ; इव- 

शब्दोऽनथैकः ; वै वृक्षः अखसा साक्षात् प्रेय गृत्वा संमवः 

धानातोऽपि प्रेय संभवो भवेत् असा पुनवेनस्पतेः ॥ 
० © + 

यत्समस्रुरमाब्रहेयुदेक्तं न पुनराभवेत् । 
& (~ 

म्रलयः ` 1सलन्बत्युना चक्णः कस्मन्सूला- 

त्प्ररोहति ॥ ६ ॥ 

यत् यदि खह मूलेन - धानया वा आदृहेयुः उदच्छेयुः 

उत्पाटयेयुः ब्रक्षम् , न पुनराभवेत् पुनरागय न भवेत् । 

तस्माद प्रच्छामि--“स्ैस्यैव जगतो मूखं मलयैः सित् 

मृत्युना वृक्णः कस्मात् मूखात् प्रोहति ॥ 

जात एव न जायते को न्वेनं जनये- 
९ ( © 

त्पुनः । ̀ विन्ञानमानन्द् ब्रह्म रातिदातुः 

परायणं तिष्ठमानस्य तदिद् इति ॥ ७ ॥ 

इति नवमं ब्राह्मणम् ॥ 

जात एवेति, मन्यध्वं यदि, किमत्र प्रष्टव्यमिति-- ज- 
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निष्यमाणस्य हि संभवः प्रष्टव्यः; न जातस्य; अयं हु 

जात एव अतोऽस्मिन्विषये प्रश्न एव नोपपद्यत इति चेत्- 

न; किं तहि? खतः पुनरपि जायत एव अन्यथा अदता- 

भ्यागमङृतनाशभ्रसङ्गात्; अतो वः प्रच्छामि-- को न्वेनं 

मृतं पुनर्जनयेत् । तत् न विजङ्खुत्रौह्यणाः-- यतो मृतः 

पुनः प्ररोहति जगतो भूं न विज्ञातं ब्राह्मणैः; अतो 
ब्रहिष्ठत्वात् हृता गावः ; याज्ञवल्क्येन जिता ब्राह्मणाः । 

समाप्रा आख्यायिका । यल्ञगतो मूलम्, येन च शब्देन 
साक्षाद्रथपदिश्यते जह्य, यत् याज्ञवस्क्यो तब्राह्मणान्प्र- 

टवान्; तत् स्वेन रूपेण श्र॒तिरस्मभ्यमाह-- विज्ञानं 

विज्ञप्तिः विज्ञानम् , तञ्च आनन्दम्, न वबिषयवि- 

ज्ञानवहुःखायुविद्धम्, किं तर्द प्रसन्नं शिवमतुरुमना- 

यासं नित्यतृप्तमेकरसमिवयथेः । किं तत् ब्रह्म उभय- 
विशेषणवद्रातिः रातेः षष्ठधर्थे प्रथमा, धनस्येयर्थः ; 

घनस्य दातुः कमेचरतो यजमानस्य परायणं परा गतिः 

कमेफरस्य प्रदातृ । किंच व्युत्थायेषणाभ्यः तस्मिन्नेव ब्रह्म- 
णि तिष्ठति अकमे्त् , तत् ब्रह्म वेत्तीति तद्धि, तस्य- 
तिष्ठमानस्य च तद्विव्ः, ब्रह्मविदं इयर्थः, परायणमिति ॥ 

अत्रेदं विचार्यते-- आनन्दशब्दो रोके सुखवाची प्र- 
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॥। 

क सिद्धः ; अत्र च ब्रह्मणो विशेषणत्वेन आनन्दशब्दः श्रयते- 
आनन्द ब्रह्मेति ; श्रुलन्तरे च~ ‹ आनन्दो ब्रह्मेति व्यज्ा- 
नात् ' ‹ आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान् ` ‹ यदेष आकाश आनन्दो 
न स्यात्! ‹यो वै भूमा तत्सुखम् ' इति च; ‹ एष परम 
आनन्दः ' इयेवमादयाः; संवेद्ये च सुखे आनन्दशब्दः 
प्रसिद्धः; ब्रह्यानन्दश्च यदि संवद्यः स्यात्, युक्ता एते 
्रह्मणि आनन्दश्ब्दाः । ननु च श्रुतिभामाण्यात् संवे्या- 
नन्द्स्वरूपमेव जह्य, किं तत्र विचार्यमिति न, विरुदधशरु- 
तिवाक्यदशेनात्-- सम् , आनन्दशचब्दो ब्रह्मणि भ्रूयते; 
विज्ञानप्रतिषेधश्च एकत्वे ‹ यन्न त्वस्य सवेमात्मैवाभूत् , 
तत्केन कं पर्येत् , तत्केन कं विजानीयात् ° यत्र नान्य- 
त्पशयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ' "प्रा 
्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं कंचन वेद इत्यादि ; 

विरुद्धश्रतिवाक्यदशेनात् तेन कर्तव्यो विचारः । तस्मात् 

युक्तं वेदवाक्याथैनिणेयाय विचारयितुम् । मोक्षवादिविप्र- 
तिपत्तेश्च- सांख्या वैरोषिकश्च मोक्षवादिनो नास्ति 
मोक्षे सुखं संबेदयमित्येवं विप्रतिपन्ना: ; अन्ये निरतिशयं 
सुखं स्संवेद्यमिति ॥ 

किं तावद्युक्तम् £ आनन्द्ादिश्रवणात् “जक्षत्कीडनममा- 
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णः? ‹स यदि पिदृोककामो भवतिः (यः सर्वज्ञः सबै. 

वित्” ‹ सर्वान्कामान्समदुते ' इत्यादिश्ुतिभ्यः मोक्षे लुखं 
संबेद्यमिति । ननु एकत्वे कारकविभागाभावात् विज्ञानानु- 
पपत्तिः, क्रियायाश्चानेककारकसध्यत्वात् विज्ञानस्य च क्रि- 

यात्वात्-- नैष दोषः; शब्दप्रामाण्यात् भवेत् विज्ञानमान- 

न्दुविषये ;  विज्ञानमानन्दम् ' इलयादीनि आनन्द सखरूपस्यासं- 

वेद्यते ऽनुपपन्नानि वचनानीदयवोचाम । ननु वचनेनापि 
अग्नेः शेल्यम् च्दकस्य च ओष्ण्यं न क्रियत एव, 
ज्ञापकत्वाद्वचनानाम्; न च देश्चान्तरेऽभिः शीत इति 
शक्यते ज्ञापयितुम्; अगम्ये वा देशान्तरे उ्णमुद्- 
कमिति-- न, प्रयगारमन्यानन्द्विज्ञानदर्शनात्; न ‹बि- 
ज्ञानमानन्दम् ' इयेवमादीनां वचनानां. क्ीतोऽभिरियादिवा- 
क्यवत् प्रयक्षादिविरुद्धा्थभतिपाद्कल्वम् । अनुभूयते तु 
अविरुदधाथेता; सुखी अहम् इति सुखात्मक मात्मानं स्रय- 
मेव वेदयते ; तस्मात् सुतरां प्रयक्चाविरुद्धायैता ; तस्मात् 
आनन्दं ब्रह्म विज्ञानात्मकं सत् खयमेव वेद्यते । तथ। 
आनन्द्प्रतिपादिकाः श्रुतयः समखसाः स्युः ‹ जश्षत्कीडन. 
ममाणः ' इयेवमाद्याः पूर्वोक्ताः ॥ 

[$ 

¢ ० ८ 
>) नः कायकरणाभावे अनुपपत्तर्विज्ञानस्य-- शरीरवियो- 



क. २७] दृतीयोऽध्यायः । ४८९. 

गो हि मोक्ष आलयन्तिकः; शरीराभावे च करणालुपपत्तिः, 

आश्रयाभावात् ; ततश्च विज्ञानानुपपन्तिः अकार्यकरणत्वात्;: 

देदाद्यमावे च विज्ञानोत्पत्तौ सर्वेषां काथकरणोपादानानथ- 

क्यप्रसङ्गः । एकत्वविरोधाच्च- परं चेद्रह्म आनन्दात्मकम् 

आत्मानं निलयविज्ञानस्वात् नियमेव विजानीयात् , तन्न;. 

संसायेपि संसारविनिुक्तः स्वाभाव्यं प्रतिपद्येत ; जलदाय 

इवोदका जलिः क्षिप्तः न पथक्त्वेन व्यवतिष्ठते आनन्दातस्म- 

कन्रह्मविज्ञानाय ; तदा भुक्त आनन्दात्मकमात्मानं वेदयत. 

इवयेतदनथकं वाक्यम् । अथ ब्रह्मानन्दम् अन्यः सन् युक्तो, 

वेद्यते, प्रत्यगात्मानं च, अहमस्म्यानन्दस्वूप इति ; तदा. 

एकत्वविरोधः; तथा च सति सवैश्रुतिविरोधः। ठृतीया च क- 
सपना नोपपद्यते । किंचान्यत् , ब्रह्मणश्च निरन्तरात्मानन्द्वि- 

ज्ञाने विज्ञानाविज्ञानकस्पनानथकयम् ; निरन्तरं चेत् आत्मान- 

न्द्विषयं ब्रह्मणो विज्ञानम् , तदेव तस्य स्वभाव इति आत्मा- 

नन्दं विजानातीति कल्पना अनुपपन्ना; अतद्विज्ञानप्रसङ्े हि 

कल्पनाया अथेवन्त्वम् , यथा आ्मानं परं च वेत्तीति; न हिं 

इष्वाथ्ासक्तमनसो नैरन्तर्येण इषुज्ञानाज्ञानकल्पनाया अथे- 

वत्त्वम् । अथ विच्च्छिन्नमात्मानन्दं विजानाति- विज्ञानस्य 

आत्मविज्ञानच्छछिद्रे अन्यविषयत्वप्रमङ्कः ; आत्मनश्च विक्रि- 
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यावम्, ततश्चानियत्वप्रसङ्गः । तस्मात् ‹ विज्ञानमान- 

न्दम् ' इति खरूपान्वाख्यानपरेव श्रुतिः, नात्मानन्दसंबे- 

दत्वाथ । ‹ जक्षत्क्रीडन् ' इत्यादिश्रुतिविरोधोऽसंषे्यत्व इति 
चेन्न, सवौल्मेकल्े यथाप्राप्रानुवादित्वात्- सक्तस्य सवौ- 

त्मभावे सति यत्र कचित् योगिषु देवेषु बा जक्षणादि 

प्राप्तम् ; तत् यथाप्राप्तमेवानूदयते- तत् तस्यैव सवौतमभा- 
वादिति सवत्मभावमोक्षस्तुतये । यथाप्राप्रानुवादित्वे दुः- 

खित्वमपीति चेत्- योग्यादिषु यथाप्राप्रजक्षणादिवत् स्था- 

वरादिषु यथाप्राप्रदुःखित्वमपीति चेत्-- न, नामरूप- 

कृतकायेकरणोपाधिसंपफेजनितश्रान्यभ्यारोपितत्वात् सुखि- 

त्वुःखित्वादिविशेषस्येति परिहृतमेतत्सवम् । विरुद्श्रतीनां 
च विषयमवोचाम । तस्मात् ‹ एषफऽस्य परम आनन्दः 

इतिवत् सर्वाण्यानन्द्वाक्यानि द्रष्टम्यानि ॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य नवमं ब्राह्मणम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य 

श्रीगीवन्दभगवस्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
तृतीयोऽध्यायः ॥ 

% 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

नको इ वैदेह आसांचक्रे । अस्य 

संबन्धः-- श्चारीरादयानष्ठौ पुरुषा्नि- 
रद्य, प्रत्युह्य एनहेदये, दिग्भेदेन च 

पुनः पच्चधा व्यूह्य, हृद्ये प्रस्युद्य, 

हृदयं शरीरं च पुनरन्योन्यप्रतिष्ठ 

प्राणादिपश्चवृ््यात्मके सखमानाख्ये 

जगदात्मनि सूत्र उपसंहृ, जगदात्मानं शरीरह्ृदयसूत्राव- 

स्मतिक्रान्तवान् य अ पनिषदः पुरुषः नेति नेतीति व्यप- 

दिष्टः, स साक्षाच्च उपाद्ानकारणस्वरूपेण च निदिष्टः ‹ वि- 

ज्ञानमानन्दम् ' इति । तस्थैव वागादिदेवताद्वारेण पुनरधे- 

गमः कतंग्य इति अधिगमनोपायान्तरार्थोऽयमारमभ्मो ब्राह्म 

णद्वयस्य । आख्यायिका तु आचारप्रदक्षेनाथो- 

<अ प्ण्फष| 

ॐ जनको ह वैदेह आसांचक्रेऽथ ह 

याज्ञवल्क्य आवव्राज । त९ होवाच या 



४९४ बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये (जा. १. 

ज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पद्यानिच्छश्नण्व- 

न्तानिति । उभयमेव सम्राडिति हो 

वाच ।॥ १॥ 

जनको ह वैदेह आसांचक्रे आसनं कृतवान् आस्थायि- 

कां दत्तवानिय्थः, दकशषनकामेभ्यो राज्ञः । अथ ह तस्मिन्न 

वसरे याज्ञवस्क्य आवव्राज आगतवान् आत्मनो योगक्षे- 

सार्थम् , राज्ञो वा विविदिषां दृष्टा अनुग्रहार्थम् । तमागतं 

याज्ञवल्क्यं यथावत्पूजां कत्वा उवाच ह उक्तवान् जनकः-- 

हे याज्ञवस्क्य किमर्थमचारीः आगतोऽसि ; किं पञ्यूनिच्छ- 

न्पुनरपि आहोसिित् अण्वन्तान् सूष्ष्मान्तान् सुष््मवस्तुनि- 

णेयान्तान् प्रञ्चान् मत्तः श्रोतुमिच्छघ््नति । उभयमेव पञ्चू- 

नप्रभांश्च, हे सम्राट्-- सम्राडिति वाजपेययाजिनो लिङ्गम् ; 
यश्चाज्ञया राञ्यं प्रशास्ति, स सम्राट् ; तस्यामन्त्रणं हे स. 

म्राडिति ; समस्तस्य वा भारतस्य वषेस्य राजा ॥ 

यत्त कथिदनरवीत्तद्णवामेल्यत्रवीन्मे 

जित्वा शोिनिवोभ्यै ब्रह्मेति यथा मात- 
मान्पितृमानाचायेवान्नरुयात्तथा तच्छै- 
लिनिरत्रवीद्राग्वे ब्रद्येलवदतो हि किम 
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स्यादिव्यत्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न ` 
मेऽत्रवीदित्येकपाद्रा एतत्सम्राडिति स 

चै नो ब्रहि याज्ञवल्क्य । वागेवायतन- 

समाकाराः प्रतिष्ठा प्रज्ञयेनदुपासीत। का 
प्रज्ञना याज्ञवल्क्य | वागेव सम्राडिति 

होवाच । वाचा वै सखञ्नाडबन्धुः प्रज्ञायत 

ऋग्वेदो यलुरवैद्ः सामवेदोऽथवाह्गिरस 
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः छो 

काः सूच्नाण्यलुव्याख्यानानि व्याख्याना- 

नीट हतमाशितं. पायितमयं च रोकः 

परश्च रोकः खकवौणि च भूतानि वाचैव 
सञ्नाद् पन्ञायन्ते वाग्बे सञ्नादुपरमं जह्य 
नैनं वाग्जहाति सवौण्येन भूतान्यमि 
क्षरन्ति देवो श्रूत्वा देवानप्येति य एवं 

विद्ानेतदुपास्ते। हस्त्युषम< सहस्र ददा- 

मीति होवाच जनको वेदेः । स होवा 

च याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननु- 

शिष्य हरेतेति ॥ २॥ 
8. 8. ए. 7. 10 
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किंतु यत् ते तुभ्यम्, कश्चित् अव्रवीत् आचार्यैः; 

अनेकाचायसेवी हि भवान् ; तच्छुणवामेति । इतर आह-- 

अत्रवीत् उक्तवान् मे मम आचा्थः › जित्वा नामतः, शिलि- 

नस्यापलं चौरिनिः- वाग्वै ब्रह्मेति वाग्देवता ब्रह्चेति । आ- 
हेतरः-- यथा मातृमान् माता यस्य विद्यते पुत्रस्य सम्य- 

गनुशाख्ी अनुशासनकर्त्री स मातृमान् ; अत ऊर्ध्व पिता 
यस्यानुज्ञास्ता स॒ पिठृमान् ; उपनयनादूष्वैम् आ समाव 

तेनात्त् आचार्यों यस्यानुशास्ता स आचाय॑वान् ; एवं शरुद्धि- 
त्रयहैतुसखंयुक्तः स॒ सक्षादाचायैः खयं न कदाचिदपि 
प्रामाण्याद्यमिचरति; स॒ यथा ब्रुयाच्छष्याय तथासौ जि- 

त्वा शेखिनिरुकवान्- बाग्व ब्रहचेति; अवदतो हि किं स्या- 
दिति- न हि मूकस्य इहारथम् अयुच्रर्थं वा किंचन स्यात् । 
किं तु अत्रवीत् उक्तवान् ते तुभ्यम् तस्य ब्रह्मणः आयतनं 
प्रतिष्ठां च~ आयतनं नाम शरीरम्; प्रतिष्ठा त्रिष्वपि 

केषु य॒ आश्रयः । अहितरः- न मेऽजरवीदिति । इतर 
आह्-- यदेवम् एकपात् त्रै एतत्, एकः पादो यस्य 
ब्रह्मणः तदिदमेकपाद्भह्म त्रिभिः पदैः शून्यम् उपास्यमान- 
मपि न फलाय भवतीलयथैः । यद्येवम्, स ॒त्वं॒॑बिद्वान्सन् 
नः अस्मभ्यं ब्रूहि हे याज्ञवल्क्येति । स च आह-- वागे- 
व आयतनम् ; वाग्देवस्य ब्रह्मणः बागेव करणम् आयतनं 
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शरीरम् , आकाश्चः अव्यादरताख्यः प्रतिष्ठा उत्पत्तिस्थितिर- 

यकेषु ।प्जञेत्येनहुपासीत- भरज्ञेतीयमुपनिषत् ब्रह्मणञ्चतुथेः 

पादः- प्रज्ञेति छृत्वा एनत् ब्रह्म उपासीत । का प्रज्ञता याज्ञ- 

वस्क्य, 1 स्वयमेव प्रज्ञा, उत प्रज्ञानिमित्ता- यथा आ- 

यतन्रतिष्ठे ब्रह्मणो व्यतिरिक्ते, तद्रक्किम् । न; कथं तरि 

वागेव, सश्राट्, इति होवाच; वागेव प्रज्ञति ह उवाच उक्त 

वान् , न व्यतिरिक्ता प्रज्ञेति । कथं पुनवौगेव प्रज्ञेति उच्यते- 

वाचा वै, सम्राट्, बन्धुः प्रज्ञायते- अस्माकं बन्पुरिवयुकते प्र- 
ज्ञायते बन्धुः ; तथा ऋग्वेदादि, इष्टं यागनिमित्तं धर्मजातम् , 

हृतं होमनिमित्तं च, आरितम् अन्नदाननिमित्तम् , पायितं पा- 

नदाननिमित्तम् , अयं च लोकः, इदं च जन्म, परख लोकः, 

प्रतिपत्तव्यं च जन्म, सचौणि च भूतानि- वाचैव, सम्राट् , 

ज्ञायन्ते ; अतो वाग्वै, सम्राट्, परमं ब्रह्म । नैनं यथोक्तन्- 
ह्यवि वाग्जहाति ; सवोण्येने भूतान्यभिश्षरन्ति बल्दाना- 

दिभिः; इह देवो भूत्वा पुनः शरीरपातोत्तरकाङं देवानप्येति 

अपिगच्छति, य एवं विद्भानेतदुपास्ते । विद्यानिष्कयार्थं हस्ति- 

त॒स्य ऋषभो हस्त्यूषभः यस्मिन्गो सहसे तत् हस्युषभं सहस्रं 
ददामीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञवस्क्यः- 

अननुशिष्य शिष्यं कृतार्थेमछत्वा शिष्यात् धनं न हरेतेति 

मे मम पिता-- अमन्यत; ममाप्ययमेवाभिभ्रायः ॥ 
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यदेव ते कश्चिद्त्रवीत्तच्छ्रणवामेत्यत्र- 

वीन्म उदङ्कः कौल्वायनः प्राणोवे ब्र 
द्यति यथा मात्मान्पितवमानाचार्थवा- 
न्ञुयात्तथा तच्छौल्वायनोऽत्रवीत्प्राणो 
वै ब्ह्येत्यप्राणतो हि कि < स्यादित्यत्रवीः 
न॒ ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽत्रवीदि- 
त्यकपाद्वा एतत्सभ्नाडिति सवैनो ब्रुहि 
याज्ञवल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प- 
तिष्ठा पियमिलयेनदुपासीत का पियता 
याज्ञवल्क्य प्राण एव सञ्राडिति हो 
वाच पाणख वे सम्रादकामायायाज्यं 
याजयव्यप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृङ्नादयपि तच्च 

वधाराङ्कं भवति यां दिकामेति प्राणस्यैव 
सश्नादकामाय प्राणो वै सश्रादपरमं जह्य 
नैनं प्राणो जहाति सवौण्येन भूतान्य- 
भिक्चरन्ति देवो श्रूत्वा दृवानवप्येति य 

एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्युषभ<« सदं 
ददामीति होवाच जनको वेदेहः स 
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होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 

नाननुद्िष्य हरेतेति ॥ ३ ॥ 

यदेव ते कश्चिदन्रवीत् उदङ्का नामतः ह्ुस्वस्यापलयं 

शौस्वायनः अव्रवीत् ; प्राणो वै ब्रशचेति, प्राणो वायुर्देवता- 
पूववत् । प्राण एव आयतनम् आकाश्चः प्रतिष्ठा ; उपनिषत् 

-ग्रियमिव्येनदुपासीत । कथं पुनः प्रियत्वम् प्राणस्य वै, 
हे स्राद्, कामाय प्राणस्याथौय अयाज्यं याजयति पतिता- 

दिकमपि; अप्रतिगृह्यस्याप्युभादेः प्रतिगृह्णात्यपि ; तत्र तस्यां 

दिशि बधनिमित्तमाशङ्कम्- वधाकङ्केयर्थ:- यां दिशमेति त- 

स्कराद्याकीणी च, तस्यां दिशि वधाश्ङ्का ; तचैतत्सर्व प्राणस्य 
प्रियत्वे भवति, प्राणस्यैव, सम्राद् , कामाय । तस्मास्पराणो वै, 

सश्राट् , परमं ब्रह्म; नैनं प्राणो जहाति ; खमानमन्यत् ॥ 

यदेव ते कञ्िद्त्रवीत्तच्छरुणवामेलयत्र- 
वीन्मे बकुवाष्णैञश्ुवे ब्रह्मेति यथा मा- 
तृमान्पितृमानाचायेवान््रुधात्तथा तद्वा- 

दर्णोऽत्रवीचक्चुवै ब्रह्मेलयपदयतो हि कि 

स्यादिद्यत्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां 

न सेऽत्रवीदिदयिकपाद्वा एतत्सम्राडिति 



५०० बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये (जा. १. 

सवे नो ब्रुहि याज्ञवल्क्य चश्षुरेवा 
यतनमाकाङः प्रतिष्टा सलयमियेनदुपा- 
सीत का सलयता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव 
सम्राडिति होवाच चश्चुषा वै सभ्रादष- 
इयन्तमाहुरद्राक्षीरिति स आहाद्राक्च- 
मिति तत्सत्यं भवति चक्षुवै सञ्राटरप- 
रमं ब्रह्म नैनं चश्ुजेहाति सर्वाण्येनं भू- 
तान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्ये- 
तिय एवं विद्धानेतदुपास्ते हस्त्यृषभ ̂ 
सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः 
स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्य- 
त नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥ 

यदेव ते कञ्चित् बह्कुरिति नामतः वृष्णस्यापयं वाष्णैः ; 
चश्ुवँ ब्रह्मेति- आदित्यो देवता चक्षुषि । उपनिषत्- स- 
लयम् ; यस्मात् श्रोत्रेण श्रृतमनृतमपि स्यात् , न तु चक्षुषा 
दृष्टम् › तस्माद्र, सम्राट् , पर्यन्तमाह्ः- अद्रक्षीसत्वं हल्ति- 
नमिति, स चेत् अद्राक्नमिलयाह्, तत्सलयमेव भवति; 
यस्त्वन्यो ब्रूयात्- अहमश्रौषमिति, तद्भथभिचरति ; यतत 
चक्षुषा इषं तत् अन्यभिचारित्वात् सलयमेव भवति ॥ 
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यदेव ते कथिदन्रवीत्तच्छणवामेलयत्र- 
वीन्मे गदमीविपीतो भारदाजः ओतं 
वें ब्रह्यति यथा मातृमान्पितृमानाचार्य- 
वान्त्रुयात्तथा तद्भारद्वाजोऽन्रवीच्छोतरं वै 
जह्मेयश्ण्वतो हि किर स्यादिलयव्रवीत्तु 
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽ्रबीदिलेक- 
पादा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रहि 
याज्ञवल्क्य आओच्मेवायतनमाकाराः प्र 

तिष्ठानन्त इव्यनदुपासीत कानन्तता था- 
ज्ञवल्क्य दिहा एव सम्राडिति होवाच 

तस्माद्र सम्राङपि यांकां च दिशं ग- 
च्छति नैवास्या अन्तं गच्छल्यनन्ता हि 
दिको दिरो वे सम्राट् ओच्र ओच्रंवे 
सम्रारपरमं बरह्म नेन« श्रोत्रं जहाति स- 
वाण्येनं मरूतान्यभिक्लरन्ति देवो भूत्वा 
देवानप्येति य एवं विद्धानेतदुपास्त ह- 
स्त्यषम« सहसरं ददामीति हावाच ज- 

नको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पि- 
ता ऽमन्यत नानुहिष्य हरेतेति ॥५॥ 
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यदेव ते गदेभीविपीत इति नामतः भारद्वाजो गोत्रतः ; 

भोतरं वै ब्रह्मेति श्रोत्रे दिक् देवता । अनन्त इत्येनदुपा- 

सीत ; का अनन्तता श्रोत्रस्य £ दिश्च एव श्रवस्य आनन्त्यं 

यस्मात् , तस्माद्वै, सम्राट् , प्राचीमुदीचीं वा यां कांचिदपि 

दिशं गच्छति, नैवास्या अन्तं गच्छति कश्चिदपि ; अतो- 

ऽनन्ता हि दिक्षः; दिशो वै, सम्राट्, श्रोत्रम् ; तस्मात् 
दिगानन्त्यमेव श्रोत्रस्य आनन्त्यम् ॥ 

यदेव ते कश्चिद ब्रव्ीन्तच्छृणवामेत्यव- 

वीन्मे सत्यकामो जाबालो मनो चै बद्मे- 
ति यथा मातृमान्पितृमानाचायैवान्बरृया- 
तथा तल्ञावालोऽत्रषीन्मनो बै बरह्म. 
नसो दि कि स्यादिलयव्रवीत्त॒ ते तस्या- 
यतनं प्रतिष्ठां न मजऽब्रवीदियेकपाद्वा ए- 
तत्सम्राडितिसवेनो बहि याज्ञवल्क्य 
मन एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्द् इये. 
नदु पासीत कानन्दता याज्ञवल्क्य मन 
एव सम्राडति होवाच मनसा वे समा. 
ट्ख्ियमभिहायेते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो 
जायते स आनन्दो मनो वै सम्रादपरमं 
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जह्य नेन मनो जहाति सर्वाण्येनं भूता- 
न्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य 

एवं विद्ानेतदुपास्ते हस्त्युषभ ̂ सहस 
ददामीति होवाच जनको वैदेहः स हो- 
वाच याज्ञवल्क्यः पिता मऽमन्यत नान- 
नुरिष्य हरेतेति ॥ द ॥ 

सत्यकाम इति नामतः जबालाया अपत्यं जाबाङः; । 
चन्द्रमा मनाते देवता । आनन्द् इत्युपनिषत्; यस्मान्मन 

एव आनन्दः, तस्मात् मनसा वे, सम्राट् , खियमभिकामय- 

मानः अभिदहायेते प्रार्थयत इयर्थः ; तसमात् यां सिय मभिका- 

मयमानोऽभिहायेते, द्यां प्रतिरूपः अनुरूपः पुत्रो जायते; ख 
आनन्दहेतुः पुत्रः ; स येन मनसा निरस्यते, तन्मनः अनन्द: ॥ 

यदेव ते कञ्चिद् वीत्तच्छणवामेवयत्र- 
वीन्मे विदग्धः शाकल्यो हृदयं वै ब्रह्मे 
ति यथा मातृमान्पितमानाचायेवान्नरूया- 
तथा तच्छाकल्योऽब्रवीदुदथं वे ब्रह्मलय- 
हृदयस्य दहि किर<खादित्यन्रवीत्तुते त 
स्यायतन प्रतिष्ठां न मेऽ्रवीदिलयेकपाद्रा 
एतत्सम्राडिति सवे नो ब्रूहि याज्ञव- 



५०४ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये [्रा. १. 

ल्क्य इद्यमेवायतनमाकाकाः प्रतिष्ठा 
स्थितिरिदयनदुपासीत का सितता याज्ञ 
वल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच 

द्यं वे सम्रादसर्वेषां भूतानामायतन 
हृदयं वै सम्राट्सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा 
हृदये दयेव सम्रादसबीणि भूतानि प्रतिष्ठि- 
तानि भवन्ति हद्यं वै सञ्रादपरमं वबद्य 
नैन हृदयं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभि- 
क्षरन्ति देवो श्रूत्वा देवानप्येति य एवं 
विद्धानेतदुपास्ते हस्त्युषभ.« सहस ददा- 
मीति होवाच जनको वेदेहः स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य 
हरेतेति ॥ ७ ॥ | 
विदग्धः शाकस्यः-हृदयं तै ब्रहेति । हृदयं वै, सम्राट् , 

सर्वेषां भूतानामायतनम् । नामरूपकमात्मकानि हि भूतानि 
हृदयाश्रयाणीयवोचाम शाकल्यन्राह्यणे हृदयप्रतिष्ठानि चेति । 

तस्मात् हृदये ह्येव, सम्राट् , सवांणि भूतानि प्रतिष्ठितानि म. 

वन्ति । तस्मात् हृदयं स्थितिरिस्युपासीत ; हृदये च प्रजापति- 

देवता ॥ 
इति चतुथाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 



दितीयं राद्छयम् ॥ 
--&- 

जनको ह वैदेहः कूचीदुपावसर्षनचुवाच 
नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति 
स होवाच यथा वै सम्राण्महान्तमध्वान- 
मेष्यन्रथं वा नावं वा समाद्दीतेवमेबै- 
ताभिरुषनिषद्धिः समाहितात्मास्येवं ब्- 
न्दारक आद्यः सन्नधीतवेद् उक्तापनिष- 
त्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्यसीति 

नाहं तद्धगवन्वेद् यत्र गमिष्यामीदयथ चै 
तेऽहं तदक्ष्यामि यच्र गमिष्यसीति ज- 

वीतु भगवानिति ॥ १॥ 

जनको ह वैदेहः । यस्मात्सविजेषणानि सवीणि जह्याणि 
जानाति याज्ञवल्क्यः, तस्मात् आचायेकत्वं हित्वा जनकः 

कूचोत् आसनविशेषात् इत्थाय उप समीपम् अवसर्प॑न् , 
पाद्योर्निपतज्नियथः, उवाच उक्तवान्-नमः ते तुभ्यम् 
अस्तु हे याज्ञवल्क्य; अकु मा शाधि अनुशाधि माभि- 
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यर्थः; इति-श्ब्दो बाक्यपरिखमाप्यर्थैः । स होवाच याज्ञव- 

स्क्यः-- यथा वै छोके, हे सम्राट् , महान्तं दीधेम् अध्वा- 

नम् एष्यन् गमिष्यन् , रथं वा स्थलेन गभिष्यन् , नावं वा 

जेन गमिष्यन् समाददीत- एवमेव एतानि जह्याणि 

एताभिरुपनिषद्धियुक्तानि उपासीनः समाहितात्मा असि, 

अलयन्तमेताभिरुपनिषद्धिः संयुक्तास्मा अत्ति; न केवटयुष- 

निषर्समाहितः; एवं वृन्दारकः पृञ्यश्च आद्यश्च इश्वरः न 

दरिद्र इव्यथः, अधीतवेदः अधीतो वेदो येन सत्व 

मधीतवेदः, उक्ताश्चोपनिषद आवचार्येस्तुभ्यं स त्वुक्तोप- 

निषत्कः; एवं सवविभूतिसंपन्नोऽपि सन् भयमध्यस्थ एव 

परमात्मज्ञानेन विना अकृताथ एव तावदिलयथः- याव- 
त्परं ब्रह्म न वेल्सि; इतः अस्महिहात् विमुच्यमानः 

$= + 

एताभिरनरथस्थानीयाभिः समाहितः क कस्मिन् गमि- 

ष्यसि; किं वस्तु प्राप्स्यसीति । नाहं तद्वस्तु, भगवन् पूजा- 

वन्; वेद् जाने, यत्र गमिष्यामीति । अथ यदेवं न जानी. 

वे यत्र गतः कृताथ; स्याः, अहं वैते तुभ्यं तदरक्ष्यामि 

यत्र गमिष्यसीति । ब्रवीतु भगवानिति, यदि प्रसन्नो मां 

प्रति । गरणु-- 

इन्धो ह वै नामैष योऽयं दक्षिणेऽक्ल- 
न्पुरुषस्त वा एतमिन्ध९ सन्तमिन्द्र इलया 
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चक्षते परोक्षेणेव परोक्षापिया इव हि दे 
वाः प्रलक्षदिषः ॥ २॥ 

इन्धो ह वे नाम । इन्ध इत्येवनामा, य: चदु ब्रह्मेति 

पुरोक्त आदि्यान्तगंतः पुरुषः स एषः, योऽयं दक्षिणे अक्षन् 

अक्षणि विशेषेण उ्यवस्थितः- स च सल्यनामा; तं वै एतं 

पुरुषम् , दीप्तिशुणत्वात् प्रयक्षं नाम अस्य इन्ध इति, तम् 

इन्धं सन्तम् इन्द्र इलयाचक्षते परोक्षेण । यस्मात्परोक्ष्रिया 

इव हि देवाः प्रलयक्षद्धिषः प्रयक्षनामग्रहणं द्विषन्ति । एष 

त्वं वैश्धानरमात्मानं संपन्नोऽसि ॥ 

अथैतद्वामेऽक्षणि पुरुषरूपमेषास्य पल्ली 

विराहूतयोरेष, स स्तावो थ एषोऽन्त- 

हदय आकाक्चोऽथैनयोरेतदन्नं य एषोऽ- 
न्तदटेदय लोहितपिण्डोऽयैनयोरेतत्पाव- 
रणं यदेतदन्तद्टैदये जाककमिवाथैनयो- 
रेषा खतिः संचरणी यैषा हृद्थादूषध्वी 
नाड्युच्चरति यथा केंडाः सहखधा भिन्न 

एवमस्यैता दिता नाम नाड्योऽन्तषटेदये 

परतिषिता भवन्त्येताभिवी एतदाख्व- 
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दास्रवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर 

इवैव भवलयस्माच्छारीराद्ात्मनः ॥ ३ ॥ 

अथैतत् वामेऽक्षणि पुरुषरूपम्, एषाः अस्य पल्ली- यं 

त्वं वैश्वानरमात्मानं संपन्नोऽसि तस्माद्य इन्द्रस्य भोक्तः 

भोग्या एषा पत्नी, विराट् अन्नं भोग्यत्वादेव ; तदेतत् 

अन्नं च अत्ता च एकं मिथुनं खप्ने। कथम् १ तयोरेषः- 

इन्द्राण्या: इन्द्रस्य च एषः संस्तावः, संभूय यत्र संस्तवं 

कुर्वाते अन्योन्यं स॒ एष संस्तावः ; कोऽसौ १ य एषोऽन्त- 

हदय आकाशचः-- अन्तहेदये हृदयस्य मांसपिण्डस्य मध्ये ; 

अथैनयोः एतत् वक्ष्यमाणम् अन्नं भोज्यं स्थितिेवुः ; 

किं तत्? य एषोऽन्तहृदय रोहितपिण्डः- रोहित एव 

पिण्डाकारापन्नो छोदहितपिण्डः ; अन्नं जग्धं द्वेधा परिणमते; 

यत्स्थूं तदधो गच्छति ; यदन्यत् तत्पुनरभ्निना पच्यमानं 

द्वेधा परिणमते- यो मध्यमो रसः स छोहितादिक्रमेण 

पाच्चभोतिकं पिण्डं शरीरमुपचिनोति ; योऽणिष्ठो रसः स 

एष छोदितपिण्ड इन्द्रस्य छिङ्गात्मनो हृदये भिथुनीभू- 

तस्य, यं तैजसमाचक्षते; स तयोरिनद्रेनदराण्योहदये मिथुनी - 
भूतयोः सूक्ष्मा नाडीष्वुप्रविष्टः स्थितिहेतुभैवति-- तदे- 
तदुच्यते- अथेनयेरेतदन्नमित्यादि । किंचान्यत् ; अथैनयो- 
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रेततपराबरणम्- भुक्तवतो; सवपतोश्च प्रावरणं भवति ठोके, 
तत्सामान्यं हि कल्पयति श्रतिः ; किं तदिह प्रावरणम् ? यदे- 
तदन्तहदये जाङकमिव अनेकनाडीचिद्रबहुरुत्वात् जाक. 
मिव । अथैनयोरेषा छतिः मागः, संचरतोऽनयेति संचरणी, 
स्वप्राजागरितदेश्ागमनमागेः; का सा छतिः १ यैषा हृदयात् 
हृदयदेशान् ऊ्वाभिसुली सती उश्वरति नाडी ; तस्याः 
परिमाणमिद्मुच्यते- यथा रोके केशचः सहखरधा भिन्नः 
अल्यन्तसृक्ष्मो भवति एवं सूक्ष्मा अस्य देहस्य संबन्धिन्यः 
हिता नाम हिता इत्येवं ख्याताः नाङ्यः, ताश्चान्त्दये 
मांसपिण्डे प्रतिष्ठिता भवन्ति; हृवयाद्धिमरूढास्ता; सर्वव 
कदम्बक्ेसरवत् ; एताभिनांडीभिरत्यन्तसक्ष्माभिः एवदन्नम् 
आस्लवत् गच्छत् आक्तवति गच्छति ; तदेतदेवताशचरीरम् 
अनेनाज्नेन दामभूतेनोपचीयमानं तिष्ठति । तस्मात्-- य- 
स्मात् स्थूठेनान्नेन उपचितः पिण्डः, इदं तु देवताश्चरीरं 
लिङ्गं सूद्ष्मेणान्नेनोपचितं तिष्ठति, पिण्डोपचयकरमप्यन्नं प्र. 
विविक्तमेव सूत्रपुरीषादिस्थूरमयेक्ष्य, लिङ्गस्थितिकरं तु अन्न 
ततोऽपि सृक्ष्मतरम्--अतः प्रविविक्ताहारः पिण्डः, तस्मा- 
स्मविविक्ताहारादपि प्रविविक्ताहारतर एष लिङ्गात्मा इवैव 
भवति, अस्मच्छरीरात् शरीरमेव शारीरं तस्माच्छारीरात् , 
आत्मनः वैश्वानरात्- तैजसः सृक्ष्मान्नोपचितो भवति ॥ 
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तस्य प्राची दिक्याओः प्राणा दक्षिणा 

दिग्दक्षिणे पाणाः प्रतीची दिक्प्रलयश्चः 

प्राणा उदीची दिगुदश्वः प्राणा ऊध्वी 
दिगृध्वीः पाणा अवाची दिगवाश्वः पा- 
णाः सवौ दिशः सर्व प्राणाः स एष 
नेति नेवयात्मागद्यो न हि गृद्यतेऽी्यो 
न हि शी्तेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो 
न व्यथते न रिष्यतल्य भयं वै जनक प्रासो 
ऽसीति होवाच याज्ञवल्क्थः। स होवाच 
जनको वैदेहोऽभयं त्वा गच्छताद्याज्ञव- 

ल्क्य यो नो भगवन्नयं वेदयसे नमस्त- 
ऽस्त्विमे विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥ 

इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥ 

स एष हृदयभूतः तैजसः सूष्ष्ममूतेन प्राणेन बिधिय- 
माणः प्राण एव भवति ; तस्यास्य विदुषः क्रमेण वैश्वानरात् 
तेजसं प्राप्तस्य हृदयात्मानमापन्नस्य हृदयात्मनश्च श्राणात्मा- 
नमापन्नस्य प्राची दिक् प्राच्चः प्राग्गता; प्राणाः; तथा 



क. ५] चतुर्थोऽध्यायः । ५११ 

[9 
[ १ (क  ; { ‰ कथः > 1 दक्षिणा दिक् दक्षिणे प्राणाः; तथा प्रतीची दिक् प्रयश्चः 

भाणाः ; उदीची दिक् उदश्वः प्राणाः; उर्ध्वा दिक् उध्वौः 
भाणाः; अवाची दिक् अवाचः प्राणाः; सर्वां दिक्ञः सर्वे 
प्राणाः । एवं विद्धान् क्रमेण सवौत्मकं प्राणमात्मत्वेनोप- 
गतो भवति; तं सर्वात्मानं प्रयगातमन्युपसंहयय रषु 
रषटुमावं नेति नेतीलयात्मानं तुरीयं प्रतिपद्यते; यम् एष 
विद्धान् अनेन क्रमेण प्रतिपद्यते, स॒ एष नेति नेवयासमे- 
लादि न रिष्यतीयन्तं व्याख्यातमेतत् । अभयं तै जन्म- 
मरणादिनिमित्तभयशरन्यम् , हे जनक, प्राप्नोऽसि-- इति 
हं एवं कि उवाच उक्तवान् याज्ञवल्क्यः । तदेतदुक्तम्-- 
अथ वै तेऽहं तद्वक््यामि यत्र गमिष्यसीति । स॒ होवाच 
जनको वैदेदः-- अभयमेव सवा त्वामपि गच्छतात् गच्छतु, 
यस्त्वं न: अस्मान् हे याज्ञवस्क्य भगवन् पूजावन् अभयं 
ब्रह्म वेदयसे ज्ञापयल्ति प्रापितवान् उपाधिक्ताज्ञानव्यवधा- 
नापनयनेनेत्यथेः ; किमन्यदहं विद्यानिष्कयार्थं प्रयच्छामि, 
साश्षादात्मानमेव दत्तवते; अतो नमस्तेऽस्तु; इमे विदेहाः 
तव यथेष्टं भुञ्यन्ताम् ; अयं चाहमस्मि दासभावे थितः ; 
यथेष्टं मां राञ्यं च प्रतिपद्यस्वेत्यथः ॥ 

इति चतुथौध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥ 
-ध- 

8, 8. ए. 7. 1] 
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जनकं ह तरदेहं याज्ञवस्क्यो जगामेयस्याभिसंबन्धः । 

विज्ञानमय आत्मा साक्षादपरोक्षाद्रह्म सवान्तरः पर एव-- 

‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्यदतोऽस्ति दरष ' इत्यादिश्ुति- 
भ्यः। स्र एष इह प्रविष्टः वद्नादििङ्गः अस्ति व्यतिरिक्त 

इति मधुकाण्डे अजातक्चनुसंवादे प्राणादिकरैत्वभोकदत्वभ्- 
लयाख्यातेनाधिगतोऽपि सन् , पुनः प्राणनादिलिङ्कमुपन्यस्य 

जओौषस्तप्रभरे प्राणनादिलिङ्गो यः सामान्येनाधिगतः प्राणेन 

प्राणिति" इल्यादिना, “दृष्टा ' इलयादिना अदुप्तशशक्तिस्व- 

भावोऽधिगतः । तस्य च परोपाधिनिभित्तः संसारः- 

यथा रल्नृषरशयक्तिकागगनादिषु सरपादकरजतमछिनत्वादि 

परोपाध्यारोपणनिमित्तमेव, न स्वतः, तथा; निरुपाधिको 

निरुपाख्यः नेति नेतीति व्यपदेश्यः साक्षादपरोक्षात्सवौ- 

न्तरः आत्मा ब्रह्म अक्षरम् अन्तयामी प्रशास्ता ओपनिषदः 

पुरुषः विज्ञानमानन्दं ब्रह्मयधिगतम् । तदेव पुनरिन्धसंज्ञः 

भ्रविविक्ताहारः; ततोऽन्तहेदये लिङ्गात्मा प्रविविक्ताहार- 

तरः; ततः परेण जगदात्मा प्राणोपाधिः; ततोऽपि प्रषि- 

ङाप्य जगद्त्मानमुपाधिभूतं रज्ज्वादाविव सपौदिकं वि. 

दयया, ‹ स एष तेति नेति-- ' इति साक्षात्सवौन्तरं नह्य 
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अधिगतम् । एवम् अभयं परिग्रापितो जनकः याज्ञवल्क्येन 
आगमतः संक्षेपतः । जत्र च जाप्रत्लप्रसुषुप्तुरीयाण्युप- 
न्यस्तानि अन्यप्रसङ्घेन-- इन्धः › प्रविविक्ताहारतरः, सर्वे 
भराणाः, स एष नेति नेतीति । इदानीं जाभ्र्स्वभ्रादिद्रारेणैव 
महता तर्केण विस्तरतोऽधिगमः कतव्य ; अभयं प्रापयि- 
तव्यम् ; सद्धावश्च आत्मनः विप्रतिपत्त्याशङ्कानिराकरण- 
दवारेण~ व्यतिरिक्तत्वं डदधतसवं स्वयंब्योति्ठम् अलु्तश- 
क्तिस्वरूपत्वं निरतिश्यानन्दस्वाभाव्यम् अद्वैतत्वं च अधि- 
गन्तव्यभिति-- इदमारभ्यते । असूयायिका तु विद्ासं- 
प्रदानग्रहणविधिप्रकाशनाथौ, विद्यास्तुतये च विशेषतः, 
वरद्ानादिसुचनात् ॥ 

जनक ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम 
समेने न वदिष्य इत्यथ ह यल्लनकश्च 
वैदेहो याज्ञवल्क्यश्चाभिहोते समूदाते 
तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ सहका 
मपश्चमेव वव्रे न\< हास्मै ददौ तह स- 
ञ्राडेव पथे पथच्छ ॥ १ ॥ 
जनकं ह वैदे याज्ञवल्क्यो जगाम । स च गच्छन् 

| + ११ एवं मेने चिन्तितवान्- न वदिष्ये कंचिदपि राज्ञे; गम- 
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नप्रयोजनं तु योगक्षेमाथेम् । न वदिष्य इत्यवसंकल्पोऽपि 

याज्ञवस्क्यः यद्यत् जनकः प्रष्टवान् तत्तत् प्रतिपेदे ; तन्न 

को हेतुः संकल्पितस्यान्यथाकरणे-- इद्यत्र आख्यायिका. 

माचष्टे । पूर्वत्र किर जनकयाज्ञवस्क्ययोः संवाद आसीत् 
अग्निहोत्रे निमित्ते; तत्र जनकस्याच्निहोत्रविषयं विज्ञानुप- 

कभ्य परितुष्टो याज्ञवस्क्यः तस्मै जनकाय ह् किल वरं 
ददौ; स च जनकः ह् कामप्रस्मेव बरं वव्रे वृतवान्; तं 
च वरं ह अस्मै ददौ याज्ञवल्क्यः ; तेन वरप्रदानसामर्थ्येन 

अव्याचिख्याञयुमपि याज्ञवस्क्यं तूष्णीं स्थितमपि सम्राडेव 

जनकः पूर्वं पप्रच्छ । तत्रैव अनुक्तिः, ब्रह्मविद्यायाः कर्मणा 

विरुद्धत्वात् ; विद्यायाश्च स्वातन्ञ्यात्-- स्वतन्त्रा हि ब्रह्म- 

विद्या सहकारिसाधनान्तरनिरपेश्चा पुरुषाथैसाधनेति च ॥ 

याज्ञवल्क्य किंञ्योतिरथं पुरुष इति। 
आदिल्यञ्यातिः सम्राडिति होवाचादि- 

त्येनेवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कमे कु- 
रुते विपल्थेलीव्येवमेवेतव्याज्ञवल्क्य ॥ 

हे याज्ञवस्क्येत्येवं संबोध्य अभिमुखीकरणाय, किंज्यो 

तिरय पुरुष इति--किमस्य पुरुषस्य ज्योतिः, येन च्योतिषा 

<्यबहरति £ सोऽयं किंञ्योतिः £ अयं प्रातः कार्यं 
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रणसंघातहूपः शिरःपाण्यादिमान् पुरुषः पृच्छथत-- किमयं 
स्वाब्रयवसंघातवाह्येन ज्यो तिरन्तरेण व्यवहरति, आहोस्वित् 
स्वाबरयवसखघातमध्यपातिना ज्योतिषा ज्योतिष्कार्यम् अयं 
पुरुषो निवेतेयति- इत्येतदभिप्रेय -- प्रच्छति । किंचातः, 
यदि व्यतिरिक्तेन यदि वा अन्यतिरिक्तेन ज्योतिषा ज्योति- 
ष्का नि्ैतेयति १ श्चृणु तत्र कारणम्-- यदि व्यतिरिक्ते 
नैव उयोतिषा उ्योतिष्कारयनिरवसकत्वम् अस्य स्वभावो निधौ- 
रितो भवति, ततः अदृष्टञ्योतिष्कायविषयेऽप्यनुमास्यामहे 
व्यतिरिक्तञ्योतिर्निमित्तमेवेदं कामिति; अथाग्यतिरिक्तेनैव 
स्वात्मना उयोतिषा व्यवहरति, ततः अप्रयक्षेऽपि ज्योतिषि 
उयोतिष्कायेदशेने व्यतिरिक्तमेव ज्योतिः अनुमेयम् ; अथा- 
नियम एव- व्यतिरिक्तम् अव्यतिरिक्तं वा ्योतिः पुरुषस्य 
व्यवहारहेतुः, ततः अनध्यवसाय एव उयोतिर्बिषये--. 
इयेवं मन्वानः पृच्छति जनको याज्ञवल्क्यम्- किंज्योति- 
रयं पुरुष इति । ननु एवमनुमानकौशचले जनकस्य किं 
परमेन, स्वयमेव कस्मान्न प्रतिपद्यत इति-- सत्यमेतत् ; 
तथापि िङ्गलिङ्गिसंबन्धविशेषाणामव्यन्तसौक्षम्यात् दुरव- 
बोधतां मन्यते बहूनामपि पण्डितानाम् , किञुतैकस्य ; अत 

एव हि धमेसृष््मनिणेये परिषद्यापार इष्यते, पुरुषविशेष- 

ापेक्ष्यते- दशावरा परिषत्, त्रयो वा एको वेति; 



५१६ बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये = [तरा. ३, 
त 

तस्मात् यद्यपि अनुमानकौशरं राज्ञः, तथापि तु युक्तो या- 
ज्ञवल्क्यः श्ष्टुम् , विज्ञान कौ शङतारतस्योपपत्तेः पुरुषा- 
णाम् । अथवा श्रुतिः स्वयमेव आसख्यायिकान्याजञन अलु- 
मानमागेमुपन्यस्य अस्मान्बोधयति पुरुषमतिमनुखरन्ती , 

याज्ञवल्क्योऽपि जनकाभिप्रायाभिज्ञतया व्यतिरिक्तमात्म- 

ज्योतिर्बोधयिष्यन् जनकं व्यतिरिक्तप्रतिपादकमेव लिङ्क 

प्रतिपेदे, यथा- प्रसिद्धमादिलयन्योतिः सम्राट् इति होवा- 

च । कथम् १ आदिलयेनैव स्वावयवसंघातन्यतिरिक्तेन चश्चु- 
षोऽनुप्राहकेण ज्योतिषा अयं प्राजृतः पुरुषः आस्ते उपवि- 

छाति, पस्ययते पर्येति क्षेत्रमरण्यं वा, तत्र गत्वा कर 
कुरुते, विपल्येति विपर्येति च यथागतम् । अल्यन्तव्यतिरि- 
तभ्यो ति्चमसिद्धताप्रदशेनाथम् अनेकविशेषणम् ; बाह्यानेक- 
ञ्योतिःपरदशनं च छिङ्गस्याव्यभिचारित्वप्रद्शेनारथेम् । एव- 
मेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ 

अस्तमित आदिद्ये यान्ञवल्क्य कि- 

ज्यो तिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य 

ज्योति भवतीति चन्द्रमसैवायं ज्योति- 
घारते पल्ययते कमे कुरते विपल्येतीव्ये- 
वमेवेतयाज्ञवल्क्थ ॥ ३ ॥ 
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तथा अस्तमिते आदित्ये, याज्ञवल्क्य, किंञ्योतिरोबायं 

पुरुष इति- चन्द्रमा एवास्य ञयोतिः ॥ 

अस्तमित आदिद याज्ञवल्क्य चन्द्र 

मस्यस्तमिते किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्य- 
भ्रिरेवास्य ञ्योतिभेवतीव्यभिनैवायं ज्यो- 

तिषास्ते पल्ययते कमे कुरुते विपल्येती- 
व्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥ 

अस्तमित आदित्ये, चन्द्रमस्यस्तमिते अभ्रिज्योतिः ॥ 

अस्तमित आदिय याज्ञवल्क्य चन्द्र 

मस्यसतभिते चान्तेऽग्रौ किंज्योतिरेवायं 
पुरुष इति वांगवास्य ञ्योतिभैवतीति 
वाचैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कमे कु- 
रुते विपल्येतीति तस्माद्वै सभ्राडपि य्न 
खः पाणिने विनिज्ञोयतेऽथ यच्च वागुचर- 
त्युपेव तच्च न्येतीवयेवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥ 

शान्तेऽप्नौ वाक् ज्योतिः; वागिति शब्दः परिगरहयते ; 

शब्देन विषयेण श्रोत्रभिन्द्रियं दीप्यते; श्रोत्रन्द्रिये संप्रदीपने, 

मनसि विवेक उपजायते; तेन मनसा बाह्यां चेष्टं पतिप- 



५१८ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये [्रा. ३. 

ते- ‹ मनसा श्येव पश्यति मनसा शशणोति ' इति ब्राह्मणम् । 
कथं पुनः बागञ्योतिरिति, वाचो अ्योतिषटूमप्रसिद्धमियत 

आह~ तस्पराद्रै सम्राट् , यस्मात् वाचा ज्योतिषा अनुगृहीतो- 
ऽयं पुरुषो व्यवहरति, तस्मात् प्रसिद्धमेतद्वाचो अ्योतिष्ुम्; 

कथम्? अपि- यत्र यस्मिन्काढे प्रावृषि प्रायेण मेघान्धकारे 

खवेज्योतिःप्रत्यस्तमये खोऽपि पाणिः हस्तः न विस्पष्टं नि- 

ज्ञोयते- अथ तस्मिन्काठे सवचेष्टानिरोधे प्राप्रे बाह्यज्यो ति. 
षोऽभावात् यत्र वारुञ्चरति, श्वा वा भषति, गदैभो वा 

रौति, उपैव तत्र न्येति- तेन शब्देन अ्योतिषा शरोत्रमन- 
सेर्नैरन्त्य भवति, तेन ्योतिष्कायैत्वं वाक् प्रतिपद्यते, तेन 

वाचा ज्योतिषा उपन्येत्येव उपगच्छत्येव तत्र॒ संनिहितो 

अवतीत्यथेः; तत्र च कमे कुरुते, विषस्येति । तब वाग््यो- 

तिषो प्रहणं गन्धादीनामुपलक्षणार्थम् ; गन्धादिभिरपि हि 

घ्राणादिष्वनुगृहीतेषु प्रवृत्तिनिषृत््यादयो भवन्ति; तेन तै- 
रप्यमुप्रहो भवति कायंकरणसंघातस्य । एवमेवेतथाज्ञवस्क्य ॥ 

अस्तमित आदिद याज्ञवल्क्य चन्द्र 

मस्यस्तमिते शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि 

किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मेवास्य ञ्यो- 

तिभेवतीव्यात्मनैवायं ज्योतिषास्ते पल्य- 
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यते कम कुरूते विपल्येतीति ॥ ६ ॥ 

शान्तायां पुनवांचि, गन्धादिष्वपि च शान्तेषु बाद्येष्व- 
लभ्राहकेषु, सवेभवृत्तिनिरोधः प्राप्तोऽस्य पुरुषस्य । एतदुक्त 
भवति-- जभ्रद्िषये बहियुखानि करणानि चश्चुरादीनि 
अदिल्यादिज्योतिभिरनुगृह्यमाणानि यदा, तदा स्फुटतरः 
संव्यवहारोऽस्य पुरुषस्य भवतीति ; एवं तावत् जागरिते 

स्वावयवसंघातव्यतिरिक्तेनैव अ्योतिषाः ञ्योतिष्कार्यसिद्धि- 

रस्य पुरुषस्य दृष्टा ; तस्मात् ते वयं मन्यामहे- सवेबाद्य- 
ञउ्योतिःभ्रयस्तमयेऽपि स्वप्रसुषुप्तकाठे जागरिते च तादृ- 
गवस्थायां स्वावयवसंघातव्यतिरिक्तेनैव उयोतिषा अयोति- 
ष्कायेसिद्धिरस्येति ; दयते च स्परे उ्योतिष्का्यसिद्धिः- 
बन्धु संगमनवियोगदश्ैनं देशचान्तरगमनादि च; सुषुप्राश् 

उत्थानम सुखमहमखाप्सं न किचिदवेदिषमिति ; तस्मा- 

दस्ति व्यतिरिक्तं किमपि अयोतिः; किं पुनस्तत॒ शान्तायां 

वाचि ज्योतिः भवतीति । उच्यते-- आत्मैवास्य ज्योतिभेव- 

तीति । आत्मेति कार्यकरणस्वावयवसंघातव्यतिरिक्त कार्य- 

करणावमासकम् आदिल्यादिबाह्यञ्योतिवैत् स्वयमन्यनानव- 

भास्यमानम् अभिधीयते ज्योतिः; अन्तःस्थं च तत् पारि- 

शचेष्यात्- कायंकरणव्यतिरिक्तं तदिति तावत्सिद्धम्; यञ्च 
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कायंकरणव्यतिरिक्तं कार्यकरणसंघातानुभ्राहकं च ज्योतिः 

तत् बाह्यैशचश्चुरादिकरणैरुपकभ्यमानं दृष्टम्; न तु तथा तत् 

चश्षुरादिभिरुपङभ्यते, आदिव्यादिञ्योतिःघु उपरतेषु ; कार्य 
तु ज्योतिषो दशयते यस्मात् , तस्मात् आत्मनैवायं ज्योतिषा 
आस्ते पल्ययते कमे करुते तिपर्येतीति ; तस्मात् नूनम् 

अन्तःस्थं उयोतिरिलयवगम्यते । किंच आदियादिञ्योतिर्वि- 

क्षणं तत् अभौतिकं च; स एव हेतुः यत् चष्ुरा्- 
आह्यत्वम् , आदिदयादिवत् ॥ । 

न, समानजातीयेनैवोपकास्दनात्-- यत् आदिल्यादि- 

विरुक्षणं ञ्योतिरान्तरं सिद्धमिति, एतदसत्; कस्मात् ? उप- 

क्रियमाणसमानजातीयेनैव आदियादिञ्योत्िषा का्यकरण- 
संघातस्य भौतिकस्य भौतिकेनैव उपकीरः क्रियमाणो दरय- 
ते; यथादृष्टं चदम् अनुमेयम् ; यदि नाम कार्यकरणादथां- 
न्तरं तदुपकारकम् आदित्यादिवत् ज्योतिः, तथापि का्यकर- 
णसंघातसमानजातीयमेवानुमेयम् , कार्यकरणसंघातोपकार- 
कत्वात्, आदियादिञ्योतिवंत् । यस्पुनः अन्तःस्थत्वादप्रय- 
ष्वा वैलक्षण्यमुच्यते, तत् च्ुरादिञ्योतिशिः अनैका- 
न्तिकम्; यत्तः अप्रयश्चाणि अन्तःस्थानि च चद्षुरादिज्यो- 
तीषि भौतिकान्यव । तस्मात् तव मनोरथमात्रमू्- विरक्षण- 
मार्मञ्योतिः सिद्धमिति । कायंकरणसंघातभावभावित्वाञ्च 
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संघातघमैत्वमनुमीयते ज्योतिषः । सामान्यतो दष्टस्य च 
अनुमानस्य व्यभिचारित्वाद्भ्रामाण्यम् ; सामान्यतो दृष्टवङेन 
हि भवान् आदिल्यादिवत् व्यतिरिक्तं ज्योतिः साधयति 
कायेकरणेभ्यः ; न च प्रयक्षम् अनुमानेन बाधितुं शक्यते ; 
अयमेव तु कायेकरणसंघातः भ्रलयक्षं पश्यति श्णोति मनुते 
विजानाति च; यदि नाम उयोतिरन्तरमस्य उपकारकं स्यात् 
आदिल्यादिवत् ; न तत् आत्मा स्यात् ज्योतिरन्तरम् आदि- 

लयादिवदेव ; य एव तु प्रयक्षं दश्ेनादिक्रियां करोति, स एव 
अत्मा स्यात् कायंकरणसंघातः, नान्यः, प्रयक्षविरोधे अनु- 
मानस्याप्रामाण्यात् । ननु अयमेव चेत् दज्ञेनादिक्रियाकर्त 
आत्मा संघातः, कथम् अविकलस्थैवास्य दश्ीनादिक्रियाकर्वै- 
स्वं कदाचिद्भवति, कदािन्नेति-- नैष दोषः, दृष्टत्वात् ; न 
हि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम; न हि खद्योते प्रकाशाप्रकारकत्वेन 
हइ्यमाने कारणान्तरमनुमेयम् ; अनुमेयत्वे च केनचित्सा- 
मान्यात् सवं सर्वत्रानुमेयं स्यात्; तच्वानिष्टम् ; न च पदा- 
येस्वभावो नास्ति ; न हि अग्नेः उष्णस्वाभाव्यम् अन्यनिभि- 
त्तम्, उदकस्य वा रेत्यम् ; भ्राणिधमौधमोौद्यपक्षमिति चेत् , 
धमौघमोदे्मिभित्तान्तरपेक्षस्वभावप्रसङ्गः; अस्त्विति चेत् , 
न, तदनवस्थाप्रसङ्गः; स चानिष्टः ॥ 

न, खप्रस्मृत्योरष्टस्यैव दकंनात्-- यदुक्त खभाववा- 
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दिना, देहस्यैव द्शनादिक्रिया न ञ्यतिरिक्तस्येति, तन्न; 
यदि हि देहस्यैव दश्चेनादिक्रिया, स्वपने दृष्टस्यैव दनं न 
स्यात् ; अन्धः स्वप्नं पश्यन् दृष्टपूवैमेव पयति, न शाक. 
दवीपादिगतमटृष्टरूपम् ; ततश्च एतत्सिद्धं भवति- य: खमन 
पश्यति दृष्टपूर्वं वस्तु, स एव पूर्वं विद्यमाने चक्षुषि अद्रा- 
क्षीत्, न देह इति; देहत् द्रष्टा, स येनाद्राक्षीत् तस्मि- 
जुद्ूते चक्षुषि स्वप्ने तदेव दृष्टपूर्वं न पद्येत; अस्ति च 
खोकं प्रसिद्धिः- पूर्वं दृष्टं मया हिमवतः शङ्खम् अयां 
स्वपने द्राक्षमिति उद्धूतचक्षुष्ामन्धानामपि ; तस्मात् अनुद्ते- 
ऽपि च्षुषि, यः स्वप्रदक् स एव द्रष्टा, न देह इत्यवगम्यते । 
तथा स्मृतौ दर्टृसर््रोः एकत्वे सति, य एव द्रष्टा स एव 
स्मता; यद् चैवं तदा निमीटितध्लोऽपि स्मरन् दृष्टपूर्वं 
यद्रूपं तत् दृष्टवदेव पयतीति; तस्मात् यत् निमीषितं तन्न 
र्; यत् निमिति चश्चुषि स्मरत् रूपं परयति, तदेव 
अनिमीकितेऽपि चक्षि द्रष्टु आसीदित्यवगम्यते । मूते च 
देहे अविकरुस्यैव च रूपादिदशैनामावात्-- देहस्यैव द्रष्ट 
ख्तेऽपि दशेनादिक्रिया स्यात् । तस्मात् यदपाये देहे दर्शनं 
न भवति, यद्भावि च भवति, तत् दशनादिक्रियाक्, न देह 
इत्यवगम्यते । च्षुरादीन्येव दशोनादिक्रियाकवणीति चेत्, 
न, यदहमद्राक्ष॒तस्स्पश्षामीति भिन्नकठेकत्वे प्रतिसधा- 
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नानुपपत्तेः । मनस्तहीति चेत्, न, मनसोऽपि धिषयस्वात् 

रूपादिवत् द्ष्टृत्वाद्यतुपपत्तिः । तस्मात् अन्तःस्थं व्यति- 

रिक्तम् आदिल्यादिवदिति सिद्धम् । यदुक्तम्- का्य॑करणसं- 

घातसमानजातीयमेव अ्योतिरन्तरमनुभेयम् , आदियादिसिः 

तत्छमानजातीयेरेव उपक्रियमाणत्वादिति- तदसत् , उपका- 

योपकारकभावस्थानियमद्चैनात्; कथम् ? पार्थिवैरिन्धनैः 

पार्थिवत्वसमानजातीवैस्तणोपादिभिः असने: प्रञ्वलनोपकारः 
क्रियमाणो इयते ; न च तावता तत्समानजातीभरैरेव अन्नः 
प्रञ्व्नोपकारः सरवत्रानुमेयः स्यात्, येन उद्केनापि प्रज्व- 

छनोपकारः भिन्नजातीयेन वैद्युतस्यान्नेः जाठरस्य च क्रिय- 
माणो हइयते; तस्मात् उपकार्योपकारकभावे समानजाती- 

यासमानजातीयनियमो नास्ति; कदाचित् समानजातीया 

मनुष्या मनुष्यैरेवोपक्रियन्ते, कदाचित् स्थावरपश्वादि- 

भिश्च भिन्नजातीयैः; तस्मात् अहेतुः कार्यकरणसंघातस- 

मानजातीयेरेव आदियादिञ्योतिर्भिरुपक्रियमाणत्वादिति । 
यत्पुनरात्थ- चक्षुरादिभिः आदित्यादिञ्योतिवेत् अदृश्य. 
त्वात् इत्ययं हेतुः अयोतिरन्तरस्य अन्तःस्थत्वं तैश्चण्यं च 
न साधयति, चक्षुरादिभिरनैकान्तिकत्वादिति- तदसत् , 

चक्षुरादिकरणेभ्योऽन्यत्वे सतीति हेतोविंशेषणत्वो पपत्तेः । 
कायंकरणसरंघातधमेत्वं ज्योतिष इति यदुक्तम् , तन्न, अनु- 
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मानविरोधात्; आदिलादिञ्योतिवेत् कार्यकरणसंघाताद्- 

अौन्तरं अयोतिरिति हि अलुमानसुक्तम्; तेन विरुध्यते 

इयं प्रतिज्ञा- कायेकरणसंघातधमैत्वं ज्योतिष इति । तद्धा. 
वर्भौवित्वं तु असिद्धम् , मृत देहे अयोतिषः अद्शोनात् । 
सामान्यतो दृष्टखानुमानस्य अप्रामाण्ये सति पानमोजना- 

दिसवेज्यवहारछोपप्रसङ्गः; स चानिष्टः ; पानभोजनादिषु 

दहि श्षुस्पिपासादिनिवृत्तिसुपरन्धवतः तत्सामान्यात् पान- 
भोजनाद्युपादानं दश्यमानं रोके न प्राप्रोति ; दृश्यन्ते हि 
उपङ्ब्धपानभोजनाः सामान्यतः पुनः पानभोजनान्तरैः 
हवुतिपासरादिनिच्ृत्तिमनुमिन्वन्तः तादर्थ्येन प्रवतैमानाः । 
यदुक्तम्- अयमेव तु देहो दज्ञैनादिक्रियाकर्तेति, तत् प्रथ- 
ममेव परिहृतम्-लप्रसमृत्योः देहादर्थान्तरभूतो द्रष्टेति । अने- 
नैव ्योतिरन्तरस्य अनःत्मत्वमपि प्द्युक्तम् । यत्पुनः ख- 
द्योतादेः कादाचित्कं प्रकाशाभ्रकाशकत्वम् , तदसत् , पक्चाद्य- 
वयवसंकोचविकासनिभित्तत्वात् प्रकाशाप्रकाश्चकत्वस्य । य- 

सुनरुक्तम्, घमौधघमैयोरवद्यं फठदातृत्वं स्वभावोऽभ्युप- 
गन्तव्य इति- तदभ्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानात् । एतेन 
अनवस्थादोषः प्रत्युक्तः । तस्मात् अस्ति व्यतिरिक्तं च अ- 
न्तःस्थं ज्योतिः अत्मेति ॥ 

कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः 
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प्राणेषु ह यन्तल्योतिः पुरुषः स समानः 

सन्चुभो लोकावनुसंचराति ध्यायतीव 
लेलायतीव स हि खो भूत्वेमं लोकम. 

तिक्रामति खल्यो रूपाणि ॥ ७॥ 
यद्यपि ग्यतिरिक्तत्वादि सिद्धम्, तथापि समानजाती- 

याुप्राहकत्वदशञंननिमित्तश्रान्या करणानामेवान्यतमः व्य- 

तिरिक्तो वा इद्यविवेकतः प्रच्छति -- कतम इति; न्याय- 

सूक्ष्मताया दुविज्ञेयत्वात् उपपद्यते भ्रान्तिः । अथवा शरी- 
व्यतिरिक्ते सिद्धेऽपि करणानि सवबाणि विज्ञानवन्तीव, 

विवेकत आत्मनः अनुपरन्धत्वात्; अतोऽहं प्रच्छामि- 

कतम आत्मेति ; कतमोऽसौ देहेन्द्रियप्राणमनःसु, यः त्व- 
योक्तः आस्मा, येन ज्योतिषास्त इत्युक्तम् । अथवा योऽय- 

मात्मा त्वया अभिग्रतो विज्ञानमयः, स्वै इमे प्राणा 

विज्ञानमया इव, एषु प्राणेषु कतमः-- यथा समुदितेषु 

बराह्मणेषु, सवै इमे तेजखिनः कतम एषु षडङ्कषिदिति । 

पूवेस्मिन्व्याख्याने कतम अ्मिव्येतावदेव प्रभ्नवाक्यम् , 
योऽयं विज्ञानमय इति प्रतिवचनम्; द्वितीये तु व्या 

ख्याने प्राणेष्वित्येवमन्तं प्र्रवाक्यम् । अथवा सर्वमेव 

प्र्रवाक्यम्- विज्ञानमयो हृद्यन्त्ज्योतिः पुरुषः कतम 
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इलयेतदन्तम् । योऽयं विज्ञानमय इयेतद्य शब्दस्य निधी- 
रिताथेविशेषविषयत्म् , कतम आत्मेततीतिशब्दस्य प्रभवा- 
क्यपरिसमाध्यथेत्वम्- उयवहितखंबन्धमन्तरेण युक्तमिति 

कृत्वा, कतम आत्मेतीव्येवमन्तमेव प्रवाक्यम् , योऽयमि- 

ल्यादि परं एवमेव प्रतिवचनमिति निश्चीयते ॥ 

योऽयमिति आत्मनः प्रयक्षत्वानिर्देशः; विज्ञानमयः 

विज्ञानघ्रायः चुद्धिविज्ञानोपाधिसंपको विवेकाद्विज्ञानमय इत्यु- 

च्यते- बुद्धिधिज्ञानसंप्रक्त एव हि यत्मादुपरभ्यते, राहु- 

रिव चन्द्रादिलयसंप्क्तः; बुद्धिर सर्वाथेकरणम्, तमसीव 

प्रदीपः पुरोवस्थितः; ‹ मनसा द्ये पदयति मनसा शरणो- 

तिः इति ह्युक्तम्; बुद्धिविज्ञानाखोकविशिष्टमेव हि सवै 

विषयजातमुपरभ्यते, पुरोवस्थितप्रदौपालोकविशिष्टमिव त- 

मसि; द्वारमात्राणि तु अन्यानि करणानि बुद्धेः; त- 
स्मात् तेनैव भिशेष्यते- विज्ञानमय इति । येषां प- 

रमात्मबिज्ञप्िविकार इति व्याख्यानम् , तेषाम् ‹ विज्ञान- 

मयः” ˆ मनोनयः' इलयादौ विज्ञानमयशब्दस्य अन्यार्थ. 
दशनात् अश्रौताथेता अवसीयते ; संदिग्धश्च पदार्थः अन्यत्र 
निश्चितप्रयोगदशेनात् निवारयितुं जक्यः, वाक्यशेषात् , नि- 

श्ितन्यायबलाद्वा ; सघीरिति चोत्तरत्र पाठात् । ‹ ह्यन्तः ' 

इति वचनात् युक्तं विज्ञानभ्रायस्वमेव । प्राणेष्विति व्यति- 
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रेकप्रदशेनाथ सप्तमी- यथा वृक्षेषु पाषाण इति सामीप्यख- 

क्षणा ; प्राणेषु हि व्यतिरेकाव्यत्तिरेकता संदिद्यत आत्मनः; 

प्राणेषु प्राणेभ्यो व्यतिरेक्त इत्यर्थः; यो हि येषु भवति, 
स तब्यतिरिक्तो भवत्येव-यथा पाषाणेषु बक्षः । हृदि--तत्र. 

तत्स्यात् , प्राणेषु प्राणजातीयैव बुद्धिः स्यादिति, अत आदह्-- 

ह्न्तरिति । हच्छब्देन पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः, ता- 

सस्थ्यात् बुद्धिः हृत्, तस्याम्, हृदि बुद्धौ । अन्तरिति 
बुद्धिशत्तिव्यतिरेकग्रदशेनार्थम् । भ्योतिः अवभासात्मकत्वात् 
आत्मा उच्यते । तेन हि अवमासकेन आत्मना ज्योतिषा 

आस्ते पल्ययते कमे रुते, चेतनावानिव हि अयं कार्य- 
करणपिण्डः- यथा भादिद्म्रकाशस्थो घटः; यथा वा मर. 

कतादिर्मणिः क्षीरादिद्रव्ये प्रक्षिप्तः परीक्षणाय, अत्मच्छा- 

यमेव तत् क्षीरादि द्रव्यं करोति, तादृगेतत् आत्मज्योतिः 

बुद्धेरपि हृदयात् सष््मत्वत् हृन्तःस्थमपि हृदयादिकं का- 

येकरणसंघातं च एकीकृ आत्मञ्योतिदछायं करोति, पार- 

म्पर्येण सूक््मस्थूकतारतम्बात् , सवोन्तरतमत्वात् । बुद्धि- 
स्वावत् स्वच्छर्वात् आनन्तयौश्च आत्मचैतन्यज्यो तिःप्रति 

च्छाया भवति; तेन हि विवेकिनामपि तत्र आत्माभिमान- 

बुद्धिः भरथमा ; ततेऽप्यानन्तयोत् मनसि चैतन्यावभासता, 

बुद्धिसंप्कात् ; तत इन्द्रियेषु, मनःसंयोगात् ; ततोऽनन्तरं 

8. ८. ए. 11. 12 
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शरीरे, इन्द्रियसंपकौत् । एवं पारम्पर्येण छृत्छ्ञं कार्यकर- 
णसंघातम् आत्मा चैतन्य खरूपञ्योतिषा अवभासयति । तेन 
दहि सवख लोकस्य कायैकरणसंघाते तद्ृत्तिषु च भअनि- 
यतात्माभिमानबुद्धिः यथाविवेकं जायते । तथा च भग- 
वतोक्तं गीतासु-- ‹ यथा प्रकाशययेकः कत्सं लोकमिमं 
रवि; । क्षेत्रं क्षेत्री तथा छरल्ञं प्रकाशयति भारतः 

‹ यदादिलगतं तेजः--' इत्यादि च । ‹ निवयोऽनिलयानां 
चेतनश्चेतनानाम् ' इति च काठके, ‹ तमेव भान्तमनुभाति 

सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ' इति च । °येन सूय 
स्तपति तेजलेद्धः ` इति च मन्त्रवणेः । तेनायं हद्यन्तर्ज्यो- 
तिः । पुरुषः-- अकाशवस्सवगतत्वात् पूर्ण इति पुरुषः ; 
निरतिशयं च अस्य स्वयंञ्योतिष्टम् ^ सवौवभासकत्वात् स्- 

यमन्यानवभास्यत्वाश्च; स एष पुरूषः स्वयमेव ज्योतिःस्व- 

भावः, यं त्वं प्रच्छसि- कतम आत्मेति ॥ 

बाह्यानां ज्योतिषां सर्वैकरणानुभ्राहकाणां प्रयस्तमये अ. 

न्तःकरणद्भारेण हृदयन्तञ्योतिः पुरुष आत्मा अनुप्राहकः क- 

रणानामिव्युक्तम् । यदापि बाह्यकरणानुप्राहकाणाम् आ- 
दिलादिञ्योतिषां भावः, तदापि आदिल्यादिज्योतिषां परा- 

थैत्वात् काथेकरणसरंघातस्याचैतन्ये स्वाथौनुपपत्तेः स्वाथै- 

ज्योतिष आत्मनः अनुप्रहयभावे अयं कायैकरणसखरंघातः न 
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ज्यवहाराय कर्पते; आत्मन्योतिरनुग्रहेभैव हि स्वेदा स्वैः 
संब्यवहारः, ' यदेतद्दयं मनश्नैतत्संज्ञानम् ° इत्यादिश्रयन्त- 

रात्; साभिमानो हि स्ै्राणिसंब्यवदहारः; अभिमान- 
हें च मरकतमणिदृष्ठान्तेनावोचाम । यद्यप्येवमेतत्, त- 

थापि जाग्रद्विषये सवैकरणागोचरत्वात् आत्मजञ्योत्तिषः 
बुद्धथादिबाह्याभ्यन्तरकायेकरणव्यवहारसंनिपातन्याङ्करूत्वा - 
त् न क्ञक्यते तञ्ञ्योतिः आत्माख्यं जु जषीकावत् नि- 

ष्कृष्य दशंयितुमियतः खतरे दिदश्ेयिघ्ुः प्रक्रमते-- स 

समानः सक्नुभौ लोकावजुसंचरति । यः पुरूषः स्वयमेव 
ज्योतिरात्मा) स समानः सदृशः सन्- ऊन ? प्रकृतत्वात् 

संनिहितत्वाच्च हृदयेन ; ' हृदि ' इति च हृच्छब्दवाच्या 

बुद्धिः प्रकृता संनिहिता च; तस्मात् तयैव सामान्यम् । 

किं पुनः सामान्यम् १ अन्महिषवत् विवेकतोऽनुपरून्धिः ; 

अवभास्या बुद्धिः, अवभासकं तत् आत्मज्योतिः, आटोक- 

वत् ; अवभास्याबभासकयोः विवेकतोऽनुपरष्धिः प्रसिद्धा; 

विद्युद्धस्वाद्धि आलोकः अवभास्येन सदश्चो भवति ; यथा 

रक्तमवभासयन् रक्तसदृशो रक्ताकारो भवति, यथा 

हरितं नीरुं छोहितं च अवभासयन् आलोकः तत्समानो 

भवति, तथा बुद्धिमवभासयन् बुद्धिदधोरेण छृत्छञं क्षेत्रमव- 
भासयति-- इत्युक्त मरकतमणिनिद्ेनेन । तेन सर्वेण 
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समानः बुद्धिसामान्यद्वारेण ; ‹ सवंमयः ' इति च अत एव 
वक्ष्यति । तेन असौ कुतश्िखविभज्य मु खरषीकावत् स्वेन 

ज्योतीरूपेण दश्शयितुं न शक्यत इति, सवैव्यापारं तत्रा- 

ध्यारोप्य नामहूपगतम् , -उयोतिर्ध्म च नामरूपयोः, नाम- 
रूपे च आत्मज्योतिषि, सर्वो छोकः मोमुद्यते-- अयमा- 

त्मा नायमात्मा, एवधमं जैवंधर्मा, कतो अकतौ, डुद्धः अ- 

ञुद्धः; बद्धः मुक्तः, स्थितः गतः आगतः, अस्ति नास्ति- 

इतयादिविकल्पैः । अतः समानः सन् उभौ लोकौ प्रतिपन्न 

प्रतिपत्तव्यौ इहटोकपरखोकौ उपात्तदेहेन्द्रियादिसंबातया- 

गान्योपादानसंतानप्रबन्धक्चतसंनिपातैः अनुक्रमेण संचरति । 

धीसराटद्यमेवोमयलोकसं चरणहेतुः, न स्वत इति- तत्र ना- 

मरूपोपाधिसादृश्यं भ्रान्तिनिमित्तं थत् तदेव हेतुः, न स्व- 

तः~ इयेतदुच्यते-- यस्मात् सः समानः सन् उभौ छोका- 
वनुक्रमेण संचरति- तदेतत् प्रयक्षम् इयेतत् दशेयति~यतः 

ध्यायतीव ध्यानव्यापारं करोतीव, चिन्तयतीव, ध्यानन्यपा- 

रवती बुद्धि सः त्॑सयेन चिसस्व मावजञ्योतीरूपेण अवभासयन् 
तत्सदृशः तत्समानः सन् ध्यायति इव, आोकवदेव- 

अतः भवति चिन्तयतीति धरान्तिछोकख; न तु परमार्थतो 

ध्यायति । तथा ठेङायतीव अलयर्थं चरूतीव, तेष्वेव कर- 

णेषु बुद्धथादिषु वायुषु च चडत्सु तद्बभासकत्वात् तत्स- 
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इं तदिति- उेखायति इव, न तु परमाथेतः चरनधमकं 

तत् आत्मज्योतिः । कथं पुनः एतदवगम्यते, तत्समानत्व- 

श्रान्तिरेव उभमयङकृसंचरणादिहेतुः न सखतः- इयस्याथेस्य 

प्रदशैनाय देतुरुपदिश्यते-- सः आत्मा, हि यस्मात् स्लप्रो 

भूत्वा-- सः यया धिया समानः, सा धीः यद्यत् भवति, 

तत्तत् असावपि भवतीव ; तस्मात् यदा असौ खप्रो भवति 

स्वापच्त्ति प्रतिपद्यते धीः, तदा सोऽपि स्वप्नव््ति प्रतिष- 

श्यते; यद् धीः जिजागरिषति, तदा असावपि; अत 

आह्-- स्वभ्रो भूत्वा स्वप्रबृत्तिमवभासयन् धियः स्वाप 

बृत्त्याकारो भू्वा इमं ोकम् जागरितव्यवहारलक्षणं काये- 

करणसंघाताट्मकं टौ किकशास्लीयव्यवहारस्पदम् , अतिक्रा- 

मति अतीलय कामति विविक्तेन स्वेन आत्मज्योतिषा स्वप्रात्मि- 

कां धीवृत्तिमवभासयन्नवतिष्ठते यस्मात्- तस्मात् स्वयंज्योतिः- 

स्वभाव एवासौ, विञ्युद्धः स ॒कैक्रियाकारकफटश्ुन्यः पर- 
मार्थेतः, धीसादृश्यमेव तु उभयङाकसंचारादिसंन्यवहार- 

श्रान्तिहेतुः । मयो रूपाणि- मृत्युः कमाविद्यादिः; न 

तस्य अन्यद्रूपं सखतः? का्यकरणान्येव अस्य रूपाणि, अतः 

तानि मूल्यो खूपाणि अतिक्रामति क्रियाफङाश्रयाणि ॥ 

नलु नास्वेव धिया समानम अन्यत् धियोऽवभासकम् 
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आत्मज्योतिः, धीव्यतिरेकेण प्लक्षेण वा अनुमानेन वा अ- 
सुपम्भात्- यथा अन्या तत्काङ एव द्वितीया धीः । यत्त 
अवभास्यावभास्तकयोः अन्यस्वेऽपि विवेकानुपठम्भात् सा- 

दृश्यमिति षटाद्ारोकयेः-- तन्न. भवतु, अन्यत्वेन आ- 

लछोकस्योपकम्भात् घटादेः, संश्लिष्टयोः सादृश्यं भिन्नयोरेव ; 

न च तथा इह घटादेरिव धियोऽवभासकं ज्योतिरन्तरं भ्र- 

लक्षेण वा अनुमानेन वा उपङमामहे ; धीरेव हि चित्स्वरूपा- 

वभासकत्वेन स्वाकारा विषयाकारा च ; तस्मात् नानुमानतः 

नापि प्रयक्षतः धियोऽवभासकं ज्योतिः शाक्यते प्रतिपादयितुं 

व्यतिरिक्तम् । यदपि दृष्टान्तरूपमभिदहितम्-अवभास्यावभा- 

सकयोर्भन्नयोरेव धटाद्यारोकयोः संयुक्तयोः सादरयमिति 
-तत्र अभ्युपगममात्रमस्माभिरुक्तम् ; न तु तत्र षटाद्यवभा- 

खावभासकौ भिन्नौ ; परमाथतस्तु घटादिरिव अवभासात्मकः 
साछोकः ; अन्यः अन्यः हि घटादि सुत्पदयते ; विज्ञानमात्रमेव 

सरारोकघटादिविषयाकारमव मासते; यदा एवम्, तद् न 
बाह्या दृष्टान्तोऽस्ति, विज्ञानस्वक्षणमात्रत्वात्सर्स्य । एवं 
तस्यैव विज्ञानस्य भ्राह्यमरादकाक्रारताम् अलं परिकस्प्य, त- 
स्यैव पुनविद्युद्धि परिकल्पयन्ति । तत् प्राह्मराहकवि निरुक्त 
विज्ञानं स्वच्छी भूतं क्षणिकं व्यवतिष्ठत इति केचित्। तस्यापि 
शान्ति केचिदिच्छन्ति; तदपि विज्ञानं संवृतं मह्य्राहकांरा- 
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विनिशचक्तं शल्यमेव धटादिबाद्यवस्तुवत् इलयपरे माध्यमिका 
आचक्षते ॥ 

सवौ एताः करूपनाः बुद्धिविज्ञानावभासकस्य व्यतिरि- 
क्स्य आस्मज्योतिषोऽपहवात् अस्य श्रेयोमार्गस्य प्रतिपध्ष- 

भूता वैदिकस्य । तत्र येषां बाह्योऽथैः अस्ति, तान्प्रयुच्यते 
-- न तावत् स्वात्मावमासकत्वं घटादेः; तमसि अव- 

स्थितः घटादिस्तावत् न कदाचिदपि स्वात्मना अवभास्यते, 
प्रदीपा्यारोकसंयोगेन तु नियमेनैवावभास्यमानो दष्टः सा- 
छोको घट इति- संशष्टयोरपि घटालोकयोः अन्यत्वमेव, 

पुनः पुनः संश्ेवे विक्रमे च विशेषदर्शनात् , र्जुषटयो- 

रिव ; अन्यत्वे च व्यतिरिक्तावभासकत्वम् ; न स्वात्मनैव 
स्वमात्मानमवभास्यति'। नु प्रदीपः स्वात्मानमेव अवमा- 
सयन् दृष्ट इति---न हि घटादिवत् प्रदीपदश्चनाय प्रकाशा- 
न्तरम् उपाददते छौक्किकाः ; तस्मात् प्रदीपः स्वात्मानं भका- 
शयति--न, अवभस्यत्वाविशेषात्- यद्यपि प्रदीपः अन्य- 

स्यावभासकः स्वयमवभासारंमकलत्वात्, तथापि व्यतिरिक्त- 

चेतन्यावभास्यत्वं न व्यभिचरति, घटादिवदेव ; यदा चैवम् , 
तद् व्यतिरिक्तावभास्यत्वं तावत् अवश्यंभावि । नु यथा 
घटः चैतन्यावभास्यत्वेऽपि वग्यतिरिक्तमारोकान्तरमपेक्षते, 

न त्वेवं प्रदीपः अन्यमालोकान्तरमपेक्षते ; तस्मात् प्रदीपः 
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अन्यावभास्योऽपि सन् आत्मानं घटं च अवभासयति-- न, 

स्वतः परतो वा विङेषाभावात्-- यथा चैतन्यावमास्यत्वं 

घटस्य, तथा प्रदीपस्यापि चैतन्यावभास्यत्वमविशिष्म् । 
यत्तूच्यते, प्रदीप आत्मानं घटं चावभासयतीति, तदसत; 

कस्मात् १ यदा आत्मानं नावभासयति, तदा कीदशः 

स्यात्; न हि तदा प्रदीपस्य स्वतो वा परतो वा विशेषः 

कथ्चिदुपरभ्यते; स हि अवभास्यो भवतति, यस्यावभासक- 

संनिधौ असंनिधौ च विशेष उपरम्यते; न हि प्रदीप 

सात्मसंनिधिः असंनिधिवां दाक्यः कल्पयितुम ; असति च 

कादाचित्के विशेषे, आत्मानं प्रदीपः प्रकाशयतीति सृषेवो- 

च्यते । चैतन्यग्राह्यत्वं तु घटादिभिरविशिष्टं प्रदीपस्य । त- 
स्मान् विज्ञानस्य आत्मग्राह्यप्राहकसै न प्रदीपो दृष्टान्तः । 

चैतन्यग्राह्यत्वं च विज्ञानस्य बाह्यविषयैः अविशिष्टम् ; चैत- 
न्यम्राह्यत्वे च विज्ञानस्य, किं ग्राह्यविज्ञानग्राह्यतेव किं वा 

भ्ाहकविज्ञानप्राह्यतेति तत्र संदिह्यमाने वस्तुनि, योऽन्यत्र 

दृष्टो न्यायः, स कल्पयितुं युक्तः, न तु दृष्टविपरीतः ; तथा च 
सति यथा व्यतिरिक्तेनैव प्राहकेण बाह्यानां प्रदीपानां ग्राह्यत्वं 

दृष्टम्, तथा विज्ञानस्यापि चैतन्यग्राह्यत्वात् प्रकाशकत्वे 

सव्यपि प्रदीपवत् व्यति रिक्तचैतन्यप्राह्यत्वं युक्तं कल्पयितुम् , 

न तु अनन्यग्राह्यत्वम् ; यश्चान्यः विज्ञानस्य प्रीता, स 
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आत्मा ज्योतिरन्तरं विज्ञानात् । तदा अनवस्थेति चेत्, न; 
आाह्यत्वमात्रं हि तद्भाहकस्य वस्त्वन्तरत्व लिङ्गमुक्तं न्यायतः ; 
न तु एकान्ततो ग्राहकत्वे तदूाहकान्तरास्तित्वे वा कदा- 
चिदपि लिङ्ग संभवति; तस्मात् न तदनवस्थाप्रसङ्घः ) 
विज्ञानस्य व्यतिरिक्तप्राह्यत्वे करणान्तरपेक्षायाम् अनवस्थे- 
ति चेत्, न, नियमाभावात्-- न हि सर्वत्र अयं नियमो 
भवति; यत्न वस्त्वन्तरण गृह्यते वस्त्वन्तरम् , तत्र प्राह्यप्रा- 
हकव्यतिरिक्तं करणान्तरं स्यादिति नैकान्तेन नियन्तुं 
राक्यते, वैचिच्यदक्नात्; कथम् £ घटस्तावत् स्वात्मज्यति- 

रिक्तेन आत्मना गृह्यते ; तंत्र प्रदीपादिराटोकः प्राह्यम्राहक- 
व्या्तर्तं करणम्; न हि प्रदीपाद्याोकः षटांशः चक्ु- 

रशो वा; घटवत् चश्षाह्यतवेऽपि प्रदीपस्य, चक्षुः प्रदीप- 

व्यतिरेकेण न बह्यमालोकस्थानीयं किंचित्करणान्तरमपेश्षते ; 

तस्मात् नेव नियन्तुं शक्यते- यत्र॒ यत्र व्यतिरिक्तप्राह्यत्वं 
तत्र तत्र करणान्तरं स्यादेवेति । तस्मात् विज्ञानस्य व्यति- 

रिक्तप्राहकयमाह्यत्रे न करणद्वारा अनवस्था, नापि प्राहकत्व- 

द्वारा कदाचिदपि उपपादयितुं शक्यते । तस्मात् सिद्धं बि- 

ज्ञानव्यतिरिक्तमात्मज्यतिरन्तरभिति । नु नास्त्येव बाह्यो- 

ऽथेः घटादिः प्रदीपा वा विज्ञानव्यतिरिक्तः; यद्धि यञ्य- 
तिरेकेण नोपलभ्यते, तत् तावन्मानं वस्तु दृष्टम् यथा 
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स्वप्नविज्ञानग्राह्यं घटपटादिवस्तु ; स्वप्रविज्ञाननव्यतिरेकेणा- 

युपरम्भात् स्वप्रधटप्रदीपादेः स्वप्रविज्ञानमान्नता अवग- 
म्यते, तथा जागरितेऽपि घटग्रदीपदेः जा्रदधिज्ञानव्यति- 
रेकेण अनुपलम्भात् जापरद्धज्ञानमात्रतैव युक्ता भवितुम्; 
तस्मात् नास्ति बाह्योऽथैः घटप्रदीपादिः, विज्ञानमात्रमेव तु 
खवेम् ; तत्र यदुक्तम् , विज्ञानस्य न्यतिरिक्तावभास्यत्वात् 

विज्ञानव्यतिरिक्तमस्ति अ्योतिरन्तरं घटादेरिवैति, तन्मि- 

थ्या, सर्वस्य विज्ञानमाबरत्वे दृष्टान्ताभावात् । न, यावत् 

तावद्भ्युपगमात्-- न तु बा्योऽथेः भवता एकान्तेनैव ना- 

भययुपगम्यते ; ननु मया नाभ्युपगम्यत एव- न, चिज्ञानं घ- 

टः प्रदीप इति च शब्द्ाथप्रथक्त्वात् यावत्., तावदपि बा- 

ह्यमथौन्तरम् अवचयमभ्युपगन्तञ्यम् ;°विज्ञानादर्थान्तरं वस्तु 

न चेदभ्युपगम्यते, विज्ञानं घटः पट इयेवमादीनां शब्दानाम् 

एकार्थत्वे पया यश्चब्दत्वं॑पराप्नोति ; तथा साधनानां फलस्य 

च एकतवे, साध्यसाधनभदोपदेशक्चाज्ञानथेक्यप्रसङ्गः ; त- 

त्कतुः अज्ञानप्रसङ्गो वा । रकिंचान्यत्-- विज्ञानव्यतिरे- 

केण वादिप्रातिवादिवाददोषभ्युपगमात्; न हि आत्मि- 

ज्ञानमन्नमेव वादिप्रतिवादिवाद्ः तदोषो वा अभ्युपगम्यते, 

निराकवैग्यत्वात् , प्रतिवाद्यादीनाम् ; न हि आत्मीयं विज्ञानं 

निराकततव्यमभ्युपगम्यते, स्वयं वा आत्मा कस्यचित् ; तथा 
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च सति सरव॑संन्यवहारलोपप्रसङ्गः; न च प्रतिवाद्याद्यः 
सखात्मनैव गृह्यन्त इलयभ्युपगमः ; व्यतिरिक्तग्राह्या हि ते 
अभ्युपगम्यन्ते ; तस्मात् तद्त् सवमेव व्यतिरिक्त्राहयं बस्तु, 
जाग्रद्धिषयत्वात् , जाग्रद्स्तुपरतिवाद्यादिवत्- इति सभो 

दृष्टान्तः- संतल्यन्तरवत् , विज्ञानान्तरबशेति । तस्मात् वि- 

ज्ञानवादिनापि न शक्यं विज्ञानन्यतिरिक्तं ञ्योतिरन्तरं नि- 

राकरम् ।खप्रे िज्ञानञ्यतिरेकाभावात् अयुक्तमिति चेत् , 
न, अभावाद्पि भावस्य वस्तवन्तरत्वोपपत्तेः-- भवतैव 

तावत् स्वप्रे घटादिविज्ञानस्य भावभूतत्वमभ्युपगतम्; तत् 

अभ्युपगम्य तद्यतिरेकेण घटाद्यभाव उच्यते ; स ॒विज्ञान- 

विषयो घटादिः यद्चभावः यदि वा भावः स्यात्, उभय- 

थापि घटादिविज्ञानस्य भावभूतत्वमभ्युपगतमेवः; न तु तत् 

निवतैयितुं शक्यते, तन्निवर्तकन्यायाभावात् । एतेन सर्वस्य 
शन्यता प्रयुक्ता । प्रयगात्म्राह्यता च आत्मनः अहमिति 

मीमांसकपक्षः प्रत्युक्तः ॥ 

यत्तूक्तम् , साढोकः अन्यश्च अन्यश्च घटो जायत इति, 

तदसत् , क्षणान्तरेऽपि स एवायं घट इति प्रयभिज्ञानात् । 

सादृश्यात् प्रयभिज्ञानं छृन्तोत्थितकेशनखादिषविवेति चेत्, 

न; तत्रापि क्षणिकत्वस्य असिद्धत्वात्, जायेकत्वा्च । 

कृत्तेषु पुनरुत्थितेषु च केशनखादिषु केशनखत्वजतिरेक- 
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त्वात् केक्चनखत्वप्रययः तन्निभित्तः अभ्रान्त एव; न हि 

र्यमानदधूनोप्थितकेक्षनखादिघु व्यक्तिनिभित्तःः स॒ एवेति 

प्रययो भवति ; कस्यचित् दीधैकारग्यवहितद्षटेषु च तुल्य- 

परिमाणेषु, तत्कालीनवाखादितुस्या इमे केशनखाद्या इति 

प्रययो भवति, न तु त एवेति ; घटादिषु पुनभेवति स ए- 

वेति प्रययः; तस्मात् न समो दृष्टान्तः । प्रयश्चेण हि प्रय- 

भिज्ञायमाने वस्तुनि तदेवेति, न च अन्यलम् अनुमातुं यु- 

क्तम्, प्रयक्चविरोधे सिङ्गस्य आभासत्वोपपत्तेः । सादृश्यप्र- 

त्ययानुपपत्तेश्चः ज्ञानस्य क्षणिकत्वात् ; एकस्य हि वस्तुदशि- 

नः वस्तन्तरदरीने सादृशयप्रययः स्यात् ; न तु बस्तुद्षी एकः 

वर्त्वन्तरदद्चनाय क्षणान्तरमव तिष्ठते, विज्ञानस्य क्षणिकत्वात् 

सङ्दरस्तुदसैनेनैव श्चयोपपन्तेः । तेन ईदं सदश्षमिति हि सा- 

दृर्यभ्र्ययो भवति ; तेनेति दृष्स्मरणम्, इदमित्ति वतेमान- 

प्रत्ययः ; तेनेति दृष्ठं स्मृस्वा, यावत् इदमिति वतेमानक्षणका- 

छम् अवतिष्ठेत, ततः क्षणिकवादद्वानिः ; अथ तेनेत्येव उपक्षी - 

णः स्मातैः प्रययः, इदमिति च अन्य एव वातेमानिकः प्रययः 

क्षीयते, ततः सादृइयप्रययानुपपत्तेः- तेनेदं सदृशमिति, 

अनेकदरिनः एकस्य अभावात् ; व्यपदेश्ञानुपपत्तिश्च -- 

द्षटव्यददनेनैव उपक्षयाद्विज्ञानस्य, इदं पदयामि अदोऽद्राक्ष- 

मिति व्यपदेशानुपपत्तिः, दृष्टवतो व्यपदेकञक्षणानवस्थानात् ; 
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अथ अवतिष्ठेत, क्षणिकवादहानिः; अथ अद्ष्टवतो व्यप- 
देशः साद इयप्रययश्च, तदानीं जालन्धस्येव रूपविकेषग्यप- 

देशः तत्साहरयप्रययश्च सवेमन्धपरस्परेति प्रसच्येत सर्व- 
ज्ञशाखप्रणयनादि ; न चैतदिष्यते । अछृताभ्यागमङतविभ्र- 
णाक्दोषौ तु प्रसिद्धतरौ क्षणवदे । दृष्टव्यपदेशदेतुः पूर्वो- 
ततरसदित एक एव हि शरद्कुखावत् प्रययो जायत इति चेत् , 

तेनेदं सदृशमिति च~ न, बर्तेमानातीतयोः भिन्नकाङत्व।- 

त्--तत वतेमानग्रल्य एकः श्रद्ककावयवस्थानीयः, अतीत- 

श्वापरः, तौ प्रययौ भिन्नकालौ ; तदु मयप्रययविषयस्पृकू् 
चेत् श्ङ्खलाभ्रययः, ततः क्षणद्रयन्यापित्व देकस्य विज्ञानस्य 
पुनः क्षणवादहानिः । ममतवतादि विशेषानुपपत्तेश्च सवसं - 
ज्यबहारङोपध्रसङ्गः ॥° 

सर्वैस्य च स्वसंबेद्यविज्ञानमात्नत्वे, विज्ञानस्य च स्वच्छा- 

वबोधावभासमान्स्वाभाव्याभ्युपगमात् , तदरशिनश्चान्यखा- 

भावे). अनियदुःखघ्यूल्यानात्मत्वायनेककस्पनानुपपत्निः । न 

च दाडिमादेरिव विरुद्धानकांशवन्तवं विज्ञानस्य, स्वच्छा- 

वभासस्ाभाव्य्ज्ञानस्य । अनिल्यदुःखादीनां विज्ञानांशत्वे 
च सति अनुभूयमानत्वात् व्यतिरिक्तविषयत्वप्रसङ्गः । अथ 
अनिलयदुःखायास्मैकत्वमेव विज्ञानस्य, तदा तद्वियोगात् बि- 
डुद्धिकल्पनायुपपत्तिः ; स्ंयोगिमर्वियोगाद्धि बिद्ुद्धिभेवति, 
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यथ। आदशेप्रश्तीनाम् ; न तु स्वाभाविकेन धर्मेण कस्यचि- 

द्वियोगो दृष्टः ; न हि अप्नः स्वाभाविकेन प्रकाशेन ओष्ण्येन 
वा वियोगो हृष्टः ; यद्पि पुष्पगुणानां रक्तत्वादीनां द्रव्या 
न्तर्योगेन वियोजनं दश्यते, तत्रापि संयोगपूर्ैत्वमनुमी- 
यते~ बीजमावनया पुष्पफङादीनां गुणान्तसोत्पत्तिदशंनात् ; 

अतः विज्ञानस्य विद्युद्धिकरपनानुपत्तिः । विषयविषय्याभा- 

सत्वे च यत् मं परिकल्प्यते विज्ञानस्य, तद्पि अन्यसं- 

सगांभावात् अनुपपन्नम् ; न हि अविद्यमानेन विद्यमानस्य 

संसगेः स्यात् ; असति च अन्यसंसर्गे, यो धर्मो यस्य इष्टः, 

स तत्स्वभावत्वात् न तेन वियोगमर्हति- यथा अन्नेरौष्णयम् , 
सवितुबां प्रभा ; तस्मात् अनियसंसर्गेण मङिनत्वं तद्वञ्च 
दधिश्च विज्ञानस्येति इयं कस्पना अन्धपरम्परैव .प्रमाणशन्ये- 
ल्यवगम्यते । यदपि तस्य विज्ञानस्य निवौणं पुरुषार्थं कल्प- 
यन्ति, तत्रापि फटाश्नरयानुपपत्निः ; कण्टकविद्धस्य हि कण्ट- 
कबेधजनितदुःखनिबृत्तिः फम् ; न तु कण्टकविद्धमरणे 
तहुःखनिडृत्तिफट्स्य आश्रय उपपद्यते; तद्वत् सवेनिवाणि, 
असति च कटाश्रये, पुरुषाथकल्पना व्यर्थैव ; यस्य हि 
पुरुषशचब्दवाच्यस्य सत्त्वस्य आत्मनो विज्ञानस्य च अर्थः 
परिकल्प्यते, तस्य पुनः पुरुषस्य निवौणे, कस्याथैः पुरुषार्थ 
इति स्यात् । यस्य पुनः अस्ति अनेकाथदर्छी विज्ञानम्यति- 
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रिक्त आत्मा, तस्य दृष्टस्मरणदुःखसंयोगवियोगादि सर्वमेव 
उपपन्नम् , अन्यसंयोगनिभित्तं कालुष्यम् , तद्वियोगनिमित्ता 
च विद्ुद्धिरिति । शुन्यवादिपशक्चस्तु सवैप्रमाणविभ्रतिषिद्ध 

इति तन्निराकरणाय न आद्र: क्रियते ॥ 

स वा अयं पुरुषो जायमानः शारीर. 
मभिसंपद्यमानः पाप्मभिः सथ्खञ्यते स 

उत्कामन्भ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥ 

यथेव इह एकरिमन्देहे खग्गो भूत्वा मृप्यो रूपाणि का- 
येकरणानि अतिक्रम्य सत्रे स्वे आत्मज्योतिषि आस्ते, एवं 
स वै प्रकृतः पुरुषः अयं जायमानः- कथं जायमान इ्यु- 

च्यते- शरीरं देहेन्द्रिखसंघातमभिसंपद्यमानः, शरीरे आ- 

त्मभावमापद्यमान इयथः, पाप्मभिः पाप्मसमवायिभि- 

यैमाधमोश्रयैः कायेकरणैरिल्थः, संसृज्यते संयुज्यते; ख 

एव उत्कामन् शरीरान्तरम् उर्व क्रामन् गच्छन् भ्रिय- 

माण इत्येतस्य व्याख्यानसुत्रामज्जिति, तानेव संरिरष्टान् 

पाप्मरूपान् कायंकरणलक्षणान् , विजहाति तैवियुञ्यते, ता- 
न्परिलयजति । यथा अयं खगप्रजाग्रदुत्योः बतेमाने एव एक- 

स्मिन्देहे पाप्मरूपकायेकरणोपादानपरिलयागाभ्याम् अनवरतं ` 

संचरति धिया समानः सन्, तथा सोऽयं पुरुषः उभावि- 
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हटोकपरलोकौ, जन्ममरणाभ्यां का्ंकरणोपाद्ानपरिलयागौ 
अनवरतं प्रतिपद्यमानः, आ संसारमोक्षात् संचरति । 

तस्मात् सिद्धम् अस्य आत्मज्योतिषः अन्यत्वं कार्यकरण- 
खूपेभ्यः पाप्मभ्यः, संयोगवियोगाम्याम् ; न हि तद्धमैतवे 

सति, तेरेव संयोगः वियोगो वा युक्तः ॥ 

नतु न स्तः अस्य उभौ छोकौ, यौ जन्ममरणाभ्या- 
मनुक्रमेण संचरति स्वभ्रजागरिते इव ; खघ्रजागरिते तु 

प्रयक्षमवगस्येते, न व्विहलाकपरलोकौ केनचिसपरमाणेन ; 

तस्मात् एते एव स्वभ्रजागरिते इहरोकपरखोकाविति । 
उच्यते-- 

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य दे एव स्थाने 
भवत इदं च परलोकस्थानं च संध्यं च 
तीयः स्वभ्नस्थानं तस्मिन्संध्य स्थाने ति 
%रन्नेते उभ स्थान पर्यतीदं च परलोक 

स्थानं च । अथ यथाक्रमोऽयं परलोाक- 

स्थाने जवति तमाक्रममाक्रस्योभयान्पा- 
प्मन आनन्दा पडयति स थच परख 

पित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मा्रासपाः 
दाय स्वथं विहृत्य स्वथं निमाय स्वेन 



क. ९५] चतुर्थोऽध्यायः । ५४३ 
॥ 

भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिदच्रायं पु- 
रषः स्वयं ज्योति भवति ॥ ९॥ 
त्य एतस्य पुरुषस्य वै दे एव स्थाने मवतः, न तृतीयं चतुथ 

वा;के ते? इदं च यत् प्रतिपन्नं वतैमानं जन्म शरीरेन्द्रिय- 

विषयवेदनाविशिष्टं स्थाने प्रल्यक्षतोऽनु मूयमानम्, परखोक 
एब स्थानम् परटोकस्थानम्- तच्च शरीरादिवियोगोत्तरका- 

हानु मान्यम् । नतु स्वप्नोऽपि परलोकः; तथा च सति दे 

एवेयवधारणमयुक्तम्- न; कथं तर्हि ? सभ्यं तत्- इह- 

छोकपरखोकयोयः संधिः तस्मिन्भवं संध्यम्, यत् तृतीयं 
तत् स्वप्रस्थानम् ; तेन स्थानद्वित्वावधारणम् ; न हि भ्रामयो 

संधिः तावेव भामावपेक््य तृतीयत्वपरिगणनमर्हेति । कथं 
पुनः तस्य॒ परलोकस्थोनस्य अस्तित्रमवगम्यते, यदपेश््य 

खप्रस्थानं संध्यं भवेत्-- यतः तस्मिन्स्ये खभ्रस्थाने 

तिष्ठन् भवन् वतमानः एते उभे स्थाने पश्यति; के 

ते उभे इदं च परखोकस्थानं च । तस्मात् स्तः स्व- 

प्रजागरितव्यतिरेकेण उभौ छोकौ, यौ धिया समनः 

सरन् अनुसंचरति जन्ममरणसंतानप्रबन्धेन । कथं पुनः 

स्वप्ने स्थितः सन् उभौ छोकौ प्यति, किमाश्रयः 
केन विधिना- इत्युच्यते-- अथ कथं ̀ पश्यतीति श्- 
ु- यथाक्रमः आक्रामति अनेन इयाक्रमः आश्रयः अव- 

8, 8. ए. 711. 13 
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छम्भ इयथः ; यादृशः आक्रमोऽस्य, सोऽयं यथाक्रमः; 
अयं पुरुषः, परलोकस्थाने प्रतिपत्तव्ये निमित्ते, यथाक्रमो 

भवति यादृशेन पररोकप्रतिपत्तिसाधनेन विद्याकमंपूवैप्ज्ञा- 
क्षणेन युक्तो मवतीलयथेः ; तम् आक्रमम् परलोकश्थानायो- 

न्मुखीभूतं प्ापराङ्करीभावमिव बीजं तमाक्रमम् आक्रम्य 
अवष्टभ्य आश्रिलयय उमयान्परयति- बहूुलचनं धमोधमेफ- 

कानेकत्वात्- उभयान् उभयप्रकारानिवयथः ; कांस्तान् ए पा- 
प्मनः पापफछानि- न तु पुनः साक्षादेव पाप्मनां दशनं 
सं मवति, तस्मात् पापफङानि दुःखानीलयथेः- आनन्दांश्च 

घमेफलानि सुखा्नौयेतत्-- तानुभयान् पाप्मनः आन- 

न्दांश्च पश्यति जन्मान्तर दृष्टवासनामयान् ;. यानि च प्रति- 

पत्तव्यजन्मविषयाणि श्षुद्रधमाधर्मफडानि, धर्मधर्मप्युक्तो 
देवतालुग्रहाद्वा पश्यति । तत्कथमवगस्यते परखोकस्थान- 

भावितत्पाप्मानन्ददशेनं खप्र- इत्युच्यते-- यस्मात् इह ज- 

न्मनि अननुभाव्यमपि परयति बहु; न च ख्प्रो नाम 

अपू दशनम् ; पूर्ैदृष्टस्छृतिहि स्वध्नः प्रयेण ; तेन स्वप्न- 

जागरितस्थानम्यतिरेकेण स्तः उभौ लोकौ । यत् आदिया- 

दिबाह्यञ्योतिषांमभावे अयं कायेकरणसंघातः पुरुषः येन 

व्यतिरिक्तेन आस्मना अयोतिषा व्यवहरतीत्युक्तम्-- तदेव 

नास्ति, यत् आदिलयादिज्योतिषामभावगमनम् , यत्त इदं 
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विविक्तं स्वर्यञ्योतिः उपङभ्येत ; येन सर्वदैव अयं कार्यक- 
रणस्तंघातः संस्र एवोपकूभ्यते ; तस्मात् असत्समः असन्नेव 

वा खेन विविक्तस्वभावेन ञयोतीषूपेण आत्मेति । अथ क्र- 

चित् विविक्तः म्वेन ज्योतीरूपेण उपलभ्येत बाह्याभ्यातिमिक- 
भूतमौतिकसंसगेश्ुल्यः, ततः यथोक्तं सर्व भविष्यतीलयेतदथ- 
माह-- सः यः प्रक्रत आत्मा, यत्र यस्मिन्काङे, प्रस्वपिति 

प्रकर्षेण स्वापमनुभवति ; तदा किमुपादान: केन विधिना 

स्वपिति संध्यं स्थाने प्रतिपद्यत इत्युच्यते अस्य हृष्टस्य 

लोकस्य जागरितलक्षणस्य, सर्वावतः सवंमवतीति सवौ वा- 

न् अयं लोकः कायेकरणसंघातः विषयवेदनासंयुक्तः; सवी- 
वत्त्वम् अस्य व्याख्यातम् अन्नत्रयप्रकरणे (अथो भयं वा 

आत्मा ` इ्यादिना- सवौ वा भूतमौतिकमान्नाः अस्य सं- 
सगेकारणभूता विद्यन्त इति सवेवान् , सवैवानेव सवोवान् , 

तस्य सर्वावतः मात्राम् एकदेशम् अवयवम् , अपादाय अप- 

च्छिद आदाय गृहीत्वा- दृष्टजन्मवासनावासितः सनन्निय- 

थैः, स्वयम् आत्मनैव विहय देष पातयित्वा निःसंबोधमा- 

पाद्य जागरिते हि अदिलादीनां चश्चुरादिष्वसुग्रहयो देह 

व्यवहारार्थः, देहव्यवहारख्च आत्मनो धमोधर्मफटोपभोगप्र- 

युक्तः, तद्धमाधम॑फरोपभोगोपरमणम् अस्मिन्देहे आत्मक- 

मोपरमछतमिति आत्मा जस्य विहन्तेत्युच्यत- स्वयं नि- 
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मौय निमौणं कृत्वा वासनामयं स्वप्रदेहं मायामयमिव, नि- 
मौणमपि तत्कमोपेक्षत्वात् स्वयंकठैकमुच्यते~ स्वेन आत्मी- 

येन, भासा मात्रोपादानङक्षणेन भासा दीप्या प्रकारोन, 

सवैवासनात्मकेन अन्तःकरणवृत्तिप्रकाशेनेयथैः- सा हि 

तत्र विषयभूता सवेवासनामयी प्रकाशते, सा तन्र स्वयं भा 

उच्यते- तेन स्वेन भासा विषयभूतेन, सेन च अ्योतिषा 

तद्विषयिणा विविक्तह्पेण अट्ुप्तटक्स्व भावेन तद्धारूपं वास- 

नात्मके विषयीङुवेन् प्रस्वपिति । यत् एवं वतेनम्, वत् 

प्रस्वपितीत्युच्यते । अत्र॒ एतस्यामवस्थायाम् एतस्मिन्कारे, 

अयं पुरुषः आत्मा, स्वयमेव बिविक्तञ्योतिर्मवति बाह्या- 
ध्यात्मिकमूतभौतिकसंसगंरहितं अयोतिः भवति । नयु 
अस्य छोकस्य मात्रोपादानं छतम्, कथं तस्मिन् सति 

अन्नायं पुरुषः स्वयं उ्योतिर्भवतीत्युच्यते £ नैष दोषः ; 
विषयभूतमेव हि तत् ; तेनैव च अत्र अयं पुरुषः स्वयं 
उ्योतिः दृश्णेयितुं शक्यः; न तु अन्यथा असति विषये 

कर्सिमिथित् सुषुप्रकार इव; यदा पुनः सा भा वासना. 

द्मिका विषयभूता डपङभ्याना भवति, तदाः असिः को- 

शादिव निष्कृष्ट: सवैसंसगैरहितं चक्षुरादिकायेकरणव्याषृत्त- 

स्वरूपम् अदुप्रहक् आत्मज्योतिः स्वेन रूपेण अवभासयत् 

गृह्यते । तेन अत्रायं प्रषः स्वयं उयोतिभैवतीति सिद्धम् ॥ 
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नमु अत्र कथं पुरुषः सवयं ज्योतिः £ येन जागरित इव 

आह्यप्राहकादिलक्षणः सर्वो व्यवहारो दश्यते, चष्षुरानु- 

प्ाहकश्च आदियद्यारोकाः तथैव दृश्यन्ते यथा जाग- 

रिते-- तत्रे कथं विशेषावधारणं क्रियते- अत्र अयं पुरुषः 

सयं ज्योतिभवतीति । उच्यते-- वैरक्षण्यात् स्वभ्रदहौनस्य ; 
जागरिते हि इन्द्रियवुद्धिमनआङोकादिन्यापारसंकीणेमा- 

त्मज्योतिः; इह तु खप्र इन्द्रिया भावात् तद्नुप्राहकादिल्याद्या- 

लोकाभावान्च विविक्तं केवठं भवति तस्माद्धिलक्षणम् । ननु 

तथेव विषया उपङभ्यन्ते खप्रेऽपि, यथा जागरिते; तत्र 

कथम् इन्द्रियाभावात् वैलक्षण्यमुच्यत इति । शणु- 

न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 

भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः खजते न 

तच्रानन्दा घुदः प्रसुदा भवन्यथानन्दा- 

म्मुदः प्रखुदः खजते न तत्र वेशान्ताः 
पुष्कारिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वद्ान्ता- 
न्पुष्करिणीः ख्वन्तीः खजते स हि कतौ ॥ 
न तत्र विषयाः स्वप्रे रथादिलक्षणाः; तथा न रथ- 

योगाः, रथेषु युज्यन्त इति रथयोगा; अ्चादयः तत्र न 

विद्यन्ते; न च पन्थानः रथमागौः भवन्ति । अथ रथान् 
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रथयोगान् पथश्च खजते स्वयम् । कथं पुनः सृजते रथादि- 

साधनानां बृक्षादीनामभावे । उच्यत-- ननु उक्तम् ‹ अस्य 

कोक सबौवतो माव्ामपादाय स्वयं विहय स्वयं निर्माय ' 
इति ; अन्तःकरणवृत्तिः अस्य लोकद वासना मात्रा, ताम- 
पादाय; रथादिवासनारूपान्तःकरणवृत्तिः तदुपठन्धिनिभि- 

ततेन क्मेणा चोद्यमाना ह्यत्वेन व्यवतिष्ठते ; तदुच्यते- 

स्वयं निमोयेति ; तदेव आह- रथादीन्स्जत इति; न तु 

तत्र करणं वा, करणानुभ्राहकाणि वा आदिव्यादि्योरतीषि, 

तदवभास्या वा रथादयो विषयाः विद्यन्ते ; तद्वानामात्रं तु 
केवरं तदुपरुन्धिकमेनिमित्तचोदितोद्धूतान्तःकरणब्त््याश्रय 

दृश्यते । तत् यस्य ज्योतिषो दरयते अलुप्रट्चः, तत् आत्म- 

ञ्योति; अत्र केवखम् असिरिव कोशत् विविक्तम् । तथा न 

तत्र आनन्दाः सुखनिशेषाः, यदः हषः पुत्रादिखामनिभि- 

त्ताः, प्रमुदः ते एव प्रकषेपिताः ; अथ च आनन्दादीन् सज. 
ते । तथा न तत्र वेशान्ताः पर्वंखाः, पुष्करिण्यः तडागाः, 
स्षवन्यः नद्यः भवन्ति; अथ वेशान्तादीन्सजते वासना- 

मात्ररूपान् । यस्मात् स: हि कतां ; तद्वासनाश्नयचित्तवू- 

स्युद्धवनिमित्तकमेहतुत्वेनति अवोचाम तस्य कवत्वम् ; न 

ठु साक्षादेव तत्र क्रिया संमवति, साधनाभावात्; न दहि 

कारकमन्तरेण क्रिया संभवति; न च तन्न हस्तपादादीनि, 
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क्रियाकारकाणि संभवन्ति; यत्र तु तानि विन्ते जाग- 

रिते, तत्र आस्मञ्योतिरवभासितैः कायैकरणैः रथादिवास- 

नाश्रयान्तःकरणब््युद्धवनिमित्तं कमं॑निवैलयेते ; तेनोच्यते 

--स हि कर्तेति; तदुक्तम् ‹ आत्मनैवायं उयोतिषास्ते पल्य- 

यते कम कुरुते, इति ; तत्रापि न परमार्थतः स्वतः कठत्वं 

चैतन्यञ्योतिषः अवभासकत्वव्यतिरेकेण- यत् चैतन्यात्म- 

ज्योतिषा अन्तःकरणद्वारेण अवभासयति कार्यकरणानि, 

तदवभासितानि कर्मसु व्याप्रियन्ते कार्यकरणानि, तत्र कवै- 

स्वञ्ुपचयेते आत्मनः । यदुक्तम् ‹ ध्यायतीव ङेलायतीव ' 

इति, तदेव अनद्यते- स हि कर्तेति इह हेत्वर्थम् ॥ 

तदेते छोका भवन्ति । खमन चारी- 

रमभिप्रहत्यासुंसः सु्तानभिचाककीति । 
छ्युकमादाय पुनरैति स्थान ̂ हिरण्मयः 
पुरुष एकह भ्सः । ११ ॥ 

तदेते-- एतस्मिन् उक्तेऽर्थे एते शोकाः मच्राः भव- 

न्ति । स्वप्नेन स्वप्नभावेन, ज्ञारीरम् शरीरम् , अभिप्रहय 

निश्रेष्टमापाद्य असुप्तः स्वयम् अलुप्रदृगादिशक्तिखवामाग्यात् , 

सुपरान् वासनाकारोद्धूतान् अन्तःकरणवृत्त्याश्रयान ब्या- 

ध्यारिमिकान् सर्वानेव भावान् स्वेन रूपेण प्रयस्तमिताम् 
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सुपरन्, अभिचाकशीति अद्यु्तया आसदृष्टया पयति 

अवभासरयतीतयथेः । शुक्रम् शद्ध अ्योतिष्मदिन्द्रियमात्रा- 

रूपम् , आदाय गृहीत्वा, पुनः कमेण जागरितस्थानम् रेति 
आगच्छति, हिरण्मयः हिरण्मय इव चैतन्यञ्योतिःस्व भावः, 

पुरुषः, एकहंसः एक एव हन्तीव्यकंसः- एकः जाग्रतस्व- 

प्रेहरोकपररोकादीन् गच्छतीत्येकहंसः ॥ 

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलाय बहिष्कुखा- ` 

यादखतञरित्वा । स इयतेऽमरतो यन्न 
काम हिरण्मयः पुरुष एकह सः ॥१२॥ 

तथा प्राणेन पश्चवृत्तिना, रक्षन् परिपाख्यन्- अन्यथा 

मृतभ्रान्तिः स्यात् , अवरम् निकृष्टम् अनेकाद्युचिसंघात- 

त्वादलयन्तबीमत्सम् , कुखायं नीडं शरीरम् , स्वयं तु बहि- 

स्तस्मात्कुखायात् , चरित्वा- यद्यपि शरीरस्थ पव स्वप्र 

परयति तथापि तत्संबन्धाभावात् तत्खय इव आकाराः ब्ि- 

रितवेत्युच्यते, अग्रतः स्वयममरणधमा, ईयते गच्छति, 

यत्र कामम्- यत्न यत्र कामः बिषयेषु उद्भूतवृत्तिभेवति तं 

तं कामं वासनारूपेण उद्भूत गच्छति ॥ 

स्वान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि 

देवः कुरुते बहूनि । उतेव सखीभिः सह 
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मोदमानो जक्षदुतेवापि यानि पश्यन् । । 
किंच स्वभ्रान्ते स्वभ्रस्थाने, उच्चावचम्- उच्चं देवादि- 

भावम् अवचं तियेगादिभावं निकृष्टम् तदुज्चावचम् , इय 

मानः गम्यमानः प्राञनुवन् ; रूपाणि, देवः द्योतनावान् › 

करुते निवेलेयति वासनारूपाणि बहुनि असंख्येयानि । उत 
अपि, द्खीभिः सह मोदमान इव, जक्षदिव हसन्निव वयस्यैः, 

उत इव अपि भयानि- बिभेति एभ्य इति भयानि सिह- 

व्याघ्रादीनि, परयन्निव ॥ 

आराममस्य परयन्ति न तं परयति 
कश्चनेति । तं नायतं बोधयेदिव्याहूुः । 
दुर्भिषज्यम् हास्मै मवति यम्रष न प्रति 
पद्यते । अथो खल्वाह्ू्जागरितदे् एवा- 
स्येष इति यानि दयेव जाग्रत्पदयति ता- 
मि खक्ष इत्यच्ायं पुरुषः खयं ज्योतिभै- 
वति सोऽहं भगवत सहसरं ददाम्यत 
ऊध्व विमोक्षाय ब्रूहीति ॥ १४॥ 
आरामम् आरमणम् आक्रोडाम् अनेन निमितां वासना - 

रूपाम् अस्य आत्मनः, परयन्ति खव जनाः-- भ्रामं नगरं 

सखियम् अन्नाद्यमित्यादिवासनानिर्मितम् आक्रीडनरूपम् ; 
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न तं परयति तं न पश्यति कश्चन । कष्टं भोः! वर्ेते अ- 

त्यन्तविविक्तं दष्टिगोचरापन्नमपि- अहो भाग्यहीनता लो- 

कस्य ! यत् शक्यददौनमपि आत्मानं न परयति-- इति 

छोकं प्रति अनुक्रोशं दृशेयति श्रुतिः । अत्यन्तविवि- 
क्तः स्वयं ज्योतिरात्मा स्वप्ने भवतीत्यभिभ्रायः । तं ना- 

यतं बोधयदिवयाहुः-- प्रसिद्धिरपि रोके विद्यते, स्वप्र 

आत्मज्योतिषो व्यतिरिक्तत्वे; का असौ? तम् आत्मान 
सुप्म् , आयतम् सहसा भृशम्, न बोधयेत्-- इयाः 

एवं कथयन्ति चिकिटसकादयो जना लोके; नूनं ते पर्य- 

न्ति-- जाग्रदेहात् इन्द्रियद्वारतः अपस्य केवखो बहिवैतेत 

इति, यत॒ आहूः-तं नायतं बोधयेदिति । तत्र च दोषं 

पश्यन्ति-- भक्षं हि असौ बोध्यमानः तानि इन्द्रियद्वाराणि 

सहसा प्रतिबोध्यमानः न प्रतिपद्यत इति; तदेतदाह- 

दुिषञ्यं हस्मे भवति यमेष न प्रतिपद्यते; यम् इन्द्रिय 

द्वारदेशम्- यस्माहेश्चात् शुक्रमादाय अपस्छतः तम् इन्द्र 

यदेशम्- एषः आत्मा पुनन प्रतिपद्यते, कदचित् व्यव्यासेन 

इन्द्रियमान्नाः प्रवेशयति, ततः आन्ध्यवाधिर्यादिदोषभाप्ौ 

दुर्भिषज्यम् दुःखभिषक्षमता ह अस्मै देहाय भवति, दुःखेन 

चिकित्सनीयोऽसौ देहो भवतीत्यथैः । तस्मात् प्रसिद्धचापि 

स्वप्रे स्वय॑ज्योतिद्म् अस्य गम्यते । स्वप्नो भूत्वा अतिक्रान्तो 
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मृत्यो रूपाणीति तस्मात् सप्रे खयं उ्योतिरात्मा । अथो अपि 
खलु अन्ये आहूुः-- जागरितदेश्च एवास्य एषः, यः स्वप्रः- 

न संध्यं स्थानान्तरम् इहरोकपरटोकाभ्यां व्यतिरिक्तम् , 

किं तर्हिं इहरोक एव जागरितदेशः । यथ्ेवम् ; किंच अतः 
श्णु अतो यद्धवति--यदा जागरितदेश्च एवायं स्वप्रः, तदा 

अयमात्मा का्यैकरणेभ्यो न व्यावृत्तः तर्भिश्रीमूतः, अतो 
न स्वयं ज्योतिरात्मा- इयतः स्वयंञ्योतिष्टुवाधनाय अन्ये 

आहुः जागरितदेश एवास्यैष इति । तत॒ च दवुमाच- 

क्षते-- जागरितदेशत्वे यानि हि यस्मात् हस्यादीनि पदा- 

जातानि, जाग्रत् जागरितदेशे, प्यति छोकिकः, तान्येव 

सुप्ोऽपि पद्चयतीति । तद सत् , इन्द्रियोपरमात् ; उपरतेषु हि 

इन्द्रियेषु स्वप्नान्पदयति ; तस्मात् नान्यस्य उयोतिषः तत्र 

संभवोऽस्ति; तदुक्तम् ° न तन्न रथा न रथयोगाः ' इल्यादि; 

तस्मात् अत्रायं पुरुषः स्वयं ञ्योति्भवयेव । खयं अयोतिः 

आत्मा अस्तीति स्वप्रनिदशेनेन प्रदर्शितम् , अतिक्रामति 

मयो रूपाणीति च; क्रमेण संचरन् इदरोकपरलोकादीन् 

इह खोकपरलोकादिव्यतिरिक्तः, तथा जाम्रसस्वप्नकुलायाभ्यां 

व्यतिरिक्तः, तच च कमसंचारान्निलश्च- इयतत् प्रतिपादितं 

याज्ञवस्क्येन । अतः चिद्यानिष्कथार्थं ससरं ददामीत्याहं ज- 

नकः ; सोऽहम् एवं बोधितः स्वया भगवत तुभ्यम् सहखं 
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ददामि; विमोक्षश्च कामप्रो मया अभिप्रेतः ; तदुषयोगी 

अयं ताद्ध्योत् तदेकदेश्च एव; अतः त्वां नियोक््यामि 

समस्तकामभ्रभनिणैयश्रवणेन-विभोक्षाय अत ऊर नहीति, 
येन संसारात् विप्रमुच्येयं त्वत्प्रसादात् । विमोक्षपदार्थेक- 

देशनि्णयहेतोः सहखदानम् ॥ 

यत् प्रस्तुतम्-आत्मनेवायं ल्योहिषास्ते इति, तत् प्रयश्च. 
तः भ्रतिपादितम्- ‹ अत्रायं पुरूषः स्वयं ्योतिर्भवति ' इति 
स्वम्रे । यत्तु उक्तम्- ‹ स्वरो भूत्वेमं छोकमविक्रामति मूल्यो 
रूपाणि इति, तन्न एतत् आशङ्कयते-- मृत्यो रूपाण्येव 
अतिक्रामति, न मृत्युम् ; प्रयश्च ह्येतत् स्वप्ने कार्यकरणव्या- 
त्तस्यापि मोदत्रासादिदश्नम् ; तस्मात् नूनं मैवायं मृ्यु- 
मतिक्रामति ; कमेणो हि शलो: कार्थ मोदन्नास्रादि दश्यते ; 
यदि च सत्युना बद्ध एव अयं स्वभावतः, ततः विमोक्ष 
नोपपद्यत ; न हि स्वभावात्कश्चित् विञुच्यते; अथ स्वभावो 
न भवति मृत्युः, ततः तस्मात् मोक्ष उपपस्स्यते ; यथा असौ 
यृत्युः आत्मीयो धर्मो न मवति, तथा प्रदक्ंनाय- अत 
ऊर्व विमोक्षाय ब्रुहीत्येवं जनकेन पर्युयुक्तः याज्ञवस्क्यः 
तहिदशेयिषया प्रववृते-- 

सवाषएष एतरिमिन्संप्रसाद् रत्वा च- 
रित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च । पुनः परति- 
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न्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वभ्ायैव स य- 
ततश्च किंचित्परयत्यनन्वागतस्तन भव- 
त्यसङ्खो छययं पुरुष इत्ये वमेवेत द्याज्ञवल्क्य 
सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊध्व 
विमोक्षायेव ब्रूहीति ॥ १५॥ 

स वै प्रकृतः स्वर्यं जयोतिः पुरुषः, एषः यः स्वप्न प्रदृशितः, 

एतस्मिन्संप्रसादे-- सम्यक् प्रसीदति अस्मिन्निति संप्रसादः; 

जागरिते देहेन्द्रियव्यापारशतसंनिपाततजं हित्वा कालुष्यं 

तेभ्यो विग्रमुक्तः इंषत् प्रसीदति स्वपे, इह तु सुषुप्ते सम्यक् 

प्रसीदति- इत्यतः सुषु संप्रसाद उच्यते ; (तीर्णो हि तदा 

सवौञ्श्ोकान् ' इति "सङ्क एको द्रष्टा ' इति हि वक्ष्यति 

सुदुप्रस्थम् आत्मानम्--स त्रै एषः एतस्मिन् संप्रसादे क्रमेण 
संप्रसन्नः सन् सुपर स्थित्वा ; कथं संप्रसन्नः १ स्वप्नात् सुषु 
प्रविविक्षुः खप्रावस्थ एव रत्वा रतिमनुभूय मित्रबन्धुजनदश्ै- 

नादिना, चरित्वा विलय अनेकधा चरणफलं श्रमसुपरभ्ये- 

यथः, दृद्व न कत्वेय्थः, पुण्यं च पुण्यफलम्, पापं च 
पापफलम् ; न तु पृण्यपापयोः साक्षादशैनमस्तीय वोचाम ; 
तस्मात् न पुण्यपापाभ्यामनुबद्धः ; यो हि करोति पुण्यपपे, 

ख ताभ्यामनुबध्यते; न हि दशेनमात्रेण तदनुबद्धः स्यात् । 
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तस्मात् स्वग्नो भूत्वा मृत्युमतिकरामलेव, न शस्युरूपाण्येव केव- 

रम्। भतः न मलो; आत्मस्वभावत्वाशङ्का ; सत्युशचत् स्वभा- 

बोऽस्य, स्वत्रेऽपि कयत्; न तु करोति ; स्वभावश्चेत् क्रिया 

स्यात् ; अनिर्मोक्षतेव स्यात्; न तु स्वमावः, स्वप्रे अभा- 

वात्, अतः विमोक्षः अस्य उपपद्यते मृलयोः पुण्यपापाम्याम् । 

नलु जागरिते अस्य स्वमाव एव~ न; बुद्धचाद्युपाधिृतं 

हि तत्; तच्च प्रतिपादितं सादृश्यात् ‹ ध्यायतीव केङायतीव ` 

इति। तस्मात् एकान्तेनैव स्वत् मृत्युरूपातिकरमणात् न स्वा- 

भाविकत्वाकशङ्का अनिमोक्षिता वा । तत्र ' चरिता ' इति- 

चरणफलं श्रममुषरुभ्यत्यर्थः, ततः सं्रसादानु मवोत्तरकाछं 

पुनः प्रतिन्यायम् यथान्यायं यथागतम्- निशित आयः 

न्यायः, अयनम् आयः निगमनम्, ' पुनः पूवेगमनतैपरी- 

स्येन यत् आगमनं ख प्रतिन्यायः- यथागतं पुनरागच्छ- 

तीत्यथेः । प्रतियोनि यथास्थानम् ; स्वप्रस्थानाद्धि पुषुप् 

प्रतिपन्नः सन् यथास्थानमेव पुनरागच्छति- प्रतियोनि आ- 

द्रवति, स्वप्नायैव स्वप्नस्थानायैव । ननु स्वम्ने न करोति 

पुण्यपापे तयोः फङ्मेव पश्यतीति कथमवगम्यते £ यथा 

जागरित तथा करोत्येव सखम्नेऽपि, वुस्यत्वादशेनस्य- इत्यत 

आह--स: आत्मा, यत् किंचित् तत्र स्वने पयति पुण्य- 

.पाप्फलम् , अनन्वागतः अननुबद्धः तेन टेन मवति, 
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नैव अनुबद्धो भवति; यदि हि स्वमरे कृतमेव तेन स्यात्, 

तेन अनुवध्येत; स्वभ्रादुत्थितोऽपि समन्वागतः स्यात्; 
नच तत् छोके- स्वप्रकृतकर्मणा अन्वागतत्वप्रसिद्धिः; 

न हि स्वप्रकृतेन आगसा आगस्कारिणमात्मानं मन्यते 

कश्चित्; न च स्वप्नदृश आगः श्रुत्वा रोकः तं गेति परि 

हरति वा; अतः अनन्वागत एव तेन भवति ; तस्मात् स्वप्ने 

कुवन्निव उपरम्यते, न तु क्रिया अस्ति परमाथेतः ; ‹ उतेव 
ख्जीभिः सह मोदमानः ' इति शोक उक्तः ; आख्यातारश्च 

स्वप्नस्य सह इव-शब्देन आं चक्षिति--हस्तिनोऽय घटीकृताः 

धावन्तीव मया दष्टा इति । अतो न तस्य कठैैत्वमिति । 

कथं पुनरस्याकदैत्वमिति-- कार्यकरणैभूतैः संेषः मूतंस्य, 
स तु क्रियदितुदष्टः; ने मूतः कञ्चित् क्रियावान् हदयत ; 

€ रं ५ = ७ 

अमूतैश्च आत्मा, अतोऽसङ्गः ; यस्माच्च असङ्गाऽयं पुरुषः, 

तस्मात् अनन्वागतः तेन स्वप्रदृष्टेन; अत एव न क्रियाक- 

दैत्मस्य कथचिदुपपथते; कायैकरणसंलेेण हि करवतव 

स्यात् ; स च सं्तेषः सङ्गः अस्य नासि, यतः असङ्गो 

ह्ययं पुरुषः; तस्मात् अगृतः । एवमेव एतत् याज्ञवल्क्य ; 

सोऽहं भगवते सहस्रं ददामि; अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव 

नहि; मोक्षपदार्थेकदेशस्य कमेभरविवेकस्य सखम्यण्दशित- 

त्वात् ; अत ऊर्व विमोक्षायैव वर्ति ॥ 
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सवाएष एतस्मिन्खभे रत्वा चरित्वा 
दृष्टैव पुण्यं च पापं च युनः प्रतिन्यायं ` 
प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव स यत्तच्र 
किंचित्पदयल्यनन्वागतस्तन भवव्यसज्ञो 
हयं पुरुष इत्यवमेवेत याज्ञवल्क्य सोऽहं 

भगवते सहसरं ददाम्यत ऊध्व विमो- 
क्षायेव ब्रूहीति ॥ १६ ॥ 
तत्र “असङ्गो ह्ययं पुरुषः ` इति असङ्खता अकरत्वे हे- 

तुरुक्तः; उक्तं च पू्ैम्- कमेवशात् स इयते यत्र काम- 
मिति; कामश्च सङ्गः; अतः असिद्धो हेतुरुक्तः--‹ असङ्गो 

ह्ययं पुरुषः ' इति । न तु एतत् अर्ति ; कथं तर्हिं १ असङ्ग 

एव इलेतदुच्यते- स वा एष एतस्मिन्स्वप्ने, स वै एष 
पुरुषः संप्र सादासप्रयागतः स्वप्ने रत्वा चरित्वा यथाकामम् , 
ददवैव पुण्यं च पापं च~ इति सर्व पूर्ववत्; बुद्धान्तायैव 
जागरितस्थानाय । तस्मात् असङ्ग एवायं पुरुषः; यदि 

खप्ने सङ्गवान् स्यात् कामी, ततः ततसङ्गजैदेविः बुद्धान्ताय 

भ्रलागतो छिप्येत ॥ 

यथा असौ स्वप्ने असङ्गत्वात् स्वप्नप्रसङ्गजैदेपषिः जाग- 
रिते प्र्यागतो न हिप्यते, एवं जागरितसङ्गजैरपि दोषैः न 



क्. १७.] चतुर्थोऽध्यायः । ५५९ 

िप्यत एव बुद्धान्ते ; तदेतदुच्यते-- 

सवा एष एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा च- 
रित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः पति. 
न्यायं प्रतियोन्याद्रवति खभ्रान्तायैव ॥ 
ख वै एषः एतस्मिन् बुद्धान्ते जागरिते रत्वा चरित्वे- 

लादि पूववत् । स यत् तत्र बुद्धान्ते किंचित्पदयति, अन- 
न्वागतः तेन भवति- असङ्गो ह्यं पुरुष इति । ननु दद्व 
वेति कथमवधार्यते करोति च तत्र पुण्यपापे; तत्फलं च 
पदयति-- न, कारकावभासकत्वेन कठत्बोपपत्तेः ; ‹ आत्म- 

नैवायं ्योतिषास्ते ' इत्यादिना आत्मज्योतिषा अवभासितः 
कार्यकरणसंघातः व्यवहरति ; तेन अस्य कर्वैतवञुपचयैते, 
न स्वतः कठत्वम् ; तथा चोक्तम् ‹ ध्यायतीव छेडायतीव 
इति~ बुद्धथाच्युपाधिृतमेव न स्वतः; इह तु परमार्थापे- 
क्षया उपाधिनिरपेक्ष उच्यते- दृद्धैव पुण्यं च पापं च न 
छरतवेति ; तेन न पू्वापरव्याधाताक्षङका, यस्मात् निरुपाधिकः 
परमाथतो न करोति, न किप्यते क्रियाफुठेन ; तथा च 
भगवतोक्तम्-- ‹ अनादित्वाज्नियणत्वात्पर मात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिप्यतेः इति । 
तथा सहस्रदानं तु कामम्रविवेकस्य दक्ितत्वात् । वथा ‹सख 

8, ए. ए. घ्र. 14 
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वा एष एतस्मिन्ख्ने' ‹ स वा एष एतस्मिन्बुद्धान्ते ` इये. 

ताभ्यां कण्डिकाभ्याम् असङ्गतेव प्रतिपादिता; यस्मात् 

बुद्धान्ते कृतेन स्वप्नान्तं गतः खंप्रसन्नः असंबद्धो भवति 

सतैन्यादिकार्यादर्शनात् , तस्मात् त्रिष्वपि सखानेषु खतः 

असङ्ग एव अयम् ; अतः अमृतः स्थानत्रयधर्मविलक्षणः । 

प्रतियोन्याद्रवति स्वभ्रान्तायैव, संप्रसादायलय्थः- दश्च॑नवरत्तेः 

स्वश्रस्य स्वप्रश्चब्दन अभिधानदश्चनात्, अन्तकब्देन च विशे- 

षणोपपत्तेः; ‹ एतस्मा अन्ताय धावति ' इति च सुषुप्रं 

दशेयिष्यति । यदि पुनः एवमुच्यते-- ‹ स्वभ्रान्त रत्वा 

चरित्वा * ‹ एताबुभावन्तावनुसंचरति स्वप्रान्तं च बुद्धान्तं 

च ` इति द्चीनात् , ‹ स्वप्नान्तायैव ' इत्यतापि दुर्शनदृत्तिरेव 

सप्र उच्यत इति-- तथापि न रकिचिहुष्यति ; असङ्गता 

दि सिषाधयिषिता सिथ्ययेव ; यस्मात् जागरिते दृद्धैव पुण्यं 
च पापं च रत्वा चरित्वा च स्वप्रान्तमागतः, न जागरित. 

दोषेणाुगतो भवति ॥ 

एवम् अयं पुरूष आत्मा स्वयं ज्योतिः कायंकरणविल- 

क्षणः तस्रयोजकाम्यां कामकमेभ्यां विरक्चषणः- यस्मात्, 

असङ्गो हयं पुरुषः, असङ्गत्वात्-- इत्ययमर्थः ‹ सर वा एष 

एतस्मिन्सश्रसराद् ` इयाद्याभिस्तिखभिः कण्डिकाभिः प्रति- 

पादितः; तत्न असङ्गतैव आत्मनः कुतः -- यस्मात् , जाग- 
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रितात् स्वप्रम् ; स्वप्राच्च संप्रसादम्, सप्रसादाच्च पुनः स्व- 

भ्रम् , करमेण बुद्धान्तं जागरितम् , बुद्धान्ताच्च पुनः स्प्ना- 
न्तम्- इव्येवम् अनुक्रमसंचारेण स्थानन्रयस्य व्यतिरेकः 

साधितः । पूतैमप्युपन्यस्तोऽयमथेः ‹ स्वरो भूत्वेमं खोकम- 

तिक्रामति मृघ्यो रूपाणि ` इति~ तं विस्तरेण प्रतिपाद्य 

केव दृष्टान्तमात्रमवरिष्टम् , तद्रक्ष्यामीव्यारभ्यते- 

तद्यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसं- 
चरति पूं चापरं चैवमेवायं पुरुष एता- 
बुभावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धा 

न्तं च ॥ १८ ॥ 
तत् तत्र एतस्मिन् , यथा~ प्रद््ितेऽर्थे दृष्टान्तोऽयमुपा- 

दीयते-- यथा कोके महामत्स्यः, महांश्चासौ मत्स्यश्च, ना- 

देयेन खोतसा अहायै इयर्थः, स्रोतश्च विष्टम्भयति, स्व- 

च्छन्दचारी, उभे करुके नदाः पूर्वं च अपरं च अनुक्रमेण 
संचरति ; सं चरन्नपि दूयं तन्मध्यवर्तिन। उदकस्रोतोवे- 

गेन न परवश्ञी क्रियते-- एवमेव अयं पुरुषः एतौ उभौ 
अन्तौ अनुसंचरति; कौ तौ? स्वभ्रान्तं च बुद्धान्तं च। 
दृष्टान्तप्रदहोनफलं तु-- मलयुरूपः कार्यकरणसंघातः सह 
तस्मयोजकाभ्यां कामकर्मभ्याम् अनात्मधमेः ; अयं च आत्मा 

एतस्माद्विलक्षणः- इति विस्तरतो व्याख्यातम् ॥ 
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अत्र च स्थानत्रयानुसंचारेण स्व्य॑ज्योतिष आत्मनः 

का्यकरणसंघातव्यतिरिक्तस्य कामकमेभ्यां विविक्तता उक्ता; 

स्वतः नायं संसारधर्मवान् , उपाधिनिमित्तमेव तु अस्य 

संसारित्वम् अविद्याभ्यारोपितम्-- इयेष समुदायार्थ उक्तः । 
तत्र च जभ्रत्खप्रसुषुप्तस्थानानां त्रयाणां विध्रकी्णरूपः उक्तः, 

न पुश्लीकय एकत्न दर्दितः-- यस्मात् जागरिते ससङ्गः ख- 

मृत्युः सकार्यकरणसंघातः उपलक्ष्यते अविद्यया; स्वप्न तु का- 

मखंयुक्तः मृत्युरूप विनिसैक्त उपरभ्यते ; सुषुपरे पुनः संप्रसन्नः 

असङ्गो भवतीति असङ्गतापि हश्यते ; एकवाक्यतया तु डप- 

संदियमाणं फठं निलयमुक्तबुद्धञ्ुद्धस्वभावता अस्य न एकत्र 

पुश्वीकृल प्रदश्ितेति, तस्परदहनाय कण्डिका आरभ्यते । सुषु 
हि एवंरूपता अस्य वक्ष्यमाणा ' तद्रा अस्यैतदतिच्छन्दा 

अपहतपाप्माभयं रूपम् ' इति ; यस्मात् एवंरूपं विङक्षणम् , 

सुषुप्र प्रविविक्षति ; तत् कथमिति आह-- दृष्टान्तेन अख 
अथस्य प्रकटीभावो भवतीति तब दृष्टान्त उपादीयते-- 

तच्यथास्मिन्नाकादो इयेनो वा सुपर्णो 
वा विपरिपत्य आन्तः सह्य पक्लौ सं- 
लखयायैव भियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा 
अन्ताय धावति यच्र सरुषो न कंचन 
कामं कामयते न कंचन स्वभ्रं पटयति ॥ 
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तत् यथा- अस्मन्नाकश्चे भौतिके श्येनो वा सुपर्णो वा, 
सुपणेशब्देन क्षिपः इयेन उच्यते, यथा भकाशेऽस्मिन् वि- 
इय विपरिपल श्रान्तः नानापरिपतनकक्षणेन कर्मणा परि. 

खिन्नः, संहत्य पक्षौ संगमय्य संप्रसा पक्षौ, सम्यक् ठीय- 
ते अस्मिन्निति संख्यः, नीडः नीडयैव, भयते स्वात्मनैव 
धायते स्वयमेव ; यथा अयं दृष्टान्तः, एवमेव अयं पुरुषः, 

एतस्मा एतस्मै, अन्ताय धावति । अन्तश्व्दवाच्यस्य विशे- 
षणम्-- यत्र यस्मिन् अन्ते सुप्तः, न कंचन न कै- 

चिदपि, काम कामयते; तथा न कचन स्वप्नं पयति । 

८न कंचन कामम् ' इति स्वप्नबुद्धान्तयोः अविशेषेण सवैः 
कामः प्रतिषिभ्यते, ‹ कंचन ` इयविशेषिताभिधानात् ; तथा 

न कंचन स्वप्नम् ' › इति- जागरितेऽपि यत् दीनम्; 

तद्पि स्वप्नं मन्यते श्रतिः, अत आह्- न कंचन स्वप्न 

यद्रयतीति ; तथा च श्रुखन्तरम् ‹ तस्य त्रय आवसथाक्लयः 

स्वप्नाः ' इति । यथा दृष्टान्ते पक्षिणः परिपतनजश्रमाप- 

युत्तये स्वनीडोपसयेणम् , एवं जाग्रत्सप्नयोः कायैकरणसं- 

योगजक्रियाफठैः संयुभ्यमानस्य, पक्षिणः परिपतनज इव, 

श्रमो मवति; तच्छूमापनुत्तये स्वात्मनो नीडम् आयतनं 

सवैसंसारधमेविलक्षणं सवैक्रियाकारकणफलायास्यूल्यं सखमा- 

त्मानं प्रविश्चति ॥ 
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यदि अद्य अयं स्वभावः- सर्वसंसारधर्मशुन्यता, परो- 
पाधिनिमिनत्तं च अस्य संसारधमित्वम् ; यन्निमित्तं च अख 
परोपाधिहतं संस्रारधर्मित्वम्, सा च अविद्या-- तद्या 
अविद्यायाः किं खाभाविकत्वम् , आदोखित् कामकमौदि- 
वत् आगन्तुकत्वम् ; यदि च आगन्तुकत्वम्, ततो विमोक्ष 
उपपद्यते ; तस्याश्च आगन्तुकत्वे का उपपत्तिः, कथं वा न 
अत्मधमः अविद्येति-- सबौनथबीजभूताया अविद्याया; 
सतस््वावधारणार्थं परा कण्डिका आरम्यते-- 

तावा अस्यैता दिता नाम नाड्यो 
यथा केशाः सहस्रधा भिन्नस्तावताणिश्चा 
तिष्ठन्ति श्ुद्कस्य नीलस्य. पिङ्कलख हरि- 
तख लोहितख प्रणी अथ यच्रैनं घ्रन्तीव 
जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गतेमिव 
पतति यदेव जाग्रद्भयं पयति तद््ा- 
विद्यया मन्यतेऽथ यत देव इव राजेवाह- 
मेवेद्« सर्वोऽस्मीति मन्ते सोऽस्य पर- 
मा लोकः ।॥ २०॥ 

ताः वै, अस्य शिरःपाण्यादिलक्षणस्य पुरुषस्य, एताः 
दिता नाम नाड्यः, यथा केशः सहखधा भिन्नः, तावता 
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ताबत्परिमणेन अणि्ना अणुत्वेन तिष्ठन्ति ; ताश्च शुकस्य 

रसस्य नीलस्य पिङ्गढस्य हरितस्य ोदितख पृणौः, एतैः 

सुङ्त्वादिभिः रसविशेषैः पणौ इयथः; एते च रसानां 

वणैविशेषाः वातपित्तक्षेष्मणामितरेतरसंयोगवैषम्यविशेषात् 

विचित्रा बहवश्च भवन्ति । ताञ एवंविधासु नङडीषु सू- 

क्ष्मा बछाप्रसदस्लमेद्परिमाणासु शुद्ठादिरसपूणीसु सक- 

देहव्यापिनीषु सप्तदशकं खङ्गं वतेते ; तदाश्रिताः सवौ 

वासना उच्चावचसंसारधमौनुभवजनिताः ; तत् लिङ्गं वास- 

नाश्रयं सुष््मत्वात् सच्छं स्फटिकमणिकल्पं नाडीगतरसो- 

पाधिसंसगेवशात् घमोधमेपररितोदधुतबत्तिविरेषं सीरथ- 

स्य्याकारविशेषैर्वासनाभिः प्रय भासते; अथ एवं सति, 
यत्र॒ यस्मिन्कषे, केचन शत्रवः अन्ये वा तस्करः 

मामागय च्नन्ति- इति म्बेव वासनानिमित्तः प्रययः अ- 

विद्याख्यः जायते, तदेतदुच्यते- एनं स्वप्नदृश घ्रन्तीवेति ; 

तथा जिनन्तीव वशीकुवेन्तीव ; न केचन घ्रन्ति, नापि वशी- 
कुवेन्ति, केवरं तु अविद्यावासनोद्धवनिमित्तं भ्रान्तिमात्रम् ; 
तथा हस्तीवेनं विच्छाययति विच्छादयति विद्रावयति धाव- 

यतीबेद्थः; गतैमिव पतति-गते जीणेकूपादिकमिव पत- 
न्तम् आस्मानमुपछक्षयति; तादृशी हि अस्य मृषा वासना 

उद्भवति अयन्तनिङृष्टा अधर्मोद्धासितान्तःकरणवृत्त्याश्रया, 
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दुःखरूपत्वात् । किं बहुना, यदेव जाग्रत् भयं पश्यति हस्या- 

दिरुक्षणम् , तदेव भयरूपम् अत्र अस्मिन्स्वमने विनैव हस्तयावि- 
रूपं भयम् अविद्यावासनया मृषैव उद्धूतया मन्यते । अथ पुनः 

यत्र अविद्या अपकृष्यमाणा विद्या चोल्कृष्यमाणा-- किंवि- 

षया किंङक्षणा चेत्युच्यते- अथ पुनः यत्र यस्मिन्काङे, देव 
इव स्वयं भवति, देवताविषया विद्या यदा उद्भूता जागरि- 

तकारे, तव् उद्भूतया वासनया देवमिव आत्मानं मन्यते ; 

स्वप्रेऽपि तदुच्यते- देव इव, राजेव राज्यस्थः अभिषिक्तः, 

स्वप्नेऽपि राजा अहमिति मन्यते राजवासनावासितः । 

एवम् अत्यन्तप्रक्षीयमाणा अविद्या उद्भूता च विद्या सवो- 

त्मविषया यदा, तदा स्वप्नेऽपि तद्धावभावितः- अहमेवेदं 

सर्वोऽस्मीति मन्यते; ख यः सवौत्मभावः, सोऽस्य आत्मनः 

परमो लोक; परम आत्मभावः स्वामाविकः । यत्तु सवौ- 
त्मभावादवीक् वालाप्रमाब्लमपि अन्यत्वेन हर्यते- नाहम- 

स्मीति, तदवस्थ अविद्या; तथा अविद्यया ये प्रव्युपस्था- 

पिताः अनास्मभावा छोकाः, ते अपरमाः स्थावरान्ताः; तान् 

संब्यवहारविषयान् छोकानपेक्ष्य अयं सवोत्मभावः समस्तो. 

ऽनन्तरोऽबाह्यः, सोऽस्य परमो रोकः । तस्मात् अपञ्ृष्य- 

माणायाम् अविद्याम् , विद्यायां च काघ्ठं गतायाम् › सवोत्म- 

भावो मोक्षः, यथा स्वयंञ्योतिष्ं स्वप्ने प्रयक्षत उपलभ्यते 
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तद्त्, विद्याफर्म् उपकभ्यत इयथः । तथा अविद्याया- 

मप्युत्कृष्यमाणायाम् , .तिरोधीयमानायां च विद्यायाम् , अ- 
विद्यायाः फं प्रयक्षत एवोपङभ्यते- ‹ अथ यत्रैनं घ्नन्तीव 
जिनन्तीव ` इति । ते एते विद्याविद्याकार्ये, सर्वात्मभावः 

परिच्छिन्नात्मभावश्च ; विद्यया शुद्धया सवात्मा भवति; अ- 

विद्यया च असर्वो भवति ; अन्यतः कुतश्चिसविभक्तो भ- 

वति; यतः प्रविभक्तो भवति; तेन विरुध्यते; विरुद्धत्वात् 

हन्यते जीयते विच्छाद्यते च ; असवेविषयत्वे च भिन्नत्वात् 

एतद्धवति ; समस्तस्तु सन् ऊुतो भिद्यते, येन ॒बिरुध्येत; 

विरोधाभावे, केन हन्यते जीयते विच्छाथ्ते च । अत इदम् 

अविद्यायाः सतत्त्वमुक्तं भवति-- सवौत्मानं घन्तम् अस- 

बौत्मल्वेन भ्राहयति, आत्मनः अन्यत् वस्त्वन्तरम् भविद्य- 

मानं प्रत्युपस्थापयति, आत्मानम् असवैमापादयति ; ततस्त- 
द्विषयः कामो भवति; यतो भिद्यते कामतः, क्रियुपादन्ते, 

ततः फल्म्-- तदेतदुक्तम् । वक्ष्यमाणं च ‹यत्र हि द्वैतमिव 

भवति तदितर इतरं पश्यति ' इल्यादि । इदम् अविद्यायाः 

सतत्वं सह कार्येण प्रदर्दितम् ; विद्यायाश्च कार्यं सर्वात्मभावः 
प्रदर्शितः अविद्याया विपर्ययेण । सा चाविदधा न आत्मनः 

स्वाभाविको धर्मः-यस्मात् विद्वायामुत्कृष्यमाणायां स्वयमप- 
चीयमाना सती, काष्ठां गतायां विद्यायां परिनिष्टिते सवौत्म- 
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भवि स्वारमना निवतैते, रउ्गवामिव सपंज्ञानं र्जुनिश्वये ; 
तचचोक्तम्- “यत्र त्वस्य सवैमात्मैवाभूत्त्केन कं पर्येत् 
इत्यादि ; तस्मात् न आत्मधमेः अविद्या; न हि स्वाभावि- 

कस्योच्छित्तिः कदाचिदप्युपपयते, सितुरिव ओौरण्यप्रका- 

शयोः । तस्मात् तस्या मोक्ष उपपद्यते ॥ 

तद्धा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपा- 
प्मा जय रूपम् । तद्यथा पियया लखिया 

संपरिष्वक्तो न वाद्यं किंचन वेद् नान्त 
रमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरि- 

ष्वक्तो न वाद्यं किंचन वेद् नान्तरं तदा 
अस्येतदास्षकाममात्मकाममकाम< रूप< 
शोकान्तरम् ॥ २१॥ 

इदानीं योऽसौ सवौत्मभावो मोक्षः विद्याफलं क्रियाका- 
रकफठ्शुल्यम् , स परयक्षतो निर्दिरयते, यत्र अविद्याकामक- 
माणि न सन्ति । तत् एतत् प्स्तुतम्- यत्र सुप्तो न कंचन 
कामं कामयते न कंचन ख्मं पश्यति ' इति, तदेतत् वै अस्य 
खूपम्- यः सवोत्मभावः ‹ खरोऽख परमो रोकः ' इत्युक्तः- 
तत् ; अतिच्छन्दा अतिच्छन्द्मियर्थः, रूपपरत्वात् ; छन्दः 
कामः, अतिगतः छन्दः यस्माद्रूपात् तत् अतिच्छन्दं रूपम् ; 
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अन्योऽसौ सान्तः छन्दःशब्दः गायज्यादिच्छन्दोवाची ; अयं 
ठ कामवचनः, अतः स्वरान्त एव ; तथापि ‹ अतिच्छन्दा ' 

इति पाठः स्वाध्यायधर्मो द्रष्टव्यः; अस्ति च लोके कामव- 
चनप्रयुक्तः छन्दशब्द्ः ‹ स्वच्छन्दः ' “ पर च्छन्दः ' इत्यादौ ;, 
अतः ^ अतिच्छन्दम् ' इल्येवम् उपनेयम् , कामव्जितमेतदरूप- 
मित्यस्मिन् अर्थे तथा अपहतपाप्म--पाप्मञब्देन धर्माधम - 
बुच्येते, “ पाप्मभिः संखञ्यते" ‹ पप्मनो विजहाति ' इत्यु 
क्तत्वात् ; अपहतपाप्म घमांधमंवर्जितमिलेतत् । किच, अ- 

भयम्-- मयं दहि नाम अविद्याकायेम् , ‹ अविद्यया भयं 

मन्यते ' इति इ्युक्तम् ; तत् का्द्वारेण कारणप्रतिषेधोऽयम् ; 
अभयं रूपमिति अविध्यावजितमित्येतत् । यदेतत् विद्याफलं 

सवौत्मभावः, तदेतत् अतिच्छन्दा पहतपाप्मामयं रूपम्- स- 

वैससारधर्मव्जितम् , अतः अभयं रूपम् एतत् । इदं च 
पूेमेवोपन्यस्तम् अतीतानन्तरत्राह्मणसमाप्रौ ‹ अभयं तरै जन- 
क प्राप्रोऽसि ' इलयागमतः; इह तु तकैतः प्रपच्ितं दरशिता- 
गमाथेभ्रययदाह्यीय । अयमात्मा स्वयं चैतन्यज्योतिःस्वभावः 

सर्वं स्वेन चैतन्यञ्योतिषा अवभासयति--स यत्तत्र किंचि- 

स्पश्यति, रमते, चरति, जानाति चेत्युक्तम् ; स्थितं चैतत् 

न्यायतः निलयं स्वरूपं चेतन्यञ्योतिष्ठुमात्मनः । सः यद्यात्मा 
अब्र अविनष्टः स्वेनैव रूपेण वतेते, कस्मात् अयम्- अहमस्मी- 
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लयात्मानं वा, बहिवो- इमानि भूतानीति, जाभ्रसस्वप्नयोरिव, 
न जानाति-- इलयत्र उच्यते; श्चूणु अन्न अज्ञानहेतुम् ; एक- 
त्वमेव ज्ञानहेतुः ; तत्कथमिति उच्यते ; दृष्टान्तेन हि भल- 
क्षी भवति विवक्षितोऽथे इ्याह-- तत् तत्र यथा रोके 
प्रियया इष्टया शिया संपरिष्वक्तः सम्यक्परिष्वक्तः का. 
मयन्या कामुकः सन् › न बह्यमात्मनः किंचन किचि. 
दपि वेद- मत्तोऽन्यद्वसत्विति, न च आन्तरम्- अय- 
महमस्मि सुखी दुःखी वेति; अपरिष्वक्तस्तु तया प्रविभक्तो 
जानाति स्वैमेव बाह्यम् आभ्यन्तरं च ; परिष्वङ्गोत्तरकाङं 
ठु एकत्वापत्तेः न जानाति-- एवमेव, यथा दृष्टान्तः अयं 
पुरुषः क्षेत्रज्ञः भूतमात्रासंसमैतः सैन्धव खिल्यवत् प्रविभक्तः, 
जलदौ चन्द्रादिप्तिनिम्बवत् कायैकरण इह प्रविष्टः, सोऽयं 
पुरुषः, प्रज्ञेन परमार्थेन स्वाभाविकेन स्वेन आस्मना परेण 
ज्योतिषा, संपरिष्वक्तः सम्यक्परिष्वक्तः एकीभूतः निर- 
न्तरः सवोत्मा, न बाह्यं किंचन वस्त्वन्तरम् , नापि आन्त- 
रम् अत्मनि- अयमहमस्मि सुखी दुःखी वेति वेद् । तत्र 
चेतन्यश्योतिःस्वभावत्वे कस्मादिह न जानातीति यद्प्राक्षः, 
तत्र अयं हेतुः मयोक्तः एकत्वम् , यथा खीपुंसयोः संपरि- 
ष्वक्तयोः । तत्र॒ अर्थात् नानात्वं विशेषविज्ञानहेतुरित्युक्तं 
भवति ; नानात्वे च कारणम्- आत्मनो वस्त्वन्तरस्य ्रतयु- 
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पस्थापिका अविद्यस्युक्तम् । तन्न च अविद्याया यद् प्रविविक्तो 
भवति, तद् सर्वेण एकत्वमेव अस्य भवति ; ततश्च ज्ञान- 

्ञेयादिकारकविभागे असति, कतो विशेषविज्ञानप्रादुभीवः 

कामो वा संभवति स्वाभाविके स्वरूपस्थ आत्मज्योतिषि । 

यस्मात् एवं सर्वकत्वमेव अस्य रूपम् , अतः तत् बै अस्य 
आत्मनः स्व्यंञ्योतिःस्वभावस्य एतत् रूपम् आप्रकामम्- 

यस्मात् समस्तमेतत् तस्मात् आप्ताः कामा अस्मिन् रूपे 

तदिदम् आप्तकामम् ; यस्य हि अन्यत्वेन प्रविभक्तः कामः, 

तत् अनाप्रकामं भवति, अथा जागरितावस्थायां देवदत्ता 

दिरूपम् ; न त्विदं तथा कुतञ्ित्परविभज्यते; अतः तत् 

आप्तकाम मवति । किम् अन्यस्मात् वस्त्वन्तरात् न प्रविभज्यते, 

आहोस्वित् आत्मैव तत् वस्त्वन्तरम् , अत आह-- नान्यदस्ति 
आत्मनः; कथम् £ यत आत्मकामम्-जत्मैव कामाः यस्मिन् 

रूपे, अन्यत्र भ्रविभक्ता इव अन्यत्वेन काञ्यमानाः यथा 

जाग्रस्स्वभ्रयोः, तस्य आत्मैव अन्यत्वप्र्युपस्थापकदेतोरवि- 

दयाया अभावात्- आत्मकामम् ; अत एव अकाममेतद्रुपम् 

काम्यविषयाभावत् ; शोकान्तरम् श्ोकच्छिद्रं शोकद्यूल्यमि - 

देतत् , श्लोकमध्यमिति बा, सवेथापि अशोकमेतदरुपम् शो- 

कवर्जितमिलयथः ॥ | 

अच्र पितापिता मवति मातामाता 
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लोका अलोका देवा अदवा वेदा अवदाः 

अत्र स्तेनोऽस्तेनो मवति भ्रृणहाश्रणहा 
चाण्डालोऽचाण्डालः पौल्कसाऽपौल्कसः 
अमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वाग- 
तं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि 
तद्ा सवोौञ्छोकान्ह द्यस्य भवति ॥२२॥ 

£^ निशचक्त प्रकृतः स्वयञ्योतिरास्मा अविद्याकामकमेविनिर्क्त इत्यु- 

क्तम् , असङ्गत्वादातमनः, आगृन्तुकत्वाश्च तेषाम् । तत्र 

एवमाशङ्का जायते ; चेतन्यसखभावत्वे सलयपि एकीभावात् 

न जानाति क्लीपुंसयोरिव संपरिष्वक्तयोरिस्युक्तम् ; तन्र 
प्रासङ्गिकम् एतत् उक्तम्-- कामकमादिवत् स्वयंउ्योतिद्र- 
मपि अस्य आत्मना न स्वभावः, यस्मात् संप्रसादे नोप- 

रुभ्यते-इत्याशङ्कायां प्राप्तायाम् › तन्निराकरणाय, खीपुंसयो- 

देष्टान्तोपादानेन, विद्यमानस्यैव स्व्यंज्योतिषटस्य सुषुपरे अग्र 

हणम् एकी भावाद्धेतोः, न तु कामकमीदिवत् आगन्तुकम्-- 
इयेतत् प्रासङ्गिकमभिधाय, यत्मक्ृतं तदेवायुप्रवतेयति । अप्र 

च एतत् प्रकृतम्-- अविद्याकामकमेविनिञुक्तमेव तदूपम् ; 

यत् सुषुम्ने आत्मनो गृह्यते प्रयश्च इति ; तदेतत् यथामूत- 

मेवाभिदितम्--सवेसंबन्धातीतम् एतद्रूपभिति ; यस्मात् अत्र 
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एतस्मिन् सुषुप्तस्थाने अतिच्छन्दापहतपाप्माभयम् एतद्रूपम् , 
तस्मात् अत्र पिता जनकः-- तस्य च जनयितृत्वात् यत् 
पितृत्वं पुत्रं भरति, तत् कमेनिभित्तम्; तेन च कर्मणा अ- 
यमसंबद्धः अस्मिन्काठे ; तस्मात् पिता पुत्रसंबन्धनिमित्ता- 
त्कममणो विनियुक्तत्वात् पितापि अपिता मवति; तथा पुत्रोऽपि 
पितुरपुच्रो भवतीति सामथ्याद्रम्यते; उभयो संबन्धनि- 
भित्तं कमे, तत् अयम् अतिक्रान्तो वर्तते ; ‹ अपहतपाप्म › इति 
हि उक्तम् । तथा माता अमाता; छोकाः कर्म॑णा जेतव्याः 
जिताश्च तत्कमेसंबन्धाभावात् छोकाः अखोकाः; तथा 
देवाः कमोङ्गभूताः- तत्क संबन्धालययात् देवा अदेवाः; तथा 
वेदाः- साध्यसाघनसंबन्धाभिधायकाः, मन्बलक्षणाश्च अ- 
भिधायकत्वेन कमाङ्ग मूताः, अधीताः अध्येतव्याश्च- कम- 
निमित्तमेव संबध्यन्ते पुरषेण ; तत्कमोतिक्रमणात् एतस्मि- 
न्काटे वेदा अपि अवेदाः संपद्यन्ते । न केव जुभकर्मसंव- 
न्धातीतः, किं तर्हि, अञयुभैरपि अघयन्तवेरिः कर्मभिः असंबद्ध 
एवायं वतेते इयेतम्थमाह-- अनर स्तेनः त्राह्मणसुवणहकौ, 
भ्रूणघ्ना सह पाठाद्वगम्यते- सः तेन घोरेण कमणा एत- 

स्मिन्काङे विनि्क्तो भवति, येन अयं कमणा महापातकी 

स्तेन इच्यते । तथा भूणहा अभ्रूणहा । तथा चाण्डाङः न 

केवलं प्त्युतन्ननैत्र कमणा विनिभक्तः, कं तदहि सहजेनापि, 
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अत्यन्तनिकृष्टजातिप्रापकेणापि विनिङ्खैक्त एव अयम्; चा- 

ण्डालो नाम श्चुद्रेण तब्राह्मण्यामुत्पन्नः, चण्डा एव 

चण्डाः ; सरः जातिनिमित्तेन कमणा असंबद्धत्वात् अचा- 

ण्डो भवति । पौस्कसः, पुल्कस एव पौर्कसः, शद्रेणेव 
क्षत्रियायामुत्पन्नः ; सोऽपि अपुल्कसो भवति । तथा आश्रम- 

लक्षणैर कमैमिः असंबद्धो भवतीत्युच्यते ; श्रमणः परिवराद् 
--यत्कमेनिमित्तो भवति, सः तेन विनियुक्तत्वात् अश्रमणः; 

तथा तापसः वानप्रस्थः अतापखः ; सर्वेषां वणाश्रमादीनाञुप- . 

लक्षणार्थम् उमयोरहणम् । किं बहुना £ अनन्वागवम्- न अ- 
न्वागतम् अनन्वागतम् असंबद्धमित्येतत् , पुण्येन शाख्रविहि- 

तेन कमणा, तथा पापेन विहिताकरणप्रतिषिद्धक्रियाङक्षणेन ; 

रूपपरत्वात् नपुंसकलिङ्गम् ; ° अभयं रूपम् ' इति हि अयुवते- 

ते । किं पुनः असंबद्धत्वे कारणमिति तद्धेतुरुच्यते-- तीणः 

अतिक्रान्तः, हि यस्मात् , एवंरूपः, तदा तस्मिन्काङे, स- 

वान् शोकान्-शोकाः कामाः; इष्टविषयप्रार्थना हि तद्विष 
यवियोगे शोकत्वमापद्यते ; इष्टं द्वि विषयम् अप्राप्तं वियुक्तं 
च उदिद्य चिन्तयानस्तद्भुणान् संतप्यते पुरुषः; अतः 

शोको रतिः काम इति पयायाः । यस्मात् सखवंकामातीतो 

हि अत्र अयं भवति-- न कंचन कामं कामयते  ‹ अति-. 

च्छन्दा ' इति ह्युक्तम्, तत्मक्रियापतितोऽयं शोकञ्चब्दः 
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कामवचन एव भवितुमर्हति ; कामश्च कर्महेतुः ; वक््यति दि 
८ स यथाकामो भवति तत्कतुर्मवति यत्कुभवति तत्कमं 
कुरुते ' इति-- अतः सवेकामातितीणेत्वात् युक्तयुक्तम् 

 अनन्वागतं पुण्येन ' इत्यादि । हृदयस्य- हृदयमिति 

पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः, तस्स्थम् अन्तःकरणं बुद्धिः 
हृदयमित्युच्यते, तात्स्थ्यात् , मजच्चक्रोश्चनवत्; हृदयस्य 

बुद्धेः ये शोकाः; बुद्धिसंश्रया हि ते, ‹कामः संकस्यो 

विचिकित्सेदयादि- सर्वै मन एव ` इत्युक्तत्वात् ; वक््यति 
च ‹कामा येऽस्य हृदि भरिताः ` इति; आत्मसंभय्रान्य- 

पनोदाय हि इदं वचनम् ! हृदि भिताः ` ! हृदयस्य शोकाः” 

इति च । हृदयकरणसंबन्धातीतश्च अयम् अस्मिन्कारे 

‹ अतिक्रामति भूयो ख्पाणि ` इति हि उक्तम् ; इदयकरण- 

संबन्धातीतत्वात् , तत्संश्रयकामसबन्धातीतो भवतीति युक्त 

तरं वचनम् ॥ 

ये तु वादिनः- हृदि श्रिताः कामा वासनश्च हृदयसखं- 

बन्धिनमात्मानयुपश्चप्य उपण्छिष्यन्ति, हृद्यवियोगेऽपि च 

आत्मनि अवतिष्ठन्ते पुटतैरख इव पुष्पादिगन्धः- इयाच- 

क्षते ; तेषाम् ‹ कामः संकल्पः ' ‹ हृदये ह्यव रूपाणि ` ण्ह- 

द्यस्य शोकाः ` इयादीनां वचनानामानथंक्यमेव । हृद्यक- 

रणोत्पा्यत्वादिति चेत् › न) ‹ हृदि भरिताः ' इति विेष- 
8. 8. ए. 77. 15 
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णात्; न हि हृदयस्य करणमाच्रतवे ' हृदि भरिताः ' इति व- 

चनं समखसम् , ‹ हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि ° इति 

च । आत्मविश्ुद्धेश्च विवक्षितत्वात् हृच्छुयणवचनं यथाथंमेव 
युक्तम् ; ̂ ध्यायतीव ठेलायतीव ' इति च श्रतेः अन्याथौसं- 
भवात् । ‹ कामा येऽस्य हृदि भरिताः ' इति विशेषणात् आ. 

त्माश्रया अपि सन्तीति चेत्, न, अनाश्रितापेक्षत्वात् । न 

अन्न आश्रयान्तरमपेक्षय "ये हृदि इति विज्षणम्, किं 

तहि ये हृदि अनाश्रिताः कामाः तानपेक्ष्य विशेषणम्; ये 

तु अप्ररूढा मविष्यन्तः, भूताश्च प्रतिपक्षतो निवृत्ताः, ते नैव 

हृदि भरिताः; संभाव्यन्ते च ते; अतो युक्तं तानपेक्ष्य विशे- 

षणम्- ये प्ररूढा वतमाना विषये ते सरवे प्रमुच्यन्ते इति । 

तथापि विरशेषणानथक्यमिति चेत् , न, तेषु यन्नाधिक्यात् , 

हेयाथेत्वात् ; इतरथा अश्रुतमनिष्टं च कर्पतं खात् आत्मा- 
श्रयत्वं कामानाम् । 'न कंचन कामे कामयते ' इति प्राप्र- 

प्रतिषेधात् आत्माश्रयत्वं कामानां श्रुतमेवेति चेत्, न, 
° सधीः स्वप्नो भूत्वा ` इति परनिभित्तसात् कामाश्रयत्व- 
प्राप्तः; असङ्गवचनाञ्च ; न हि कामाश्रयत्वे असङ्गवचनमुप- 

पद्यते ; सङ्गश्च काम हइलयवोचाम । ^ आत्मकामः ' इति श्रुतेः 

आत्सविषयोऽस्य कामो भवतीति चेत्, न, व्यतिरिक्तका- 

माभावा्त्वात् तस्याः । वैशेषिकादितन्त्रन्यायोपपन्नम् भ- 
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त्मनः कामाद्याश्रयत्वमिति चेत्, न, ° हृदि भिताः इत्या- 

दिविशषेषश्चतिविरोधात् अनपेक््याः ता; वैशेषिकादिवन्त्रोप- 

पत्तयः ; श्र॒तिविरोधे न्यायाभासत्वोपगमात् । स्वयंज्योतिष्ठ- 

बाधनाच्च; कामादीनां च स्वप्ने केवरटशिमात्रविषयत्वात् 

स्वयंञ्योतिष्टं सिद्धं स्थितं च बाध्येत आस्मसमवायित्वे 

इश्यत्वानुपपत्तः, चक्चुगेतविश्ेषवत् ; द्रुहि दर्यम् अर्था- 

न्तरभूतमिति, द्रष्टः स्वयंञ्योतिद्रं सिद्धम्; तत् बाधितं 

स्यात् , यदि कामाद्याश्रयतवं परिकस्प्येत । सर्वशाख्ार्थवि- 

प्रतिषेधाच्च- परस्य एकदेककल्पनायां कामाद्याश्रयत्वे च 

सर्वैशासख्जाथंजातं कुप्येत; एतच्च विस्तरेण चतुर्थेऽवोचाम ; 

महता हि प्रयत्नेन कामादयाश्रयत्वकल्पनाः प्रतिषेद्धव्याः, 

आत्मनः परेणेकत्वकशाख्ाथेसिद्धये ; तत्कस्पनायां पुनः क्रिय- 
माणायां शाज्ञाथं एव बाधितः स्यात् । यथा इच्छादीनामा- 

स्मध्मैत्वं कस्पयन्तः वैशेषिका नैयायिकाश्च उपनिषच्छा- 

ख्रार्थेन न संगच्छन्ते, तथा इयमपि कल्पना उपनिषच्छा - 

खाथैवाधनात् न आदरणीया ॥ 

खीपुंसयोरिव एकत्वात् न पद्रयतीस्युक्तम् , स्वयंज्योति- 

रिति च; स्व्यञ्योतिषटरं नाम चैतन्यात्मस्वभावता; यदि हि 

अगन्युष्णत्वादिवत् चैतन्यास्मस्व भाव आत्मा, सः कथम् एक- 

त्वेऽपि हि स्वभावं जह्यात्, न जानीयात् १ अथ न जहाति, . 
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कथमिह सुषुपरे न पद्यति ! विप्रतिषिद्धमेतत्- चैतन्यमा- 

त्मस्वभावः, न जानाति चेति । न विप्रतिषिद्धम् , उभय- 

मप्येतत् उपपद्यत एव ; कथम्- 

यद्रे तन्न पयति पर्यन्वै तन्न पयति 
न हि द्रष्टुटैषटर्चिपारिलोपो विद्यतेऽविना- 
शित्वात्। न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्य 

दिभक्तं यत्परयेत् ॥ २३ ॥ 
यदव सुषुपरे तत् न पश्यति, पयन्तै तत् तत्र पयननेक 

न पश्यति । यत् तत्र सुषुप्रे न पश्यतीति जानीषे, तत् न 

तथा गृहीयाः ; कस्मात् ? पद्यन्वै भवति तत्र । ननु एवं 

न पदयतीति सुषुपरे जानीमः, यतः न चब्बा मनो वा 
दशेने करणं व्याप्तमस्ति ; व्यपूतेषु हि द्ेनश्रवणादिषु, 

पयतीति व्यवहारो भवति, श्रूणोतीति वा; न. चः 

व्यापरतानि करणानि पश्यामः; तस्मात् न पश्ययेव 
अयम् । न हि ; किं तर्हिं पश्यन्नेव भवति; कथम् १ न- 

हि यस्मात् दरषुः दृष्टिकठैः या दृष्टिः, तस्या दृष्टैः विपरि- 

ोपः बिनाश्चः, सः न विद्यते । यथा भन्निरौष्ण्यं 
यावदभ्निभावि, तथा अयं च आत्मा द्रष्टा अविनाशी, अतः 
अविनाशित्वात् आत्मनो दृष्टिरपि अबिनाशिनी, यावद्षट- 
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भाविनी हि सा। नतु विपरतिषिद्धमिद्मभिधीयते- द्रुः 
सा दृष्टिः न विपरिदुप्यते इति च; दृष्टिश्च द्रा कियते; 
दष्टिकदेत्वात् हि द्रटसयुच्यते ; क्रियमाणा च ्र्रादृष्टिःन 
विपरि्ुप्यत इति च अशक्यं वक्तुम्; ननु न विपरिदु- 
प्यते इति वचनात् अविनाक्चिनी स्यात् , न, वचनस्य ज्ञाप- 
कत्वात् ; न हि न्यायप्राप्नो विनाश; कृतकस्य वचनशते- 
नापि वारयितुं ्ञक्यते, वचनस्य यथाप्राप्राथैज्ञापकत्वात् । 

नैष दोषः, आदिलयादिप्रकाशकस्ववत् दश्षनोपपत्तेः; यथा 
आदिलयाद्यः निलप्रका्ञस्वभावा एव सन्तः स्वाभाविकेन 
नियेनैव प्रकाशेन प्रकाशयन्ति; न हि अप्रकाञ्चाट्मानः 
सन्तः प्रकाशं कुवेन्तः प्रकाश्षयन्तीत्युच्यन्ते, किं तर्हिं ख- 
भावेनैव निलेन प्रकाशेस-- तथा अयमपि आत्मा अविप- 

रिल्प्रस्लभावया दृष्टधा निलया द्र्टत्युच्यते । गौणं तर्द 
द्र्टृत्वम् › न, एवमेव मुख्यत्वोपपत्तेः ; यदि हि अन्यथापि 
आस्मनो द्षव दृष्टम्, तदा अस्य द््तवस्य गौणत्वम् ; न 
ठु आत्मनः अन्यो दृशेनप्रकारोऽस्ति ; तत् एवमेव युख्यं 

दरषटत्वसुपपशचते, नान्यथा--~ यथा आदिव्यादीनां प्रकाश्चयि- 

कत्वं नियनैव स्वाभाविकेन अक्रियमाणेन प्रकाशेन, तदेव च 

प्रकाशयिवृत्वं मुख्यम् , भ्रकाश्चायिवृत्वान्तरायुपपत्तेः । तस्मात् 

न द्रष्टुः दृष्टिः विपरिछ्ुप्यते इति न बिप्रतिषेधगन्धोऽप्यस्ति । 
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नु अनिलयक्रियाकदविषय एव दृच्प्रययान्तख शब्दस्य 
प्रयोगो दृष्टः- यथा छेत्ता भेत्ता गन्तेति, तथा द्रषेयत्रापीति 
चेत्-- न, प्रकारयितेति दृष्टत्वात् । भवतु प्रकाङकेषु, 
अन्यथा असंमवात् ; न त्वात्मनीति चेत्-- न, दृष्टयवि-. ` 
परेलापश्चुतेः । पश्यामि न पश्याभि- इल्यनुभवदश्शनात् 
नेति चेत्, न, करणग्यापारविशेषयेक्षत्वात् ; इद्धूतचक्षुषां 
च स्वप्रे आत्मदृष्टेरविपरिलोपदश्ंनात् । तस्मात् अविपरि- 
छप्रल्लभातैव अत्मना हृष्टिः ; अतः तया अविपरिटटुप्रया 
दृष्टथा स्वयञ्योतिःस्वभावया पश्यन्नेव भवति सुषुपे ॥ 

कथं तदहं न पश्यतीति उच्यते-- न तु तदस्ति; किं 
तत्! द्वितीयं विषयभूतम् ; किंविशिष्टम् ? ततः द्रष्टः अन्यत् 
अन्यत्वेन विभक्तम् यत्पदयेत् यदुपकमेत । यद्धि तद्विशेष 
दशनकारणमन्तःकरणम् चक्षू रूपं च, तत् अविद्या अन्य- 
त्वेन भत्युपस्थापितमासीत् ; तत् एतस्मिन्काले एकीभूतम् 
आत्मनः परण परिष्वङ्गात् ; द्रुहं परिच्छिन्नस्य विरोषद्शष- 
नाय करणम् अन्यत्वेन ग्यवतिष्ठते; अयं तु सवेन सर्वा 
त्मना संपरिष्वक्तः- स्वेन परेण भ्राज्ञेन आत्मना, प्रिययेव 
पुरुषः; तेन न पृथक्त्वेन व्यवस्थितानि करणानि, विष- 
याश्च; तदभावात् विकेषदशेनं नासि; करणादि्ृतं . हि 
तत् › न आत्मृतम् ; आत्मङृतामिव प्रयवमास्रते । तस्मात् 
॥ 
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तत्कृता इयं ्रान्तिः- आत्मनो दृष्टिः परिलुप्यते इति ॥ । 

यदे तन्न जिधति जिघन्वे तन्न जिघति 
न हि घरातुघ्रोतेर्चिपरिलोपो विवयतेऽविना- 
रित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यदि- 
भक्त यज्जिघ्रेत् ॥ २४ ॥ 

यद्व तन्न रसयते रसयन्वै तन्न रसयते 
न हि रसयितू रसयतेर्विपरिलोपों विद्य 
तेऽविनाशित्वान्न तु तदितीयमस्ति ततो- 
ऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत् ॥ २५ ॥ 

यद्धि तन्न वदति वदन्वै तन्न वदति न 
हि वक्तुवेक्तर्विपरिलोपो विव्यतेऽविना- 
रिल्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्िम- 
न्तं यद्वदत् ॥ २दे ॥ 

यद्वै तन्न श्रुणोति श्ण्वन्वै तन्न श्रुणो- 

तिन हि श्रोतुः श्रुतर्विपरिलोपो विद्यत- 
ऽविनारशिल्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततो- 
ऽन्यदि भक्तं यच्छृणुयात् ॥ २७ ॥ 

यद्वै तन्न मनुते मन्वानो चै तन्न मनुते 
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न हि मन्तुर्मतेर्विपरिलोपो विदयतेऽविना- 
शित्वान्न तु तद्ितीयमस्ति ततोऽन्यदि- 
भक्त यन्मन्वीत ॥ २८ ॥ 

यद्वै तन्न स्प्दाति स्प्हान्वे तन्न रपदा- 
तिनि स्प्यः र्णृ्टर्विपरिरोपो विद्यते 
ऽविनारिल्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततो- 
ऽन्यदिभक्तं यत्स्परदत् ॥ २९ ॥ 

यद्धे तन्न विजानाति विजानन्वै तन्न 
विजानाति न हि विन्ञातुर्विज्ञातेविपरि- 
लोपो विद्यतेऽविनारिलवान्न तु तद्ितीय- 
मस्ति ततोऽन्यटि भक्तं यद्विजानीयात् ॥ 

समानमन्यत्-- यद्ध तन्न जिघ्रति, यदे तन्न रसयते, 
यद्वै तन्न वदति, यद्वै तन्न णोति, यदै तन्न मनुते, ये 

तन्न स्पृशति, यदव तन्न विजानातीति । मननविज्ञानयोः ट- 
छथादिसहकारित्वेऽपि सति चक्षुरादिनिरपेक्षो भूतभविष्य- 

दरतेमानविषयन्यापारो विद्यत इति प्रथग््रहणम् ॥ 

फं पुनः दृष्टथादीनाम् अघनरौष्णयप्रकाशनञ्वरनादिवत् 
धमेमेद्ः, आहोस्वित् अभिन्नस्यैव धर्मस्य परोपाधिनिमित्तं 

धमोन्यत्वमिति । अत्र केचिव्याचक्षते-- आत्मवस्तुनः खत 
# 
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॥। 

एव एकत्वं नानात्वं च- यथा गोः गोद्रव्यतया एकत्वम् , 
सा्ञादीनां घमांणां परस्परतो मेदः ; यथा स्थूटेषु एकतवं 
नानात्वं च; तथा निरवयवे अमूतैवस्तुषु एकत्वं नानात्वं च 
अनुमेयम् ; सवत्र अभ्यभिचारदद्ीनात् आत्मनोऽपि तद्वदेव 

दृष्टथादीनां परस्परं नानासवम् , आत्मना चैकत्वमिति । न, 
अन्यपरत्वात्-- न हि रृष्टयादिधमंभेदप्रद्शैनपरम् इदं वा- 

क्यम् ‹ यद्वै तत् ' इलयादि ; किं ताह, यदि चैतन्यार्मञ्योतिः, 

कथं न जानाति सुपुप्रे नूनम् अतो न चैतन्यातमज्योतिः- 
इयेवमाशङ्कापाप्तौ, तक्निराकरणाय एत दारब्धम् (यदे तत् ` इ- 

ल्यादि । यत् अस्य जाअस्स्वभ्रयोः चक्षुरायनेकोपाधिद्धारं चैत- 

न्यात्मज्योतिःस्वाभाग्यम् उपरक्षितं दृष्टथाद्यमिषेयव्यवहा- 

रापन्नम् , सुपधुप्रे उपाधिमेदन्यापारनिवृत्तौ अनुद्धास्यमान- 
त्वात् अनुपरक््यमाणस्वभावमपि उपाधिभेदेन भिन्नमिव-- 

यथाप्राप्रानुवादेनैव विद्यमानतमुच्यते ; तत्न टदष्टथादिधम- 

मेदकर्पना विवक्षिताथौनभिज्ञतया ; सैन्धवघनवत् प्रज्ञा- 
नैकर सघनश्रुतिविरोधाच्च ; ‹ विज्ञानमानन्दम् › ‹ सलं ज्ञानम् ` 

"प्रज्ञाने ब्रह्म › इल्यादिश्रातिभ्यश्च । शब्दप्रवत्तेशधच-- खोकिकी 

च शड्दप्रवृत्तिः- ‹ चक्षुषा रूपं विजानाति, (श्रोत्रेण शब्दं 

विजानाति* 'रसनेनान्नस्य रसं विजानाति इति च 

सवैत्रैव च दृष्टथादिशब्दाभिधेयानां विज्ञानशाब्दवाच्यता - 
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मेव द्यति ; शब्दप्रवृत्तिश्च प्रमाणम् । दष्टान्तोपपत्तश्च- 
यथा दहि खोके स्वच्छस्वाभाव्ययुक्तः स्फटिकः तन्नि 
मित्तमेवब केव हरितनीललोदहिताद्युपाधिमेदसंयोगात् तदा- 
कारत्वं भजते, न॒ च खच्छस्वाभाव्यन्यतिरेकेण हरि. 
तनीरलोदितादिरक्षणा धम॑भेदा^ स्फटिकस्य कल्पयितुं 
शक्यन्ते- तथा चक्षुरादुपाधिभेदसंयोगात् प्रजञानवनसखभा- 
वस्यैव आत्मञ्योतिषः दृष्टयादिशक्तिमेद उपढक्त्ते, परज्ञान. 
घनस्य स्वच्छस्वाभाग्यात् स्फटिकस्वच्छस्वाभाव्यवत् । स्व- 
यञ्योतिष्ठाक्च- यथा च आदिवयज्योतिः अवभास्यमेदै; 
संयुज्यमानं हरितनीरपीत्तरखोहितादिभेदैरविभाज्यं तदाका- 
राभासं मवति, तथा च कृत्ज्ञं जगत् अवमासयत् चश्षुरा- 
दीनि च तदाकारं भवति; तथा चैक्तम्- ‹ आत्मनैवायं 
ज्योतिषास्ते ' इत्यादि । न च निरवयवेषु अनेकात्मता शक्यते 
कर्पयितुम्, दृष्टान्तामावात् । यदपि आकाशस्य सर्वगत- 
त्वादिधमेमेदः परिकस्प्यते, परमाण्वादीनां च गन्धरसाद्यने- 
कशुणत्वम् › तदपि निरूप्यमाणं परोपाधिनिमित्तमेव भवति ; 
आकाञ्ञस्य तावत् सवेगतत्वं नाम न स्वतो धर्मोऽस्ति; स- 
वोपाथिसंश्रयाद्धि सर्वत्र स्वेन रूपेण सन्त्व मेष्य सर्वगतत्व- 
व्यवहारः; न तु आकाश्ञः कचिद्रतो वा, अगतो वा स्वतः; 
गमनं हि नाम देशान्तरस्थस्य देशान्तरेण संयोगकारणम्; सा 
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च क्रिया नैव अविशेषे संभवति; एवं धर्म॑भेदा नैव चन्या- 
काशे । तथा परमाण्वादावमि । परमाणुनौम प्रथिष्या गन्ध- 
घनायाः परमसुष्ष्मः अवयवः गन्धात्मक एव ; न तस्य पुनः 

गन्धवत्वं नाम शक्यते कस्पयितुम्; अथ तस्यैव रसादिम- 
स्वं स्यादिति चेत्, न, तत्रापि अवादिसंसगैनिमित्तत्वात् । 

तस्मात् न निरवयवस्य अनेकध्मैवत्तवे दृष्टान्तो ऽस्ति । एतेन 

दगादिशक्तिमेदानां प्रथक् चक्षूरूपादिमेदेन परिणामभेदक- 
स्पना परमात्मनि प्रव्यक्ता ॥ 

यच्च वा अन्यदिव स्यान्तच्रान्योऽन्य- 

त्परयेदन्योऽन्यज्ञिघेदन्योऽन्यद्रसयेदन्यो- 

ऽन्यद्रदेदन्योऽन्यच्छणुयादन्योऽन्यन्मन्वी- 

तान्योऽन्यत्सटृशेद्न्योऽन्यदविजानीयात् ॥ 

जाप्रर्स्वप्रयोरिव यद्विजानीयात् , तत् द्वितीयं प्रविभक्त 

मन्यत्वेन नास्तीत्युक्तम् ; अतः सुषुम्ने न विजानाति विशे- 

षम् । नलु यदि अस्य अयमेव स्वभावः; किंनिमित्तम् अस्य 

विक्चेषविज्ञानं स्वभावपरिव्यागेन ; अथ विशेषविज्ञानमेव 

अस्य सखभावः, कस्मादेष विशेषं न विजानातीति । उच्यते, 

श्णु-- यन्न यस्मिन् जागरिते स्वप्रे वा अन्यदिव आत्मनो 

वस्त्वन्तरमिव अविद्यया प्रस्युपस्थापितं भवति, तत्र तस्मा- 
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दविद्याभ्रव्युपसापितात् अन्यः अन्यमिव आत्मानं मन्यमानः 

असति आत्मनः प्रविभक्ते वस्त्वन्तरे, असति च आत्मनि 

ततः प्रविभक्तः, अन्यः अन्यत् पश्येत् उपरमेत ; तच्च दितं 

खमन प्रयक्चतः~ ¦ घ्नन्तीव जिनन्तीव ` इति । तथा अन्यः 
अन्यत् जिघ्रेत् रसयेत् बदेत् श्णुयात् मन्वीत स्पृशेत् वि. 

जानीयादिति ॥ 

सिक एको द्रष्टादेतो भवत्येष बह्म- 
रखछोकः सम्राडिति हेनमचुराच्रास याज्ञ 
वल्क्य एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा 
संपदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम 
आनन्द एतस्येवानन्दखान्यानि श्रूतानि 
माच्रासुपजीवन्ति ॥ ३२ ॥ 

यत्र पुनः सा अविद्या सुषुप्रे बरस्त्वन्तरग्रव्युपस्थापिका 

शान्ता; तेन अन्यत्वेन अविद्याप्रविभक्तस्य वस्तुनः अभा- 

चात्, तत् केन कं पयेत् जिघ्रेत् विजानीयाद्वा । अतः 

खेनैव हि प्राज्ञेन आस्मना स्वयंञ्योतिःस्वमावेन संपरिष्व- 

क्तः समस्तः संप्रसन्नः आप्रकामः आत्मकामः, सङ्िछवत् 

स्वच्छी भूतः- सिल इव सिकः, एकः द्वितीयस्याभा- 
[9 

वात् ; अविद्यया हि द्वितीयः प्रविभञ्यते; साच शान्ता 
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अत्र, अतः एकः; द्रष्टा दृष्टेरविपरिद्धुप्रत्वात् आत्मज्योतिः 
स्वमावायाः ; अद्वैतः द्रष्टव्यस्य द्वितीयस्यामावात् । एतत् 
अमृतम् अभयम् ; एष ब्रह्मरोकः, ब्रह्मैव रोकः ब्रह्मरोकः ; 
पर एव अयम् अस्मिन्काले व्यादृत्तका्यैकरणोपाधिभेदः 

स्वे आत्मज्योतिषि शान्तसबेसंबन्धो वतैते, हे सम्राट्-- 

इति ह एवं ह, एनं जनकम् अनुशशास असुश्िष्टवान् याज्ञव. 

ल्क्य: इति श्रुतिवचनमेतत्। कथं वा अनुशास £ एषा अस्य 
विज्ञानमयस्य परमा गतिः ; यास्तु अन्याः देहग्रहणलक्षणाः 

ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्ताः अविद्याकल्पिताः, ता गतयः अतः अप- 

रमाः, अविद्याविषयत्वात् ; इयं तु देवत्वादिगर्तीनां कमविद्या- 

साध्यानां परमा उत्तमा--यः समस्तात्मभावः, यत्र नान्यत्प- 

इयति नान्यच्छृणोति ^नान्यद्धिजानातीति । एषैव च परमा 

संपत्-- सर्वासां संपदां विभूतीनाम् इयं परमा, स्वाभावि- 

कत्वात् अस्याः; कृतका हि अन्याः संपदः । तथा एषा- 

ऽस्य परमो छोकः; ये अन्ये कमैफाश्रया लोकाः, ते अ- 

स्मात् अपरमाः; अयं तु न केनचन क्मेणा मीयते, स्वा- 

भाविकत्वात्; एषोऽस्य परमो छोकः । तथा एषोऽस्य परम 

आनन्द; ; यानि अन्यानि विषयेन्द्रियसंबन्धजनितानि आन- 

न्दजातानि, तान्यपेक्ष्य एषोऽस्य परम आनन्दः, नियत्वात् ; 

‹यो वै भूमा तत्सुखम् ' इति श्रुयन्तरात् ; यत्र अन्यत्प- 
# 
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इयति अन्यद्विजानाति, तत्त् अस्पं मल्येम् असुर्यं सुखम् ; 

इद् तु तद्विपरीतम् ; अतत एव एषोऽस्य परम आनन्दः । एत- 

स्यैव आनन्दस्य मात्रां कटम् अविद्याप्रत्युपस्थापितां विष- 

 येन्द्रियसंबन्धकाङविभाञ्याम् अन्यानि भूतनि उपजीव- 

न्ति; कानि तानि तत एव आनन्दात् अविद्यया प्रवि- 

भजञ्यमानस्वरूपाणि, अन्यत्वेन तानि ब्रह्मणः परिकस्प्यमा- 

नानि अन्यानि सन्ति उपजीवन्ति भूतानि, विषयेन्द्रियसं- 

-पकंडद्ारेण विभाव्यमानाम् ॥ 

स यो मनुष्याणा राद्धः सश्डद्धो भव- 

व्यन्यषामधिपतिः सर्वेमानुष्यकेभोगेः सं- 
पन्नतमः स मनुष्याणां प्रम आनन्दो 
ऽथ ये रातं मनुष्याणामानन्दाः स एकः 
पितणां जितलोकानामानन्दोऽथ ये शातं 
पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एको 

गन्धवेलोाक आनन्दोऽथ ये चातं गन्धवै- 
लोक आनन्दाः स एकः क्मदेवानामान- 

न्दो ये कमणा देवत्वमभिसंपद्यन्तेऽथ ये 
चतं कमेदेवानामानन्दाः स एक आजा- 
नदेवानामानन्दो यञ्च ओच्निथोऽच्रजिनो 
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ऽकामहताऽथ ये रातमाजानदेवानामान- 

न्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दा 
यश्च ओत्रियोऽच्रजिनोऽकामहतोऽथ ये 
कतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको 

ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च ओच्ियोऽबृजि- 

नोऽकामहतोऽथैष एव परम आनन्द एष 

ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञव 

ल्क्यः सोऽहं भगवते सहखं ददाम्यत 
ऊध्व विमोक्षायैव ब्रुहीलयन्न ह याज्ञव- 
ल्क्यो बिभयांचकार मेधावी राजा स 
वेभ्यो मान्तेभ्यः उदरौत्सीदिति ॥ ३२ ॥ 

यस्य परमानन्दस्य मात्रा अवयवाः ब्रह्मादिभिमेनुष्यप- 

यन्तः भूतैः उपजीन्यन्ते, तदानन्दमाव्राद्वरेण मात्रिणं पर- 
मानन्दम् अधिजिगमयिषन् आह, सैन्धवलर्वणश्चकटठैरिव ल- 

वणशेलम् । सः यः कश्चित् मनुष्याणां मध्ये, राद्धः सं- 
सिद्धः अविकः समप्रावयव इलयर्थः, समृद्धः उपभोगो- 

पकरणसपन्नः भवति ; किं च अन्येषां समानजातीयानाम् 

अधिपतिः सखतन्नः पतिः, न माण्डलिकः ; सर्वैः समस्तैः, 

मानुष्यकैरिति दिव्य भोगोपकरणनिदृत्त्यथेम् › मनुष्याणामेव 
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यानि भोगोपकरणानि तैः- संपन्नानामपि अतिकायेन सं- 
पन्नः संपन्नतमः- स मनुष्याणां परम आनन्दः । तत्र 

आनन्द्ानन्दिनोः अभेदनिर्देशात् न अथौन्तरभूतत्वमित्ये. 
तत्; परमानन्दस्यैव इयं विषयविषय्याकारेण माला प्रस. 
तेति हि उक्तम् ८ यत्र बा अन्यदिव स्यात् ` इत्यादिवाक्येन; 
तस्मात् युक्तोऽयम्-“ परम आनन्दः इत्यभेदनिर्देशः। युधि- 

िरादिवुस्यो राजा अत्र उदाहरणम् । दृष्टं मनुष्यानन्दम् 
आदिं कृत्वा शतगुणोत्तरोत्तरक्रमेण उन्नीय परमानन्दम् , 

यत्र भेदो निवतेते तमधिगमयति ; अत्र अयमानन्द्ः शात- 
गुणोत्तरोत्तरकरमेण वर्धमानः यत्न बृद्धिकाष्ठामनुभवति, यत्र 
गणितभेदो निवतेते, अन्यद्शेनश्रवणमननाभावात् , तं पर- 
मानन्दं विवक्षन् आह -- अथ ये मनुष्याणाम् एवंभ्रकाराः 
शतमानन्द्भेदाः, स एकः पितृणाम् ; तेषां विशेषणम्- जि- 
तलोकानाभिति; श्राद्धादिकमभिः पितुन् तोषयित्वा तेन 

क्मेणा जितो छोको येषाम् , ते जितलोकाः पितरः ; तेषां 
पिव्रणां जितखोकानां ममुष्यानन्दक्षतयुणीकृतपरिमाण एक 
आनन्दो भवति । सोऽपि शतगुणीकृतः गन्धर्वोके एक 
आनन्दो मवति । स च शतगुणीकृतः कमेदेवानाम् एक 

आनन्दः ; अङ्गिहोत्रादिश्रौतक्म॑णा ये देवत्वं प्रा्ुबन्ति, ते 

कमेदेवाः । तथैव आजानदेवानाम् एक आनन्दः ; आजानत 
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एव उत्पत्तित एव ये देवाः, ते आजानदेवाः ; यश्च श्रोत्रियः 

अधीतवेदः, अन्रुजिनः वृजिनं पापम् तद्रहितः यथोक्तका- 

रीयः, अकामहतः वीततृष्णः आजानदेवेभ्योऽवौक् याव- 
न्तो. विषयाः तेषु-- तस्य च एवंभूतस्य आजानदेवैः स- 
मान आनन्द इत्येतद्न्वाकृष्यते च-शब्दात् । तच्छतगुणीङृत- 

परिमाणः ्रजापतिोके एक आनन्दो विरादृश्षरीरे ; वथा 

तद्धज्ञानवान् श्रोत्रियः अधीतवेद्श्च अचरूजिन इत्यादि पू्ै- 
वत् । तच्छतगुणीकृतपरिमाण एक आनन्दो ब्ह्मरोके हि- 

रण्यगभौतमनि ; यश्चेलयादि पूववदेव । अतः परं गणितनि- 
वृत्तिः; एष परम आनन्द् इत्युक्तः, यद च परमनन्दस्य 

जद्यलोकाद्यानन्दा मात्राः, उदधेरिव विध्रुषः । एवं शतगु- 
णोत्तरोत्तरबृद्धधुपेता आनन्दाः यत्र एकतां यान्ति, यश्च श्रो- 
त्रियप्रलयक्षः, अथ एष एव संप्रसादछश्चषणः परम आनन्दः ; 

तत्र हि नान्यत्पश्यति नान्यच्छरुणोति ; अतो भूमा, भूम- 

त्वादमृतः ; इतरे तद्विपरीताः । अत्र च श्रोत्रियत्वावृजिनत्वे 

तुल्ये ; अकामहतत्वकृतो विशेषः आनन्दशतगुणब्ृद्धिदेवुः ; 

अन्न एतानि साधनानि श्रोत्रियत्वातब्ूजिनत्वाकामह तत्वानि 

तस्य तस्य आनन्दस्य प्राप्तौ अथौद्मिहितानि, यथा कमौ- 

णि अन्निहोत्रादीनि देवानां देवत्वप्राप्तौ ; तत्र च श्रोत्रिय 

त्वाघ्रूजिनत्वलक्षणे कमैणी अधरभूमिष्वपि समने इति न 
8, 2. ए. 11. 16 
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उन्तरानन्दप्रापरिसाधने अभ्युपेयेते ; अकामहतत्वं तु वैरा. 

ग्यतारतस्योपपत्तः इन्तरोत्तरभूम्यानन्दप्राप्तिसाधनमिलवग- 

म्यते । स एष परमः आनन्दः वितृष्णश्रोत्रियप्रयक्चः अधि- 

गतः । तथा च वेदव्यासः-- ‹ यच्च कामसुखं रोके यञ्च 

दिव्यं महत्सुखम् । वष्णाश्चयसुखस्थैते नाहेतः षोडशीं क- 

खाम् ` इति । एष ब्रह्मखोकः, हे सम्राट्-- इति ह॒ उवाच 

याज्ञवल्क्यः । सोऽहम् एवम् अनुशिष्टः भगवते तुभ्यम् 

सहं द्दाभि गवाम् ; अत उर्ध्वं विमोक्षायैव त्रहि-- इति 
व्याख्यातमेतत् । अत्र ह विमोक्षायेलयस्मिन्वाक्ये, याज्ञ- 

वस्क्यः बिमयांचकार भीतवान् ; याज्ञवल्क्यस्य भयकार- 

णमाह् श्रुतिः-- न याज्ञवस्कयो वक्तृत्वसामथ्यौ भावाद्धी- 

तवान् , अज्ञानाद्वा; किं तर्हिं मेधावी राजा सर्वेभ्यः, मा 

माम् , अन्तेभ्यः प्र्ननिणयावसानेभ्यः, उदरौत्सीत् आब्- 

णोत् अवरोधं कृतवानिलयथः ; यद्यत् मया निर्णतिं प्रञ्नरूपं 

विमोश्चार्थम् , तत्तत् एकदेशत्वेनैव कामप्र स्य गृहीत्वा पुनः 
पुनः मां पयनुयुङ्क॒ एव, मेधावित्वात्-- इत्येतद्भयका- 

रणम्-- स्व॑ मदीयं विज्ञानं कामप्रभव्याजेन उपादि- 

स्सतीति ॥ 

सवा एष एतस्मिन्खभान्ते रत्वा च 
रित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिः 
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स्यायं प्रतियोन्याद्र बति बुद्धान्तायैव ॥ 
अत्र विज्ञानमयः स्वयंञ्योतिः आत्मा स्वप्रे प्रदरितः, 

स्वप्रान्तबुद्धान्तसंचारेण कायेकरणव्यतिरिक्तता, कामकमे- 

प्रविवेकश्च असङ्कतया महामत्स्य दृष्टान्तेन प्रदशितः ; पुनश्च 

अविद्याकार्य स्वप्र एव॒" घ्रन्तीव' इत्यादिना प्रदर्शितम् ; 

अथात् अविद्यायाः सतत्त्वं निधौरितम् अतद्धमाध्यारोपण- 

रूपत्वम् अनात्मधमेत्वं च; तथा विद्यायाश्च कार्य प्रदर्शि- 

तम्, सवार्मभावः, स्वप्रे एव प्र्क्षतः- ‹ सर्वोऽस्मीति 

मन्यते सोऽस्य परमो लोकः ' इति; तत्र च स्वतमभावः 

स्वमावोऽस्य, एवम् अविद्याकामकमीदिस्वैसंसारधर्मसंब- 

न्धातीतं रूपमसख, साक्षात् सुषुप्रे गृ्यते- इ्येतद्िज्ञापितम् ; 

सरयंज्योतिरात्मा एषः परम आनन्दः, एष विद्याया विषयः) 

स एष परमः संप्रसादः, सुखस्य च परा काष्ठा-- इत्येतत् 

एवमन्तेन अ्रन्थेन व्याख्यातम् । तच्च एतत् सवै विमोक्षप- 

दार्थस्य दृष्टान्तमूतम् , बन्धनस्य च; ते च एते मोक्षबन्धने 
सहेदुके सप्रपच्वे निर्दिष्टे विद्याविद्याकार्ये, तत्सर्वे ॒दृष्टान्त- 

भूतमेव- इति, तदाष्टीन्तकस्थानीये मोक्षबन्धने सहेतुके 

कामभ्रभायैभूते स्वया वक्तव्ये इति पुनः पयैनुयुङ्के जन- 
कः-- अत उथ्यै विमोक्षायैव बरहीति । तत्र महामतस्यवत् 

स्वप्रबुद्धान्तौ असङ्गः संचरति एक आत्मा स्यंञ्योति- 
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रित्युक्तम् ; यथा च असौ कायंकरणानि मृ्युरूपाणि षपरि- 
लयजन् उपाददानख महामत्स्यवत् स्व्रुद्धान्ताबनुसंचरति, 
तथा जायमानो म्रियमाणश्च तैरेव खस्युरूपैः संयुज्यते 
वियुज्यते च-- “उभौ लोकावनुसंचरति ' इति संचरणं ख- 
्बुद्धान्ताबुसंचारस्य दाष्टौन्तिकत्वेन सूचितम् । तदिह वि- 

स्तरेण सनिमित्तं संचरणं वबणैयितव्यमिति तदर्थोऽयमार- 
म्भः । तत्र च बुद्धान्तात् स्वप्रान्तम् अयमात्मा अनुभवेश्चि- 

तः; तस्मात् संप्रसादस्थानं मोक्षदृष्टान्तमूतम् ; ततः प्राच्यव्य 

बुद्धान्ते संसारण्यवहारः प्रदशौयितव्य इति तेन अस्य संब- 

न्धः । स वै बुद्धान्तात् स्वभ्नान्तक्रभेण संप्रसन्नः एषः एत- 

स्मिम् संभ्रसादे स्थित्वा, ततः पुनः इईंषसपरच्युतः- स्वप्रान्ते 

रत्वा चरितेस्यादि पूर्ववत्- बुद्धान्तायैव आद्रवति ॥ 

तद्यथानः सुसमाहितसुत्सजव्यायादे- 
वमेवाय९ शारीर आत्मा पाज्ञेनात्मना- 

, न्वारूढ उत्सजैन्याति यच्रैतदूरध्वोच्छा- 
' सी भवति ॥ ३५ ॥ 

इत आरभ्य अस्य संसारो वण्येते । यथा अयमात्मा 

स्वभ्रान्तात् बुद्धान्तमागतः; एवम् अयम् अस्मादेहात् देहा- 

न्वरं प्रतिपत्स्यत इति आह अत्र टृष्टान्तम्-- तत् तच्च 
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यथा रोके अनः शकटम् , सुखमाहितं ख॒ष्टु शशं वा समा- 
दितम् भाण्डोपस्करणेन उद्खखमुसलसयुषैपिठरादिना अन्ना- 
देन च संपन्नम् संभारेण आक्रान्तमिलयथैः ; तथा भारक्रा- 
न्वं खत् › उत्सजेत् शब्दं कुत् , यथा यायात् गच्छेत् श्चा- 
कटिकेनाधिष्ठितं सत्; एवमेव यथा उक्तो दृष्टान्तः, अयं 
शारीरः शरीरे भवः-- कोऽसौ आत्मा छिङ्गोपा- 
धिः, यः स्वप्रबुद्धान्तानिव जन्ममरणाम्यां पाप्मसंख-' 
गेियोगङक्षणाभ्याम् इहोकपरङोकावनुसंचरति, यस्यो- 
तक्रमणमनु प्राणादयु्तमणम्-- सः प्राज्ञेन परेण आ- 
त्मना स्वर्यञ्योतिःस्वभावेन अन्वारूढः अधिष्ठितः अवभा- 
स्यमानः-- तथा चोक्तम् ‹ आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते पल्य- 
यते ' इति--उस्सजेन्यांति । तल चैतन्यारमन्योतिषा भास्ये 
लिङ्गे भ्राणप्रधाने गच्छति, तदुपाधिरप्यात्मा गच्छतीव ; 
तथा श्ुखन्तरम्-- ‹ कस्मिन्न्वहम् ' इत्यादि, ' ध्यायतीव ` 
इति च ; अत एवोक्तम्--- प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ इति ; अ- ` 

न्यथा प्राज्ञेन एकीभूतः शकटवत् कथम् उत्सजजैयन् याति । 
तेन िङ्कोपाधिरात्मा उत्सजेन् मम॑सु निकृलयमानेषु दुःख- 
वेदनया आतैः शब्दं कु्बेन् याति गच्छति । तत् कस्मि- 

न्काङे इत्युच्यते-- यत्र एतद्भवति, एतदिति कियाविश्षे- 
षणम् , ऊध्वोच्छुसी, यत्र उर््वोच्छरूसित्वमस्य मवतीत्यथेः । 
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दस्यमानस्याप्यलुवदनं वैराग्यहेतोः ; ईदशषः कष्टः खलु अयं 

संसारः-- येन उत्ान्तिकाठे ममेसु इत्छृयमानेषु स्पृति- 
छोपः दुःखवेदनात॑स्य पुरूषाथंसाघनप्रतिपत्तौ च असामर्थ्य 
परव्ीङ्तचित्तस्य ; तस्मात् यावत् इयमवस्था न आगमि- 

ष्यति, तावदेव पुरुषा्थंसाधनकतेव्यतायाम् अप्रमत्ता भ- 

वेत्-- इव्याह कारुण्यात् श्रुतिः ॥ 

स यच्नायमणिमानं न्येति जरया वोः 

पततपता बाणिमान निगच्छति तद्यथाम्रं 

वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात्परसुचय- 
त एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्कभ्यः संपरसुच्य 

पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्प्यद्रवति प्राणा- 
यैव ॥ ३६ ॥ 

तदस्य ऊर््वोच्छासित्वं कस्मिन्काे किनिभित्तं कथं कि- 

मर्थं वा स्यादिव्येतदुच्यते--सोऽयं प्राकृतः शिरःपाण्यादि- 

मान् पिण्डः, यत्र यस्मिन्काङे अयम् अणिमानम् अणोभोवम् 

अणुत्वम् कादर्थमिलर्थः, न्येति निगच्छति ; किंनिमित्तम् ? 
जरया वा स्वयमेव कारपक्रफङ्वत् जीणे: कार्यं गच्छति ; 
उपतपतीति उपतपन् ञ्वरादिरोगः तेन उपतपता वा ; उप- 

तप्यमानो हि रोगेण विषमाभ्नितया अन्नं भुक्तं न जरयति, 
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ततः अन्नरसेन अनुपचीयमानः पिण्डः कारथेमापद्यते, तदु- 
च्यते- उपतपता वेति; अणिमानं निगच्छति । यदा अ- 
लयन्तकाइयं प्रतिपन्नः जरादिनिभिततैः, तदा उ्वोच्छराखी 
भवति ; यदा ऊर््बाच्छसी, तदा शरशाहितसं भारशचकटवत् 

उत्सजेन्याति । जराभिभवः रोगादिपीडनं काश््यापत्तिश्च 
शरीरवतः अवदयंभाविन एतेऽनर्था इति वैराग्याय इद् मुच्यते । 
यदा असौ उत्सजेन्याति, तदा कथं शरीरं विभुच्चतीति 
दृष्टान्त उच्यते-- तत् तत्र यथा आम्रं वा ढम् , उदु- 

म्बरं वा फलम् , पिप्पलं वा फलम् ; विषमानेकदृष्टान्तोपा- 
दानं मरणस्यानियतनिमित्तत्वख्यापनाथम् ; अनियतानि हि 
मरणस्य निमित्तानि असंख्यातानि च ; एतदपि त्रैराग्यार्थ- 
मेव-- यस्मात् अयम् अनेकमरणनिमित्तवान् तस्मात् स- 

वदा मृत्योरास्ये वतेते इति । बन्धनात्-- वध्यते येन बृ- 

न्तेन सह, स बन्धनकारणो रमः, यस्मिन्वा बध्यत इति 

बृन्तमेव उच्यते बन्धनम्-- तस्मात् रसात् बृन्ताद्वा बन्ध- 

नात् प्रञुच्यते वाताद्यनेकनिमित्तम् ; एवमेव अयं पुरुषः 

लिङ्गात्मा लिङ्गोपाधिः एभ्योऽङ्गेभ्यः च्चुरादिदेहावयव- 

भ्यः, संप्रमुच्य सम्यङ्निर्खपेन प्रसुच्य-- न॒ सुषुप्र- 
गमनकार इव प्राणेन रक्षन्, किं तर्हिं सरह वायुना 

उपसंहलय, पुनः प्रतिन्यायम्-- पुनःशब्दात् पूवैमपि अयं 
#॥ 
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देत् देहान्तरम् असत् गतवान् यथा ख्वुद्धान्तौ पुनः 
पुनर्गच्छति तथा, पुनः भतिन्यायम् प्रतिगमनं यथागत- 

भित्यथः, प्रतियोनि योनिं योनिं प्रति कमेश्रतादिवशात् 

आद्रवति; किमथम् १ प्राणायैव प्राणव्यृहायैवेय्थैः ; सप्राण 
एव हि गच्छति, ततः प्राणायैव ' इति विशेषणमनथ- 
कम् ; प्राणव्यूहाय दहि गमनं देहात् देहान्तरं प्रति; तेन हि 

अस्व कमैफलोपभेोगार्थसिद्धिः, न प्राणसत्तामात्रेण । तस्मा- 

त् ताद्भ्यार्थ युक्तं विशेषणम् ~ प्राणव्युहायेति ॥ 

तत्र अस्य इदं शरीरं परियञ्य गच्छतः न अन्यस्य देहा- 

न्तरखयोपादाने सामभ्यैम्ि, देहेन्द्रिय वियोगात्; न च 

अन्ये अस्य भ्रूयश्थानीयाः> गृहमिव राज्ञे, शरीरान्तरं कृत्वा 

भ्रतीक्षमाणा विद्यन्ते ; अथैवं सति, कथम् अख शरीरान्त- 

रोपादानमिति । उच्यते-- स्वै॑श्स्य जगत् सखकर्मफटो- 

पमोगसाधनत्वाय उपात्तम्; स्वकमेफलरोपभोगाय च अयं 

प्रवृत्तः देह हहान्तरं भ्रतिपिल्सुः; तस्मात् सर्वमेव जगत् 

सवकर्मणा पयुक्तं तत्कर्मफलोपभोगयोग्यं साधनं कृत्वा प्रती- 
क्षत एवः, ' कृतं छोकं पुरुषोऽभिजायते ' इति श्रुतेः- यथा 
स्वप्नात् जागरितं प्रतिपित्सोः । तत्कथमिति छोकभ्रसिद्धो 

दृष्टान्त उच्यते-- 

तदयथा राजानमायान्तसुग्राः प्रयेनसः 
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खतम्रामण्योऽञनैः पानैरावसचैः प्रतिकल्प. ` 
न्तऽयमायादययमागच्छतीत्येव ९ हैवंवि- 

द‰< सबौणि भूतानि धरतिकल्पन्त इदं 
ब्ह्यायातीदमागच्छतीति ।॥ ३७ ॥ 

तत् तत्व यथा राजानं राञ्याभिषिक्तम् आयान्तं स्वरा, 

उग्राः जातिविशेषाः कूरकमोणो वा, प्रयेनसः~ प्रति प्रति 
एनसि पापकमणि नियुक्ताः प्रत्येनसः, तस्करादिदण्डनादौ 
नियुक्ताः, सूताश्च प्रामण्यश्च सूतम्रामण्यः~ सूताः वणेसं- 

करजातिविशेषाः, प्रामण्यः प्रामनेतारः, ते पूर्वमेव राज्ञ 
आगमनं बुद्धा, अन्नैः मोञ्यभक््यादिप्रकारैः, पनः मदिरा- 
दिभिः, आवसथरैश्च प्रस्सादादिभिः, परतिकस्पन्ते निष्पन्नैरेव 

प्रतीक्षन्ते- अयं राजा आयाति अयमागच्छतीयेवं वद्- 

न्तः । यथा अयं दृष्टान्तः, एवं ह॒ एवंविदं कर्मफङस्य 

वेदितारं खंसारिणमियथः ; कमेफटं हि प्रस्तुतम् , तत् एवं- 

शब्देन परामृदयते ; सवाणि भूतानि शरीरकतृणि, करणानु- 

मरहीतृणि च आदिव्यादीनि, तत्कमेप्रयुक्तानि तरेव कम॑- 

फलोपभोग साधनैः प्रतीक्षन्ते-- इदं जह्य भोक्त कठ च 

अस्माकम् आयाति, तथा इदमागच्छतीति एवमेव च त्वा 

प्रतीक्षन्त इयर्थः ॥ 
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लयथा राजानं प्रथियासन्तसु्राः प्रये 

नसः सूतग्रामण्योऽभिसमायन्त्येवमेवेम- 

मात्मानमन्तकाे सर्वे प्राणा अभिसं 
मायन्ति यच्रेतदूर्वोँच्छासी भवाति ॥२३८॥ 

इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥ 

तमेवं जिगमिषुं के सह गच्छन्ति; ये वा गच्छन्ति, ते 

किं तक्करिया्रणुन्नाः, आहोस्वित् तत्करमेवश्षात् स्वयमेव ग 

च्छन्ति-- परखोकरारीरकतृणि च भूतानीति । अत्रोच्यते 
दृष्टान्तः-- तद्यथ राजानं प्रयियासन्तम् प्रकर्षेण यातुमि- 

च्छन्तम्, इप्राः प्रयेनसः सूतग्रामण्यः तं यथा अभिस- 

मायन्ति आभिमुख्येन समायन्ति, एकीमावेन तमभिञुखा 

भायन्ति अनाज्ञप्रा एव राज्ञा केवरं तजल्निगमिषाभिज्ञाः, 

एवमेव इममात्मानं भोक्तारम् अन्तकाले मरणकाङे सर्वे 

प्राणाः वागादयः अभिसमायन्ति । यत्रतदूरवोच्छरासी मव- 

तीति व्याख्यातम् ॥ 

इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम् ॥ 

1. 



चतुर्थं बाह्मणः ॥ 
4 

स यत्नायमात्मा । सरंसारोपवणेन प्रस्तुतम् ; ‹ तत्रायं 

पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रमुच्य ' इत्युक्तम् । तत्सप्रमोश्चणं 
कस्मिन्काङे कथं वेत्ति सविस्तरं संसरणं वर्णीयितव्यमि- 
यारभ्यते- 

स यच्रायमात्माबल्यं न्ये संमोद- 

मिव न्येत्यथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति 
स एतास्तजोमाच्नाः समभ्याददानो हद्- 

यमेवान्ववक्रासति स यच्रैष चाश्चुषः पु- 
रुषः पराङ्पर्याव्ततेऽथारूपज्ञो भवति ॥ 
सोऽयम् आत्मा प्रस्तुतः, यत्र यस्मिन्काले, अबस्यम् 

अबभावम् , नि एय गत्वा-- यत् देहस्य दौर्बल्यम् , 

तत् आत्मन एव दौ्बस्यभित्युपचयेते अबल्यं न्ये ` इति; 

न ह्यसौ स्तः अमूतैस्वात् अबरुमावं गच्छति-- तथा सं- 
मोहमिव संमूढता संमोहः विवेकाभावः संमूढतामिव न्येति 
निगच्छति ; न चास्य खतः संमोहः असंमोहो वा अस्ति 

निलचैतन्यञ्योतिः स्वभावत्वात् ; तेन इवश्षब्दः- संमोहमिव 

न्येतीति; उत्कान्तिकाङे हि करणोपसंहारनिमित्तो व्याङ्क- 
॥ 



॥॥ 
क 
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लीमावः आत्मन इव ठक्ष्यते छोकरिकैः; तथा च वक्तारो 
भवन्ति-- संमूढः संमूढोऽयमिति । अथ वा उभयत्र इवश्च- 
ब्द्भ्रयोगो योजयः--अबस्यमिव न्येय संमोहमिव न्येतीति, 

उभयस्य परोपाधिनिमित्तत्वाविशेषात्, समानकदैकनिदे- 

राच्च । अथ अस्मिन्काठे एते प्राणाः वागादयः एनमात्मा- 

नमभिस्तमायन्ति; तदा अस्य शारीरस्यात्मनः अङ्कभ्यः सं- 

प्रमोक्षणम् । कथं पुनः संभ्रमोक्षणम् , केन वा प्रकारेण आ- 

त्मानमभिसमायन्तीद्युच्यते--सः आत्मा, एतास्तेजोमात्राः 

तेजसो मात्राः तेजोमात्रा; तेजोषयवाः रूपादिप्रकाश्चकत्वात् , 

चक्षुरादीनि करणानील्यथः, ता एताः समभ्याद्दानः सम्यकू 
निरैपेन अभ्याद्दानः आभिमुख्येन आददानः संहरमाणः ; 

तत् स्भ्रापक्षया विशेषणं ' सम् ̀  इर्ति; न तु स्मरे निर्टेपेन 

सम्यगादनम्; अस्ति तु आदानमान्रम्; ` गृहीता वाक् 

* गृहीतं चक्षुः ' ^ अस्य रोकड सवौवतो मात्रामपादाय ' 
° शुक्रमादाय ` इलयादिवाक्येभ्यः । हृदयमेव पुण्डरी- 

काकारम् अन्ववक्रामति अन्वागच्छति, हृदयेऽभिग्यक्तवि- 

ज्ञानो भवतीलयथेः- बुद्धयादिविक्षेपोपसंहारे सति; न दहि 
तस्य खतश्चछनं विश्चपोपसंहारादिबिक्रिया वा, ‹ ध्यायतीव 

ठेकायततीव ` इत्युक्तत्वात् ; बुद्धाद्युपाधिद्धारेव दि स्वेवि- 
क्रिया अध्यारोप्यते तस्मिन् । कदा पुनः तस्य तेजोमात्रा 

[॥ 
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भ्यादानमिव्युच्यते -- सः यत्र एषः, चक्षुषि भवः चाष्षुषः 

पुरुषः आदिवयांशः भोक्तुः कर्मणा प्रयुक्तः यावदेहधारणं ताव 

त् चक्षुषोऽचुग्रहं वेन् वतेते ; मरणकले तु अस्य चश्चुरु- 

रहं परियजति, स्वम् आदियार्मानं प्रतिपद्यते; तदेतदु- 

क्तम्-- ` यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्यार्भं वागप्येति बातत प्राण- 

अक्षुरादियम् ' इत्यादि ; पुनः देहम्रहणकाङे संश्रयिष्यन्ति; 

तथा स्वप्स्यतः प्रुभ्यतश्च ; तदेतदाह-- चश्षुषः पुरुषः 

यत्र यस्मिन्काे, पराङ् पयौवतेते- परि समन्तात् पराङ् 
व्यावतेते इति ; अथ अत्र अस्मिन्कारे अरूपनज्ञो भवति, 

समूषैः रूपं न जानाति; वदा अयमात्मा च्चुरादितेजो- 
मात्राः समभ्याददानो भवति, स्वप्रकाक इव ॥ 

एकी भवति न पद्यतीव्याहूुरेकी म- 
बति न जिघतीव्याहुरेकी भवति न रस 
यत इव्याहुरेकी भवति न बदतीलयाहूरे- 
की मवति न श्रुणोतीव्याहुरेकी भवति 

न मनुत इव्याह्रेकी भवति न स्रती- 

व्याह्रेकी भवति न विजानातीलयाहुस्त- 
स्य हैतस्य हृद्थस्याग्रं प्रद्योतते तेन घ 
द्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा 
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सूधौ वान्येभ्यो वा ₹हारीरदेशेभ्यस्तसु- 
त्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्काम्ति पाणमनृत्का- 

मन्त सर्वे पाणा अनूत्कामन्ति सबि- 

ज्ञानो मवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति । 

तं वियाक्मणी समन्वारभेते पू्ेपरज्ञा च। 

एकी भवति करणजातं स्वेन लिङ्गात्मना, तदा एनं 

पारस्य आह्ुः- पदयतीति ; तथा घ्राणदेवतानिवृन्तौ प्राण- 
मेकी भवति लिङ्गात्मना, तदा न जिघ्रतीलयाहुः । समान- 

मन्यत् । जिह्वायां सोमो वरूणो वा दवता, तन्निवृत््यपेश्षया 

-न रसयते इत्याहुः । तथा न वदति न श्चणोति न मनुते न 

कषति न विजानातीलयाहुः । तदा उपरक्त देवतानिचन्तिः, 
करणानां च हृद्य एकीभावः । तत्र हृदये उपसंहृतेषु करणेषु 

योऽन्त्व्यापारः स कथ्यत-- तस्य ह एतस्य प्रकृतस्य ह- 

-दयस्य हृद्यच्छिद्रस्येत्येतत्, अग्रम् नाडीमुखं निगमनद्वा- 

रम् , प्रद्योतते, खभ्रकार इव, स्वेन भासा तेजोमात्रादान- 

छृतेन, स्वेनैव ज्योतिषा आत्मनैव च ; तेन आत्मञ्योतिषा 

श्रद्योतेन हृदयप्रेण एष आत्मा विज्ञानमयो खिङ्गोपाधिः 

निगच्छति निष्क्रामति । तथा आथर्वणे ‹ कस्मिन्वहमुककरा- 
-न्त उत्करान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्या- 
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मीति स प्राणमसृजत ' इति । तत्न च आत्मचेतन्यन्योतिः 
सवेदा अभिव्यक्ततरम् ; तदुपाधिद्धारा हि आत्मानि जन्म- 
मरणगमनागमनादिसवैवरिकरियालन्नणः संम्यवहारः ; तदा- 
स्मकं हि द्वादशविधं करणं बुद्धथादि, तत् सूत्रम्, तत् 
जीवनम् › स)ऽन्तरात्मा जगतः तस्थुषश्च । तेन प्रद्योतेन 
हृदयाभ्प्रकाञचेन निष्कममाणः केन मार्गेण निष्करामतीत्यु- 
च्यते--चश्चुष्टो वा, आदिललोकप्राप्रिनिमित्तं ज्ञानं कमै वा 
यदि स्यात् ; मूर वा ब्रह्मखोकश्रामिनिमिन्तं चेत् ; अन्येभ्यो 
वा शरीरदेशेभ्यः शरीरावयवेभ्यः यथाकमं यथाश्रुतम् । तं 
विज्ञानात्मानम् › उत्क्रामन्तम् परलोक्राय प्रस्थितम् , पररो- 
काय उद्धूताकरूतमिलयथेः; प्राणः सबौधिकारिस्थानीयः राज्ञ 
इव अनूत्क्रामति ; तं च प्राणमनूत्रामन्तं वागादयः सर्वे 
प्राणा अनूल्कामन्ति । यथा्रधानान्वाचिख्यासा इयम्, न तु 
कमेण सार्थवत् गमनम् इह विवक्षितम् । तदा एष आत्मा स- 
विज्ञानो भवति स्वप्र इव विरोषविज्ञानवान् भवति कर्मवज्ञात् , 
न स्वतन्त्रः; स्वातन्त्रयेण हि सविज्ञानत्वे सर्वैः कृतकृत्यः स्यात्; 
नैव तु तत्त भ्यते; अत एवाह व्यासः--, सदा तद्धावभा- 
वितः” इति; कमणा तु उद्धाव्यमानेन अन्तःकरणवृत्तिविरोषा- 
भ्रितवासनात्मकविशेषविज्ञानेन सर्वो छाकः एतस्मिन्काठे स- 
विज्ञानो भवति; सविज्ञानमेव च गन्तव्यम् अन्ववक्रामति 



॥ 
ल 

६०६ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये ` [्रा. ४. 

अनुगच्छति विशेषविज्ञानोदद्धासितमेवेलथैः । तस्मात् तत्काठे 
स्वातन्त्यार्थं योगधर्मानुसेवनम परिसंख्यानाभ्यासश्च विक्षि. 

्पुण्योपचयश्च श्रहधानैः परलोकाथिभिः अप्रमत्तैः करवैव्य 

इति । सवज्ञाख्ञाणां यज्नतो विधयोऽथैः- दुश्चरिताच्च ` उप- 

रमणम् । न हि तत्काङे शक्यते किंचित्संपादयितुम् , कम- 
णा नीयमानस्य स्वातन्त्यामावात् । ‹ पुण्यो वै पुण्येन कर्म॑- 
णा भवति पापः पापेन ' इत्युक्तम् । एतस्य ह्यन्थस्य उप- 

शमो पायविधानाय सवंशाखोपनिषदः प्रवृत्ताः । न हि तदि 

हितोपायानुसेवनं युक्त्वा आलयन्तिकः अस्य अनथंस्य उप- 

शमोपाय: अस्ति । तस्मात् अत्रैव उपनिषद्विहितोपाये यनन. 

परैभवितव्यम्-- इयेष प्रकरणार्थः ॥ । 

शकटवत्संभतसंभार उत्सजैन्यातीत्युक्तम् , किं पुनः 

तस्य परलोकाय प्रदत्तस्य पथ्यद्नं शाकटिकसंभारस्थानी- 

यम् , गत्वा वा परलोकं यत् भुङ्के, शरीराद्यारम्भकं च यत् 
तक्किम् इ्युच्यते-- तं परलोकाय गच्छन्तमात्मानम् , 

विद्याकमंणी- विद्या च कमे च विद्याकमंणी, विद्या सर्वप्र- 

कारा विहिता प्रतिषिद्धा च अविता अप्रतिषिद्धा च, 

तथा कमे विहितं प्रतिषिद्धं च अविहितमप्रतिषिद्धं च, . 

समन्वारभेते सम्यगन्वारभेते अन्वारभेत अनुगच्छतः; 

पूर्भज्ञा च~ पूवौलुभूतविषया प्रज्ञा पू्ैपरज्ञा अतीतकर्मफला- 
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लुभववासनेलयथेः; सा च वालना अपूर्ैक्मारम्मे कमेवि- 
पाके च अङ्गं भवति; तेन अश्चावपि अन्वारभते; न हि 
तथा वासनया विना कमे कर्तुं फटं च उपभोक्तुं शक्यते ; 
न हि अनभ्यस्ते विषये कौशलम् इन्द्रियाणां मवति ; पूवौ- 
चुमववासनाप्रदृत्तानां तु इन्द्रियाणाम् इह अभ्याखमन्तरेण 

कौराछमुपपदयते ; हृ हयते च केषांचित् कासुचिक्कियासु चि- 
त्रकमोदिक्षणासु विनैव इह अभ्यासेन जन्मत एव कौश 
लम् › कालुचित् अयन्तसौकययुक्तास्वपि अकौश्चलं केषा- 
चित् ; तथा विषयोपभोगेषु स्वभावत एव केषांचित् कौक्ष 
काकोशले दृश्येते ; तश्च एतत्सर्व पूवप दधवानुद्धवनिमित्तम् ; 
तेन पू्प्रज्ञया बिना कमेणि वा लोपभोगे वा न कस्य. 
चित् प्रबृत्तिरुपपदयते । तस्मात् एतत् त्रय जाकटिकसंभार. 

स्थानीयं परखोकपथ्यदनं विद्याकमंपूेपज्ञाख्यम् । यस्मात् 

विद्याकमेणी पूरेमज्ञा च देहान्तरप्रतिपत््युपमोगसाधनम् , 
तस्मात् विद्याकमीदि शुभमेव समाचरेत् , यथा इष्टदेहसंयो - 
गोपभोगौ स्याताम्-- इति प्रकरणार्थः ॥ 

एवं विद्यादिसंभारसंश्रुतो देहान्तरं प्रतिपद्यमानः, मु- 

क्त्वा पूर्वं देहम्, पक्षीव दृक्षान्तरम् › देदान्तरं प्रतिपद्यते ; 
अथवा आतिवाष्िकेन शरीरान्तरेण कर्मफलजन्मदेश्च नी- 

यते + फिंचात्रस्थस्यमैव सर्वगतानां करणानां बृत्तिराभो 
8. 8. ए. 7. 17 
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भवति, आहोखित् . शरीरस्थस्य संक्कुचितानि करणानि मृत- 
स्य भिन्नघटप्रदीपप्रकाश्चवत् सवैतो व्याप्य पुनः देहान्तरा- 

रम्भे संकोचमुपगच्छन्ति- किंच मनोमाच्रं तैरोषिकसमय 

इव देहान्तरारम्भदेश्ं प्रति गच्छति, किं वा कल्पनान्तरमेव 

वेदान्तसमये~ इ्युच्यत-- ‹ त एते सत्र एव समाः सवे- 
ऽनन्ताः ' इति श्रुतः सवौत्मकानि तावत्करणानि, सबौत्म- 
कप्राणसंश्रयाच्च ; तेषाम् आध्यास्मिकाधिभौतिकपरिच्छेद्; 

भराणिकमज्ञानभावनांनिमित्तः; अतः तद्रक्चात् स्वभावतः सर्व॑- 

गतानामनन्तानामपि प्राणानां कर्मज्ञानवासनायुरूपेणेव दे- 

` हान्तरारम्भवक्ञात् प्राणानां इृत्तिः संकुचति विकसति च; 

तथा चोक्तम् ' समः प्टुध्रिणा समो मशकेन समो नागेन 

सम एभिसिभिकोकिः समोऽनेन सर्वेण ' इति; तथा च इदं 
वचनमनुक्कूलम्--; स यो हैताननन्तालुपास्ते ' इल्यादि, तं 

यथा यथोपासते” इति च । तत्र वासना पूर््रज्ञाख्या वि- 

द्याकमेतन्त्रा जल्टकावत् संततैव सप्रकार इव कमैकृतं देहा- 
देहान्तरम् आरभते हृदयस्थैव ; पुनर्दृहान्तरारम्भे देहान्तरं 
वृश्रयं विुज्ति- इवयेतस्मन्नर्े दृष्टान्त उपादीयते-- 

तच्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं ग- 

त्वान्यमाक्ममाक्रम्यात्मानसुपस «< हरयये- 
वमेवायमात्मेद« शरीरं निहव्याविथां 
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गमयित्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानसुपस 
हरति ॥ ३ ॥ 
तत् तत्र देहान्तरसंचार इदं निद श॑नम्-- यथा येन 

प्रकरेण ठृणजलायुका वृणजद्टका तृणस्य अन्तम् अवसा- 

नम् ; गत्वा प्राप्य, अन्यं तृणान्तरम् , आक्रमम्- आक्रम्यत 

इत्याक्रमः- तमाक्रमम् , आक्रम्य आश्रि, आत्मानम् 

आत्मनः पूवौवयवम् उपसंहरति अन्वयावयवस्थाने ; एवमेव 

अयमात्मा यः प्रकृतः संसारी इदं शरीरं पूरवोपात्तम् , नि- 

हदय स्वभ्रं प्रतिपिल्सुरिव पातयित्वा अविद्यां गमयित्वा अचे- 

तनं कृत्वा स्वात्मोपसंहरेण, अन्यम् आक्रमम् तृणान्तरामिव 

दणजल्धका शरीरान्तरम् › गृहीत्वा प्रसारिता वाखनया, 

आत्मानमुपसंहरति, तत्र आत्मभावमारभते-- यथा स्वमन 

देहान्तरस्थ एव शरीरारम्मदश-- आरभ्यमाणे देहे जङ्गमे 

स्थावरे वा । तत्न च कर्मवश्चात् करणानि रुन्धवृत्तीनि संह- 

न्यन्ते ; बाह्यं च ऊकुशयृत्तिकास्थानीयं शरीरमारभ्यते ; तत्र 

च करणव्यूहमपेक्ष्य वागाद्यनुम्रहाय अग्न्यादिदेवताः संश्र- 

यन्ते । एष देहान्तरारम्भविधिः ॥ 

तत्र देदहान्तरारम्मे निलयोपात्तमेव उपादानम् उपमृद्य इ~ 

पञ्र्य देहान्तरमारभते, आहोस्वित् अपूवैमेव पुनः पुनरा- 

दत्त .इलयत्र उच्यते टष्टान्तः- 
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तद्यथा पेदास्कारी पेदासो माच्रामपा- 
दायान्यन्नवतरं कल्याणतर ̂ रूपं तनुत 

एवमेवायमात्मेद दारीरं निहा विद्यां 
गमयिल्वान्यन्नवतरं कल्याणतर९ रूपं 
कुर्ते पिच्य वा गान्ध वा दैवं वा 
प्राजापत्यं वा ब्राह्यं वान्येषां वा श्रूता- 
नाम् ॥ ठे ॥ . 
तत् तत्र एतस्मन्नर्थे, यथा पेशस्कारी- येचः सुवणेम् 

तत् करोतीति पेशस्कारी सुवणेकारः, पशसः सुवणेस्य मा- 

त्राम् , अप आदाय अपच्छिद्य गृहीत्वा, अन्यत् पूरवैस्मात् 

रचनाविशोषात् नवतरम् अभिनवतरम्, कल्याणात् कस्या- 

णतरम् , रूपं तनुत्ते निर्मिनोति ; एवमेवाय मास्मेल्यादि पूरवैवत्। 

निल्योपान्तान्येव प्रथिव्यादीनि आकाक्चान्तानि पच्च भूतानि 
यानि द्वे वाब ब्रह्मणो रूपे" इति चतुर्थे व्वारूयातानि, 
पेशः स्थानीयानि तान्येव उपञरद्य, उपसद, अन्यदन्यच्च दे. 
हन्तरं नवतरं कल्याणतरं रूपं संस्थानविशेषम् , देहान्तर- 
भियः, कुरुते- पिच्यं वा पितृभ्यो हितम् , पिचृरोकोप- 
भोगयोग्यमिलयथेः, गान्धर्वै गन्धरवणामुपभोगयोग्यम् , तथा 

, देवानां देवम , प्रजापतेः प्राजापत्यम् , ब्रह्मण इदं ब्राह्ं वा, 
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यथाकर्म यथाश्रुतम्, अन्येषां बा भूतानां संबन्धि-- री- 
रान्तरं कुरुते इदयभिसंबभ्यते ॥ 

ये अस्य बन्धनसंज्ञकाः उपाधिभूताः, यैः संयुक्तः त- 

न्मयोऽयमिति विभाव्यत, ते पदाथः पुलीटृय इह एकन 

प्रतिनिदिश्यन्ते-- 

सवा अयमात्मा ब्रह्य विज्ञानमयो 
मनोमयः प्ाणमयश्चश्चुमयः श्रोत्रमयः ष- 
यिवीमय आपोमयो वायुमय आकारा- 
मयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाम- 
मयः कोधमयोऽक्रोधमयो घमैमयोऽघमे- 
मयः सवैमयस्तद्यदेतदि देमयोऽदोमय हइ 
ति यथाकारी यथाचारी तथा भवति 

साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापो 
भवति पुण्यः पुण्येन कमणा भवति पापः 
पापेन । अथो खल्वाहुः काममय एवाय 
पुरुष इति स यथाकामो मवति तत्करतु- 
मैवति यत्कतु्मैवति तत्कमे कुरुते य 
त्क कुरुते तदभिसंपद्यते ॥ ५ ॥ 

. सः वै अयम् यः एवं संखरति आत्मा- ब्रह्मैव पर एवः 
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यः अशनायाद्यतीतः ; विज्ञानमयः विज्ञानं बुद्धिः, तेन 
उपलङक्ष्यमाणः, तन्मयः ; ' कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः 

प्राणेषु ' इति हि उक्तम् ; विज्ञानमयः विज्ञानप्रायः, यस्मात् 

तद्धमैत्वमस्य विभाव्यते ‹ ध्यायतीव टठेकायतीव ' इति; 

तथा मनोमयः मनः संनिकषौन्मनोमयः ; तथा प्राणमयः, 

प्राणः पच्चबुत्तिः तन्मयः, येन चेतनः चरूतीव छक््यते; 

तथा चक्षुमैयः रूपदशेनकाले; एवं श्रोत्रमयः शाब्दश्रवण- 
के । एवं तस्य तस्य इन्द्रियस्य व्यापारोद्धवे तत्तन्मयो 

भवति । एवं बुद्धिभ्राणद्रारेण चक्षुरादिकरणमयः सन् शरी- 

रारम्मकप्रथिव्यादिमूतमयो भवति ; तत्र पाथिवशरीरारम्मे 
पृथिवीमयो भवति ; तथा वरुणादिोके्च आप्यक्षरीरारम्भे 
आपोमयो भवाति; तथा वायञ्य्चरीर्ारम्भे वायुमयो भव- 
ति; तथा आकाञ्चशरीरारम्भे आकाश्चमयो भवति; एवम् 

एतानि तैजसानि देवशरीराणि ; तेष्वारभ्यमाणेषु तन्मयः 

तेजोमयो भवति । अतो व्यतिरिक्तानि पश्चादिश्चसैराणि 

नरकप्रतादिश्चरीराणि च अतेजोमयानि ; तान्यपेक््य आह्- 

अतेजोमय इति । एवं कार्यकरणसंघातमयः सन् आत्मा 

प्राप्तव्यं वस्त्वन्तरं पश्यन्- इदं मया प्राप्तम् , अदो मया 

्राप्तव्यम्- इयेवं विपरीतप्रययः तद्भिङाषः काममयो भ- 

वति । तस्मिन्कामे दोषं पर्यतः तद्िषयाभिराषप्रशषमे 



क. ५.] " चतुर्थोऽध्यायः । ` ६१३ 

चित्तं प्रसन्नम् अकलुषं शान्तं मवति, तन्मयः अ- 

काममयः । एवं तस्मिन्विहते कामे केनचित्, सकामः 

क्रोधत्वेन परिणमते, तेन तन्मयो भवन् कऋोधमयः । 

स कोधः केनचिदुपायेन निवतितो यदा भवति, तद्ा प्रस- 
न्नम् अनाङ्कुरं चित्तं सत् अक्रोध उच्यते, तेन तन्मयः । 

एवं कामक्राधाभ्याम् अकामक्रोधाभ्यां च तन्मयो भूत्वा, 

धमेमयः अधममयश्च भवति; न हि कामक्रोधादिभिर्विना 
४७ [१ भ १ ९ 

घमोदिप्रबृत्तिरपपद्यते, ‹ य्द्धि ` कुरुते कम॑ तत्तत्कामस्य 

चेष्टितम् ° इति स्मरणात् । धम॑मयः अधमेमयश्च भूत्वा 

सवेमयो भवति-- समसतं धमाधमयोः कार्यम् , यावक्कि- 
चिन्याङृतम् , तत्सर्व धमाधमयोः फलम् , तत् प्रतिपद्यमानः 

तन्मयो भवति । कं बहुना, तदेतत् सिद्धमस्य-- यत् 

अयम् इदंमयः गृह्यमाणविषयादिमयः, तस्मात् अयम् अदो. 
मयः ; अद इति परोक्षं कार्येण गृह्यमाणेन निर्दिश्यते ; अ- 

नन्ता हि अन्तःकरणे भावनाविशेषाः; नैव ते विशेषतो 
(~ भ + न [^ ् © र 
निदे शक्यन्ते; तस्मिस्तस्मिन् क्षणे कायतोऽवगम्यन्ते- 

[4 ११०० $ ‰१ ् 

इदमस्य हृदि वर्तते, अद्: अस्येति; तेन गृह्यमाणकार्येण 

इदंमयतया निदिहयते परोक्षः अन्तःस्थो ग्यवहारः- अय- 

भिदानीमदोमय इति । संक्षेपतस्तु यथा कर्तु यथावा च- 

रितुं शीरमश्य सोऽयं यथाकारी यथाचारी, सः तथा भव- 
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ति करणं नाम नियता क्रिया विधिप्रतिषेधादिगम्या, च~ 

रणं नाम अनियतमिति विशेषः । साधुकारी साघुभैवतीत्ति 

यथाकारील्यस्य विशेषणम्; पापकारी पापो भवतीति च यथा- 

चारीलयस्य । ताच्छीस्यप्रतययोपादानात् अल्यन्ततात्पयतैव त- 
न्मयत्वम् , न तु तत्कमैमात्रेण~ ईइयाशङ्कयाह-- पुण्यः पु- 

ण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति ; पुण्यपापकमंमात्रेणैव त- 

न्मयता श्यात् , न तु ताच्छीख्यमपेक्षते ; ताच्छीस्ये तु तन्मय- 

त्वातिश्चय इलययं विशेषः । तच्र कामक्रोधादिपूवेकपुण्यापुण्य- 

कारिता सवैमयत्वे हेतुः, संसारस्य कारणम् , देहात् देहा- 

न्तरसंचारस्य च; एतस्परयुक्तो हि अन्यदन्यदेहान्तरमुपा- 

दत्ते; तस्मात् पुण्यापुण्ये संसारस्य कारणम्; एतद्धिषयौ हि 

विधिप्रतिषेधौ ; अत्र शाखस्य साफस्यमिति ॥ 

अथो अपि अन्ये बन्धमोक्षकुशलाः खलु आहुः-- 

सव्यं कामादिपूवके पुण्यापुण्ये शरीरग्रहणकारणम् ; तथापि 

कामप्रयुक्तो हि पुरुषः पुण्यापुण्ये कर्मणी उपचिनोति ; काम- 

प्रहाणे तु कमे विश्चमानमपि पुण्यापुण्योपचयकरं न भवति; 

उपचिते अपि पुण्यापुण्ये क्मणी कामशन्ये फलारम्भके न 

भवतः ; तस्मात् काम एव संसारस्य मूखम् । तथा चोक्तमा- 

अतेणे-- ‹ कामान्यः कामयते मन्यमानः स॒ कामभिजो- 

यते तत्र तत्र” इति । तस्मात् काममय एवायं पुरषः, यत् 
# 
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अन्यमयत्व तत् अकारणं विद्यमानमपि-- इयतः अवधार- 

यति (काममय एव ' इति । यस्मात् स च काममयः सन् 

यादृशेन कामेन यथाकामो भवति, तक्कतुर्भवति-- स 
काम ईषदभिङाषमात्रेणाभिव्यक्तो यस्मिन्विषये मवति, सखः 
अविहन्य मानः स्फुटीभवन् क्रतुत्वमापदयते ; क्रतु्नाम अध्य 
वसायः निश्चयः, यदनन्तरा क्रिया प्रवतैते | यत्करतु्भैवति-- 
यादृक्ामकार्येण क्रतुना यथारूपः करतुः अस्य सोऽयं यत्कर- 
तुः मवति-- तत्कम क्ुरुते- यद्विषयः, क्रतुः, तत्फलनिर्वृ- 
त्ये यत् योग्यं कर्म, तत् छुरुते नि्ेतेयति । यत् कमे 

रुते, तत् अभिसंपद्यते- तदीयं फलरमभिसंपद्यते । तस्मात् 

सवेमयत्वे अस्य संसारित्वे च काम एव हेतुरिति ॥ 

तदेष शोका भवति । तदच सक्तः 
सह कमेणेति लिङ्क मनो यत्र निषक्तम- 
स्य । पाप्ान्तं कभणस्तस्य यत्किचेह क- 
राल्ययम् । तस्माह्कोकात्पुनरेलयस्मे लोका- 
य कमेण इति लु कामयमानोऽथाकामय- 
सानो याऽकामो निष्काम आक्काम आ- 

त्मकामो न तस्य पाणा उत्कामन्ति ब्र 

दयेव सन्ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 
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^ तत् तस्मिन्नर्थे एष श्छोकः मन्न्नोऽपि भवति । तंदेव 

एति तदेव गच्छति, सक्त आसक्तः तत्र उद्भुताभिलाषः 

सनिय्थः ; कथमेति ? सह कर्मेणा-- यत् कमै फलासक्तः 
सन् अकरोत्, तेन कर्मणा सहैव वत् एति तत्फरमेति; 

किं तत् १ शिङ्कं मनः- मनःप्रधानत्वादिङ्कस्य मनो शिङ्ग- 

मित्युच्यते ; अथवा छिङ्ग्यते अवगम्यते- अवगच्छति-येन, 
तत् छिङ्ग् , तत् मनः-- यत्र यस्मिन् निषक्तं निश्चयेन 
सक्तम् उद्भूताभिकाषम् अस्य संख्रारिणः; तद्भिरषो हि 
तक्कम छतवान् ; तस्मात्तनमनोऽभिषङ्गवशदेव अस्य तेन 

कर्मणा तत्फलभ्राप्तिः । तेन एतत्सिद्धं भवति, कामो मूं 

संसारस्येति । अतः उच्छिन्नकामस्य विद्यमानान्यपि कर्मा 

णि ब्रह्मविदः वन्ध्याप्रसवानि भवन्ति,. : पयाौप्रकामस्य कृता- 

स्मनश्च इदेव सर्वे प्रविद्धीयन्ति कामाः ' इति श्रुतेः । 
किंच प्राप्यान्तं कमेणः-- प्राप्य मुक्त्वा अन्तम् अवसानं 

यावत्, कमणः फल्परिखमप्रिं कृतेः; कस्य कमणो. 

ऽन्तं प्राप्यस्युच्यते-- तस्य, यक्छिच कमं इह॒ अस्मिन् 

लके करोति निवैतेयति अयम् , तस्थ कर्मणः फं भुक्त्वा 
अन्तं प्राप्य, तस्मात् छोकात् पुनः देति आगच्छति, अस्त 

छोकाय कर्मणे- अयं हि छोकः कर्मप्रधानः, तेनाहं 

८ कर्मणे ` इति- पुनः कर्मकरणाय ; पुनः कर्म त्वा फला- ` 
^ 
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सङ्गवशात् पुनरसुं छोकं याति-- इलयेवम् । इति नु णवं हु, 
कामयमानः संसरति । यस्मात् कामयमान एव एवं संस- 
रति, अथ तस्मात्, अकामयमानो न कचित्संसरति । 
फलासक्तस्य हि गतिरुक्ता; अकामस्य हि क्ियानुपपत्तेः 
अकामयमानो सुच्यत एव । कथं पुनः अका मयमानो भवति १ 
यः अकामो भवति, असौ अकामयमानः । कथमकामतेलयु- 
च्यते-- यो निष्कामः यस्माज्निरीताः कामा; सोऽयं नि- 
ष्कामः । कथं कामा निर्गच्छन्ति £ य आप्तकामः भवति 
आप्राः कामा येन स आप्तकामः । कथमाप्यन्ते कामाः? 
आस्मकामत्वेन, यस्व आत्मैव नान्यः कामयितव्यो वस्त्व- 
न्तरभूतः पदार्थो भवति ; आत्मैव अनन्तरोाऽबा्यः कृत्ल्ञः 
भरज्ञानघन एकरसः न्रष्वै न तिर्यक् नाधः आत्मनेाऽन्यत् 
कामयितत्यं वरस्स्वन्तरम्- यस्य॒ सवैमात्मैवाभूत्तत्केन कं 
पश्येत् , शणुयात् , मन्वीत, विजानीयाद्वा-- एवं विजा. 
नन्कं कामयेत । ज्ञायमानो ह्यन्यत्वेन पदाथः कामयितव्यो 
भवति ; न चासखावन्यः ब्रह्मविद् आप्रकामस्यास्ति। य ए्वा- 
त्मकामतया अप्तकामः, स निष्कामः अकामः अकामयमा- 

मानश्चेति सुच्यते । न हि यस्य आत्मैव सर्वं भवति, तस्य 
अनासा कमयितव्योऽस्ति । अनात्मा चान्यः कामयि- 

तव्यः, स्वै च आलमैवाभूदिति विप्रतिषिद्धम् । सवौरमद् 
# 
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शिनः कामयितव्यामावात्क्मौनुपपत्तिः । ये ठु प्रयवाय- 

परिहारार्थं कम कल्पयन्ति ब्रह्मविदोऽपि, तेषां न आत्मैव 

सर्वं भवति, प्रलयवायस्य जिहासितन्यस्य आत्मनोऽन्यसख 

अभिप्रेतत्वात् । येन च अङ्वनायाद्यतीतः निय प्रस्य 

बायासरबद्धः विदित आत्मा, तं वयं ब्रह्मविदं न्रूमः; निल- 

मेव अक्ानायाद्यतीतमात्मानं पश्यति ; यस्माच्च जिहासित- 

-व्यमन्यम् उपादेयं बा योन पश्यति, तस्य कमे न ज्ञ 
क्यत एव संबन्धम् । यस्तु अब्रह्मवित् , तस्य भवयेव प्रल- 
वायपरिहारा्थं कर्मेति न विरोधः । अतः कामामावात् 
अकामयमानो न जायते, मुच्यत एव ॥ 

तस्य॒ एवमकामयमानस्य कर्माभावे गमनकारणाभावात् 
प्राणा वागादयः, नोत्क्रामन्ति नोध्वं कामन्ति देहात् । स 
च विद्वान् आप्रकामः आत्मकामतया इदेव ब्रह्मभूतः । 
स्वात्मनो हि ब्रह्मणः दृष्टान्तत्वेन ्रदरितम् एतदूषम्-- 
° तद्वा अस्यैतदाप्रकाममकामं रूपम् इति ; तस्य हि दा. 
न्तिकभूतोऽयमथे उपसंहियते-- अथाकामयमान इलयावि- 
ना । ख कथमेवंभूतो जुच्यत इत्युच्यते-- यो हि सुषुप्राव- 
स्थिव नििशेषमदेतम् अलुप्चिदूपज्योतिःस्वभावम् आ- 
त्मानं पदयत्ति, तस्थैव अकामयमानस्य कर्माभावे गमन- 
कारणाभावात् प्राणा वागादयो नोच्छामन्ति। किंतु विद्धान् 

॥ 
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सः इहैव ब्रह्म, यद्यपि देहवानिव लक्ष्यते ; स ब्रहैव सन् ब्रह्म 

अप्येति । यस्मात् न हि तस्य अनब्रह्मत्वपरिच्छेदहेतवः कामाः 

सन्ति, तस्मात् इहैव ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति न शरीरपा- 
तोत्तरकालम् । न हि विदुषो मृतस्य भावान्तरापत्तिः जीव- 

तोऽन्यः मावः, देहान्तरप्रतिसंधानाभावमात्रेणव तु ब्रह्याप्ये- 

तीत्युच्यते । भावान्तरापत्तौ हि मोश्नस्य सर्वोपनिषद्धिवक्षि- 
तोऽथैः आल्मेकत्वाख्यः म॒ बाधितो भवेत्; कर्मेहेतुकश्च 

मोक्षः प्राप्रोति, न ज्ञाननिमित्त इति; `स चानिष्टः; अनि- 

लत्वं च मोक्षस्य प्राप्रोति; न हि क्रियानिरबृत्तः अथः 
निलयो दृष्टः; निदश्च मोक्षोऽभ्युपगस्यते, ‹ एष नियो 

महिमा ` इति मन्त्रवर्णात् । न च स्वाभाविकात् स्वभावात् 

अन्यत् नित्यं कल्पयितु शक्यम् । स्वाभाविकश्चत् अग्न्यु- 

ष्णवत् आत्मनः स्वमावः, स न शक्यते पुरुषव्यापाराचुभा- 

वीति वक्तुम् ; न हि अन्नरौष्ण्यं प्रकाञ्लो बा अभ्निव्यापा- 

रानन्तराजुभावी ; अभ्मिव्यापारानुभावी स्वाभाविकश्चेति वि- 

प्रतिषिद्धम् । उवरनग्यापाराु मावित्वम् उष्णप्रकाङयोरिति 

चेत्न्, न, अन्योपठन्धिल्यवधानापगमाभिन्यक्त्यपेक्षत्वात् ; 

उ्वलनादिपू्वंकम् अभिः इष्णप्रकाशरुणाभ्याममिन्यञ्यते, 

तत् न अगन्ययेश्चया ; किं तिं अन्यदृष्टेः अञमेरौष्ण्यप्रकाज्ञौ 
धर्मौ .ज्यवदितौ, कस्यचिदृष्टा तु असंबध्यमानौ, ज्वलनापे- 

क 
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क्षया व्यवधानापगमे दृष्टेरभिव्यञ्येते ; तदपेक्षया भान्तिर्- 

पजायते-- उ्वङनपूप्ैकौ एतौ उष्णप्रकाञ्ञौ धर्म जाता- 
विति । यदि उष्णप्रकाङायोरपि स्वाभाविकत्वं न स्यात्-यः 

स्वाभाविकोऽतनेषमेः, तसदाहरिष्यामः; न च स्वाभाषिको 

ध्म एव नास्ति पदाथोनामिति शक्यं वक्तुम् ॥ 

न च निगडमङ्ग इव अभावभूतो मोक्षः बन्धननिवृत्ति- 

रुपपद्यते, परमालेकल्वाभ्युपगमात् , ‹ एकमेवाद्वितीयम् ' 

इतति श्रुतेः ; न चान्यो बद्धोऽस्ति, यस्य॒ निगडनिन्त्तिवत् 

बन्धननिषृत्तिः मोक्षः स्यात्; परमात्मव्यतिरेकेण अन्यस्या- 

भावं विस्तरेण अवादिष्म । तस्मात् अविद्यानिवृत्तिमात्र 

मोक्षज्यवहार इत्ति च अवोचाम , यथा रज्ञ्वादौ सपौदयज्ञा- 

निवृत्तौ सपादिनिवृत्तिः ॥ # 

 येऽप्याचक्नते-- मोक्षे ` विज्ञानान्तरम् आनन्दान्तरं च 

अभिव्यञ्यत इति, तैवक्तन्यः अभिव्यक्तिराब्दा्थः । यदि 

तावत् रौकिक्येव उपङल्िविषयन्याप्निः अभिव्यक्तिश- 

ब्दाथेः) ततो वक्तव्यम्--किं विद्यमानमभिव्यञ्यते, अविद्य- 

मानमिति वा । विद्यमानं चेत्, यस्य युक्तस्य तदभिन्य- 

ज्यते तस्य आत्मभूतमेव तत् इति, उपरड्धिव्यवधानानुप- 

पत्तेः निलयाभिग्यक्ततवात् , मुक्तस्य अभिग्यञ्यत इति विज्ञे 

-षवचनमनथेकम् । अथ कदाचिदेव अभिव्यञ्यते, दपर- 
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ब्धिव्यवधानात् अनात्मभूतं तदिति, अन्यतोऽभिव्यक्ति्रस- 

ङ्गः; तथा च अभिव्यक्तिसाधनापेक्षता । उपकन्िसमानाश्र- 

यत्वे तु व्यवघानकल्पनाचुपपत्तेः सर्वदा अभिन्यक्तिः, अन- 
भिव्यक्तिवौ ; न तु अन्तरारुकस्पनायां प्रमाणमस्ति । न च 

समानाश्चयाणाम् एकस्य आत्मभूतानां धमौणाम् इतरेतरवि- 

षयविषयित्वं संभवति । विज्ञानसुखयोश्च प्रागमिव्यक्तेः सं- 

सारित्वम् , अभिव्यक्त्युत्तरकाङं च मुक्तत्वं यस्य - सोऽन्यः 

परस्मात् निल्याभिव्यक्तज्ञानस्रूपात् ` अल्यन्तवेलक्षण्यात् , 

दौवयमिव ओष्ण्यात् ; परमास्ममेदकस्पनायां च वैदिकः 

कृतान्तः परियक्तः श्यात् । मोक्नस्य इदानीमिव निर्विश- 

शेषत्वे तद्थौधिकयन्नानुपपत्तिः शाख्तैयर्थ्य च प्राप्रोत्तीति 

चेत्, न, अविद्याभ्रमापोहाथत्वात्; न॒हि वस्तुतो मु- 

्तासुक्तत्वविशेषोऽर्ति, आत्मनो निस्यैकरूपत्वात् ; कितु तद्धि- 

षया अविद्या अपोह्यते शास्नोपदेशजनितविन्ञानेन ; प्राक्तदु- 

पदेशप्र परेः तदर्थश्च प्रयन्न उपपद्यत एव । अविद्यावतः अविद्या 
निब्््यनिवृच्तिदतः विक्षेषः आत्मनः स्यादिति चेत्, न, 

अविद्याकल्पनातरि षयत्वाभ्युपगमात् , रज्जूषरञ्युक्तिकागग- 

नानां सर्पोदृकरजतमङिनित्वादिवत् , अदोष इत्यवोचाम । 

तिमिरातिभिरदृष्टिवत् अविद्याकवैत्वाकतैत्वङ्ृत आत्मनो वि- 

शषः -स्यादिति चेत्; न, “ध्यायतीव ङेखायतीव ` इति, 
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स्वतः अविद्याककरैत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात् ; अनेकनव्यापारसंनि- 

पातजनितत्वाच्च अविद्याश्रमस्य ; विषयत्वोपपत्तेश्च ; यस्य 

च अविद्याध्रमो घटादिवत् विविक्तो गृह्यत, सः न अ- 

विद्याश्रमवान् । अदं न जन सुग्धोऽस्मीति प्रत्ययदर्शनात् 

अवि भ्रमवत््वमेवेति चेत्, न, तस्यापि विवेकप्रहणात्; 

नहि यो यस्य विवेकेन प्रहीता, स तस्मिन्ध्रान्त इत्युच्य- 

ते; तस्य च विवेकग्रहणम् , तस्मिन्नेव च श्रमः-इति विप्रति- 

षिद्धम्; न जने भरुग्धोऽस्मीति दृर्यते इति नवीषि-- 

तदर्शिनश्च अज्ञानं मुग्धरूपता द्यत इति च- तदशनस्य 

विषयो भवति, कमेतामापद्यत इति; तत् कथं कर्मभूतं 

सत् कर्ठखरूपरशिविगेषणम् अज्ञानुग्धते खाताम् ! अथ 

द शिविशेषणत्वं तयोः, कथं कमे स्याताम्- दिना व्याप्ये- 

ते १ क्म हि कवैक्रियया व्याप्यमानं भवति; अन्यश्च व्या 

प्यम् , अन्यत् व्यापकम् ; न तेनैव तत् व्याप्यते; वद्, 

कथम् एवं सति, अज्ञानमुग्धते दशिविरेषणे स्याताम् ? 

न च अज्ञानविवेकदर्शी अज्ञानम् आत्मनः कमेभूतसुपरम- 
मानः उपटब्धृधमेस्वेन गृह्णाति, शरीरे काश्यैरूपादिवत् तथा। 

सुखदुःखेच्छाप्रयन्नादीन् सर्वो खोक: गृह्णातीति चेत्, 

तथापि ब्रहीतुर्खोकस्य विविक्ततैव अभ्युपगता स्यात् । न 

जानेऽहं त्वदुक्तं सुग्ध एव इति चेत्-- भवतु अज्ञो मुग्धः, 
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यस्तु एबदर्ी, तं ज्ञम् अयुग्धं प्रतिजानीमहे वयम् । तथ 
व्यासेनोक्तम्-- इच्छादि छतं कषे कषेत्री भकाशयतीति, 
“ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । बिनश्यत्स्वविनद्य- 
न्तम्--' इलयादि शतशश्च उक्तम् । तस्मात् न आत्मनः ख- 
तः बद्धसुक्तज्ञानाज्ञानङृतो विशेषः अस्ति, सर्वदा सनैकर - 
सस्वाभाव्याभ्युपगमात् । ये तु अतोऽन्यथा आत्मवस्तु प- 
रिकर्प्य बन्धमाक्षादिक्ञाखं च अर्थवादमपादयन्ति, ते उ- 

त्सहन्ते-- खेऽपि शानं पदं द्रष्टुम्, शं वा मुष्टिना आ- 
कष्टम्; चमेबदवेष्टिुम् ; वयं तु तत् करतुमशक्ताः ; सर्वदा 
समैकरसम् अद्वैतम् अविक्रियम् अजम् अजरम् अमरम् अ- 
मतम् अभयम् आत्मतक्तवं नद्येव स्मः-- इयेष सर्ववेदान्त- 
निश्ितोऽथे इयेवं प्रतिपद्यामहे । तम्मात् ब्रह्माप्येतीति उप- 
चारमात्रमेतत् , विपरीतग्रहवदेह संततेः विच्छेद मात्रं विज्ञा- 

नफरूमपेक््य ॥ 
स्वप्रबुद्धान्तगमनदृष्टान्तस्य दृष्टन्तिकः संसारो वर्णि- 

तः । खंसारदेवुश्च वि्याकम॑पूर्वप्रज्ञा बणिता । यैश्च उपाधि- 
भूतैः कायेकरणछक्षणभूततैः परिवेष्टितः संसारित्वमु मवति, 
तानि चोक्तानि । तेषां साक्षाखरयोजकौ धमोधमौविति पूर्वै- 
पक्षं कृत्वा, काम एवेलयवधारितम् । यथा च बाह्यणेन अ- 

यम् अथः अवधारितः, एवं मन्त्रेणापीति बन्धं बन्धकारणं 
8. 8. ए. 18 
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च उक्त्वा उपसंहृत प्रकरणम्-- ‹ इति नु कामयमानः 
इति । ‹ अथाकामयमानः ' इत्यारभ्य सुषुप्ररष्टान्तस्य दा्ट- 
न्तिकभूतः सवौत्मभावो मोक्ष उक्तः । मोक्षकारणं च आ- 
त्मकामतया यत् आप्तकामत्वमुक्तम्;, तच्च सामर्थ्यात् न 
आत्मज्ञानमन्तरेण आत्मकामतया आप्रकामस्वमिति-- सा. 
म्यात् ब्रह्मविद्यैव मोक्चकारणमित्यक्तम । अतः यद्यपि 
कामो मूलभिल्युक्तम , तथापि मोक्षकारणविपर्ययेण बन्ध- 
कारणम् अविद्या इल्येतदपि उक्तमेव मवति । अत्रापि मोक्षः 
मोक्षसाधनं च ब्राह्मणेनोक्तम् ; तस्यैव दृढीकरणाय मन्त्र 
उदाह्हियते शोकशब्दवाच्यः-- 

तदेष छोको भवति । "यद्ा सर्वे घ्रसु- 
च्यन्ते कामा येऽस्व हृदि भिताः । अथ 
मव्याऽम्रता भवद्यच्र ब्रह्य स्वमरचल इहात। 

त यथाहिनिल्वेयनी वल्मीके मता परलय 
स्ता ₹हायीलेवमवद्« रारीर < चातेऽथाय- 
मरारीरोऽखतः पाणो ब्हयैव तेज खव 
सोऽहं भगवते सहसरं ददामीति होवाच | 
जनको वैदेहः ॥ ७ 
तेत् तस्मिन्नेवार्थे एष शोकः मन्त्रो मवति ।° यदा 
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यस्मिन्काठे सर्वे समस्ताः कामाः वृष्णाप्रभेदाः प्रमुच्यन्ते, 
आत्मकामस्य ब्रह्मविदः समूलो विज्ञीयंन्ते, ये प्रसिद्धा 

रोके इहामुतराथोः पुत्रवित्तरोकैषणारक्षणाः अस्य प्रसिद्धस्य 

पुरुषस्य हृदि बुद्धौ भरिताः आश्रिताः-- अथ तदा, म्लै: 
मरणधमौ सन् , कामवियोगात्समूकतः, अगतो भवतिः; 

अथोौत् अनास्मविषयाः कामा अविद्याछक्नणाः मृयवः इये- 

तदुक्तं भवति; अतः मत्युत्रियोगे विद्धान् जीवन्नेव अमृतो 
भवति । अत्र अस्मिन्नेव शरीरे वतमानः ब्रह्म समद्नुते, 
ब्रह्मभावं मोक्षं प्रतिपद्यत इत्यथे; । अतः मोक्षः न देश्चान्त- 

रगमनादि अपेक्षते । तस्मात् विदुषो नोत्रामन्ति प्राणाः, 

यथावस्थिता एव स्वकारणे पुरुषे समवनीयन्ते ; नाममात्र 
हि अवशिष्यते- इत्युक्तम् । कथं पुनः समवनीतेशु प्राणेषु, 

देहे च स्वकारणे प्रलीने, विद्वान् मुक्तः अत्रैव सवोत्मा सन् 

वतैमानः पुनः पूवैवत् देदितं संसारित्वरक्चणं न प्रतिप- 

द्यते इत्यब्नोच्यते-- तत् तत्र॒ अयं दृष्टान्तः ; यथा रोके 

अहिः सर्षैः, तस्य निस्वैयनी, निर्मोकः, सा अदिनिस्वैयनी, 

वल्मीके सपौश्रये वरमीकादाविव्यथः, मृता प्रयस्ता प्रकिप्रा 

अनात्मभवेन सर्पेण परियक्ता, शयीत वर्तेत-- एवमेव; 

यथा अयं दृष्टान्तः, इदं शरीरं सर्षस्थानीयेन मुक्तेन अना- 

त्मभादिन परित्यक्तं मृतभिव शेते । अथ . इतरः सर्पस्थानीयो. 
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युक्तः खबौत्मभूतः सवत् तत्रैव वत मानोऽपि अकरीर एव, 

न पवैवत् पुनः सश्चरीरो भवति । कामकमेप्रयुक्तशरीरात्म- 
भावेन हि पूर्वं सशरीरः मलयैञ्च ; तद्वियोगात् अथ इदानीम् 
अक्रीरः, अत एव च अमृतः; प्राणः, प्राणितीति प्राणः- 

°प्राणस्य प्राणम् इति हि वक्ष्यमाणे शोके, 'प्राण- 

बन्धनं हि सोम्य मनः' इति च श्रुत्यन्तरे ; प्रकरणवाक्य- 
सामर््या्च पर एव आत्मा अत्र प्राणश्चव्द्वाच्यः ; ब्रहैव 
परमात्मैव । किं पुनस्तत् १ तेज एव विज्ञानम् ज्योतिः, येनः 
आत्मञ्योतिषा जगत् अवभास्यमानं प्रज्ञानेत्रं विज्ञानञ्योति- 

ष्मत् सत् अविश्रंशत् वतेते । यः कामप्र्नो विमोक्ार्थः 

याज्ञवल्क्येन वरो दत्तो जनकाय, सहेतुकः बन्धमोक्षा्थैल- 
क्षणः दृष्टान्तदृष्टौन्तिकिभूतः स एष निर्णीतः सविस्तरः जन- 
कयाज्ञवस्क्याख्यायिकारूपधारिण्या श्रुला; संसारविमोक्षो- 
पाय उक्तः प्राणिभ्यः । इदानीं श्रुतिः स्वयमेवाह- विधानि- 
ष्कयार्थ जनकेनेवसुक्तमिति; कथम् ? सोऽहम् एवं विमोक्षि- 

तस्त्वया भगवते तुभ्यं विद्यानिष्कयाय सहसरं ददामि-- 
इति ह एवं किर उवाच उक्तवान् जनको वैदेहः । अत्र कस्मा- 

द्विमोक्षपदार्थे निर्णति, बिदेहराज्यम् आत्मानमेव च न निवे- 

इयति, एकदेशोक्ताविव सखदसरमेव ददाति ट तत्र कोऽभिप्राय 

इवि । अत्र केबिद्रणेयन्ति-- अभ्यात्मविद्यारसिको जनकः 
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श्रुतमप्य्थं पुनमेन्त्ैः शश्रषति ; अतो न सर्वमेव निवेदयति ; 
श्रुत्वाभिभ्रेत याज्ञवल्क्यात् पुनरन्ते निवेदयिष्यामीति हि 
मन्यते; यदि चात्रैव सर्वं निवेदयामि, निवृत्ताभिराषोऽयं 
श्रवणादिति मत्वा, श्लोकान् न वक््यति-- इति च भयात् 

सहस्रदान शश्रूषाहिङ्गज्ञापनायेति । सर्वमप्येतत् असत् , 
पुरुषस्येव प्रमाणभूतायाः. श्रतेः व्याजानुपपत्तः ; अरथशेषो- 
पपत्तश्च- विमोक्षपदार्थे उक्तेऽपि आस्मज्ञानसाधने, आत्म- 
ज्ञानरेषमूतः सर्वेषणापरिल्यागः संन्यासाख्यः वक्तव्योऽथे- 
शेषः तिद्यते ; तस्मात् ऋोकमात्रद्य्रूषाकस्पन। अचरज्वी ; अ- 
गतिका हि गतिः पुनरक्ताथैकल्पना; सा च अयुक्ता सत्यां 
गतौ । न च तत् स्तुतिमात्रभित्वोचाम । ननु एवं खति ५ अत 
उर्व विमोक्षायैव ` इतिं वक्तव्यम्-- नैष दोषः; आत्मन्ञा- 
नवत् अप्रयोजकः संन्यासः पक्षे, भतिपत्तिकम॑वत्- इति 
हि मन्यते; ‹ संन्यासेन तनुं यजेत् ̀ इति स्मृतेः । साधन- 
स्वपक्षेऽपि न “अत उध्वै विमोक्षायैव" इति प्रञ्रमरईैति, 

मोक्षसाधन भूतात्मज्ञानपरिपाकाथंत्वात् ॥ 

तदेते छोका भवन्ति । अणुः पन्था 
विततः पुराणो मार स्पृष्टो ऽनु वित्तो मथे- 
व । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वगं 
लोकमित ऊध्वं विसक्ताः ॥ ८ ॥ 
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॥ आत्मकामस्य ब्रह्मविदो मोक्ष इत्येतस्मिन्नर्थे मन्नत्राह्मणो- 
कते, बिस्तरभरतिपाद्का एते कोका भवन्ति । अणु सुष्ष्मः 
पन्थाः दुर्व्ेयत्वात् › विततः विस्तीणेः, विस्पष्टतरणहेतु- 

त्वाद्वा वितर: ' इति पाठान्तरात् , मोक्षसाधनो ज्ञानमाभैः 

पुराणः चिरंतनः निलयश्च तिध्रकाशितत्वात् ; न ताकिकबु- 
द्विभभवङुहष्टिमागेवत् अवाक्ाकिकः, मां स््रषटः मया कन्ध 

इयर्थः; यो हि येन भ्यते, स तं स्पृश्चतीव संबध्यते ; तेन 
अयं ब्रह्मविद्याङ्क्षणो मोक्षमागेः मया छन्धत्वात् ८ मां स्प्ष्ः ' 

इत्युच्यते । न केवरं मया रुन्धः, किं तु अनुवित्तो मयैव ; 

अनुबेदनं नाम विद्यायाः परिपाकापेक्षया फलावस्रानतानिष्ठा 
भ्ा्धिः, भुजेरिव दृप्यवसानता; पूर्वं तु ज्ञानप्रापनिसंबन्धमा- 

मेवेति विशेषः । किम् अलावेव मम्ब एकः ब्रह्मवि्या- 
फलं प्राप्तः, नान्यः प्राप्तवान् , येन ‹ अनुवित्तो मयैव ` इ- 

लवधारयति--नैष दोषः, अयाः फरम् आत्मसाक्षिकमवुत्त- 
ममिति ब्रह्मविद्धायाः स्तुतिपरत्वात््; एवं हि कृताथोत्माभि- 

मानकरम् आत्मप्रययसराक्षिकम् आत्मज्ञानम् , किमतः परम् 
अन्यत्खात्-- इति नद्यविदयां स्तौति; न तु पुमः अन्यो 
ब्रह्मवित् तत्फलं न प्राप्नोतीति, ° तद्यो यो देवानाम् ' इति 

सवौथश्रुतेः; तदेवाह -- तेन ब्रह्मविद्यामार्गेण धीराः प्रज्ञा- 
वन्तः अन्येऽपि अह्यविद् इयथः, अपियन्ति जपिगच्छन्ति,' 
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ब्रह्मविद्याफलं मोक्षं स्वग खोकम् ; स्व्गरोकशचब्दः चिविष्ठे- 
 पवाच्यपि सन् इह प्रकरणात् मोक्षाभिधायकः ; इतः अ- 
स्माच्छरीरपातात् ऊर्ध्वं जीवन्त एव विमुक्ताः सन्तः ॥ 

तस्मिञ्छुह्कसुत नीर माहुः पिङ्गल ह- 

रितं लोहितं च । एष पन्था ब्रह्मणा हा- 
लुचित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्पुण्यकुलेजसश्च ॥ 
तस्मिन् मोक्षसाधनमार्गे विप्रतिपत्तियुुक्षूणाम् ; क- 

थम् £ तस्मिन् शुखं द्धं विमलम् आहुः केचित् सुयुश्चवः; 
नीरम् अन्ये, पिङ्गलम् अन्ये, हरितं लोहितं च~ यथाद््- 
नम् । नाढ्यस्तु एताः सुषुज्नाच्चाः शेष्मादिरससंपूणौः-- 
शुङ्धस्य नीरस्य पिङ्गरस्येयाचुक्तत्वात् । आदित्यं वा मोक्ष- 
मागम् एवंविधं मन्यन्ते-- ‹ एष शुक एष नीलः ` इ्या- 

दिश्ुलन्तरात् । दशेनमागेस्य च जु्कादिवर्णासं भवात् । स- 
वैथापि तु प्रकृतात् ब्रह्मविद्यामागात् अन्ये एते शुङ्कादयः । 
ननु शुः शुद्धः अद्धैतमामैः-- न, नीरपीतादिकब्दैः वर्ण- 
वाचकैः सह अनुद्रवणात्; यान् शुङ्घादीन् योगिनो मोश्चप- 
थान् आहुः, न ते मोक्षमागः; संसारविषया एव हि ते- 

°चश्चुष्टो वा मूर््ो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः इति श- 

रीरदेशान्निःसरणसंबन्धात् , ब्रह्मादिरोकप्रापका हि ते । 
॥। 
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तस्मात् अयमेव मोक्षमामैः-- यः आत्मकामत्वेन आप्रका- 
मतया सर्वैकामश्चये गमनानुपपत्तो प्रदीपनिवपणवत् चु 
रादीनां कायंकरणानाम् अत्रैव समवनयः-- इति एषः 
ज्ञानमागैः पन्थाः, ब्रह्मणा परमात्मसखरूपेणैव ब्राह्मणेन 
यक्तसवैषणेन, अनुवित्तः । तेन ब्रह्मविद्यामार्गेण ब्रहम- 
वित् अन्यः अपि एति । कीटशो ब्रह्मवित् तेन एतीव्यु- 
च्यते-- पूर्वं॑पुण्यकृद्धू्वा पुनस्यक्तपुलायेषणः, परमा- 
त्मतेजस्यात्मानं संयोज्य तस्मिन्नमिनिवै्तः तैजसश्च- 
आत्मभूतः इदैव इत्यथैः; ददृशो ब्रह्मवित् तेन मार्गेण एति। 
न पुनः पुण्यादिसमु्चयकारिणो ्रहणम् , विरोधादिलवो- 
चाम; : अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनभेवनिरभयाः । शान्ताः सं- 
न्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने न॑मः" इति च स्यतेः; 
° वयज धममधम च ` इत्यादि पुण्यापुण्यल्यागोपदेशात् ; ‹नि- 
राश्िषमनारम्भं निनमस्कारमस्तुतिम् । अक्षीणं क्रीणकमीण 
तं देवा ब्राह्मणं विदुः' ‹ नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्त 
यथैकता समता सत्यता च । शीरं स्थितिदेण्डनिधानमाजैवं 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ' इलया दिस्मृतिभ्यश्च । उपदेक्ष्यति 
च इहापि तु-- ‹ एष निलयो महिमा ब्राह्मणस्य न वधते 
कमणा नो कनीयान् ' इति कमप्रयोजनाभावे हेतुमुक्त्वा, 

‹ तस्मादेवेविच्छान्तो दान्तः ' इत्यादिना स्व॑क्रियोपरमम् । 
0 
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तस्मात् यथाव्याख्यातमेव पुण्यदरत्तवम् । अथवा यो बह्म. 
वित् तेन एति, म पुण्यकृत् तैजसश्च-- इति बहाविस्स्तु- 
विरेषा ; पुण्यज्ृति तैजसे च योगिनि महाभाग्यं प्रसिद्धं 
रोके, ताभ्याम् अतः ब्रह्मवित् स्तूयते परर्यातमष्शामाग्य- 
त्वाङ्ाके ॥ 

अन्धं तमः परविशन्ति येऽविद्यासुषा- 
सते । ततो भूय इवते तमोय ड वि 
दाया रताः।॥ १०॥ 

अन्धम् अदशेनात्मकं तमः संसारनियामकं प्रविशन्ति 
प्रतिपद्यन्ते; के ? ये अविद्यां विद्यातोऽन्यां साभ्यसाधनल- 

क्षणाम् › उपासते, कमृ अनुवतन्त इत्यथैः ; ततः तस्मादपि 
भूय इव बहुतरभिव तमः प्रविशन्ति; के येडउ विद्यायाम् 
भविद्यावस्तुप्रतिपादिकायां कमथोयां त्रय्यामेव विद्यायाम् , 

रता अभिरताः; विधिप्रतिषेधपर एव वेदः, नान्योऽस्ति- 
इति, उपनिषदथौनपेक्षिण इयर्थः ॥ 

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तभ- 

साच्रताः। तास्ते प्रेयाभिगच््छन्त्य चि- 
दाश्सोऽवुधो जनाः ॥ ११॥ 

यदि ते अद्रछेनरक्षणं तमः प्रविशन्ति, को दोष इत्यु- 



शिः ^ + 

६३२ बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये (बा. ट. 

च्यते-- अनन्दा: अनानन्दाः असुखा नाम ते छोकाः, 
तेन अन्धेनाद्शेनकक्षणेन तमसा आदृताः व्याप्राः,- ते 
तस्य अज्ञानतमसो गोचराः; तान् ते प्रेय मृत्वा अभिग- 

च्छन्ति अभियान्ति; के? ये अविद्वांस; किं सामान्येन 

अविद्वत्तामात्रेण १ नेत्युच्यते-- अबुधः, बुधः अवगमन. 
थस्य धातोः किप्प्रययान्तख्य रूपम् , आत्मावगमवरजिता 

इयथः; जनाः प्राकृता एव जननधमौणो वा इव्येतत् ॥ 

आत्मानं चद्धिजानीयादयमस्मीति षू 

रुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय हारीरम- 

नु संज्वरेत् ॥ १२॥ 

आत्मानं स्वं परं सर्वप्राणिमनीषितज्ञ हृस्स्थम् अश्ञनाया- 

दिधमीततीतम् , चेत् यदि, विजानीयात सहसेषु कथित्; 

चेदिति आत्मविद्याया दुंमस्वं ददोयति; कथम् १ अयम् 

पर आत्मा सरव॑प्राणिप्रययसाक्षी, यः नेति नेतीयादयुक्तःः 

यस्मान्नान्योऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, समः सर्व 

भूतस्थो निस्यञयुद्धनुद्धमुक्तस्वमावः- अस्मि भवामि-- 
इति ; पूरुषः पुरुषः ; सः किमिच्छन्- ततसरूपव्यतिरिक्तम् 

अन्यद्वस्तु फलभूतं किमिच्छन् कस्य वा अन्यस्य आत्मनो 

व्यतिरिक्तस्य कामाय प्रयोजनाय; न हि तस्य आत्मन 
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एष्टव्यं फलम्, न॒ चाप्यारमनोऽन्यः अस्ति, यस्य 

कामाय इच्छति, सर्वस्य आत्मभूतत्वात् ; अतः कि- 

मिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंञ्वरत् , भरंशेत् , शरीरो- 

पाधिकृतदुःखमनु दुःखी स्यात् , शरीरतापमनुतप्येत । 

अनात्मद्रिनो हि तद्यतिरिक्तवस्त्वन्तरेप्सोः; ' ममेदं स्यात् , 

पुत्रस्य इदम् , भायौया इदम् ' इत्येवमीहमानः पुनःपुनज- 

ननमरणप्रवन्धषूढः शरीररोगमयु रुञ्यते ; सबौत्मद् शिनस्तु. 

तदसंभव इत्येतदाह ॥ 4 

यखानुविन्लः प्रतिबुद्ध आत्मास्मिन्स- 

देद्य गहने प्रविष्टः स विश्वक्रत्स हि 

सर्वस्य कतौ तस्य रोकः स उ लोक एव ॥ 
किं च यस्य ब्राह्मणस्य, अनुवित्तः अनुखुन्धः, प्रतिबुद्धः 

साक्षात्छृतः, कथम् £ अहमस्मि परं ब्रह्यत्येवं प्रत्यगात्मत्वे- 

नावगतः, आत्मा अस्मिन्संदेदये सदेह अनेकानथेसंकटोपचयेः, 

गहने विषमे अनेकशतसहस्रविवेकविज्ञानप्रतिपक्षे विषमे, 

प्रविष्टः; स॒ यस्य ब्राह्मणस्यानुित्तः प्रतिबोयेनेत्यथेः; स 

विश्वञ्त् विश्वस कतौ ; कथं विच्वज्ृतवम् , तस्य किं वि- 

कृदिति नाम इत्याश्ङ्क्याह-- सः हि यस्मात् सवस्य 

कतो, न नाममात्रम् ; न केवलं विश्ृत् परप्रयुक्तः सन्. 
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किं तरि तस्य छोकः सवैः; किमन्यो टोकः अन्योऽसावि- 

त्युच्यते -- स ड रोक एव ; टोकशब्देन आत्मा उच्यते ; 

तस्य स्वै आत्मा, स च सर्वैस्यात्मेदयथेः । य एष ब्राह्मणेन 

भ्रयगास्मा प्रतिबुद्धतया अनुवित्तः आत्मा अनर्थसंकटे गहने 

श्रविष्टः, सख न संसारी, कितु पर एव; यस्मात् विश्वस्य 

कतो सर्वस्य आत्मा, तस्य च सव॑ आत्मा । एक एवाद्धि- 

तीयः पर एवास्मीयनुखंधातव्य इति श्छोकाथेः ॥ 

इहेव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेद्वे- 

दिमेहती विनष्िः। ये तद्विदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १४ ॥ 

किं च इदैव अनेकानथेसंङ्े, सन्तः भवन्तः अज्ञानदी- 

धैनिद्रामोदिताः सन्तः, कथंचिदिव ब्रह्मत्वम् आत्मत्वेन 

अथ विद्यः विजानीमः, तत् एतद्भद्म प्रकृतम् ; अहो वयं 

कृताथ इत्यभिप्रायः । यदेतद्रह्म विजानीमः, तत् न चेत् 

विदितवबन्तो वयम्- वेदनं बवेद्, वेदो ऽस्यास्तीति वेदी, वे- 

दयेव वेदिः, न वेदिः अवेदिः, ततः अहम् अवेदिः स्वाम् । 

यदि अवेदिः स्याम् , को दोषः स्यात्? महती अनन्तपरि- 

माणा जन्ममरणादिङक्षणा विनष्टिः विनशनम् । अहो ब- 

-यम् अस्मान्महतो विनाश्चात् निशरक्ताः, यत्त॒ अद्धयं ज्रम 
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विदितबन्त इलय्थः । यथा च वयं ब्रह्म विदित्वा अस्माद. 
नशनद्विभ्रसुक्ताः, एवं ये तद्धिदुः अमृतास्ते भवन्ति; ये 

पुनः नैवं जह्य विदुः, ते इतरे ब्रह्मविद्धथोऽन्ये अनह्मविद् 

इयर्थः, दुःखमेव जन्ममरणादिछक्षणमेव अपियन्ति प्रति- 

पद्यन्ते, न कदाचिदपि अविदुषां ततो विनिवृत्तिरिवयर्थः ; 

दुःखमेव हि ते आत्मस्वेनोपगच्छन्ति ॥ 

यदैतमनुपदयव्यात्मानं देवमञ्जसा । 

हेशानं मूत भव्यस्य न ततो विलगुप्सते ॥ 

यद् पुनः एतम् आत्मानम् , कथंचित् परमकारुणिकं 

कंचिदाचार्य प्राप्य ततो छन्धप्रसाद्ः सन्, अनु पश्चात् 

पश्यति साक्षात्करोति ̀  स्वमात्मानम् , देवं द्योतनवन्तम् दा- 

तारं वा सरवप्राणिकमैफलानां यथाकमौनुरूपम् , असा 

साक्षात्, ईशानं स्वामिनम् भूतभग्यस्य काङत्रयस्येलये- 
तत्-- न ततः तस्मादीशानाहेवात् आत्मानं विशेषेण जु- 

गुप्सते गोपायितुमिच्छति । सर्वो हि रोक दंधरादवुप्निमि- 

च्छति भेददर्शीं ; अयं तु एकत्वदर्शा न बिभेति कुतश्चन ; 

अतो न तदा बिञ्जुरुप्खते, यदा ईशानं देवम् अलसा आ- 

त्मत्वेन परयति । न तदा निन्दति वा कंचित्, खवम् 

आत्पानं हि परयति, स एवं पश्यन् कम् असौ निन्द्यात् ॥ 
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यस्माद्वाकसंवत्सरोऽदहोभिः परिवसै- 

ते । तदेवा ज्योतिषां ज्यातिरायुरहोपास- 

तेऽग्रतम् ॥ १६ ॥ 

किं च यस्मात् इकशषानात् अवाक् , -यस्मादन्यविषय एवे- 

त्यथैः, संबल्घरः कालात्मा सर्वस्य जनिमतः परिच्छेत्ता, 
यम् अपरि च्छिन्दन् अर्वागेव वतेते, अहोभिः स्वावयवैः अ- 

होर श्रैरित्य्थः ; तत्. ज्योतिषां अ्योतिः आदित्यादिञ्योतिषा- 

मप्यवभामकत्वात् , आयुरित्युपासते देवाः, अमृतं ज्योतिः- 

अतोऽन्यन्म्रियते, न दहि ज्योतिः; सवस्य हि एतज्ज्योतिः 
आयुः । आयुगणेन यस्मात् देवाः तत् ज्योतिरुपासते, 

तस्मात् आयुष्मन्तस्ते । तस्मात् आयुष्कामेन आयुगुणेन 

उपास्यं ब्रह्मः ॥ 

यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशा प्रति 

छितः । तमेव मन्य आत्मानं विद्वान््र- 
ह्याख्तोऽषतम् ॥ १७ ॥ 
किं च यस्मिन् यन्न ब्रह्मणि, पच्च पञ्चजनाः- गन्धवा- 

द्यः पञ्चैव संख्याताः गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षा- 
सि~ निषाद्पच्वमा वा वणौः, आकाशश्च अन्याङृताख्यः- 
यस्मिन् सूत्रम् ओतं च प्रोतं च- यस्मिन््रतिष्ठितः ; “एत- 
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स्मिन्ु खस्वक्षरे गाग्यौकाशः इत्युक्तम् ; तमेव आत्मानम् 
अस्तं ब्रह्म मन्ये अहम्, न चाहमात्मानं ततोऽन्यत्वेन 

जाने । किं तर्हिं १ अमृतोऽहम् ब्रह्म विद्वान्सन् ; अज्ञानमात्रेण 

ठु मर््योऽहम् आसम् ; तदपगमात् विद्धानहम् अमृत एव ॥ 

प्राणस्य प्राणसुत चक्चुष्घ्चुरुन ओ- 
अस्य ओच्रं मनसो ये मनो विहुः। ते 
निचिक्युत्रह्य पुराणमग्व्यम् ॥ १८ ॥ 
किं च तेन हि चेतन्यात्मञ्योतिषा अवभास्यमानः प्राणः 

आत्मभूतेन प्राणिति, तेन प्राणस्यापि प्राणः सः, तं प्राणस्य 
प्राणम् ; तथा चक्षुषोऽपि चक्षुः; उत श्रोलस्यापि श्रोत्रम् ; 

जद्मशक्यधिष्ठितानां हि चक्षुरादीनां दरीनादिसामथ्यम् ; 
स्वतः काष्ठटोष्टसमानि हि तानि चैतन्यात्मज्योतिःशल्यानि, 

मनसोऽपि मनः-- इति ये विदुः च्षुरादिव्यापाराचुभि- 

तास्तित्वं प्रत्यगात्मानम् , न विषयभूतम् ये विदुः-ते निचि- 

क्युः निश्चयेन ज्ञातवन्तः ब्रह्म, पुराणं चिरंतनम् , अग्र्यम् 

अग्रे भवम् ।  तथ्यद्त्मविदृ विदुः ' इति ह्याथवेणे ॥ 

मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंच- 
न । मृत्योः स भत्युमाभरोति य इह नानेव 

पश्यति ॥ १९ ॥ 



[॥ [ + 
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तद्भङ्यदशेने साधनसुच्यते-- मनसैव परमार्थज्ञानसं- 
स्तेन आचार्योपदेक्षपूवेकं च अनुद्रष्टव्यम् । तत्र च दह. 

नविषये ब्रह्मणि न इह नाना अस्ति किंचन किंचिदपि; 

असति नानात्वे, नानात्वमध्यारोपयति अविद्यया । सः मयोः 

मरणात्, मृत्युं मरणम् आभ्रोति ; कोऽसौ १ य इह नानेव 
पश्यति । अविद्याध्यारोपणव्यततिरेकेण नास्ति परमाथतो 
दवैतमित्यथेः ॥ | 

एकधेवानुद्रष्टव्यमेतद्परमयं ध्रुवम् । 
विरजः पर आकाक्ञादज आत्मा महा- 
न्धुः ॥ २० ॥ 
यस्मादेवम् तस्मात्, एकयैव एकेनैव प्रकारेण विज्ञानघ- 

नैकरसप्रकारेण आकाशवज्निरन्तरेण अनुद्रष्टव्यम् ; यस्मात् 
एतद्भह्य अप्रमयम् अप्रमेयम् , सर्वेकत्वात् ; अन्येन हि अन्यत् 

प्रमीयते ; इदं तु एकमेव, अतः अप्रमेयम् ; धुवं निलयं कूटस्थम् 

अविचाीत्यथैः । ननु चिरुद्धमिदमुच्यते- अप्रमेयं ज्ञायत 

इति च; ‹ ज्ञायते › इति प्रमा्णैर्मीयत इयथः, ‹ अप्रमेयम् 

इति च तत्प्रतिषेधः-- तैष दोषः, अन्यवस्तुवत् अनागम- 

परमाणप्रमेयत्वप्रतिषेधाथैत्वात् ; यथा अन्यानि वस्तूनि आ- 
गमनिरपेक्षैः प्रमाणैः विषयीक्रियन्ते, न तथा एतत् आ- 
त्मतत्तवं प्रमाणान्तरेण विषयीकर्तुं शक्यते; सर्वस्यात्मव्वे 
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केन कं पद्येत विजानीयात् इति प्रमादृप्रमाणादिव्या- 
पारभ्रतिषेधेनैव भागमेःऽपि विज्ञापयति, न तु अभिधा- 
नाभिषेयलक्षणवाक्यधमोङ्गीकरणेन ; तस्मात् न आगमेनापि 
स्वगेमेवौदिवत् तत् प्रतिपाद्यते; भ्रतिपादृवित्रात्मभूतं हि 
तत् ; भ्रतिपादयितुः प्रतिपादनस्य भरतिपाद्यविषयत्वात् , 
भेद हि सति तत् भवति । ज्ञानं च तस्मिन् परात्मभाव. 
निवृत्तिरेव ; न तस्मिन् साक्षात् आत्मभावः कतेव्यः, विद्य- 
मानत्वादात्ममावस्य ; नित्यो हि आत्मभावः सर्वस्य अत- 

द्विषय इव प्रयवभासते ; तस्मात् अतद्धिषयाभासनिवृत्ति- 

व्यतिरेकेण न तस्मिन्नात्मभावो विधीयते; अन्यात्मभावनि- 
बृत्तौ, आत्मभावः स्कात्मनि स्वाभाविको यः, स केवलो 

भवतीति- आत्मा ज्ञायत इत्युच्यते; स्वतश्चाभ्रमेयः प्रमा 

णान्तरेण न विषयीक्रियते इति उभयमप्यविरुद्धमेव । बि- 

रजः विगतरजः, रजो नाम धमांधमादिमलरम् तद्रहित 

इव्येतत् । परः- परो व्यतिरिक्तः सुक्ष्म व्यापी वा आका- 

क्ादपि अन्याछृताख्यात् । अजः न जायते ; जन्मप्रतिषे- 

धात् उत्तरेऽपि भावविकाराः प्रतिषिद्धाः, सर्वषां जन्मादि- 

त्वात् । आत्मा, महान्परिमाणतः, महत्तरः सवैस्मात् । 

पुवः अविनाशी ॥ 
8. ए. एग. 19 
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तमेव धीरो विज्ञाय पज्ञां कुर्वीत जा- 
हणः । नाचुध्यायाइहूञ्छब्दान्वाचो चि 
ग्खापन\ हि तदिति । २१॥ 

तम् शटशमात्मानमेव, धीरः धीमान् विज्ञाय उपदेशतः 

शाखतश्च, प्रज्ञां शाञ्ञाचयोपिदिष्टविषयां जिज्ञासापरिसमापि- 

करीम् , कुर्वीत ब्राह्मणः--एवं प्रज्ञाकरणसाधनानि संन्यास- 

शमद्मोपरमतितिक्चास्रमाघानानि कुयोदित्यथः। न अनुध्या. 

यात् नानुचिन्तयेत् , बहून् भभूतान् शब्दान् ; तत्र बहुतवप्र- 

तिषेधात् केवरात्मैकलत्वभ्रतिपादकाः स्वल्पाः शब्दा अचुज्ञाय- 

न्ते ; ' ओमिव्येवं ध्यायथ आत्मानम् ' ‹ अन्या वाचो विभु- 

चथ ` इति च आथवणे । वाचो विग्छापनं विशेषेण ग्ठानि- 

केर श्रमकरम् ; हि यस्मात् , तत् बहुशब्दाभिध्यानमिति ॥ 

सवा एष महानज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणिषु य एषोऽन्तष्टेदय आ- 
काहास्तस्मिञ्छेते सवस्य वरी सवेस्ये- 
चानः समैस्याथिपतिः स न साधुना क 
मेणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल 
एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय 
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तमेतं वेदानुवचनेन बराह्मणा बिविदिष- 
न्ति यज्ञेन दानेन तपसानाद्ाकनेतमेव 
विदित्वा सुनि भवति । एतमेव प्रनाजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रचरजन्ति। एतद्ध स्मवै 
तत्पूर्वे विद्राध्सः प्रजां न कामयन्ते किं 
प्रजथा करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
लोक इति ते ह स्म पुत्रैषणायाओ विन्ते. 

षणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ 
भिक्षाच्ं चरन्ति या दयेव पुचैषणा सा 
वित्तेषणा या वित्तेषणा सा छोकैषणोभे 
च्येते एषणे एक भवतः । स एष नेति ने- 
व्यात्माग्या न हि गृ्यतेऽहीर्यो नदि 

चशीयतेऽसङ्गा न हि सज्यतेऽसितो न व्य 
थते न रिष्ययेतसु हैवैते न तरत इत्यतः 
पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्यु- 
भ उ हैवैष एते तरति नैनं कृताकृते तपतः॥ 
सहेतुकौ बन्धमोक्षौ अभिहितो मन्त्रतराह्मणाभ्याम् ; 

सोकैश्च पुनः मोक्षखलरूपं विस्तरेण प्रतिपादितम्; एवम् 

छतस्मिन् आत्मविषये सर्वो वेदः यथा उपयुक्तो भवति, ४ 
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तत् तथा वक्तग्यमिति तदर्थे कण्डिका आरभ्यते । तञ्च 
यथा अस्मिन्परपाठके अभिहितं सभ्रयोजनम् अनूद्य अत्रैव 
उपयोगः छर्ध्नस्य वेदस्य काम्यरारिव जितस्य-- इलेव- 

मथ उक्ताथौनुवादः ‹स वा एषः ' इल्यादिः । स इति उक्त- 

परामक्षौथेः ; कोऽसौ उक्तः परामृश्यते ? तं प्रतिनिर्दिशति- 

य एष विज्ञानमय इति- अवीतानन्तरवाक्योक्तसंप्रययो मा 

भूदिति, यः एषः; कतमः एषः इत्युच्यते- विज्ञानमयः 

प्राणेष्विति; उक्तवाक्योलिङ्गनं संशयनिवृतत्यथम् ; उक्तं हि पूर्व 

जनकंप्रभारम्भे ‹ कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु " 

इत्यादि । एतदुक्तं मवति-- योऽयम् ‹ विज्ञानमयः प्राणेषु" 

इत्यादिना वाक्येन प्रतिपादितः स्यु ज्योतिरात्मा, स एषः 

कामकर्माविद्यानामनात्मधर्मत्वप्रतिपादनद्वारेण मोक्षितः पर. 

मात्मभावमापादितः- पर एवायं नान्य इति; एष सः सा- 

क्षान्महानज आ्मेत्युक्तः । योऽयं विज्ञानमयः प्रणिष्विति 
यथाव्याख्याताथे एव । य एषः अन्तददये हृदयपुण्डरीक- 

मध्ये य एष आकाश्चो बुद्धिविज्ञानसं्रयः) तस्मिन्नाकाशे 

बुद्धिविज्ञानसहिते शेते तिष्ठति ; अथवा संप्रसाद्काठे अन्त- 
हदये य एष आकाञ्ञः पर एव आत्मा निरुपाधिकः वि- 

ज्ञानमयस्य स्वस्रभावः, तस्मिन् स्वस्वभावे परमात्मनि आ- 
काशाख्ये शेते ; चतुर्थे एतब्याख्यातम् ‹ कैष तदाभूत् ' इयस्य 
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प्रतिवचनत्वेन । स च सर्वस्य ब्रहेनद्रादेः वशी ; सर्वो हे 
अस्य वज्ञे वतेते ; उक्तं च ‹ एतस्य वा अक्षरस्य प्रासने ' 
इति । न केवरं व्ली, सरवेस्य ईशानः ईशिता च ब्हेोन्द्र- 
भ्तीनाम् । ईशिवृत्वं च कदाचित् जातिृतम् , यथा राज- 
कुमारस्य बख्वन्तरानपि श्रूयान्प्रति, तहन्मा मूदिवयाह-- 
स्ेस्थाधिपतिः अधिष्ठाय पाठयिता, स्वतन्त्र इयथः; न 
राजपुज्लवत् अमाव्यादिभरूयतन्त्रः । च्रयमप्येतत् वशित्वादि 
देतदेतुमदूपम्-- यस्मात् स्ैस्याधिपतिः, ततोऽसौ स्ैस्ये- 
शानः; यो हि यमधिष्ठाय पालयति, ख तं प्रतीष्ट एवैति 

प्रसिद्धम् , यस्माच्च सवेस्येशानः, तस्मात् सर्वस्य॒व- 
शीति । छचान्यत् स एवंभूतो हृदन्तर्जयोतिः पुरुषो 

विज्ञानमयः न साधुना शाख्लविष्ितेन कमणा भूयान्भवति, 

न वधते पूवोवस्थातः केनचिद्धर्मेण ; नो एव शालप्रतिषि- 
देन असाधुना कमणा कनीयान् अल्पतरो भवति, पूर्वाव- 
स्थातो न हीयत इयथः । किं च सर्वो हि अधिष्ठानपार- 

नादि छ्वेन् परानुप्रहपीडाकृतेन धर्माधमौख्येन युञ्यते ; 

अस्यैव तु कथं तद्भाव इत्युच्यते-- यस्मात् एष सर्वेशवरः 
सन् कमेणोऽपीशितुं मवलयेव शीलमस्य, तस्मात् न कमणा 

संबध्यते । कं च एष भूताधिपतिः ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानां 
{4 ५) मूतानामधिपतिरियुक्ताथं पदम् । एष भूतानां तेषामेव पा- 
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कथिता रक्षिता । एष सेतुः; किंविशिष्ट इत्याह- बिधरणः 

वणोश्रमादिल्यवस्थाया विधारयिता ; तदाह-- एषां भूरा- 

दीनां ब्रह्मरोकान्तानां छोकानाम् असंमेदाय असंभिन्नमया-. 

दायै; परमेश्वरेण सेतुबदविधार्य॑माणा छोकाः संभिन्नमर्यादा 

स्थुः; अतो छोकानामसंमेदाय सेतुभतोऽयं परमेश्वरः, यः 
स्वयं ज्योतिरात्मैव एवंवित् सर्व॑स्य वशी इलयादि बद्यविधा- 

याः फटमेतननिर्दिष्टम् । ‹ किंञ्योतिरयं पुरुषः ` इत्येवमादि- 

षषठप्रपाठकविदितायामेतस्यां ब्रह्मविद्यायम् एवंफायाम् 

काम्यैकदेशवजितं कृत्सं कमकाण्डं तादर्थ्येन विनियुज्यते ; 
तत् कथमित्युच्यते-- तमेतम् एवेभूतमौ पनिषदं पुरूषम् , 

वेदानुवचनेन मन्त्रत्राह्मणाध्ययनेन निलयस्वाध्यायलक्षणेन, 

विविदिषन्ति वेदितुभिच्छन्ति; के १ बाह्मणः; बराह्मणप्रहु- 

णमुपढक्षणार्थम् ; अविशिष्टो हि अधिकारः त्रयाणां वणा. 

नाम् ; अथवा कर्मकाण्डेन मन्त्रत्रा्मणेन वेदानुवचनेन चि- 

विदिषन्ति ; कथं विविदिषन्ती्युच्यते- यज्ेनेटादि ॥ 

ये पुनः मन्त्रतराह्मणछक्षणेन त्रेदानुवचनन प्रकादइयमानं 

विविदिषन्ति-इति व्याचक्षते, तेषाम् आरण्यकमाल्रमेव वेदा- 

नुबचनं स्यात्; न हि कर्मकाण्डेन पर आत्मा प्रकाश्यते; ' तं 

त्वौपनिषदम् ' इति विशोषश्रुतेः । वेदालुवचनेनेति च अवि- 
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शोषितत्वात् समस्तम्राहि इदं वचनम्; न च तदेकदेशोत्सगेः 

युक्तः । ननु ततपक्षेऽपि उपनिषद्वजेभिति एकदेशत्वं स्यत्-- 

न, आद्यन्याख्याने अविरोधात् अस्मत्पक्षे नैष दोषो भवति ; 

यदा वेदानुवचनशब्देन निलयः खाध्यायो विधीयते, तदा 

' उपनिषदपि गृहीतैवेति, वेदानुषचनशब्दार्थेकदेश न परि- 

यक्तो भवति । यज्ञादिसदपाठाच्च-- यज्ञादीनि कमीण्येव 

अनुक्रमिष्यन् वेदानुवचनशब्दं प्रयुङ्के ; तस्मात् कर्मैव वेदा- 

युवचनशब्देनोच्यत इति गम्यते ; कम दि नियस्वाध्यायः ॥ 

कथं पुनः नियस्वाध्यायादिभिः कमभि; अत्मानं वि- 

विदिषन्ति! तैव हि तामि आस्मानं प्रकाशयन्ति, यथा 

उपनिषदः-- नैष दघ्नः, कमणां विुदधिहेतुत्वात्; कमेभिः 

संस्कृता हि विहुद्धास्मानः शक्नुवन्ति आत्मानमुपनिषल्- 

काशितम् अभ्रतिबन्धेन वेदितुम् ; तथा ह्याथवेण-- ‹ विदय- 

दध खत्त्वस्ततस्तु तं पदयते निष्कं ध्यायमानः ' इति; स्यृति- 

आ : ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः ' इलयादिः । 

कथं पुनः निलयानि कमणि संस्काराथानीयवगम्यते ? ‹स 

ह वा आत्मयाजी यो वेदेदं मेऽनेनाङ्गं संस्कियत इदं मे- 

ऽनेनाङ्गमुपथीयते ' इत्यादिश्रुतेः; सर्वेषु च स्मृतिशधेषु 

कर्माणि संस्कारार्थान्येव आचक्षते ‹ अष्टाचत्वारिंशत्सस्का- 
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राः* इयादिषु । गीतासु च-- " यज्ञो दानं तपश्चैव पाव- 
नानि मनीषिणाम् । सर्वँऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकरम- 
षाः › इति । यज्ञनेति-- द्रव्ययज्ञा ज्ञानयज्ञाश्च संस्का- 

राथौः; संस्छृतस्य च बिद्ुद्धसन्त्वस्य ज्ञानोत्पत्तिरभतिवन्पेन 

भविष्यति; अतो यज्ञेन विविदिषन्ति । दानेन-- दानमपि 

पापक्षयहैतुत्वात् धरमवृद्धिहेतुत्वाच्च । तपसा, तप इति अवि- 
शेषेण कृच्छचान्द्रायणादिप्राप्तौ विरोषणम्-- अनाशकेनेति ; 
कामानशनम् अनाश्चकम् › न तु भोजननिवृ्तिः ; भोजन- 

भिवृत्तौ भ्रियत एव, न आत्मवेदनम् । वेद्ानुवचनय- 

ज्ञदानतपःशब्देन सर्वमेव निलयं कमे उपलक्ष्यते; एवं 

कास्यवजितं नित्यं कमजातं सर्व॑म् आत्मज्ञानोस्पात्त- 
द्वारेण मोक्षसाधनत्वं प्रतिपद्यते ; एवं कमेकाण्डेन अस्य 

एकवाक्यतावगतिः । एवं यथोक्तेन न्यायेन एतमेव 

आत्मान विदित्वा यथाप्रकाशितम् , युनिभेवति, मननान्भु- 

निः, योगी भवतील्य्थः ; एतमेव विदित्वा सुनि्भवति, ना- 

न्यम् । ननु अन्यवेदनेऽपि मुनित्वं स्यात्; कथमवधार्यते- 

एतमेवेति-- बाढम् › अन्यवेदनेऽपि जुनिभेवेत् ; किं तु अ 

न्यवेदने न मुनिरेव स्यात्, किं तर्हिं कम्यैपि भवेत् सः; ए- 

तं तु ओपनिषद्ं पुरुषं विदित्वा, मुनिरेव स्यात्, न तु कर्मा; 

अतः असाधारणं मुनित्वं बिवक्षितमस्येति अवधारयति- 
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एतमेवेति ; एतस्मिन्हि विदिते, केन कँ पश्येदित्येवं क्रिया- 
संभवात् मननमेव स्यात् । किं च एतमेव आत्मानं खं छो- 
कम् इच्छन्तः प्रार्थयन्तः प्रब्राजिनः प्रत्रजनक्ीटाः प्रत्रजन्ति 

प्रकर्षेण व्रजन्ति, सवौणि कर्माणि संन्यस्यन्तीय्थैः । 

‹ एतमेव छोकमिच्छन्तः' इद्यवधारणात् न बाह्यरोक- 

त्रयेप्सूनां पारित्राञ्ये अधिकार इति गम्यते; न हि गङ्गाद्वारं 

परतिपित्सुः काञ्चीदेशनिवासी पूर्वाभिघुखः प्रैति । तस्मात् 
बाह्यरोकनत्रयाथिनां पुत्रकमोपरन्रह्यवियाः साधनम् , ' पुत्र 
णायं छोको जय्यो नान्येन कर्मणा इत्यादिश्रुतेः ; अतः 

तद्थिभिः पुत्रादि साधनं प्रयाख्याय, न पारिव्राज्यं प्रतिपत्त 

युक्तम् , अतट्पाधनत्वात्पारित्राञ्यस्य । तस्मात् “ एतमेव छो- 

कमिच्छन्तः प्रब्रजन्ति * इति युक्तमवधारणम् । आत्मरोक- 

प्रापि अविद्यानिवृत्तौ स्वात्मन्यवस्थानमेव । तस्मात् आ- 

त्मानं चेत् छोकमिच्छति यः, तस्य सवैक्रियोपरम एव 
आत्मरोकसाधन मुख्यम् अन्तरङ्गम्, यथा पुच्रादिरेव 

बाह्यरोकत्रयस्य, पुत्रादिकर्मेण आत्मकं प्रति असा- 

धनत्वात् । असंभवेन च. विरुद्धत्वमवोचाम । तस्मात् 

आत्मानं डोकभिच्छन्तः प्रत्रजन्दयेव, स्वेक्रियाभ्यो नि- 

वतेरन्नेवेत्यर्थः । यथा च वबाह्यलोकत्रयाथिनः प्रतिनिय- 

तानि पुत्रादीनि साधनानि विहितानि, एवमात्मलोकाथिनः 
॥1 
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सर्वेषणानि््तिः पारित्राञ्यं ब्रह्मविदो विधीयत एव । 

कुतः पुनः ते आत्मलोकाथिनः प्रत्रजन्येषेत्युच्यते ; तत्र अ. 

ैवाद्वाक्यरूपेण हेतुं द्षयति-- एतद्ध स्म वे तत् । तदे- 
तत् पारिज्राच्ये कारणञुच्यते-- ह स्म वै किर पूर्वे अति- 

क्रान्तकाटीना विद्वांसः आत्मनज्नाः, प्रजां कमं अपरब्रह्म- 

विद्यां च; प्रजोपछृक्षितं हि त्रयमेतत् बाह्यलोकत्रयसाधनं 

निर्दिश्यते ‹ प्रजाम् ' इति । प्रजां किम् १ न कामयन्ते, पुत्रा- 

दिरोाकत्रयसाघनं न. अनुतिष्ठन्तीवयथेः । ननु अपरन्रह्यद्- 

हीनमनुतिषठन्त्येव, तद्रराद्धि उयुर्थानम्-- न अपवादात्; 

‹ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यन्नास्मनो ब्रह्म वेद् ̀  ‹ सर्य तं परादा- 
त्-- इति अपरन्रह्यदहोनमपि अपवदल्येव, अपरब्रह्मणोऽपि' 
सवेमध्यान्तभोवात्; यत्र नेन्यत्य्यति † इति च ; पूरवा- 

परबाह्यान्तरदरोनप्रतिषेधाच्च भपृत्रेमनपरमनन्तरमवाह्यभिति; 
< तत्केन कं पडयेद्धिजा नीयात् ' इति च ; तस्मात् न आत्मद - 

नज्यतिरेकेण अन्यत् व्युत्थानकार णमपेश्चते । कः पुनः तेषा- 

मभिप्राय इत्युच्यते-- कि प्रयोजनं फटं साध्यं करिष्यामः 

भजया साधनेन ; प्रजा हि बाह्यरोकसाधनं निज्ञौता; स 

च बह्मलोको नास्ति अस्माकम् आत्मव्यतिरिक्तः; सर्वै हि 
अस्माकम् भत्मभूतमेव, सवेद च वेयम् आत्मभूताः; 
अस्मा च नः आत्मखादेव न कनचित् सोधनेन उत्पाद्यः 
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आप्यः विकायै; संस्कार्यो वा । यदपि आत्मयाजिनः सं 

सकारा कर्मेति, दद्पि काथैकरणात्मदशेनविषयमेव, इदं मे 
अनेन अङ्गं संच्रियते- इति अङ्गाङ्कित्वादिश्रवणात्; न हि 

विज्ञानघनैकरसनैरन्तयेदिनः अङ्गाङ्गिसंस्कारोपधानद्रीनं 
खंभवति । तस्मत् न किंचित् प्रजादिसाधनैः करिष्यामः; 

अविदुषां हि तत् प्रजादिसाधनैः कर्तव्यं फलम् ; न हि सृग- 

कृष्णिकायसुदकपानाय तदुदकदर्छी रदृत्त इति, तत्र ॐ 

षरमात्रञरुदकाभावं परयतोऽपि भ्रबृत्तियक्ता; एव्रम् अ- 

स्माकमपि परमाथात्मरोकदङिनां प्रजादिसाधनसाभ्ये भगत् 

ष्णिका दिसमे अविद्रदशंनविषये न प्रवृत्तियुक्तेयभिभ्रायः । 

तदेतदुच्यते-- येषाम् अस्माकं परमाथेद्रिनां नः, अय- 
मात्मा अशनायादिविनियक्तः साध्वसाधुभ्यामविकार्यः अयं 
लोकः फढमभिपरेतम् ; न चास्य आत्मनः साध्यसाधनादि- 

सव संलारधमविनिदु्तस्य साधनं किंचित् एषितव्यम्; सा- 
ध्यस्य हि साधनान्वेषणा क्रियते ; असाध्यस्य साधनान्वे- 

धरणायां दि, जढबुद्धया स्थर इव तरणं कृतं स्यात् , खे 

वा शङ्कनपदान्बेषणम् । तस्मात् एतमात्मानं विदित्वा 

भ्रत्रजेयुरेव ताइषणाः, न कमं आरभेरन्नियथैः, यस्मात् 

पूव नाह्मणा प॒ विद्वांसः प्रजामकामयमानाः । के 

एवं साष्यसाधनपंज्यवहारं निन्दन्तः अबिदरद्विषयोऽय- 
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मिति कृत्वा, किं कृतवन्त इत्युच्यते-- ते ह स्म किल 

पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च रोकैषणायश्च व्युत्थायाथ भि. 
श्षाचयै चरन्तीत्यादि व्याख्यातम् ॥ 

तस्मात् आत्मानं लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति प्रबरजेयुः- 
इत्येष विधिः भथैवादेन संगच्छते; न॒हि सार्थवादख् 

अस्य लोकस्तुत्याभिञुख्यम् उपपद्यते ; प्रत्रजन्तीत्यस्यार्थवा- 
वुरूपो हि ° एतद्ध स्म ` इत्यादिरुत्तरो भ्न्थः ; अर्थवादश्चेत् , 
नाथैवादान्तरमयेश्चेत; अपेश्चत तु ‹ एतद्ध स्म' इत्याद्य्थवादं 
'प्रब्रजन्ति ' इत्येतत् । यस्मात् पूर्वे विद्वांसः प्रजादिकमभ्यो 

निब्त्ताः प्रत्रजितवन्त एव, तस्मात् अघुनातना अपि प्रवर 

जन्ति प्र्रजेयुः-- इत्येवं संबध्यमानं न रोकस्तुत्यभिमुखं 

भवितुम्ेति ; विज्ञानसमानकैकत्वोषदेश्ादिलयादिना अवो. 
चाम । बेदानुवचनादि सहपाठाञ्च ; यथा आत्मवेदनसाधनतवे- 

न विहितानां बेदानुवचनादीनां यथार्थत्वमेव, नार्थैवादत्वम् , 

तथा तैरेव सरह पठितस्य पारित्राञ्यस्य आत्मखोकपराप्निसाधन- 
सेन अथेवादत्वमयुक्तम् । फलट्विभागोपदेशाञ्च ; .“ एतमेवा- 

समानं छोकं विदित्वा ' इति अन्यस्मात् बाह्यात् छोकात् आ- 

त्मानं फछान्तरत्वेनः प्रविभजति, यथा- पूत्रेटैवायं रोको 
जय्यः नान्येन कर्मणा, कमैणा पिवृरोकः- इति । नच 

्रब्रजन्तीत्येतत् प्राप्रवत् ठोकस्तुतिपरम् , प्रधानवक्च अर्थ. 
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वाद् पेक्षम्- सङ्ृच्छतं स्यात् । तस्मात् भान्तिरेव एषा- 

ोकस्तुतिपरमिति ।` न च अनुष्ठेयेन पारित्राञ्येन स्तुतिर- 
पपद्यते ; यदि पारित्राज्यम् अनुषेयमपि सत् अन्यस्तुत्ययै 

स्यात् , दशेपूणेमासादीनामपि अनुष्ठेयानां स्तुत्यथेता स्यात् । 

न च अन्यन्न कतेग्यता एतस्माद्विषयात् निज्ञता, यत इह 

स्तुत्यर्थो भवेत्त् । यदि पुनः कचिद्धिधिः परिकल्प्येत पारि- 

त्राज्यस्य, स इहैव मुख्यः नान्यन्न संभवति । यदपि अन- 
धिङ्ृतविषये पारिव्राज्यं परिकल्प्यते, तव ॒वृक्षायारोहणा- 

द्यपि पारि्राञ्यवत् कर्प्येत, कतंव्यत्वेन अनिज्ञोतत्वावि- 

शेषात्। तस्मात् स्तुतित्वगन्धोऽपि अच्र न शक्यः कल्पयितुम् ॥ 

यदि अयमात्मा लोक इष्यते, किमथ तस्पराप्निखाधनस्वेन 

कमाण्येव न आरभेरन् , किं पारिव्राज्येन- इलयत्रोच्यते-- 

अस्य आत्मलोकस्य कमेभिरसंबन्धात् ; यमात्मानभिच्छन्तः 

प्रन्रजञयुः, सर आत्मा साधनत्वेन फरत्वेन च उत्पाद्यतवादि- 

प्रकाराणामन्यतमत्वेनापि कमभि: न संबध्यते ; तस्मात्- 

स एष नेति नेयात्मागृह्यो, न हि गृह्यते इयादिकक्षणः; 

यस्मात् एवंरुक्षण आत्मा कर्मफलसाधनासंबन्धी सवैसं- 

सारघरमेविरक्षणः अशनायाद्यतीतः अस्थूलादिधमेवान् अ- 

जोऽजरोऽमरोऽष्ृतोऽभयः सैन्धवघनवद्विज्ञाचैकरसस्वभावः 
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स्वयं ज्योतिः एक एवाद्वयः अपूर्वोऽनपरोऽनन्तरोऽबाद्यः-- 

इत्येतत् आगमतस्तकंतश्च स्थापितम् , विेषतश्चेह जनकया- 
ज्ञवल्क्य संवादे अस्मिन् ; तस्मात् एवंक्षणे आत्मनि विदिते 

आत्मत्वेन नैव कमारम्भ उपपद्यते । तस्मादात्मा निर्विशेषः । 

न हि चक्षुष्मान् पथि प्रवृत्तः अहनि कूपे कण्टके वा पतति; 
-कृत्स्नस्य च कमेफठस्य विद्याफठेऽन्त भावात् ; न च अय- 

न्नप्राप्ये वस्तुनि विद्धान् यन्नमातिष्ठति ; ‹ अक्के चेन्मधु बि. 
न्देत किमर्थं पवैतं जत् । इष्टस्यार्थस्य संप्राप्नौ को विद्धा- 

न्यन्नमाचरेत् ' ‹ सै कमौचिखं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ~ 

इति गीतासु । इहापि च एतस्यैव परमानन्दस्य ब्रह्मवि. 

-स्प्राप्यस्य अन्यानि भूतानि माल्ञ ुपजीवन्तीरयुक्तम् । अतो 

ज्रह्मविदां न कमारम्मः ॥ | 
यस्मात् सर्वेषणाविनिच्त्तः स एष नेति नेव्यात्मानमा- 

स्मत्वेनोपगम्य तद्रूयेगैव वर्तेते, तस्मात् एतम् एवंविदं नेति 

नेत्यात्मभूतम् , उ ह एव एते वक्ष्यमाणे न तरतः न प्राप्तु- 
तः-- इति युक्तमेवेति वाक्यशेषः । क ते इत्युच्यते--अतः 
अस्माननिमित्तात् शरीरधारणादिहेतोः, पापम् अपुण्यं कमं 
अकरवं छृतवानस्मि- कष्टं खु मम वृत्तम् ; अनेन पापेन 
कर्मणा अह् नरकं प्रतिपस्स्ये-- इति योऽयं पश्चात् पापं 

कमं कृतवतः-- परितापः स एनं नेति नेत्यात्मभूतं न 
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तरति ; तथा अतः कल्याणं फटविषयकामान्निमित्तात् यज्ञ- 

दानादिलक्षणं पुण्यं शोभनं कम कृतवानस्मि, अतोऽहम् 

अस्य फटं सुखसुपभोक्ष्ये देदान्तरे-- इत्येषोऽपि हषः तं न 

तरति । उभे उह एव एषः ब्रह्मवित् एते कमेणी तरति 

पुण्यपापलश्नणे । एवं ब्रह्मविदः संन्यासिन उमे अपि क- 
मणी क्षीयेते-- पूैजन्मनि कते ये ते, इह जन्मनि कते 

येतेच; अपूर्वे च न आरभ्येते। किंच नैनं कृताकृते, 
कृतं निलयानुष्ठानम् , अङ्कतं तस्यैव अद्छिया, ते अपि कृता- 

कृते एन न तपतः ; अनात्मज्ञे हि, कृतं फठद्ानेन, अकृतं 

परत्यवायोत्पादनेन) तपतः ; अयं तु ब्रह्मवित् आत्मविद्याभ्निना 

सर्वाणि कमौणि भस्मीकरोति, "यथैधांसि समिद्धोऽभ्निः 
इत्यादिस्प्रतेः ; शरीरारम्भकयोस्तु उपभोगेनैव क्षयः । अता 

ज्रह्मवित् अकमेसबन्धी ॥ 

तदेतद चायुक्तम् । एष. निलयो महि 
भा ब्राह्यणस्य न वधत क्लणा ना क 

नीयान् । तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा 
न शिष्यते कमणा, पापकेनेति । तस्मादे- 
य॑ विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः स- 
मादितो भूत्वात्मन्येवात्मानं परयति स- 
वैमात्मानं परयति नैनं पाप्मा तरति 
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सर्य पाप्मानं तराति मैनं पाप्मा तपति 
सवै पाप्मानं तपति विपापो विरजो- 
ऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भववयेष बह्मरो- 
कः सश्राडेन प्रापितोऽसीति होवाच या- 
ज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्ददामि 
मां चापि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥ 
तदेतद्रस्तु ब्राह्मणेनोक्तम् ऋचा मन्त्रेण अभ्युक्तम् प्रका- 

शितम् । एषः नेति नेत्यादिङक्षणः नित्यो महिमा ; अन्ये तु 
महिमानः कर्मकृता इत्यनित्याः ; अयं तु तद्धिरुक्षणो महिमा 

स्वाभाविकत्वान्नित्यः ब्रह्मविदः ब्राह्यणस्य त्यक्तसर्वैषणस्य । 

कृतोऽस्य निर्यत्वमिति हेतुमाह-- कर्मणा न वैते शुभलक्ष- 

णेन कृतेन बृद्धिकक्षणां विक्रियां न प्राप्रोति ; अञ्युमेन कर्मणा 
नो कनीयान् नाप्यपक्चयलक्षणां विक्रियां प्राप्नोति ; उपचयाप- 

चयहेतुभूता एव हि सवो विक्रिया इति एताभ्यां प्रतिषिध्य- 

न्ते ; अतः अविक्रियात्वात् नित्य एष महिमा । तस्मात् तस्यैव 

महिश्नः, स्यात् मवेत्, पदवित्- पदस्य वेत्ता, पद्यते गम्यते 

ज्ञायत इति मद्िश्चः स्वरूपमेव एदम् , तस्य पदस्य वेदिता । 

फ तत्पदबेदनेन स्यादि्युच्यते-- तं विदित्वा महिमानम्, .. 

न छिप्यते न संबध्यते कमणा पापकेन धर्माधर्मरुक्षणेन, 

उभयमपि पापकमेव विदुषः । यस्मादेवम् अकमेसंबन्धी 
[ 
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एष ब्राह्मणस्य महिमा नेति नेयादिङक्षणः, तस्मात् पवं- 

चित् शान्तः ब्राक्यन्द्रियग्यापारत उपश्चान्तः, तथा दान्तः 

अन्तःकरणवृष्णातो निवृत्तः, उपरतः सर्वैँषणाविनिमुक्तः 

संन्यासी, तितिक्षुः द्रद्रसद्िष्णुः, समादितः इन्द्रयान्तःक- 

रणचरनरूपाग्यावृत्त्या रेक्रयरूपेण समादितो भूत्वा ; तदे- 

तदुक्तं पुरस्तात् “बाल्यं च पाण्ड्यं च निविद्य * इति ; आ- 
त्मन्येव स्वे कायैकरणसंघाते आत्मानं प्रयक्चेतयितारं पश्य 

ति। तत्र किं तावन्मात्रं परिच्छिन्नम् ! नेत्युच्यते--सवं सम- 
स्तम् आत्मानमेव परयति, नान्यत् आत्मव्यतिरिक्त वारग्र- 

मात्रमप्यस्तीत्येवं पदचयति ; मननात् सुनिमैवति जाग्रससवप्रसुषु- 
पराख्यं स्थानत्रयं हित्वा । एवं पश्यन्तं ब्राह्मणं नैनं पाप्मा पु- 

ण्यपापलक्षणः तरति, न प्राञ्नोति ; अयं तु ब्रह्मवित् सर्वं पा- 

प्मानं तरति आत्मभावेनैव व्याप्नोति अतिक्रामति । नैनं पा- 
प्मा छताद्तङक्षणः तपति इष्टफशङ्प्रयवायोत्पादनाभ्याम् ; 

सर्वं पाप्मानम् अयं तपति ब्रह्मवित् सवौत्मदशेनवह्निना भस्मी- 

करोति । सर एष एवंवित् विपापः विगत्तधमांघमेः; बषिरजः 

विगतरजः, रजः कामः, विमतकामः, अविचिकित्खः छिन्न- 

संशयः, अहमस्मि स्वात्मा परंब्रह्मेति ` निश्चितमतिः ब्राह्मणो 

भवति-- अयं तु एर्वभुतः एतस्यामवस्थायां -युख्यो नाद्- 

भ्रागेतस्मात् ब्रह्मस्वरूपावस्थानात् गौणमस्य जाद्षण्यम् ! | 

8, 8. ए. 11. 20 
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एष जद्यरोकः-- बह्यैव छोको ब्रह्मरोकः मुख्यो निरुपच- 
रितः सवौत्मभावलक्षणः, हे सम्राट् । एनं ब्रह्मरोकं परि. 
प्रापितोऽसि अभयं नेति नेयादिलक्षणम्-- इति होवाच 
याज्ञवल्क्यः । एवं ब्रह्मभूतो जनकः याज्ञवल्क्येन ब्रह्मभा- 

वमापादितः प्रयाह-- सोऽहं त्वया ब्रह्मभावमापादितः 

सन् भगवते तुभ्यम् विदेहान् देशान् मम राञ्यं समस्तं 

ददामि, मां च सह विदेहैः दास्याय दासकर्मणे- ददामीति 

च-शच्दात्संबध्यते"। परिखमापिता जह्यविद्या सह संन्यासेन 

साङ्गा सेतिकरल्यताका ; परिसमाप्नः परमपुरुषाथैः; एता. 

वत् पुरुषेण कर्तव्यम् , एषा निष्ठा, एषा परा गतिः, एत. 

जिःश्रेयसम् , एतल्राप्य कृतद्कलयो ब्राह्मणो भवति, एतत् 

सवेवेदानुशषासनमिति ॥ | 
सवा एष महानज आात्मान्नादो वसु- 

दानो विन्दते वसु य एव वेद् ॥ २४ ॥ 
योऽय जनकयाज्ञवस्क्याख्यायिकायां व्याख्यात आत्मा 

ख वै एषः महान् अजः आत्मा अन्नादः सर्वभूतस्थः सवौ. 
न्नानामत्ता, वसुदानः- वसु धनं सर्वेभराणिकमेफल्म्- तस्य 
दाता, प्राणिनां यथाकमं फेन योजयितेयथैः ; तमेतम् अ- 
जमन्नाद् वसुदानमात्मानम् अन्नादवसुदानरुणाभ्यां युक्तम् 

यो वेद, खः सर्व॑भूतेष्वात्मभूतः अन्नमत्ति, विन्दते च वसु 
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सर्वं कमैफल्जातं छभते सबौत्मत्वादेव, य एवं यथोक्तं बेद् । 

अथवा दृष्टफङार्थिभिरपि पंगुण उपास्यः; तेन अन्नादः 

वसोश्व छब्धा, दृष्टेनैव फलेन अन्नातृतवेन गोशादिना च 

अस्य योगो मवतीलयथैः ॥ | 

स वा एष महानज आत्माजरोऽमरो- ` 

ऽसतोऽभयो ब्रह्माभयं वे ब्रह्माभय५ हि 
वे ब्रह्म भवति य एव वेद् ॥ २५ ॥ 

इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥ 
इदानीं समस्तस्यैव आरण्यकस्य योऽथ उक्तः, स सखु- 

चिल अस्यां कण्डिकायां निर्दिश्यते, एतावान्समस्तारण्य- 

काथं इति । ख वा एष महानज आत्मा अजरः न जीयेत 

इति, न विपरिणमत इलयथेः ; अमरः- यस्माच्च अजरः 

तस्मात् अमरः, न भ्रियत इयमरः ; यों हि जायते जीयते 

च, स विनयति भ्रियते वा ; अयं तु अजत्वात् अजरत्वा्च 

अविनाशी यतः, अत एव अमृतः । यस्मात् जनिप्रश्ृतिभिः 

त्रिभि मौबनिकरिः बजजितः, तस्मात् इतरैरपि भावविकारे- 

खिभि; तत्रश्च कामकर्ममोहादिभिशे्युरूपैवैजित इले तत् । 

अभयः अठ एव ; यस्माच्च एवं पूर्वोक्तविश्ेषणः, तस्माद्भय- 

वाजितः ; भयं च हि नाम अविदयाकारेम् ; तत्कायंप्रतिषेधेन 
# 
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भाविकारप्रतिषेधेन च अविध्चायाः प्रतिषेधः सिद्धो बेदित- 

व्यः ।.अभय आत्मा एवंगुणविशिष्टः किमसौ ? ब्रह्म परिवृढ 
निरतिशयं महदियथेः । अभयं वै ब्रह्म ; प्रसिद्धमेतत् छोके 
-- अभयं ब्रह्मेति । तस्माद्ुक्तम् एवेगुणविशिष्ट आत्मां त्र- 
हयेति। य एवं यथोक्तमात्मानमभयं ब्रह्म वेद्, सः अभयं दि 
तै ब्रह्म भवति । एष सवैस्या उपनिषदः संक्षिप्रोऽथ उक्तः | 
एतस्थैवार्थख सस्यक्प्रबोधाय उत्पत्तिस्थितिप्रख्यादिकल्पना 
क्रियाक्रारकफङाध्यारोपणा च आत्मनि कृता ; तदपोहेन च 

नेति नेतीलयध्यारोपितविश्ेषापनयद्वारेण पुनः तत्त्वमावेदि- 

तम् । यथा एकप्रश्चयापरा्धंसंख्यास्वरूपपरिज्ञानाय रेखा- 
ध्यारोपणं छृत्वा- एकेयं रेा, दशेयम् , शतेयम् , सहसे 

यम्- इति प्राहयति, अवगमयति संह्यास्वरूपं केवलम् , न 
तु संख्याया रेखात्मसमेव ; यथा च अकारादीन्यक्षराणि वि~ 

जिम्राहयिषुः पत्रमषीरेखादिसंयोगोपायमास्थाय वणौनां सत~ 
स्वमावेदयति, न पत्नमष्याद्यात्मतामक्षराणां प्राहयति--तथा 
चेह . उत्पत्त्या्नेकोपायमास्थाय एकं जद्यतत्ततमवेदितम् , 

पुनः वत्कर्पितोपायजनितविज्ेषपरिश्ोधनार्थ नेति नेतीति 

तन्त्वोपसखंहारः कृतः । तदुपसंहृतं पुनः परिशुद्धं केवठमेव. 

सफ़र ज्ञानम् अन्तेऽस्यां कण्डिकायामिति ॥ 

इति चठुथाध्यायस्य चतुथं ब्राह्मणम् ॥ ¦ . 



पथमं ब्राह्यणम् ॥ 
--ई$- 

आगमप्रधानेन मधुकाण्डेन ब्रह्मतत्त्वं निधौरितम् । पुनः 

तस्येव उपपनत्तिप्रधानेन याज्ञवस्कीयेन काण्डेन पक्चप्रतिपश्च- 

प्रिप्रह कृत्वा विगृह्यवादेन विचारितम् । रिष्याचायेसंबन्धेन 

च षष्ठि प्रभ्प्रतिवचनन्यायेन सविस्तरं . बिचार्योपसंहृतम् । 

अथेदानीं निगमनस्थानीयं मत्रेयीतराह्मणमारभ्यते; अयं च 

न्यायः वाक्यकोविदैः परिगृहीतः- ! हेत्वपदेशास्रतिज्ञायाः 

पुनवैचनं निगमनम् ' इति । अथवा आगमप्रधानेन मधुका- 

ण्डेन यत् अमृतत्वसाधनं ससंन्याखमासमज्ञानमभिरितम् › 

तदेव तरेणापि अमृतत्वसाधनं खसंन्यासमात्मज्ञानमधि- 

गम्यते; त्कैप्रधानं हि याज्ञवल्कीयं काण्डम् ; तस्मत् खा 

ख्तकौभ्यां निधचितमेतत्-- यदेतत् आत्मज्ञानं सखन्यासम् 

अगृतत्वसाधनमिति ; तस्मात् शाखशरद्धावद्धिः अमृतत्वभरति 

पित्सुभिः एतत् प्रतिपत्तव्यमिति ; आगमोपपत्तिभ्या द् नि- 

श्ितोऽ्ैः श्रद्धेयो मवति अन्यभिचारादिति । अक्षराणां ठु 

चतुर्थे यथा व्यार्यातोऽथेः, तथा प्रतिपत्तन्योऽत्रापि ; या- 

न्यक्षराणि अग्यास्यातानि तानि व्याख्यास्यामः ॥ 
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अथ ह याज्ञवल्क्यस्य ढे भार्ये वभूव- 
तुर्मत्ेयी च. काल्यायनी च तयोह मैत्रेयी 
ब्रह्मवादिनी बभूव खीपज्ञेव तिं का- 
लयायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यदृत्तसुपा- 
करिष्यन् ॥ १ ॥ | 
अथेति हैतूपदेश्षानन्त्प्रदशषेनाथः । हैतुप्रधानानि हि 

वाक्यानि अतीतानि । तदनन्तरम् आगमप्रधानेन भ्ररिज्ञा- 

तोऽथैः निगम्यते मेत्रेयीना्चणेन । ह-राब्दः बृत्तावद्योत्तकः । 

याज्ञवल्क्यस्य ऋषेः किल दवे माये पल््यौ बभूवतुः अस्ताम्- 
्ैत्ेयी च नामत एका, अपरा कालायनी ` नामतः । तयो- 

` भर्यैयोः मैत्रेयी ह किल ब्रह्मवादिनी ब्रह्मवद्नीङा बभूव 
आसीत् ; ् ञीप्रज्ञा- खियां या उचिता सा स्ीप्रज्ञा- सैव 

यस्याः प्रज्ञा गृहप्रयोजनान्वेषणाटक्षणा, सा खीप्रैव तर्हि 

तस्मिन्काले आसीत् कालयायनी । अथ एवं सति ह किल 

याज्ञवस्क्यः अन्यत् पूरवस्माद्राईैस्थ्यरक्षणीदुत्तात् पारित्रा- 

न्यलक्षणं दृत्तम् उपाकरिष्यन् उपाचिकीषुः सन् ॥ 

मैन्रेथीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रत्र 
जिष्यन्वा अरेऽहमस्मात्य्थानादस्मि हन्त 
तेऽनया काल्यायन्यान्तं करवाणीति ॥ २॥ ` 
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हे मेत्रेयीति व्येष्ठां भायौमामन्त्रयामास ; आमन्त्रय चो- 
वाच ह-- प्रव्रजिष्यन् पारिव्राज्यं करिष्यन् तै भरे सैत्रेयि 
अस्मात् स्थानात् गाहैस्थ्यात् अहम् अस्मि भवामि । मैत्रेयि 
अनुजानीहि माम् ; हन्त इच्छसि यदि, ते अनया काला- 
यन्या अन्तम् कराणि- इयादि व्याख्यातम् ॥ 

सा होवाच मेत्रयी यन्चु म इयं भगोः 
सवो पृथिवी विन्तेन पूणा स्यात्लां न्वहं 
तेनाख्ताहो३ नेति नेति होवाच यान्ञव- 
ल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव 
ते जीवित स्थादश्ृतत्वख तु नाशास्ति 
वित्तेनेति ॥ ३ ॥ 

सा होवाच मेत्रेयी येनाहं नाता 
स्यां किमहं तेन कुयी यदेव भगवान्वेद् 
तदेव मे ब्रूहीति ॥४॥ 
सा एवमुक्ता वाच मेत्रेयी-- सर्वेयं परथिवी वित्तेन 

पूणा स्यात्, लु किम् स्याम्, किमहं वित्तसाभ्येन कर्मेणा 
अग्रता, आहो न स्यामिति । नेति होवाच याज्ञवस्क्य 

इत्यादि समानमन्यत् ॥ 

, स होवाच याज्ञवल्क्यः पिया वै खलु 
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` नो भवती सती पियमब्रधद्धन्त तर्हिं भ. 
वल्येतद्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु 
मे निदिध्यासस्वेति ॥ ५९॥. | 
सः ह उवाच-- प्रियैव पू्ब खलु नः अस्मभ्यम् 

भवती, भवन्ती सती, प्रियमेव अब्रृधत् वधितवती निधौ 
रितवती असि ; अतः वुष्टोऽदम्; हन्त इच्छसि चेत् अमू- 
तत्वसाधनं ज्ञातुम् , हे भवति, ते तुभ्यं तत् अगरतत्वसाधनं 
व्याख्यास्यामि ॥ " 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय 
पतिः परियो मवल्यात्मनस्तु कामाय पतिः 
प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामा 
य जाया परिया भवल्यात्मनस्तु कामाय 
जाया पिया मवति। न वा अरे पुत्राणां 
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्दयात्मनस्तु का- 
माय पुत्राः परिया भवन्ति । न वाअरे वि- 
त्स्य कामाय वित्त पियं भवत्यात्मनस्तु 

कामाय वित्तं पियं -मवति। नवा अरे 
प्नं कामाय पावः पिया भवन्लयात्म- 
नस्तु कामाय परावः भिया मवन्ति। न 
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` वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्य पियं भव- 
त्यात्मनस्तु कामाय जह्य प्रियं भवति । 
न वा अरे क्षघ्रस्य कामाय क्षत्रं पियं म- 
वत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं परियं भवति । 
न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः पिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया 
भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः पि- 
या भवन्ति । न वा अरे वेदानां कामाय 
वेदाः परिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वे- 
दाः परिया भर्न्ति। नवा अरे भूतानां 
कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मन- 
स्तु कामाय भूतानि प्रियाणि „भवन्ति । 
न वाअरे सवेस्य कामाय सवं पियं भ- 
वल्यात्मनस्तु कामाय सर्व पियं रवति । 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रातव्यो मन्त- 
उयो निदिध्यासितव्यो मेन्रेय्यात्मनि ख- 
ल्वरे ष्टे श्चुते मते विज्ञात इद् स्व वि. 
दितम् ॥ ६॥ 
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आत्मनि खलु अरे सत्रेयि दृष्टे; कथं इष्ट आत्मनीति, 
उच्यते-- पूर्व॑म् अचायोगमाभ्यां शरुते, पुनः तकैणोपपत््या 
मते विचारिते, श्रवणं तु .आगसमात्रेण, मते उपपत्त्या, 
पश्चात् विज्ञाते- एवमेतत् नान्यथेति निधौरिते; फं भव- 

तीत्युच्यते- इदं विदितं भवति ; इदं स्वमिति यत् आत्म, 
नोऽन्यत्, आत्मव्यतिरेकेण मावात् ॥ 

ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यन्नात्मनो ब्रह्म 
वेद् क्षन्चं तं परादाद्योऽन्य्नात्मनः क्ष्रं 

वेद् लोकास्तं परादुर्योऽन्धत्रात्मनो लो. 
कान्वेद् देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो दे- 
वान्वेद् वेदास्तं परादुयोंऽन्यवात्मनो वे 
दान्वेद् भ्रूतानि तं परादुयोऽन्यच्रात्मनो 
भूतानि वेद् सर्व तं परादाथोऽन्यत्रात्म- 
नः स वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे 
देवा इमे वेदा इमानि भूतानीद् ̂  स्च 
यदयमात्मा ॥ ७॥ 

स यथा दुन्दु भदेन्यमानस्य न बाद्या- 
ञ्छब्दाञ्छक्लुयाद्भहणाय दुन्दु मेस्तु ग्रद- 
णेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शाब्दो गहीतः ॥ 



#। #। 
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स यथा राङ्खस्य ध्मायमानस्य न ` 
बाद्याञ्छब्दाञ्छक्लुयाङ्हणाय शङ्खस्य 
तु ग्रहणेन चाङ्खध्मस्य वा राब्दो गृहीतः॥ 

स यथा वीणाये वाद्यमानायै न बा- 
चाज्छब्दाञ्छक्नुयाद्रहणाय वीणायै तु 
ग्रहणेन वीणावादस्य वा शाब्दो गृहीतः॥ 

तम् अयथाथेद्शिनं परादात् पराङ्क्यात् , कैवस्या संब - 

न्धिनं कर्यात्- अयमनात्मस्वरूपेण मां पश्यतीदयपराधा- 

दिति भावः ॥ 

स यथार्रेधाप्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा 
विनिखरन्त्येव वा अरेऽस्य महतो भू 
तस्य॒ निन्वसितमेतद्यटग्वेदो यजुर्वेदः 

खामवेदोऽथवाद्चिरस इतिहासः पुराणं 
विव्या उपनिषदः शछोकाः सुत्राण्यलुव्या- 
ख्यानानि व्याख्यानानीष्ट हुतमादितं 
पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सवी- 
णिच भूतान्यस्येवैतानि सर्वाणि निश्व- 
सितानि ॥ ११॥ 

स यथा सबौसामपा< समुद्र॒ एकाय- 
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` नमेव ९ सवषा ५ स्पद्छीनां त्वगेकायनमे- 
व< सर्येषां गन्धानां नासिके एकायनः 
मेव < सर्वषां ९ रसानां जिहंकायनमेव 
सर्वेषां ५ रूपाणां चक्षुरेकायनमेव « सवे- 

षार चाब्दाना९ ओच्रमेकायनमेव« सर्वे. 

घा संकल्पानां मन एकायनमेव\^ स- 
वीसां विव्याना हृद्यमेकायनमेव ९ स- 
वेषां कर्मणा ` हस्तावेकायनमेव ९ सर्व- 
षामानन्दानासुपस्थ एकायनमेव\ सवे 

घां विसगौणां पायुरेकायनमेव < सर्वेषा- 
मध्वनां पाद्वेकायनमेव सर्वेषां बेदा- 
नां वागेकायनम् ॥ १२॥ 
चतुथे श्ब्दनिश्वासेनैव ठोकादर्थनिश्वासः सामथ्यौत् 

उक्तो भवतीति प्रथक् नोक्तः । इद तु सवंशाखाथोपसंहार 
इति कृत्वा अथैभ्राप्रोऽप्यर्थः स्पष्ठीकतव्य इति प्रथगुच्यते ॥ 

स॒ यथा सैन्धवचनोऽनन्तरोऽवबाद्यः 
कुत्सो रसचघन एवेवं वा अरेऽयमात्मान 

न्तरोऽबाद्यः कुत्सः प्रज्ञानघन एवेतेभ्यो 
भूतेभ्यः सञुत्थाय तान्येवाजुविनदयति. 

(म 
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न पल्य संज्ञास्तीव्यरे ब्रवीमीति होवाच ` 
याज्ञवल्क्यः ॥ १३ ॥ 

सरवेकायंग्रख्ये विद्यानिमित्ते, सैन्धवघनवत् अनन्तरः 
अबह्यः कृत्सः प्रज्ञानघन एक आत्मा अवतिष्ठते; पूर्व॑तु 
भूतमात्रासंसगविशेषात् छञ्धविशेषविज्ञानः सन्; तस्मिन् 

प्रविलापिते विद्यया बिेषविज्ञाने तन्निमित्ते च मूतसंसरगे 
न प्रेय संज्ञा अस्ति-- इयेवं याज्ञवल्क्यनोक्ता ॥ 

सा होवाच मैच्रय्यन्नेव मो भगवान्मो- 
हान्तमापीपिपिन्न वा अहमिमं विजाना- 
मीति सहोवाच न वा अरेऽहं मोह ब्र 

वीम्थविनारी, वा अररेऽयमात्मानुच्कि- 
सिधमो ॥ १४ ॥ 
सरा होवाच-- अत्रैव मा भगवान् एतस्मिन्नेव वस्तुनि 

प्रज्ञानघन एव, न प्रेय संज्ञास्तीति, मोहान्तं मोहमध्यम् , 

आपीपिपत् आपीपदत् अवगमितवानलि, संसोदितवान- 

सील: ; अतः न वा अहम् इममात्मानम् उक्तङक्षणं वि- 

जानामि विवेकत इति । स हावाच-- नाहं मोहं वीमि, 
अविनाशी बा अरेऽयमात्मा यतः ; विननं शीठमस्येति वि- 

नाशी, न विनाक्षी अविनाक्षी, विनाशाशब्देन विक्रिया, ज- 
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विनाशीति अविक्रिय आत्मेयथः ; अरे मैत्रेयि, अयमात्मा 
प्रकत: अनु च्छित्तिधमां ; उच्छित्तिरुच्छेदः, उच्छेदः अन्तः 
विनाशः, उच्छित्तिः धमः अस्य इति उच्छित्तिधर्मा, न उ- 
च्छित्तिवमां अलुच्छित्तिधमी, नापि विक्रियाढक्षणः, नाप्यु- 
च्छेदरुक्षणः विनाक्षः अस्य विद्यत इयर्थः ॥ 

यच्र हि दैतमिव भवति तदितर इत- 
र पडयति तदितर इतरं जिघति तदित 
र इतर ५ रसयते तदितर इतरमभिवद्- 
ति तदितर इतरः« श्रुणोति तदितर इत- 
रं मनुते तदितर इतर. स्णदाति तदि- 
तर इतरं विजानाति यच्र त्वस्य स- 

` बैमात्मेवाभूत्तत्केन कं पद्येत्तत्केन कं 
जिधरत्तत्केन क रसयेत्तत्केन कमभिव- 
देत्तत्केन कर श्ुणुथात्तत्केन कं मन्वीत 
तत्केन क स्पृशेत्तत्केन कं विजानीया- 
द्यनेद्\ स्व विजानाति तं केन विजानी. 
यात्स एष नेति नेव्यात्मागृद्यो न गद्यते 
ऽशीर्यो न हि शीयतेऽसङ्खो न हि सञ्य- 
तेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञाता- 
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रमरे केन विजानीयादित्युक्तानुशासना- ` 
सि सैतेय्येतावदरे खल्वमृतत्वमिति हो- 
क्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥ 

इति पश्चमं ब्राह्मणम् ॥ 

“ चतुष्वैपि प्रपाठकेष्चु एक आत्मा तुल्यो निधौरितः परं 
जह्य ; उपाय विरोषस्तु तस्याधिगमे अन्यश्चान्यश्च ; उपेयस्तु स 

एव आसना, यः चतुर्थे-‹ अथात आदेश्चो नेति नेति ' इति नि- 

दिष्टः; स एव पश्चमे प्राणपणेोपन्यासेन शाकल्ययाज्ञवस्क्य- 

संवादे निधोरितः, पुनः पच्चमसमापतौ, पुनजेनकयाज्ञवल्क्य- 
संवादे, पुनः इह उपनिषत्समाप्नौ । चतुणामपि प्रषाठकानाम् 

एतदात्मनिष्ठता, नान्योऽन्तराटे कश्चिदपि विवश्षितोऽथः-- 

इत्येततस्परदशनाय अन्ते उपसंहारः-स एष नेति नेयादिः। य- 

स्मात् प्रकारक्षतेनापि निरूप्यमाणे तत्त्वे, नेति नेलासनैव नि- 

छा, न अन्या उपलभ्यते तकण वा आगमेन वा; तस्मात् 

एतदेवागृतत्व साधनम् , यदेतत् नेति नेदात्मपरिज्ञानं सरवै- 

संन्यासश्च इयेतमथंमुपसंजिहीषन्नाह-- एतावत् एतावन्मा- 

त्रम् यदेतत् नेति नेलयतात्मदश्चनम् ; इदं च अन्यसहका- 

रिकारणनिरपेक्षमेव अरे मैत्रेयि अगरतत्वसाधनम् । यत्पर 

वयसि-- यदेव भगवान्वेद तदेव मे रुह्यमृतत्वखाघन- 
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भिति, तत् एतावदेवेति विज्ञेयं त्वया-- इति ह एवं किङ 
` अमृतत्वसाधनमात्मज्ञानं प्रियच भार्यायै उक्त्वा याज्ञव- 
ल्क्यः-- किं कृतवान् ! यपू प्रतिज्ञातम् ' भव्रजिष्यन्न- 
स्मि" इति, तच्चकार, विजहार प्रबजितवानित्य्थः । परि. 

समाप्ता तरह्मनिधा संन्यास्पथवसाना । एतावान् दपदेश्चः, 

एतत् वेदानुशासनम् , एषा परमनिष्ठा, एष पुरुषाथकतै- 
ज्यतान्त इति ॥ 

इदानीं विचायते, शाश्लाथेविवेकभ्रतिपत्तये । यत आङ्कु- 

कानि हि वाक्यानि दृशयन्ते-- “ यावल्नीवममनिहोतं जुहू- 

यात् ¦ यावल्नीवं ददहौपूणैमासाभ्यां यजेत ' ‹ कुमनेबेह क- 
माणि जिजीविषेच्छतं समाः ` ‹ एतद्े जरामर्य॑सत्रं यद्- 

भरिहोत्रम् ̀  इलयादीनि पेकाश्रस्यज्ञापकानि ; अन्यानि च 

आश्रमान्तरभतिपाद्कानि वाक्यानि “ विदित्वा व्युत्थाय प्र 

जन्ति" । ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेदरहाद्वनी मूत्वा प्रवर 
जेत्" ‹ यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव र्रजटहाद्रा वनाद्वा" 
इति, ' द्वावेव पन्थानावनुनिष्कान्ततरौ मवतः, क्रियापथश्नैव 
पुरस्तात्संन्यासश्च, तयोः संन्यास एवातिरेचयति इति, “न 
कमेणा न प्रजया धनेन लय गेनैकेऽमृतत्वमान्युः ' इत्यादीनि । 
तथा स्मृतयश्च --“ब्रह्मचर्यवान्परत्रजति ' ‹ अविशीर्णव्रह्मचर्थो 
यभिच्छेत्तमावसेत् ` ‹तस्याश्रमविकल्पमेके तरुते" ; तथा 
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° वेदानघीलय ब्रह्मचर्येण पुत्रपौत्रानिच्छेतयावनार्थं पितृणाम् । 

अप्ीनाधाय विधिव्ेष्टयज्ञो वनं प्रविश्याथ जुनिदभूषत् ̀  । 
° प्राजापल्यां निरूप्येष्टिं सर्वैवेदसरदक्षिणाम् । भआत्मन्यम्री- 
न्समारोप्य ब्राह्मणः प्रतरजद्रहात् ' इत्याद्याः । एवं व्युत्था- 

नविकट्पक्रमययेषटाश्रमप्रतिपत्तिपरत्िपादकानि हि श्रतिस्मृति- 

बाक्यानि शतश उपरभ्यन्त इतरेतरविरद्धानि । आचारश्च 

तद्विदाम् । विप्रतिपत्तिश्च शाल्ञाथेप्रतिपत्तृणां बहुविदामपि । 

अतो न शक्यते शाखार्थो मन्दबुद्धिभिविवेकेन प्रतिपत्तुम् । 
परिनिष्ठितश्चाङ्न्यायज्युद्धिभिरेव हि एषां वाक्यानां विषय- 

विभागः ज्ञक्यते अवधारयितुम् । तस्मात् एषां विषयविभा- 

गज्ञापनाय यथाबुद्धिखामथ्य विचारयिष्यामः ॥ 

यावल्जीवश्रुलादिवाक्यानामन्याथां संभवात् क्रियवसरान 
एवे वेदार्थः; ‹तं यज्ञपात्रैवंहन्तिः इलययन्दयकर्मश्रवणात् ; 

जरामर्यश्रवणाञ्च; लिङ्गञ्च ' भस्मान्तं शरीरम् ` इति; न 

हि पारिव्राज्यपक्षे भस्मान्तता शरीरस्य ख्यात् । स्परतिश्च-- 

‹ निषेकादिषमशानान्तो मन्तरैयस्योदितो विधिः । तस्य ह्या 

सखेऽधिकारो ऽस्मिरज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ` इति; सख- 

मन्त्रकं हि यत्कर्म वेदेन इह विधीयते, तस्य इमश्चानान्वतां 
€ प्रदर्शनाः अल भ 

दशयति स्मृतिः ; अधिकाराभावभ्रदशेनाच्- अलन्तमेव 
8. ८. ए. 7. 21 
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श्रयधिकारामावः अकर्मिणो गम्यते । अगन्युद्धासनापवा- 

दाच्च, "वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्वासयते' इति । 

नयु व्युत्थानादिविधानात् वैकरिपकं क्रियावसानत्वं वेदा- 

थस्य -- न, अन्यार्थत्वात् व्युस्थानादिश्र॒तीनाम् ; ८ याव. 
ज्मीवमभ्निहोत्रं जुहोति ` ‹ यावज्जीवं दरोपृणंमासाभ्यां यजेत? 
इयवमादीनां श्रतीनां जीवनमात्रनिमित्तत्वात् यदा न श- 

क्यते अन्याथेता कल्पयितुम् , तदा बव्युत्थानादिवाक्यानां 

कर्मानधिकृतविषयत्वसंभवात् ; ‹ कुर्वन्नेवेह कमाणि जिजी- 

विषेच्छतं समाः ` इति च मन्त्रवणात्, जरया वा द्येवा- 

स्मान्मुच्यते मृत्युना वा~ इति च जरासूत्युभ्यामन्यत्र कमै- 

वियोगच्छद्रासंमवात् कर्मिणां इमलानान्तत्वं न वैकल्पि- 

कम् ; काणङ्कब्जादयोऽपि क्मण्यनधिकृता अनुभ्ाह्या एव 

्रयेति व्युत्थानाद्याश्रमान्तरविधानं नानुपपन्नम् । पारित्रा- 

उगक्रमविधानस्य अनवकाशत्वमिति चेत्, न, विश्वजित्स- 

वैमेधयोः यावज्ञीवविभ्यपवादत्वात् ; यावल्लीवाभ्निहोत्रादिवि- 

धेः विश्चजित्सवेमेधयोरेव अपवाद्ः, तत्र च कमप्रतिपत्ति- 

संभवः-- ' ्रह्मचयै समाप्य गृही भवेटूहाद्रनी भूत्वा प्रत्र 

जेत् ' इति । विरोधानुपपत्तेः; न हि एवविषयत्वे पारि- 

वराज्यक्रमविधानत्राक्यस्य, कधिद्धिरोधः कमप्रतिपत्तेः ; अ- 
+ 
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न्यविषयपरिकस्पनायां तु यावल्जीवविधानश्रुतिः स्वविषया- 

स्सकोचिता खात; कमप्रतिपत्तस्तु बिश्वजित्सवैमेधविषय- 
त्वात् न कथिद्भाधः ॥ 

न, आत्मज्ञानस्य असृतत्वहेतुस्वाभ्युपगमात् । यत्तावत् 

‹ अस्मेलेवोपासीत ' इत्यारभ्य स एष नेति नेत्येतदन्तेन 

्रन्थेन यदुपसंहृतम् आत्मज्ञानम्, तत्त॒ भमुतत्वसाधन- 

मभित्यभ्युपगतं मवता; तन्न एताबदेन्रामृतत्वलाधनम् अ- 

न्यनिरपेक्षमिलेतत् न मृष्यते । तब्ल॒ भवन्तं प्रच्छाभि 

किमथेमात्मज्ञाने मषेयति भवानिति । श्णु तत्र कारणम्-- 

यथा स्वर्गकामस्य खर्गप्राप्त्युपायमजानतः अश्मिहोत्रादि स्व- 

मैप्राप्निसाधनं ज्ञापयति, तथा इहाप्यमृतत्वप्रतिपित्सोः अमृ- 

तत्वप्राप्त्युपायम जानतः ‹ यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रहि ' 

इत्येव माका्कितम् अयृतत्वसाधनम् ‹ एतावदरे ' इेवमादौ 

वेदेन ज्ञाप्यत इति । एवं तर्हि, यथा ज्ञापितमग्निहोला- 

दि, स्वगैसाधन्मभ्युपगम्यते, तथा इहापि आत्मज्ञानम्- 

यथा ज्ञाप्यते तथाभूतमेव अमतत्वसाधनमात्मज्ञानमभ्यु- 

पगन्तुं युक्तम्; तुर्यमप्रामाण्यादुमयत्र । यद्येवं किं 

स्यात्! सर्वकमेहेतूपमदेकत्वादात्मज्ञानस्य विद्योद्धवे कमे- 

निवृत्तिः स्यात्; द्ाराभ्निसंबद्धानां तावत् अभ्निहोत्रादिक- 
1 न 
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मणां मेदबुद्धिविषयसंप्रदानकारकसाभ्यत्वम् ; अन्यबुद्धि- 

परिच्छेद्यां हि अन्यादिदेवतां संप्रदानकारकभूतामन्तरेण, 

न हि तत्कमे निवैत्थेते; यया हि संप्रदानकारकबुद्धथा 

संप्रदानकारकं कमेसाधनत्वेनोपदिदयते, सा इह विद्यया 

निवल्यते-- “ अन्योऽसरावन्योऽहमस्मीति न स वेद् 
° देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद ' ' मृल्योः स सृलयु- 

माप्नोति य इह नानेव पश्यति ' ‹ एकेवानुद्रटव्यं सर्वमा- 

त्मानं पश्यति ' इत्यादिश्रतिभ्यः । न च देशकारनिमित्ता- 
दयपेक्षत्वम् , व्यवस्थितात्मवस्तुविषयत्वात् आत्मज्ञानस्य । 

क्रियायास्तु पुरुषतन्तरत्वात् स्यात् देशकारनिभित्ता्येक्ष- 

त्वम् ; ज्ञान तु वस्तुतन्त्रत्वात् न देशकारनिमित्तादि अपे- 

क्षते ; यथा अभ्रिः उष्णः, आकाश्चः अमूतैः- इति, तथा 
आत्मविज्ञानमपि । नलु एवं सति प्रमाणभूतस्य कमेविधेः 
निरोधः स्यात्; न च तुल्यप्रमाणयोः इतरेतरनिरोधो 

युक्तः-- न, स्वामाविकमेदजुद्धिमात्ननिरोषकत्वात् ; नन्हि 

विभ्यन्तरनिरोघकम् आत्मज्ञानम्.) स्वाभाविकमेदनुद्धिमात्रं 

निरुणद्धि । तथापि हेत्वपहारात् कर्माजुपपत्तेः विधिनिरोध 

एव स्यादिति चेत्-- न, कामप्रतिषेधात् ̀  काम्यम्रवत्तिनि- ` 

रोरधवत् अदोषात् ; यथा ‹ ख्रगेकामो यजेत ' इति स्वगै- 
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साधने यागे प्रत्तस्य कामप्रतिषेधविधेः कामे विहते का- 
म्ययागानुष्टानप्रद्त्ति; निरुध्यते; न च एतावता काम्यवि- 

धििरुद्धो भवति । कामभ्रतिषेधविधिना काम्यविधेः अन- 

थेकत्वज्ञानात् प्र्त्यनुपपत्तेः निरुद्ध एव स्यादिति ेत्-- 
अवतु एवं क्मविधिनिरोधोऽपि । यथा कामध्रतिषेषे काम्य- 
विधेः, एवं प्रामाण्यानुपपत्तिरिति चेत्-- अनयु्ठेयत्वे अनु- 

छातुरभावात् अनुष्ठानविध्यानथेक्यात् अप्रामाण्यमेच कम 
विधीनामिति चेत्--न). प्रागात्मज्ञानात् प्रवृच्युपपत्तेः; स्वा. 

भाविकस्य क्रियाकारकफरभेदविज्ञानस्य प्रागात्मन्ञानात् कमे- 

हेतुत्वुपपद्यत एव; यथा कामविषये ` दोषविज्ञानोत्ततेः 

भाक् काम्यकमेप्रृचिेतुत्वं स्यादेव स्वगाद्च्छायाः स्वा- 

भाविक्याः, तद्त् । तथा सति अनथाौर्थो वेद इति 
चेत्-- न, अथीनथयोः . अभिप्रायवन्त्रत्वात्; मोश्षमेके 

बजेयित्वा अन्धस्याविद्या विषयत्वात् ; पुरुषाभिभ्रायतन्त्रौ हि 
अथानर्थौ, मरणाविकाम्येष्ठिदश्नात् । तस्मात् यावदात्मन्ञा- 

नविधराभिुख्यम् , तावदेव क्मेविधयः ; तस्मात् न आत्म. 

ज्ञानसह भावित्वं कमेणाभिलयतः सिद्धम् आत्मज्ञानमेव अभर- 

तत्वसखाधनम् ‹ एत्मबद्रे खल्वगृतत्वम् ' इति, कमेनिरपेश्ष- 

त्वात् ज्ञानस्य । अतो विदुषस्तावत् पारिव्राज्यं सिद्धम्, सं- 



1) + ॥॥ 

६७६ बरहदारण्यकोषनिषद्धाष्ये = त्रा. ५ 

भदानादिकमेकारकजालयादिदयूल्याविकरियत्रह्यातमदढभतिपन्ि 
माल्ेण वचनमन्तरेणापि उक्तन्यायतः । तथा च व्याख्यात- 

मेतत्-- *येषां नोऽयमात्माऽयं छोकः ' इति हेतुव चनेन, पूर्वे 

विद्वांसः प्रजामकामयमाना व्युत्तिष्ठन्तीति-- पारिव्राज्यम् 

विदुषाम् आस्मरोकावबोधादेव ।` तथा च विविदिषोरपि 
सिद्धं पारिव्राज्यम् ,  एतमेवात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रब्रजन्ति ' 

इति वचनात्; कर्मणां च अविद्रद्विषयत्वमवोचाम ; अवि- 

द्याविषये च इत्पत्त्यादिबिकारसंस्काराथौनि कमोणीयतः-- 

आत्मसंस्कारद्वारेण आत्मज्ञानसाधनत्वमपि कर्मणामवो- 

चाम- यज्ञादिभिधिविदिषन्तीति । अथ एवं सति अविद 

द्विषयाणाम् आश्रमक्मैणां बराबलरविचारणायाम् › आत्मन्ञा- 

नोत्पादनं प्रति यमप्रधानानाम् अमानित्वादीनाम् मानसानां 

च ध्यानज्ञानवैराग्यादीनाम् संनिपत्योपकारकत्वम् ; हिंसारा- 

गद्धेषादिबाहुस्यात् बहुष्िष्टकमविमिभि्ता इतरे--. इति ; 

अतः पारित्रञ्यं मुयुक्षुणां प्रशंसन्ति-- "^ त्याग एव , हि 

सवेषामुक्तानामपिः कर्मणाम् । वैराग्यं पुनरेतस्य मोक्षस्य 

परमोऽवधिः ' ‹किं ते धनेन किमु बन्धुभिस्ते किंते दारै- 

्रद्यण योः मरिष्यसि । आत्मानमन्विच्छ. गुहां प्रविष्टं पि- 
~ तामहस्ते -क . गताः पिता च । एवं सांख्ययोग्चा्ेषु च 
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संन्यासः ज्ञानं प्रति प्रत्यासन्न उच्यते ; कामप्रदृत्यमावा्च प 

कामप्रवृत्तहं ज्ञानप्रतिकरूखता सर्वशाखेषु प्रसिद्धा । तस्मात्.बि- 

रक्तस्य मुमुक्षोः विनापि ज्ञानेन ‹ ब्रह्मचयोदेव प्रव्रजेत् इ्यादि 
उपपन्नम्। ननु साषकाश्ञत्वात् अनधिकतविषयमेतदित्युक्तम् , 

यावल्नीवश्रतयुपरोधात्- नेष दोषः, नितरां सावकाशत्वात् 

यावज्जीव श्रुतीनाम् ; अविद्रत्कामिकतव्यतां हि अवोचाम सवं- 

कर्मणाम् ; न तु निरपेक्षमेव जीवननिमित्तमेव कर्तव्यं कमं ;. 

प्रायेण दि पुरषाः कामबहुखाः ; कामश्च अनेकविषयः अने- 

ककर्मसाधनसाभ्यश्च ; अनेकफलसाधनानि च वैदिकानि 

कर्भाणि दाराभिसंबन्धपुरुषकतैव्यानि, पुनः पुनश्च अनुष्ठी- 

यमानानि बहुलानि. कृष्यादिवत् , वषेशतसमाप्रीनि च 

गाहैस्थ्ये वा अरप्ये वा; अतः तदपेक्षया यावज्ञीव- 

श्रुतयः; ` कुवेशेबेह॒ कर्माणि ` इति च मन्त्रणे; । 

तरिमिश्च पक्षे चिग्वजित्सवैमेधयोः कमेपरियागः, यस्मिश्च 

-पक्षे यावस्नीवानुडानम्, तदा इमशानान्तत्वम् भस्मान्तता 

च शरीरस्य । इतरबणोपेक्चया वा यावल्ञीवश्रतिः; न हि 

क्षलियत्ैर्ययोः पारित्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति ; तथा ‹ मन्त्रय - 

स्योदितो विधिः (रेकाश्रम्यं त्वाचायौः' इलेवमादीनां 

क्षचत्रियतरहयपिक्षस्वम् । तस्मात् पुरुषसामथ्यंजञानवैराग्यका- 
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माद्यपेश्षया स्युत्थानिकस्पक्रमपारिघ्ाच्यप्रविपत्तिप्रकाराः न 

विरुध्यन्ते ; अनधिछृतानां च परथग्विधानात् पारित्राञ्यस्य 

‹स्नातको वाज्ञातको बोत्सन्नाभ्रिरनम्िको वा" इल्यादिना ; 
तस्मात् सिद्धानि आश्रमान्तराणि अधिङ्कतानामेव ॥ 

इति चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 

ॐ 

>< 



षष्ठं ज। णम् ॥ 

~ ॐ ---- 

अथ वशक्ाः पौतिमाष्यो गौोपवना- 

द्धोपवनः पौतिमाष्यात्पौतिमाष्यो गौप- 

वनादौ पवनः कौशिकात्कौरिकः कौण्डि- 

न्यात्कौण्डिन्यः जचाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः 

कौिकाच गौतमाच्च गौतमः ॥ १॥ 

आभिवेदर्यादाभिवेहयो गाग्योौद्वार्ग्यो 
गाग्यीद्भाग्यो गौतमाद्धौतमः सैतवात्सै- 

तवः पाराायौयणात्पाराशयायणो गा- 

` ग्यीयणाद्धाग्यीयण उदालकायनादुदाल- 

कायनो जाबारायनाल्ञावालायनो मा 

ध्यंदिनायनान्माध्यंदिनायनः सौकराय- 

णात्सौकरायणः काषायणात्काषायणः 

 सायकायनात्सायकायनः कौशिकायनेः. 
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कौशिकायनिः २॥ 

घ्तकौ हिकाद्धलकौ शिकः पारारायी- 
# = 

यणात्पाराक्ायौयणः पाराकायीत्पारा्च- 

यो जातूकण्यौल्ातूकण्यै आसुरायणाच ` 
यास्काच्ासुरायण्ने वणेखेव णिरौ पजन्ध- 

नेरौपजन्धनिरासरराखुरि भार द्राजाद्धार- 

द्वाज आच्रयादाच्नयो . माप्टमण्टिर्गोत- 
माद्रौतमो गौलमाद्धौतमा वात्स्याद्ात्स्यः 

दाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः वैःकोयीत्काप्या- 
त्कैरोयैःकाप्यःकुमारहारितात्कुमारहा- 

रितो गालबाद्वारुवो विदरभीकौण्डिन्या- 

द्विदभीकोण्डिन्या वत्सनपातो बाभ्रवा- 

दइत्सनपादाथ्रवः पथः सौोभरात्पन्थाः सौ-" 

भरोऽयास्यादाङ्किर सार्दयास्य आङ्करस 

आश्रुतेस्त्वाष्रादाभूतिस्त्वाष्रो चिन्वरूपा- 

- त्वा्रादिदवरूपस्त्वाष्टोऽश्विभ्यामभ्विनौ 
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दधीच आथर्वणादध्यङ्डाथर्वणोऽथवैणो 
दैवादथवौ दैवो खल्योः पराध्वध्सनान्ख- 
त्युः पाध्वध्सनः पध्व्सनात्पध्वश्स- 

न एकर्वेरेकविर्विप्रचिन्तर्विप्रचित्तिव्यष्े- 

व्यष्टिः सनारोः सनासः सनातनात्सना- 
तनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्टी 

ब्रह्मणो ह्य स्वयसु ब्रह्मणे नमः॥ ३॥ 

इति षष्टं ब्राह्मणम् ॥ 

अथ अनन्तरं याज्ञवस्कीयस्य काण्डस्य वंश आरभ्यते, 

यथा मधुकाण्डस्य वंशः । व्याख्याने तु पूवेवत् । न्रह्म 

सवयं ब्रह्मणे नम ओमिति ॥ 

इति चतुथौध्यायस्य षष्ठं राह्मणम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य 
श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कतो 

` बहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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नानाजन्मसु सचितेन तपसा पूतेन चित्तात्मना 

मित्रेण प्रतिबाधितेन कुतुकात्सर्वा. कृती. शांकरी: । 

समुश्च प्रथम जगद् रपदे मक्ल्या मयाद्यापितःः 

स्वीज्रत्योपहत्ति करोतु गृरराड् धन्यं तथेमं जनम् ॥ 

श्रामच्छकरदेङिकेन्द्ररचतान्सवीन्प्रबन्धान्मुदा 

तत्प्रीये परिश्लोध्य पुस्तकचयेः समुद्य साकं बुधैः ¦ 

तच्छात्रप्रवरर्प्लिमध्यविखसच्छीदेदिष्ेन्दरेपु ता- 

न्कृत्वः्योपहत्ति सभक्तिविनयं नूनं कुतार्थोऽस्म्यहम्॥ 

सोम्याब्दमाचाजनपक्षराजत्सु यङ्कतिभ्याश्रितसोम वारे । 

श्रीज्चकरार्यप्रतिमाश्रतिष्ठाकारे मयैषोपहति्व्यधायि ॥ 

श्रीशंकरकृतिमाला गुरुवरतुष्ट्ये समर्पिता मोदात् । 

बाखादिमफद भाजा सुब्रह्मण्येन भक्तिनम्रेण ॥ ४ ॥ 
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नः ` प । श्रीः ॥ 

उपनिषद्धाष्यम् री | 
\ श्रीमच्छकरभगवत्पूज्यपदैः च 

विरचितम् । ॥) 
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बरहदारण्यकाध्यायो ५-६ | 
। ऋसिंहपरवतापनी च ॥ ` 
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॥ श्रीः ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
+ 

ॐ पूर्णमदः पूणैमिदं प्रूणौत्प्ूणैखुदच्य- 
ते । पूर्णस्य पूणमाद्ाय पूणेमेवावदिष्य- 

ते । ॐ खं ब्रह्य | खं पुराणं वायुरं खमि 

ति इ स्माह कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं 

ब्राह्यणा विदुर्वदेनेन यद्वेदितव्यम् ॥ 

इति भरथमं ब्राह्मणम् ॥ 

पूणंमद् इत्यादि खिलकाण्डमारभ्यते । अध्यायचलुष्टयेन 

यदेव सीक्षादपरोक्षाद्भह्य, य आत्मा सर्वान्तरः निरुपाधिकः 

अदानायाद्यतीतः नेति नेतीति व्यपदेश्यः निधारितः, यद्वि- 

ज्ञानं केवलममृतत्वसाधनम्-अघुना तस्यैव आत्मनः सोपाधि- 

कस्य रब्द्ाथौदिञ्यवद्ारविषयापन्नस्य पुरस्तादुक्तानि उपा- 

सनानि कर्मभिरविरुद्धानि प्रङ्ृष्टाभ्युदयसाधनानि कममुक्ति- 

मासि च; तानि वक्तव्यानीति परः संदर्भः; सर्वोपासन- 

ज्ेषत्ेन ओंकारो दमं दानं दयाम् इयेतानि च विधित्सिता- 

नि । पूर्णमदः-- पूर्णम् न कुतश्चित् व्यात्तं व्यापीलेतत् ; 
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निष्ठा च कतरि द्रष्टव्या ; अद् इति परोक्षाभिधायि सवनाम, 

तत् परं ब्रह्मेय्थः ; तत् संपूणेम् आकाशवन्यापि निरन्तरं 

निरुपाधिकं च; तदेव इदं सोपाधिकं नामरूपस्थं व्यव 

हारपन्नं पूर्णं स्वेन रूपेण परमास्मना व्याप्येव, न॒ उपा- 

धिपरिच्छिन्नेन विशेषात्मना; तदिदं विशेषापन्नं कायौ- 

त्मकं ब्रह्म पूणत्कारणात्मनः उदच्यते उद्रिच्यते, उद्रच्छ- 

तीव्येतत् । यदपि का्यीत्मना उद्रिच्यते तथापि यत्स्वरूपं 

पूणेत्वम् परमास्मभावं तन्न जहाति, पूरणैमेव उद्विच्यते । 

पूर्णस्य कायौत्मनो ब्रह्मणः, पूर्ण पृणेत्वम् , आदाय गृही- 

त्वा आत्मस्वरूपैकरसत्वमापद्य विद्यया, अविद्याकृतं मूत- 

मात्रोपाधिसंसगेजम् अन्यत्वावमासं तिरस्कृय, पृणेमेव अ- 

नन्तरमवाह्यं प्रज्ञानघनैकरसस्वभावं केवलं ब्रह्म अवशिष्यते | 

यदुक्तम् ' व्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेत् तस्मा- 

त्स्छवमभवत्' इति- एषः अस्य मन्रस्याथेः ; तत्र "ब्रह्म 

इत्यस्यार्थः ' पूर्णमदः * इति, इदं पूणेम् इति "र्य वा 

इदमग्र आसीत्' इयस्याथेः ; तथा च श्रत्यन्तरम्-- 

‹ यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ' इति; अतः अदःशब्द- 

वाच्यं पूर्ण ब्रह्म, तदेव इदं पूर्ण कायस्थं नामरूपोपाधिसं- 

युक्तम् अविद्यया उद्विक्तम् तस्मादेव परमाथेसवरूपात् अन्य- 
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दिव प्रयवभासमानम्- तत् , यत् आत्मानमेव परं पूण ब्रह्म 

विदेस्वा- अहम् अदः पू ब्रह्मास्मि इयेवम् , पूर्णमादाय, 

तिरस्कृय अपूणखहूपताम् अविद्याकृतं नामरूपोपाधिसंप- 

कैजाम् एलया ब्रह्मविद्यया पूणैमेव केव् अव्चिष्यते ; 

तथा चोकम् ‹ तस्मात्तत्सवैमभवत्' इति । यः सर्वोपनि- 

षदुर्थो ब्रह्म, स एषः अनेन मन्त्रण अनूच्यते, उत्तरखंबन्धा- 

थम् । ब्रह्मविद्यासाधनस्वेन दहि वक्ष्यमाणानि साधनानि 

ओंकारदमदानदयाख्यानि विधिरिततानि, खिटप्रकरणसंव- 

न्धात् सर्वोपासनाङ्ग भूतानि च ॥ 

अत्रैके वर्भयन्ति--पू्णीत् कारणात् पूर्णं कायम् इद्वि- 
च्यते ; उद्विक कार्य वर्तमानकाेऽपि पूर्णमेव परमाथेवस्तु- 

भूतं द्वैतरूपेण ; पुनः प्रख्यकाछ पूणस्य कायस्य पृणताम् 
आदाय आत्मनि धित्वा पूणैमेव अवञ्चिष्यतते कारणरूपम् ; 

एवम् उत्पत्तिस्थितिप्रल्येषु चिष्वपि कलेषु कायकारणयोः 

पूणेतैव; सा च एकैव पूणता कायकारणयोर्मेदेन व्यपदिदय- 

ते ; एवं च दवैताद्रैता्मकमेकं ब्रह्य । यथा किठ समुद्रो जलत. 

रङ्गपफनु्ुदा्यास्मक एव, यथा च जरं सलं तदुद्धवाञ्च 

तरङ्गफनबुदुदाक्यः ससुद्रातमभूता एव आविभावतिरोभाव- 

धमण: परमार्थसलया एव~ एवं सर्वमिदं द्वैतं परमाथेसय- 
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मेव जछतरङ्गादिस्थानीयम् , समुद्रजरस्थानीय तु परं ब्रह्म । 

एवं च किल द्वैतस्य सल्यत्वे कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यम् , यदा 

पुनर्दैतं दैतमिवाविद्याछ्रतं मृगदृष्णिकावदनरृतम् , अद्वैत- 

मेव परमार्थतः, तदा किङ कर्मकाण्डं विषयाभावात् अ- 

पमाणं मवति ; तथा च विरोध एव स्यात् । वेद्रैकदेश्चभूता 

उपनिषत् प्रमाणम् , परमाथोद्रेतवस्तुप्रातिपादकत्वात्; अप्र- 

मार्णं कमेकाण्डम् , अश्ैतविषयत्वात् । तद्िरोधपरिजिही- 

षया श्रुया एतदुक्तं कायकारणयोः सव्यत्वं समुद्रवत् ' पूणेम- 

दः ` इद्यादिना इति । तदसत् , विष्िष्टविषयापवाद्विकस्पयो- 

रसंमवात् । न दहि इयं सुविवभ्नि्ता कल्पना । कस्मात् १ यथा 

क्रियाविषये उत्सम॑भराघ्रस्य एकदेशे अपवादः क्रियते, यथा 

८ अरहिखन्सवेभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः ` इति हिंसा मवेभूत- 

विषया उत्सर्गेण निवारिता तीर्थे विशिष्टविषये ज्योतिष्टो 

मादावनुज्ञायते, न च तथा वस्तुविषये इह अद्वैतं बह्म उत्स- 

भैण प्रतिपाद्य पुनः तदेकदेशे अपवदितुं शक्यते, ब्रह्मणः 

अद्भितत्वादेव एकदेकलञानुपपत्तेः । तथा विकस्पानुपपत्तश्च ; 

यथा ' अतिरात्रे षोडशिनं गृह्ाति ' (नातिरात्रे षोडशिनं ग्- 

ह्वाति ̀  इति प्रहुणाघ्रहणयो. पुरुषाधीनतात् विकल्पो भवति ; 

न स्वह तथा वस्तुविषये द्वैतं वा स्यान् अद्वैतं वेति विक- 
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र्पः सं मवति, अपुरुषतन्तरत्वादात्मवस्तुनः, विरोधाच द्वैता- 
दवितस्वयोरेकस्य । तस्मात् न सुविवक्षिता इयं कल्पना । 
श्ुतिन्यायविरोधाश्च । सैन्धदघनवत् प्रज्ञानैकरसघनं नि- 
रन्तरं पूवां परवबाह्याभ्यन्तरभेद विवर्जितं सबाह्याभ्यन्तरम् अ~ 

जे नेति नेति अस्थूकमनण्वःहस्वमजरमभयमग्तम्- इये- 

वमाद्याः श्रुतयः निशिताथौः संशयविपयांसा्चङ्काराहिताः 
सवः समुद्रे प्रक्षिप्राः स्युः, अर्किचित्करत्वात् । तथा न्या- 

यविरोधोऽपि, सावयवस्यानेकात्मकस्य क्रियावतो निलय 
[ १.१ ` त्वानुपपत्तः; नियत्वं च आत्मनः स्मृयादिदशैनात् अ- 

बुमीयते ; तद्िरोधश्च प्राप्नोति अनिलयत्वे ; भवत्कस्पनानथे- 

क्य च; स्फुटमेव च अस्मिन्पक्षे कर्मकाण्डान्थैक्यम्, 

अ्ताभ्यागमकृतविप्रणाशचप्रसङ्गात् । नु बरह्मणो द्ैतादरैता- 
त्मकतवे समुद्रादिदृष्टान्ता विद्यन्ते; कथमुच्यते भवता 

एकस्य द्वैतादरैतत्वं विसद्धमिति £ न, अन्यविषयत्वात्; नि- 

लयनिरवयववस्तुविषयं हि विरुद्धत्वम् अवोचाम द्ैताद्वैत- 

त्वस्य, न कायैविषये सावयवे । तस्मात् श्रुतिस्मृतिन्यायवि- 

रोधात् अनुपपन्नेयं कल्पना । अस्याः कर्पनायाः वरम् उप 

निषत्परित्याग एव । अध्येयत्वाच्च न शाखाथो इयं कस्पना ; 

न हि जननमरणाद्यनथेश्चतसहसखमेदसमाकुं समुद्रवनादि- 
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वत सावयवम् अनेकरसं ब्रह्म ध्येयसेन विज्ञेयत्वेन वा श्रु 

लया उपदिश्यते; प्रज्ञानघनतां च उपदिशति ; ‹ एकपैवा- 

बुद्रष्टव्यम " इति च; अनेकधादरोनापवादाञ्च "मृलयोः 

स॒ मूत्युमाप्रोति य इद नानेव परयति इति; यच्च 

शरुया निन्दितम्, तन्न कव्यम्; यच्च न क्रियते, नस 

दाख्नाथेः ; ब्रह्मणो ऽनेकरसत्वम् अनेकधास्वं च द्वैतरूपं नि- 
निदतत्वात् न द्रष्टव्यम् ; अतो न शाखाः ; यत्तु एकरसस्वं 
बरह्मणः तत् द्रष्टव्यत्वात् प्रशस्तम् , प्रशचस्तत्वाच्च शाखा्थों भ- 

वितुमहेति। यत्तूक्तं े दैकदेशषम्य अप्रामाण्यं कर्मविषये द्वैतामा- 

वात् , अद्वैते च प्रामाण्यमिति- तन्न, यथाप्राप्षोपदेशायैत्वात् ; 

नदि दतम् अद्वैतं वा वस्तु जातमा्नमेव पुरुषं ज्ञापयित्वा 

पश्चात्कमे वा ब्रह्मविद्यां वा उपदिशति शाखम् ; न च उपदे- 

शह द्वैतम्, जातमाक्रघ्राणिबुद्धिगम्यस्वात्; न च द्ैतस्य 

अनृततवनुद्धिः प्रथममेव कस्यचित् स्यात्, येन द्वैतस्य 

सलयत्वमुपदिश्य पश्चात् आस्मनः प्रामाण्यं प्रतिपाद्- 

येत् शाद्म् । नापि पाषण्डिभिरपि प्रापिताः शाखस्य 

प्रामाण्यं न गृहीयुः । तस्मात् यथाप्रात्तमेव द्वैतम् अविद्या- 

कृतं स्वाभाविकम् उपादाय स्वाभाविक्यैव अविद्यया युक्ताय 

रागद्धेषादिदोषवते यथाभिमतपुरुषाथेस्नाधनं कमे उपदिश- 
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लयप्र , पञ्चात् प्रसिद्धक्रियाकारकपङुस्वरूपदोषदशेनवते तद्धि - 
परीतौद्ासीन्यस्वरूपाचस्थानफकाथिने तदुपायभूताम् आ- 

सैकत्वदश्चनात्मिकां ब्रह्मविश्याम् उपदिशति । अथैवं सति 

तदौद्ासीन्यस्वरूपादस्थाने फटे प्राप्ते काख्स्य तानाण्यं 

प्रति अथित्वं निवर्ते ; तदभावान् ज्ाद्लस्यापि शाखत्वं तं 

प्रति निवरतैत एव । तथा प्रतिपुरुषं परिसमाघ्तं काखम् इति 

न शाद्लविसेवगन्धोऽपि अस्ति, अद्विवज्ञानावसानत्वात् शा- 

खरिष्य्ासनादिद्रैतमेदन्य ; अन्यतमावस्थाने हि चिरोधः 

स्यात् अवस्थितन्य , इतरेतरापेक्षत्वात्त जाञख्चशिष्यश्चासनानां 

नान्यतमोऽपि अवतिष्ठते ; सर्वसमाप्तौ तु कख विरोध आ- 

शङ्कयेत अद्वैते केवछे शिवे सिद्ध ; नाप्यविरोधता, अत एव । 

अथापि अभ्युपगम्य ब्रूमः -- द्वैताद्वैतात्मकस्वेऽपि शाद्लवि- 

रोधस्य तुस्यस्वरात् ; यदापि ससुद्रादिवत् दवैताद्रैतात्मकमेकं 

नद्य अभ्बुपगच्छामः नान्यद्वस्त्वन्तरम् , तदपि भवदुक्तात् 

शाखविरोधात् न मुच्यामहे ; कथम् १ एकं हि परं ब्रह्म दरैतादै- 

तात्मकम् ; तत् शोकमोहाद्यतीतत्वात् उपदेशं न क्ति; न 

च उपदेष्टा अन्यः ब्रह्मणः ¦ द्वैताद्वैवरूपख ब्रह्मणः एकस्येव अ- 

भ्युपगमात् । अथ द्वैतवि षयस्य अनेकल्वात् अन्योन्योपदेशः, 

न ब्रह्मविषय उपदेश इति चेत्- तदा द्वैताद्ैतास्मकम् एकमेव 
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ब्रह्म, नान्यदस्ति इति विरुध्यते । यस्मिन्द्रैतविषये अन्योन्यो- 
पदेशः, सः अन्यः द्वैतं च अन्यदेव इति सयुद्रदृष्टान्तो 

विरुद्धः न च समुद्रोदफैकत्ववत् विज्ञानैकतये ब्रह्मणः 
अन्यत्र उपदेशग्रहणादिकल्पना संभवति; न दहि हुस्तादि- 

दवैताद्वैतास्मके देवदत्ते वाक्णैयोः देवदत्तेकदेज्मूतयोः वाक् 
उपदे कणेः केवर उपदेश्चख प्रहीता, देवदत्तरतु न उप. 

देष्टा नाप्युपदेच्नस्य ग्रहीता-- इति कस्पयितुं छक्यते, स- 

मद्रैकोदकात्मत्ववत् एकविज्ञानवक्ान देवदत्तस्य । तस्मात् 

्रतिन्यायविरोधन्च अभिप्रेताथौसिद्धिश्च एवंकल्पनायां स्यात्। 
तस्मात् यथाव्याख्यात एव अम्भाभिः पुणंमद्ः इद्यस्य 

मन्त्रस्य अथः ॥ 

ॐ खं व्रह्म इति मब्रः, अयं च अन्यत्र अविनियुक्तः 

इह ब्राह्मणेन ध्यानकर्मणि विनियुज्यते । अत्र च बदति 
^ (५ 

विरोष्याभिधानम् , खमिति विशेषणम् । विशेष विशेष्य- 

गोश्च सामानाधिकरण्येन निर्देशः नीखोत्प्वत्- खं बह्येति 

ब्रह्मशब्दो बरहदस्तुमात्रासपदः अविशेषितः, अतः विशेष्यते- 

खं ब्रह्मेति ; यत्तत् खं ब्रह्म, तत् ओंशचब्द्वाच्यम् , ओंश- 

ब्द्स्वरूपमेव वा; उभयथापि सामानाधिकरण्यम् अविरुद्ध 

म्) इह च ब्रह्मोपासनसाधनत्वारथैम् अओंजव्द्ः प्रयुक्तः, तथा 
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च श्रुयन्तरात् “ एवदाछम्बनं श्रष्ठमेतदाङम्बने परम् ' ‹ ओ- 

मिलात्मानं यु जीत ' ‹ ओमित्यतेनैवाश्वरेण परं पुरुषमभि- 
ध्यायीत ' ओमिदेवं ध्यायथ आत्मानम् ' इल्यदिः । अन्या- 

थौसं भवाच्च उपदेशस्य । यथा अन्यत्र (ओमिति शंसति" 

° ओमिस्युद्रायति ` इयेवमादौ स्वाध्यायारन्मापवरयोश्च ओं- 

कारभ्रयोगः विनियोगादवगम्यते, न च तथा अथौन्तरम् 

इह अवगम्यते । तम्मान् ध्यानसाधनत्वेनैव इह ओकार ज्ञ - 

ब्दस्य उपदशः । यद्यपि ब्रह्यात्मादिरब्दा ब्रह्मणो वाचकाः, 

` तथापि श्रुतिप्रामःण्यात् ब्रह्मणो नेदिष्ठमभिधानम् ओंकारः | 

अत एव बह्प्रतिपत्तौ इदं परं साघनम् । तच्च द्विप्रकरिण, 

प्रतीकत्वेन अभिधानसेन च । प्रतीकत्वेन यथा विष्ण्वा- 

दिप्रतिमा अभेदन, एवम् ओंकार. ब्रहेति प्रतिपत्तव्यः । तथा 

ह्योकारारम्बनस्य ब्रह्य प्रसीदति, ‹ एतदाङम्बनं श्रष्ठमेतदा- 

छम्बनं परम् । एतद्ाछम्बनं ज्ञात्वा बह्यलोके महीयते ` इति 

श्रतेः ॥ 

तत्र खमिति भौतिके खे प्रतीतिमौ भूत् इलयाह-- खं 

पुराणं चिरतने खं परमास्माकाशशमिलय्थैः । यत्तत्परमात्मा- 

कार पुराणं खम्, वत् चक्षुराद्यविषचत्वात् निराढम्बनम् 

अश्ञक्यं भ्रहीतुमिति श्चद्धाभक्तिभ्यां भावविशेषेण च ओंकारे 
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आवेशयति- यथा विष्ण्वङ्गाङ्कितायां शिखादिप्रतिमायां बवि- 

ष्णुं खकः, एवम् । वायुरं खम् , वायुः अस्मिन्विद्यत इति 

वायुरम् , खं खमात्रं खभिद्युच्यते, न पुराणं खम्- इव्येवम् 

आह् स । कोऽसौ १ कोरज्यायणीपुत्रः। वायुरे हि खे सख्यः 

खशव्द्व्यवहारः ; तम्भान्भुख्ये संप्रययो युक्त इति मन्यते । 

तत्र यदि पुराणं खं रह्म निरुपाधिस्वरूपम् , यदिवा वायुर 

खं सोपाधिकं ब्रह्य, सर्वथापि ओंकारः प्रतीकलेनेव प्रतिमावत् 

साधनत्वं प्रतिपद्यते, ` एतद्रे सकाम परं चापरं च व्रह्म 
यदोंकारः * इति श्रूयन्तरात् । केवकं खशब्दार्थे विभ्रति- 

पत्तिः । बेदोऽयम् ओंकारः, वेद विजानाति अनेन यद्ेदि- 

तव्यम् तस्माद्वेदः छ्कारः वाचकः अभिधानम्, तेनाभि- 

धानेन यद्वेदितव्यं ब्रह्म प्रकारयमानम् अभिधीयमानं वेद् 

साधको विजानाति उपरमते, तस्मान् वेदो ऽयमिति बरा- 

हणा विदुः, तस्मात् व्राह्यणानामभिधानरसेन साधनत्व- 

सभिग्रेतम् ओंकारस्य । अथवा वेदोऽयमिलयादि अथेवादः ; 

कथम् ओकारः ब्रह्मणः प्रतीकत्वेन विहितः; ॐ खं ब्रह्य 

इति सामानाधिकरण्यात् तस्य स्तुतिः इदार्ग वेदत्वेन ; सर्वो 

हि अयं वेद् उकार एव ; एततप्रभवः एतदात्मकः सर्वः 

ऋग्यजुःखामादिमेदभिन्नः एष ओंकारः, "तद्यथा शङ्कुना 
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सवौणि पर्णानि › इयादिश्रुयन्तरात्; इतश्चायं वेदः उका- 
रः, यद्वेदितव्यम् , तत्सर्वे वेदितव्यम् ओंकारेणैव वेद एने- 
न; अतः अयमोंकारो वेदः ; इतरस्यापि वेदस्य वेदस्वम् अत 
एव ; तस्मात् विशिष्टोऽयमोकारः साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य 

इति । अथवा वेदः सः , कोऽसौ यं ब्राह्मणा विदु. ओं 
^> 

+ {= [4 [+ » म कारम् ; ब्राह्मणानां हि असौ प्रणवोद्रीथःदिविकलवैर्विज्ञेयः; 
वभ तस्मिन्हि प्रयुज्यमाने साधनव्वेन सर्वो वेदः म्रयुक्तो 

मवतीति ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य परथमं ब्राह्यणम् ॥ 



द्वितीयं बाह्यणम् ॥ 
---&&--- 

चयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पित्त 
ब्रह्मचयमूषुदैवा मनुष्या असुरा उषित्वा 
ब्रह्मचथे देवा उचुत्रदीतु नो भवानिति 
तेभ्यो हैतदक्षरसुवाच द् इति व्यज्ञासि- 

छा इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदौम्यते- 

ति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यक्ञासि- 

ेति॥ 
अधुना दमादिसाधघनन्नयविधानार्थोऽयमारम्भः-- ज्याः, 

त्रिसंख्याकाः प्राजापयाः प्रजापतेरपद्यानि प्राजापलयाः, ते 

किम्? प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यं शिष्यत्ववृत्ते्ैह्यचर्यस्य 

भ्राधान्यात् शिष्याः सन्तो ब्रह्मचर्यम् ऊषुः उषितवन्त 

इव्यथः । के ते  बिश्ञेषतः देवा मनुष्या असुरश्च । ते च 
उषिस्वा ब्रह्मचर्य किमङुव॑ननिव्युच्यते-- तेषां देवा उचुः 

पितरं प्रजापतिम् । किमिति? बवीतु कथयतु, नः अस्म- 

भ्यम् यदनुशासनं भवानिति । तेभ्यः एवमथिभ्यः ह एत- 
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दक्षरं वर्णमात्रम् उवाच- द् इति । उक्त्वा च तान् 

पप्रच्छ पिता- किं व्यज्ञासिष्टा इति, सया उपदेश्चाथेम- 

भिदहितस्याक्षरस्य अथ विज्ञातवन्तः आहोख्िन्नेति । देवा 

उ्चुः- व्यज्ञासिष्मेति, विज्ञातवन्तो वयम् । यद्येवम्, 

उच्यतां ककं मयोक्तमिति । देवा उचुः- दास्यतः, अदन्ता 

यूयं खभावतः अता दान्ता भवतेति नः अस्मान् अत्थ 

कथयसि । इतर आद- आमिति सम्यर्व्यज्ञासिष्टेति ॥ 

अथ हैनं मनुष्या ऊचुन्रेवीतु नो मवा- 
निति तेभ्यो हैतदेवाक्षरखुवाचद् इति 

ठयक्ञासिष्ार इति व्यज्ञासिष्मेति हो- 

चखुदेत्तति न आत्थेल्योमिति होवाच व्य- 

ज्ञासिषेति ॥ २॥ 

समानमन्यत् । स्वमावतो छड्धा युयम् , अतो यथा- 

षक्ति संविभजत दत्तेति नः अस्मान् आत्थ, किमन्यद्रूयात् 

नो हितमिति मनुष्याः ॥ 

अथ हैनमसुरा ऊचुब्ैवीतु नो भवा- 

निति तेभ्यो हैतदेवाक्षरख्ुवाच द् इति 

व्यज्ञासिष्टा इति व्यज्ञासिष्मेति हो- 

1 
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चुदेयध्वामिति न आत्थेल्योभिति होवाच 
व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवैषा दैवी बागनुव- 

दति स्तनयिल्लद द् द् इति दाम्यत दत्त 

दयध्वमिति तदनच्रय दिक्षदम दान 

दयामिति ॥ २३॥ 

कि क क य, 

भ 

इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥ 

तथा असुराः दयध्वमिति; करूरा यूय दिंसादिपराः, 

अतो दयध्वं प्राणिषु दयां कृरुतेति । तदेतत्प्रजापतरनुशा- 

सनम् अद्याप्यलुवतंत एव । यः पूर्वं प्रजापतिर्देवादीननुक्च- 

शास सोऽद्यापि अनुश्चास्येव दैव्या स्तनयिल्ुलक्नणया वा- 

चा । कथमेषा श्रूयते दैवी वाक् कासौ स्तनयिलुः१द् द् 

द इति, दाम्यत दन्त दयध्वमिति एषां वाक्यानासुपलक्ष- 

णाय च्रिदकार उच्चायैत्त अनुकृतिः, न तु स्नयिलुरब्दः 

त्रि, संख्यानियमस्य रोके अप्रसिद्धत्वात् । यस्मात् अद्या- 

पि प्रजापतिः दाम्यत दत्त दयध्वमिलयनुश्चास्येव, तस्मात्का- 

रणात् एतज्जयम् ; किं तत् त्रयभित्युच्यते- दमं दानं दया- 

मिति शिक्षेत् उपाददयात् प्रजापतेरनुक्षासनमस्माभिः कतंन्य- 

मियेवं मति कयत् । तथा च स्पृतिः-- त्रिविधं नरकस्येदं 
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द्वारं नाञश्चनमास्मनः । काम क्रोधस्तथा छोभस्तम्मादेतन्रयं 

लयजेत् ̀  इति । अस्य हि विधेः छेषः पूवैः । तथापि देवादी- 

नुदिशय किमर्थ॒दकारत्रयसुञ्चारितवान प्रजापतिः प्रथगलु- 

ज्ञासना्थिभ्यः; ते वा कथं विवेकन प्रतिपन्नाः प्रजापतर्मनो- 

गतं समानेनैत्र द्कारव्णीमन्रेणति पराभिग्रायज्ञा विकल्प- 

यन्ति । अत्रैके आहुः-- अद्न्तत्वादावृतवादयाछुतैः अ- 

पराधित्वमात्मनो मन्यमानाः शङ्किता एव प्रजापतावृषुः, 

किं नो वक्ष्यतीति; तेषां च दकारश्रवणमात्रादेव आत्माश्च- 

` कावशेन तद्थप्रतिपत्तिरभूत् ; रोकेऽपि हि प्रसिद्धम्-पुत्राः 
शिष्याश्चानुास्याः सन्तो दोषान् निवतेयितव्या इति ; अतो 

युक्तं भ्रजापतेदैकारमाच्रोज्चारणम् ; दमादित्रये च दकारान्व- 

यात्त् आत्मनो दोषाचुरूप्येण देवादीनां विवेकेन प्रतिपत्त 

चेति; फलं तु एतत् आत्मदोषज्ञाने सति दोषात् निवतैयितुं 

शक्यते अल्पेनाप्युपदेशेन, यथा देवादयो द्कारमत्रेणेति । 

ननु एतत् च्रयाणां देवादीनामनुञ्चासनं देवादिभिरपि एकैक- 

मेव उपादेयम् , अद्यत्वेऽपि न तु त्रयं मनुष्यैः शिक्षितव्य- 

मिति । अक्नोच्यते-- पूर्वैदेवादिभि्विरिष्टेरवुष्ठितम् एतन्न 
यम् , तस्मात् मुष्यैरेव शिक्षितव्यमिति । तत्र दयाछ्ुत्व- 

स्याननुष्ठेयत्वं स्यात् , कथम् £ असुरैरभशस्तैरुष्ठितत्वादिति 
६, 8. 7. 77. ४ 
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चेत्- न, तुस्यत्वात् त्रयाणाम् ; अतः अन्योऽत्राभिप्रायः- 

प्रजापतेः पुत्रा देवाद्यसख्यः; पुत्रेभ्यश्च हितमेव पित्रा उप- 

देष्टञ्यम् ; प्रजापतिश्च दितज्ञः नान्यथः उपदिश्चति ; तस्मात् 

पत्राुक्षासनं प्रजापते; परमम् एतत् हितम्; अतो मनुष्यैरेव 
एतत् त्रयं शिक्षितव्यमिति । अथवा न द्वाः असुरा वा 

अन्य केचन विद्यन्ते मनुष्येभ्यः ; मनुष्याणामेव अदन्ताः 

ये अन्यैरत्तमेगुणैः संपन्नाः ; ते देवाः; छोभप्रधाना मनु- 

स्याः; तथा दहिसरापराः क्रूरा असुराः; ते एव मचुष्याः 

अदान्तत्वादिदोषत्रयमयेक्ष्य देवादिशब्दभाजो भवन्ति, इत- 

रांश्च गुणान् सत्वरजस्तमांसि अपेक्ष्य ; अतः मनुष्यैरेव श्ि- 

क्षितग्यम् एतन्रयमिति, तदपेक्षयैव प्रजापतिनो पदिष्टत्वात्; 

तथा हि मनुष्या अदान्ता न्धाः ऋूराश्च दृश्यन्ते ; तथा च 

स्मृतिः-‹ कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतन्नयं यजेत् ̀  इति ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य दितीयं बाद्यणम् ॥ 

४4 



तृतीयं बाह्यणम् ॥ 
भ 

दमादिसाधनत्रयं सर्वोपासनशेषं विहितम् ;` दान्तः अ- 

लब्धः दयालुः सन् सर्वेपासनेष्वधिक्रियते । तत्र निर्- 

पाधिकस्य ब्रह्मणो द्न॑नम् अतिक्रान्तम्, अथ अधुना 

सोपाथिकस्य तस्यैव अभ्युदयफलानि वक्तव्यानीलयेवमर्थो- 
ऽयमारम्भः-- 

एष प्रजापतिथेदुदथमेतद्रह्मैतत्सयं त- 
देतत्त्यक्षर«< हदयमिति ह इव्येकमक्चर- 
मभिहरन्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवं वेद् 
द् इल्यकमक्षरं ददल्यस्मै स्वाश्चान्येचय 
एवं वेद् यमिव्येकमक्षरमेति खभ लोकं 
य एवं वेद् ॥ १॥ 
एष प्रजापतिः यद्धूदयं प्रजापतिः अनुश्ास्तीलयनन्तरमे- 

चाभिहितम् । कः पुनरसौ अनुशास्ता प्रजापत्तिरित्युच्यते- 

एष प्रजापतिः; कोऽसौ १ यद्धुदयम् , हृदयमिति हृदयस्था 

बुद्धिरूच्यते ; यस्मिन् शाकल्यव्राह्यणान्ते नामरूपकर्मेणा्ु- 
पसंहार उक्तो दिग्विभागद्रारेण, तदेतत् सवैमूतप्रतिष्ठं सवै- 

भूतात्मभूतं हृदयं प्रजापतिः ्रजानां सरष्टा ; एतत् ब्रह्म, बृह- 

त्वात् सवत्मत्वाच ब्रह्म ; एतत्सवेम् ; उक्तं पच्चमाध्याये 

हृदयस्य सर्वतवम् ; तत्सव यस्मात् तस्मादुपास्यं हृदयं जह्य | 
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तत्र हृदयनामाक्षरविषयमेव तावत् उपासनमुच्यते ; तदेतत् 

हृदयमिति नाम अक्षरम् , चीणि अक्षराणि अस्येति यक्ष- 

रम् ; कानि पुनस्तानि बीण्यक्षराण्युच्यन्ते ; ह इयेकमक्ष- 

रम्; अभिहरन्ति, हृतेराहृतिकमेणः ह॒ इयेतद्रूपमिति यो 

वेद, यस्मात् हृदयाय बरह्मणे स्वाश्च इन्द्रियाणि अन्ये च 

विषयाः शब्दादयः स्वं स्वं कार्यमभिहरन्ति, हृदयं च भो- 

कत्र्थमभिहरति- अतः हृदयनान्नः ह इयेतदक्षरभिति यो 

वेद- अस्मै विदुषे अभिहरन्ति खाश्च ज्ञातयः अन्ये चा- 

संबद्धाः, बङिमिति वाक्यशेषः । विज्ञानानुरूप्येण एतत्फ- - 

लम् । तथा द इयेतदप्येकमक्षरम् ; एतदपि दानाथस्य 

ददातेः द् इलेतदूपं हृदयनामाक्षरत्वेन निबद्धम् । अत्रापि- 

हृदयाय ब्रह्मणे स्वाश्च करणानि अन्ये च विषयाः स्वं स्वं 

वीरै ददति, हृदयं भोक्त्रे ददाति स्वं वीयेम् , अतो दकार 

इत्येवं यो वेद्, अस्मै ददति स्वाश्च अन्ये च । तथा 

यमिव्येतदप्येकमश्चरम् ; इणो गल्यथस्य यमभित्येतद्रूषम् अ- 

स्मिन्नान्नि निबद्धमिति यो वेद्, स स्व लोकमेति । एवं 

नामाक्षरादपि ईदृशं विशिष्टं फलं प्राप्रोति, किमु वक्तव्यं ह- 

दयसखरूपोपासनात्--इति हद यस्तुतये नामाश्षरोपन्यासः ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम् 



चतुर्थं बाह्यणम् ॥ 
त 

"तद्रे तदेतदब तदास सत्यमेव सयो 

हैतं महव्यक्षं प्रथमज वेद सव्यं ब्रह्मेति 

जयतीमा्ोकाज्जित इन्न्वसावसव्य एव- 

मेतन्महद्यक्तं प्रथमजे वेद सलं ब्रद्येति 

सदय दयेव ब्रह्य ॥ १ ॥ 

इति चतुर्थ ब्राह्मणम् ॥ 

तस्यैव हृदयाख्यस्य जह्मणः सलयमित्युपासने विधित्स- 
जाह-- तत् , तदिति हृदयं जह्य परामृष्टम् ; वै इति स्म- 

रणाथेम् ; तत् यत् हृदये नद्य स्मर्यत इत्येकः तच्छब्दः ; 

तदेतदुच्यते प्रकारान्तरेणेति द्वितीयः तच्छब्दः । किं 

पुनः तस्प्रकारान्तरम् १ एतदेव तदिति एतच्छब्देन संबध्यते 

तृतीयस्तच्छब्दः; एतदिति वक्ष्यमाणं बुद्धौ संनिषी- 
छल आह ; आस बभूव ; किं पुनः एतदेव आस £ यदुक्त 

हदयं ब्रह्मेति, तत् इति, दृतीयः तच्छब्दो विनियुक्तः । किं 

तदिति विशेषतो निर्दिशति; सदयमेव, सच्च व्यच्च मूत 
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चामृते च खयं ब्रह्म, पच्वभूतास्मकभिलेतत् । स यः क- 
शित् सात्मानम् एतम्, महत् महच्वात् , यक्षं पूज्यम् , 

प्रथमजं प्रथमजातम् , सर्वस्मात्संसारिण एतदेवाग्रे जातं 

ब्रह्म अतः प्रथमजम् , वेद विजानाति सद्यं ब्रह्मि ; तस्येदं 
फटभुच्यते- यथा सयेन ब्रह्मणा इमे लोका आत्मसा- 

त्कृता जिताः, एवं सलयात्मानं ब्रह्म महद्यक्षं प्रथमजं वेद्, 

स जयति इमान् लोकान्} किंच जितो वशीकृतः; इल 

इत्थम्, यथा ब्रह्मणा असौ अन्रुरिति वाक्यशेषः । 
+> 

[$ अन 5 + असच्च असद्धवेत् असौ शत्रुः जितो भवेदित्यथैः । कस्य 

एतत्फरमिति पुर्नानिगमयति-- य एवमेतन्महयक्षं प्रथमजं 

वेद् सत्ये ब्रह्मेति । अतो विद्यानुरूपं फलं युक्तम् , सत्यं 

ह्येव यस्माद्भद्य ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य चतु ब्राह्मणम् ॥ 

< 



पथम ब्ाह्यणम् ॥ 
रः 

"आप एवदमग्र आसुस्ता आपः सल्य- 

मखजन्न सत्य ब्रह्य बह्म प्रजापति प्रजा- 

पतिर्दवाभस्ते देवाः सलयमेवोपासने तदे- 

लत््यक्षर सत्यमिति स इत्येकमक्चरं 

तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे 
अक्षरे सत्थं मध्यतोऽनतं तदेतदन्तसु- 

भयतः सत्येन परिगृहीत सत्यभूयमेव 

भवति नैवं विद्वाश्समचलर हिनरिन ॥ 

सलयस्य ब्रह्मणः स्तुयर्थमिदमाह । महद्यक्षं प्रथमजमि- 

त्युक्तम् , तत्कथं प्रथमजत्वमिव्युच्यते- आप एवेदमभ्र 

आः ; आप इति कर्मेसमवायिन्यः अभ्निदयत्रा्याहुतयः ; 

अभ्रिहोत्राद्याहूतेः द्रवात्मक्रत्वात् अप्त्वम् , ताश्च आपः अन्नि- 

होत्रादिकमौ पवर्गोत्तरकां केनचिददृष्टेन सुष्ष्मेण आत्मना 

कमेसमवायित्वमपरियजन्यः इतरभूतसहिता एव न केव- 

खाः, कमसमवायित्वात्तु प्राधान्यमपाम्- इति सबोण्येव 
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भूतानि प्रागुत्पत्तेः अव्याकृतावस्थानि कठृसहितानि निर्दि- 

इयन्ते ८ आपः ' इति; ता आपः बीजभूता जगतः अज्याक्र- 

तात्मना अवस्थिताः; ता एव इदं स्वं नामरूपविङकतं जगत् 

अग्रे आसुः, नान्यकिचिद्धिकारजातमासीत् ; ताः पुनः आपः 

सलयमसजन्त ; तस्मात्सलयं ब्रह्म प्रथमजम् ; तदेतत् दिरण्य- 

गर्भस्य सूत्रात्मनो जन्म, यद्ग्याछ्रतस्य जगतो ठयाकरणम् , 

तत् सयं ब्रह्म कुतः £ महत्त्वात्; कथं महत्त्वमित्याह्- य- 

स्मात् सवस्य खष्टु; कथम £ यत्सत्यं ब्रह्मः तत् प्रजापतिं 

प्रजानां पतिं विराजं सूयादिकरणम् असरजतेलयनुषङ्गः ; प्रजा- 

पतिः देवान् , स विराट् प्रजापतिः देवानस्ूजत ; यस्मात् स- 

वैमेवे कमेण सयाद्रद्यणो जातम् , तस्मान्महत्मलयं ब्रह्म । 

कथं पुनयेक्चमिस्युचयते-- ते एवं खष्टा देवाः पितरमपि बि- 

राजमतीय, तदेव सलं ब्रह्म उपासते ; अत एतत् प्रथमजं 

महत् यक्षम् ; तस्मात् सवौत्मना उपास्यं तत्; तस्यापि 

सयद् ह्मणो नाम सलयमिति ; तदेतत च्यश्चरम् ; कानि 

तान्यक्षराणील्याह-- स इवयेकमक्षरम् ; तीत्येकमक्षरम् , 
[+ +, तीति ईेकारानुबन्धो निर्देार्थः ; यमियेकमक्षरम् ; तत्र 

भ तेषां प्रथमोत्तमे अक्षरे खकारयक्ारौ सलयम्^ मृ्युरूपाभा- 

चात्; मध्यतः मध्ये अन्तम; अचृतं हि मुत्युः, म॒त्य्वनू- 



क. २.| पञ्चमोऽध्यायः । ७०७ 

तयोः तकारसामान्यान् । तदेतत् अनृतं तक्राराक्षरं रत्यु 

रूपम् उभयतः सयेन सकारयकारखक्षणेन परिगृहीतं व्या- 

प्रम् अन्तभोवितं सलयरूपाभ्याम् , अतः अकरिचित्करं तत्, 

सल्यभूयमेव सत्यबाहस्यमेव भवति ; एवं मलवबाहुल्यं सवै- 

स्य मूलयारनूतस्य अकिचित्करत्वं च यो विद्धान् , तमेवं वि- 

द्वंसम् अनृतं कदाचित् प्रमादोक्तं न हिनस्ति ॥ 

नय्त्तत्सलयमसो स आदित्यो य एष 

एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे- 

ऽश्चन्पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्पतिष्ितो 

रादमभिरेषाऽस्मिन्प्रतिशितः प्राणिरयम- 

सुाष्मिन्स यदोत्कमिष्यन्भवति छुद्धमेवे- 
तन्मण्डलं परयति नैनमते रहइमयः प- 

त्यायन्ति ॥ २॥ 
[अ अस्याधुना सलयस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेष उपाखनमुच्य- 

ते-- तद्यन् ; किं तत् £ सलयं ब्रह्म प्रथमजम् ; किम् १ असौ 

सः; कोऽसौ १ आदिलयः, कः पुनरसावादिदयः १ य एषः; 
कं एषः £ यः एतस्मिन् आदिलयमण्डलठे पुरुषः अभिमानी, 

सोऽसौ सदयं ब्रह्म । यश्चायम् अध्यात्मम् योऽयं दक्षिणे- 
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ऽक्षन् अक्षणि पुरुषः ; च-खब्दान् स च सयं ब्रह्मेति सं- 
(~ [+ ज् वन्धः । तावेतौ आदिल्याक्षिस्थौ पुरुषौ एकस्य सलस्य 

ब्रह्मणः संस्थानविश्ेषौ यस्मात्, तस्मात् अन्योन्यस्मिन् 

इतरेतरस्मिन् आदिलयश्चाक्चुषे चाक्षुषश्च आदिये प्रतिष्ठितौ, 

अध्यात्माथिदैवतयो; अन्येन्योपकार्योपकारकस्वात्; कथं 

प्रतिष्ठिताविल्युच्यते-- रद्धिमभिः प्रकारोन अनुग्रहं ऊु्वन् 

एष आदित्यः अस्मिश्वाक्चुषे अध्यात्मे प्रतिष्ठितः, अयं च 

चाश्चुषः प्राणेरादिव्यमनुगरह्न् अमुष्मिन् आदिस्ये अधिदैवे 

प्रतिष्ठितः ; सः अस्मिन् शरीरे धिज्ञानमयो मोक्ता यदा य~ 

स्मिन्काले उत्कमिष्यन्भवति, तदा असो चाक्षुष आदिलयपुरुषः 

रद्मीुपसंहृय केवछन ओदासीन्येन रूपेण व्यवतिष्ठते ; 

तदा अयं विज्ञानमयः पश्यति शुद्धमेव केवरं विरदिम 

एतन्मण्डलं चन्द्रमण्डलभिव , तदेतत् अरिष्टदश्चेनम् प्रास- 

ज्गिकं प्रदर्यते, कथं नाम पुरषः करणीये यल्नवान्स्यादिति; 

न~-एनं च्षुषं पुरुषमुररीकृय तं प्रयनुभ्रहाय एते रमयः 

स्वामिकतज्यवङाात्पूवेमागच्छन्तोऽपि, पुनः तत्कमैश्चयमनुर- 

ध्यमाना इव नोपयन्ति न प्रयागच्छन्ति एनम् । अतोऽव- 

गम्यते परस्परोपकायोपकारकमावात् सद्यस्यैव एकस्य आ- 

त्मनः अंशौ एताविति ॥ 



क. ३.। पञ्चमोऽध्यायः । ७०९. 

य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य चु- 

रिति शिर एकर हिर एकमेतदक्षरं खुव 

इति बाहू ढौ बाहू द्र एते अक्षर स्वरिति 

प्रतिष्ठा ढे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योप- 

निषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च 

य एवं वेद् ॥ ३॥ 

तत्र यः, असौ कः! यः एषः एतस्मिन्मण्डले पुरुषः 

सलयनामा ; तस्य व्याहृतयः अवयवाः ; कथम् १ भूरिति 

येयं व्याहृतिः, सा तस्य शिरः, प्राथम्यात् ; तत्र सामान्ये 

स्वयमेवाह श्रतिः-- एकम् एकसंख्यायुक्तं क्चिरः, तथा 

एतत् अक्षरम् एकं भूरिति । भुव इति बाहू, द्वित्वसामा- 
६.१ १.९ [3 

न्यात्; द्रा बाहू, द्वे एते अक्षरे । तथा स्वरिति प्रतिष्ठा; दे 
(9 भ ५ (५ [+ (= 1 [अ+ [> ११ 

प्रतिष्ठे दे एते अश्षरे; प्रतिष्ठे पादौ प्रतितिष्ठलयाभ्यामिति । 

तस्यास्य व्याह्लयवयवस्य सलयस्य ब्रह्मण उपनिषत् रहस्यम् 

अभिधानम् , येनाभिधानेन अभिधीयमानं तद्भह्य अभिमु- 

खी भवति छोकवत् ; कासावित्याह-- अहरिति ; अहरिति 
न्द, ५ ९ _ म = 1» [3 
चेतत् रूपं हन्तेजेहातेश्चत्ति यो वेद्, स हन्ति जहाति च 

पाप्मानं य एवं वेद् ॥ 



७१० बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये (त्रा. ५. 

योऽय दक्षिणिऽश्चन्पुरषस्तस्य भूरिति 

शिर एक हिर एकमतदक्षरं खुव इति 

बाहू द्वौ बाह ढे एते अक्षरे स्वरिति प- 

तिष्ठा दवे प्रातिष्ठे दवे एते अक्षरे तस्योपनि- 

घदहमिति हन्ति पाप्मानं जदातिचय 

एवं वेद् ॥ ४ ॥ 

इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 

एवं योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः, तस्य भूरिति शिर इल्यादि । 

सर्व समानम् । तस्योपनिषत्- अहमिति, प्रयगात्मभूत- 

स्वात् । पूवैवत् हन्तेः जहातेश्चति ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 

१/४. 58 



षष्ठं जह्यणम् ॥ 

उपाधीनामनेकत्वादनेकविशेषणत्वा्च तस्यैव प्रकृतस्य 

ब्रह्मणो मनडपाधिविद्िष्रस्योपासनं विधिच्सन्नाह-- 

मनोमयोऽयं पुरुषो माः सल्यस्तस्मिन्न- 
न्तदटदये यथा ब्रीहिवौ यवो वास एष 
खवैस्येरानः सवैस्याधिपनिः सवेमिदे प 
चास्ति यदिदं किंच ॥ १॥ 
मनोमयः मनःप्रायः, मनसि उपरभ्यमानत्वात्् ; मनसा 

चोपरुभत इति मनोमयोऽयं पुरुषः; भाःसलयः, भा एव 

सलं सद्भावः स्वरूपं यस्य सोऽयं भाःसलयः, भास्वर इये- 

तत्; मनसः सर्वाथांवभासकत्वात् मनोमयस्वाच्च अस्य भा- 

स्वरत्वम् ; तस्मिन् अन्तह्टंदये हृदयस्यान्तः तस्मिन्नित्येतत् ; 

यथा ब्रीहिवां यवो वा परिमाणतः, एवंपरिमाणः तस्मिन्न 

न्तद्ैदये योगिभिरश्यत इत्यथः । स॒ एषः सवेस्येज्ञानः 

सर्वस्य स्वमेदजातस्य ईशानः स्वामी ; स्वामितवेऽपि सति 

कश्चिदमात्यादिवन्नः, अयं तुन तथा; किं तहिं अधिपतिः 

अधिष्ठाय पायिता ; सर्वमिदं प्रास्त, यदिदं किच यात्कि- 

चित्सर्व जगत्, तत्सर्व प्रश्चास्ति । एवं मनोमयस्योपासनात् 

तथारूपापत्तिरेव फलम् । ‹ तं यथा यथोपासते तदेव भवति” 

इति ब्राह्मणम् ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणम् ॥ 



सतम ब्राह्मणम् ॥ 

--~ ~~ 

वियद द्येव्याहुर्बिदानाद्विद्युदि यब्यनं 

पाप्मनो थ एवं वेद् विद्युद्रद्यति विच्य 

द्धथेव ब्रह्म ॥ १॥ 

इति सप्षमं ब्राह्यणम् ॥ 

तथैव उपासनान्तरं सत्यस्य ब्रह्मणो विशिष्टफलमार- 

भ्यत्त-- षिदयुद्रदयेत्याहुः । विद्युतो ब्रह्मणो निवेचनसुच्य- 
ते-- विदानात् अवखण्डनात् तमसो मेघान्धकारं बिदाये 

हि अवभासते, अतो विद्युत्; एवंगुणं विद्युत् ब्रह्मेति यो 

वेद, असौ विद्यति अवखण्डयति बिनाश्चयति पाप्मनः, 

एनमात्मानं प्रति प्रतिक्कूकभूताः पाप्मानो ये तान् सवोन् 

पाप्मनः अवखण्डयतीत्यथः। य एवं वेद् विचुद्रद्यतति तस्या- 
बुरूपं फरम् ; विद्युत् हि यस्मात् ब्रह्य ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य सप्तमं ब्राह्मणम् ॥ 



अष्टमं ब्राह्मणम् ॥ 

वाचं घेनुसुपासीत नस्याञअत्वारः स्त- 
नाः स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः 

स्वधाकारस्तस्यै नो स्तनौ देवा उपजी 
वन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्त 
कारं मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्याः 
प्राण ऋषमो मनो वत्सः।॥ १॥ 

पुनः उपासनान्तरम् तस्यैव ब्रह्मणः वग्तरै ब्रहेति; 
वागिति शब्दः त्रयी ; तां वाचं धेनुम् , धेचुरिव धेनुः, यथा 

. येव: चतुभिः स्तनैः स्तन्यं पय. क्षरति वत्साय एवं वाग्धे- 
नुः वक्ष्यमाणे; स्तनैः पय इव अन्नं क्षरति देवादिभ्यः । के 

पुनः ते स्तनाः के वाते, येभ्यः क्षुरति तस्याः एतस्या 

वाचो धेन्वाः, द्रौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति वत्सख्थानीयाः ; 

कौ तोट स्वाहाकारं च वषट्कारं च; आभ्यां हि हविः 

दीयते देवेभ्यः । हन्तकारं मनुष्याः; हन्तेति मुष्येभ्यः 

अन्न प्रयच्छन्ति । स्वधाकारं पितरः; स्वधाकारेण हि षि- 

वृभ्यः सखधां प्रयच्छन्ति । तस्या धेन्वा वाचः प्राणः चरषभः; 

प्राणेन हि वाकश्रसूयते ; मनो वत्सः; मनसा दहि प्रखाज्यते; 

मनसा ह्याछोचिते विषये वाक् प्रवतेते ; तस्मात् मनः वत्स- 

स्थानीयम् । एवं वाग्धेनूपासकः ताद्भाञ्यमेव प्रतिपद्यते ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य अष्टमं ब्राह्मणम् ॥ 



नवमं जाह्यणम् ॥ 

अयम्िवैश्वानरो योऽयमन्तः पुरषे 
येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते तस्पैष धो- 

घो भवति यमेतत्कणवपिधाय श्चुणोति 
स यदोत्कमिष्यन्भवति ननं घोषश्च 

णोति ॥ १॥ 
इति नवमं ब्राह्मणम् ॥ 

अयम््नरवैश्वानरः, पूवैबदुपास्नान्तरम् ; अयम् अनिः वै- 

ानरः ; कोऽयमभ्निरिवयाह-- योऽयमन्तः पुरुषे । किं शरी-' 

रारम्भकः ? नेस्युच्यते--येन अभ्निना वैश्वानराख्यन इदमन्नं 
पच्यते । किं तदन्नम् ? यदिदम् अद्यते भुज्यते अन्नं प्रजा- 

भिः, जाठरोऽभरिरिलयथः । तस्य साक्षादुपरक्षणाथमिदमाह- 

तस्याञनेः अन्नं पचतः जाठरस्य एष घोषो भवति ; कोऽसौ 

यं घोषम् , एतदिति कियाविकशेषणम् , कणोवपिधाय अ- 

ङ्ुरीभ्यामपिघानं कृत्वा शरणोति । तं प्रजापतिञुपासीत 
वैश्चानरमभनिम् । अत्रापि ताद्धाव्यं फलम् । तत्र प्रास- 
ङ्गिकमिदमरिष्टलक्षणमुच्यते-- सोऽत्र शरीरे भोक्ता यदा 

उत्करमिष्यन्भवति, नैनं घोषं श्रणोति ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य नवमं ब्राह्मणम् ॥ 



दशमं बाद्यणम् ॥ 
8 दः 

यदा वै पुरुषोऽस्माह्टोकात्पैति स वायु 

मागच्छति तस्मे स तच्र विजिहीने यथा 

रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्व आक्रमने स 
आदिवयभागच्छति नस्मै स नच्र विजि- 

हीते यथा लम्बरख खं तेन स ऊध्व आ- 
क्रमते स चन्द्रमसमागच्छति नस्मेस 

तच्न विजिहीते यथा दुन्दुभेःखंनेन स 
४ म ५ [8 ऊध्व आक्रमन स लोकमागच्छत्यश्ोक- 

मदिमं तस्मिन्वसति शाश्वतीः समाः ॥ 

इति दशमं ब्राह्मणम् ॥ 

सर्वेषामस्मिन्प्रकरणे उपासनानां गतिरियं फं चो- 

च्यते-- यदा वै पुरुषः विद्धान् अस्मात् रोकात् प्रेति श- 

रीरं परित्यजति, सः तद् वायुम् आगच्छति, अन्तरिक्ष 

तियैग्भूतो वायुः स्तिमितः अभेद्यस्ति्ठति; स वायुः तत्र 
8. 8. ए. 7. 3 



७९६ बृह दारण्यकोपनिषद्भाष्ये (जा. १०. 

[4 

स्वात्मनि तस्मै संप्राप्राय विजिहीते स्वाव्मावयवान् बिगम- 

यति चछिद्रीकरोत्यात्मानमित्यथेः । किपरिमाणं छिद्रभिस्यु- 

च्यते-- यथा रथचक्रस्य खे छिद्रं प्रसिद्धपरिमाणम् ; तेन 

छिद्रेण स विद्वान् ऊध्व; आक्रमते उध्वैः सन् गच्छति । 

स आदित्यमागच्छति ; आदियः ब्रह्मलोकं जिगमिषोमौ- 

सनिरोधं कृत्वा स्थितः; सोऽपि एवंविदे उपासकाय 

द्वारं प्रयच्छति ; तस्मै स तत्र विजिहीते; यथा छम्बरस्य 
खं वादित्रविशेषस्य चछिद्रपरिमाणम्, तेन स उध्वे आक्र 

मते । स चन्द्रमसम् आगच्छति ; सोऽपि तस्मै तत्र बिजि-' 

हीते; यथा दुन्दुभेः खं प्रसिद्धम् ; तेन स उध्वं आक्रमते । 

स लोकं प्रजापतिलोकम् आगच्छति; किंविशिष्टम् १ अ- 

शोकं मानसेन दुःखेन विवजितमित्येतत् ; अदिमं दहिमव- 

जितं श्चारीरदुःखवरजितमित्यथेः ; तं प्राप्य तस्मिन् वसति 

शाश्वतीः निद्या समाः संवस्सरानित्यथः ; जह्यणो बह्ून्क- 

स्पान् वसतीव्येतत् ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य दरामं बाह्यणम् ॥ 

अ 

+ 
॥ 



एकादश बाह्यणम् ॥ 

एतद्रे परमं नपा यद््याहिनस्तप्यत 
परम हैव लोकं जयति य एवं वदैतद्रै 
परमं तपो य पेनमरण्य हरन्ति परम 
हेव. लोकं जयति य एवं वेदैतद्वे परमं 
तपो यं प्रेलमभ्रावभ्याद्धति परम हैव 
लोकं जयति य एवं वद् ॥ ११॥ 

एतद परमं तपः; किं तत् १ यत् व्याहितः व्याधितः 

उ्वरादिपरिगृहीतः सन् यत् तप्यत तदेतत् परमं तप इत्येवं 

चिन्तयेत् , दुःखसामान्यात् । तस्य एवं चिन्तयतो विदुषः 

कमेक्षयदतुः तदेव तपो भवति अनिन्दत. अबिषीद्तः। स 

एव च तेन विज्ञानतपसा दग्धकिस्विषः परमं हैव रोकं 
जयति, य एवं वेद । तथा सुमूषैः आदावेव कल्पयति ; 

क्रिम् £ एतद परमं तपः, य॑प्रेतं मां प्रामाद्रण्यं हरन्ति 

ऋत्विजः अन्लयकमेणे, तत् भ्रामादरण्यगमनसामान्यात् परमं 

मम तत् तपो भविष्यति ; आमाद्रण्यगमनं परमं तप इति 

हि प्रसिद्धम् । परमं हैव छोकं जयति, य एवं वेद् । तथा 

एतदव परमं तपः यं प्रेतम्नावम्याद्धति, अभ्िप्रवेशासखामा- 

न्यात् । परमं हैव लोकं जयति य एवं वेद् ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य एकादशं बाद्णसम् ५ 



द्वादश ब्राह्मणम् ॥ 

अन्नं ब्रह्मेव्येक आह्ुस्तन्न तथा पूयति 

वा अन्नमृते प्राणा्पाणो ब्रह्येदेक आहु- 

स्तन्न तथा द्युष्यति वे पाण कऋतेऽन्नादेते 

ह त्वेव देवते एकधाभूयं श्रूत्वा परमतां 

गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातदः पितर कि 

स्विदेवेवं विदुष साधु कया किमेवास्मा 

असाधु कुथोमिति स ह स्माह पा- 
णिना मा पात्रद कस्त्वेनयोरेकधाभूयं 

भूत्वा परमतां गच्छतीति तस्मा उ हैत- 
दुवाच वीत्यच्ं वै व्यन्ने हीमानि सवोणि 
मृतानि विष्टानि रमिति प्राणो वैरं प्राणे 
हीमानि स्वीणि भूतानि रमन्ते सबीणि 
हइ वा अस्मिन्भूतानि विकरान्ति स्वा- 
णि भूतानि रमन्ते य एव वेद् ॥ १॥ 

इति द्राद्षं बाह्यणम् ॥ 
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अन्नं ब्रह्मेति, तथा एतन् उपासनान्तरं विधिर्सन्नाह-- 

अन्नं ब्रह्म, अन्नम् अद्यते यन् तत् ब्रह्येयेक आचाय आहः ; 

तत् न तथा प्रहीतव्यम् अन्नं ब्रह्मति। अन्ये चाहुः- 

प्राणो ब्रह्मेति; तच्च तथा न ग्रहीतव्यम् । किमर्थ पुनः 

अन्नं ब्रक्षेति न ्राह्यम् £ यस्मात् पूयति छिद्यते पूतिभाव- 

मापद्यत ऋते प्राणात्, तत्कथं ब्रह्म भवितुमहेति; ब्रह्म हि 

नाम तत्, यद्विनाशि । अस्तु तर्हि प्राणो जह्य ; नैवम् ; 

यस्मात् शुष्यति तरै प्राणः शोषसुपैति ऋते अन्नान्; अत्ता 

दि प्राणः; अतः अन्नेन अयेन विना न शक्तोति आत्मानं 

धारयितुम् ; तस्मात् दुष्यति वै प्राणः अहतेऽन्नात्; अतः 

एकैकस्य ब्रह्मता नोपपद्यते यस्मान् , तस्मात् एते ह तु एव 

अन्नप्राणदेवते एकधाभूयम् एकधाभावं भूत्वा गत्वा परमतां 

परमत्वं गच्छतः जयत्वं प्राप्नुतः । तदेतत् एवमभ्यवस्य ह् 

स्म॒ आदह-- स्म प्रातदो नाम पित्तरमात्मनः; #किंस्ित् 

स्विदिति वितके ; यथा मया ब्रह्म परिकस्पितम् , एवं विदुषे 

किंस्वित् साघु कुर्याम्, साधु शोभनं पूजाम् , कां तु अस्मै 

पूजां कुयौमित्यभिप्रायः ; किमेव अस्मै विदुषे असाधु क- 

याम् , कृतङ्ृलयोऽसौ इलयभिभ्रायः ! अन्नप्राणौ खहभूतौ ब्रह्मेति 

विद्धान् नासौ असाधुकरणेन खण्डितो भवति, नापि साधु- 



७२० बृहदारण्यकोपनिषद्धष्ये (त्रा. १२. 

करणेन महीकृतः। तम् एवंवादिनं स पिता ह स्म आह् पा- 

णिना हस्तेन निवारयन् , मा प्रावृद् मैवं वोचः । कस्तु एन- 

योः अन्नप्राणयोः एकधाभूयं भूत्वा परमतां कस्तु गच्छति ? 

न कथ्िदपि विद्धान् अनेन बद्यद्रोनेन परमतां गच्छति ; 

तस्मात् नैवं वक्तुमहं लि कृतङ्क्योऽसा तरति ; यद्येवम्, जवीतु 

भवान् कथं परमतां गच्छतीति । तस्मै उ इ एतत् वक््य- 

प्राणं वच उवाच । किं तत् १ वीति; किं तत् चि इ्युच्य- 

ते-- अन्नं तरै वि; अन्ने हि यस्मात् इमानि सवीणि भूतानि 

विष्टानि आश्रितानि, अत्तः अन्नं वि इत्युच्यते । किचि रम् 

इति; रमिति च उक्तवान्पिता ; करं पुनस्तत् रम् १ प्राणो वै 

रम्; कुत इद्याह ; प्राणे हि यस्मात् बलाश्रये सति सरवाणि 

भूतानि रमन्ते, अतो रं प्राणः । सरवैभूताश्रयगुणमन्नम् › सवे- 

भूतरतिगुणश्च प्राणः } न दहि कश्चिदनायतनः निराश्रयः 

रमते ; नापि सलयप्यायतने अप्राणो दुबैखो रमते; यदा तु 
आयतनवान्प्राणी बलवांश्च तदा कृतार्थमात्मानं मन्यमानो 

रमते लोकः ; ‹ युवा स्यास्साघुयुवाध्यायकः ` इत्यादिश्रुतेः । 
इदानीम् एवंविदः फठमाह--सर्वाणि ह् वै अस्मिन् भूतानि 
विशन्ति अन्नगुणज्ञानात् , सबौणि भुतानि रमन्ते प्राण- 

गुणज्ञानात् , य एवं बेद् ॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य द्वादशा ब्राह्मणम् ॥ 



योदा बाह्मणम् ॥ 
-&-- 

उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीद् < 

सवेखुत्था पयत्युद्धास्मादुक्यविद्वीरस्ति्- 
त्युक्थस्य सायुज्य सलोकतां जयति 

य एवं वेद् ॥ १॥ 

, उक्थम्- तथा उपासनान्तरम् ; उक्थं शाखम्; तद्धि 
प्रधानं महात्रते कतौ ; किं पुनस्तदुक्थम् ; प्राणो तरे उक्थम् ; 

प्राणश्च प्रधान इन्द्रियाणाम्, उक्थं च राख्जाणाम् , अत 

उक्थमिव्युपासीत । कथं प्राण उक्थमिलाह--- प्राणः दहि 

यस्मात् इदं सवेम् उत्थापयति ; उत्थापनात् उक्थं प्राणः; 

न हि अप्राणः कथ्चिदुत्तिष्ठति ; तदुपासनफङूमाह-- उत् 

ह अस्मात् एवविदः उक्थवित् प्राणवित् वीरः पुत्रः उत्ति- 

छठति ह- दृष्टम् एतत्फलम् ; अदृष्टं तु उक्थस्य सायुज्यं 

सलोकतां जयति, य एवं वेद् ॥ 

यजुः प्राणो वै थञ्जुः प्राणे हीमानि 

सवौणि भ्रूलानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै 
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सवीणि भूतानि जष्ठयाय यजुषः सायु- 
ञ्य सलोकलां जयति य एवं वेद् ॥ २॥ 

यज्जुरिति चोपासीत प्राणम्; प्राणो वै यजुः; कथं 
यजुः प्राणः ९ प्राणे हि यस्मात् सवौणि भूतानि युज्यन्त; 

न हि असति प्राणे केनचित् कस्यचित् योगसामथ्येम्; 
अतो युनक्तीति प्राणो यञ्जुः । एवंविद: फरमाह-- युज्यन्ते 

उयच्छन्ते इव्यथः , ह॒ अस्मे एवंविदे, सर्वाणि भूतानि, 

श्रैष्ठयं शरेषठमावः तस्मै प्रिषठ्याय श्रेष्ठभावाय, अयं नः श्रेष्ठो 

भवेदिति ; यज्ञुषः प्राणस्य सायुञ्यमियादि सवै समानम् ॥ 

साम प्राणो वै साम प्रणि हीमानि 

सवोणि भूतानि सम्यि सम्यच्ि हास्मै 
सवोणि भूतानि ओैषटयाय कल्पन्ते सा- 

ञ्जः सायुज्य सलोकतां जयति थ एवं 
वेद् | ३ ॥ 

सामेति चोपासीत प्राणम् । प्राणो वै साम; कथं प्राणः 

साम प्राणे दहि यस्मात् सवाणि भूतानि सम्यच्ि संग- 

च्छन्ते, संगमनात् साम्यापत्तिहेतुत्वात् साम प्राणः; स- 

म्यश्ि संगच्छन्ते ह अस्मै सर्वाणि भूतानि; न केवकं 
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संगच्छन्त एव, श्रेष्ठभावाय च अस्त कल्पन्ते समथ्येन्ते ; 

साञ्नः सायुञ्यमिलयादि पृवेवत् ॥ 

क्च प्राणो चे क्लच्नं प्राणो हिवैक्षच्रं 

त्रायते हैनं प्राणः क्षणितोः प क्लघ्रमच्र- 
माभ्रोति क्षत्रस्य सायुज्य सलोकतां 

जयति थ एवं वेद् \ ४॥ 

इति त्रयोदशं ब्राह्मणम् ॥ 
0) तं प्राणं क्षत्रमित्युपासीत । प्राणो नै क्षत्रम् , प्रसिद्धम् 

एतत्- प्राणो हि तरे क्षत्रम् । कथं प्रसिद्धतेलयाह--- त्रायते 

पारयति एनं पिण्ड देहं प्राणः, क्षणितोः शख्रादिर्हिसितात् 

पुनः मासेन आपूरयति यस्मात् , तस्मात् क्षतत्राणात् प्रसि- 

द्ध क्षन्रस्वं प्राणस्य । विद्रत्फर्माह--प्र श्षत्रमलम् › न त्रायते 

अन्येन केनचिदियत्रम्, क्षत्रं प्राणः, तम् अत्रं क्षन्न प्राण 

्राप्रोतीय्थः। शाखान्तरे वा पाठान् श्षन्नमात्रं प्राप्रोति, 

प्राणो मवतीय्थः । क्षत्रस्य सायुज्यं सलोकतां जयति, य 

एवे वेद ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य जयोदरं ब्राह्मणम् ॥ 

---%&--- 



चतुरद॑यं ब्राह्मणम् ॥ 
(= 

श्रुभिरन्तरिक्षं यौरिलयष्टावक्षराण्यष्टा- 

क्षर ह वा एकं गायच्यै पदमेतदु हैवा- 
स्या एतत्स यावदेषु चिषु लोकेषु तावद्ध 

जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद् ॥ १॥ 

ब्रह्मणो हृदयाद्यनेकोपाधिविर्चिष्टस्य उपासनमुक्तम् ; अथ ' 

इदानी गायञ्रयुपाधिविशिष्टस्य उपासने वक्तव्यमिलयारभ्यते । 

सवच्छन्दसां हि गायत्रीछन्दः प्रधानभूतम्; तसप्रयोक्ठेगय- 

त्राणात् गायत्रीति वक्ष्यति; न च अन्येषां छन्दसां प्रयो- 

कतृभ्राणनत्राणसामथ्यम् ; प्राणास्मभूतता च सा; सवेच्छन्दसां 

च अत्मा प्राणः; प्राणश्च क्ष॒तत्राणात् क्षन्रमिस्युक्तम् ; प्राण- 

श्च गायत्री; तस्मात् तदुपासनमेव विधित्स्यते; द्विजोत्तम- 

जन्महेतुत्ाज्च- ‹ गायजत्या ब्राह्मणमद्धजत त्रिष्टुभा राजन्यं 

जगल्या वैदयम् " इति द्विजोत्तमस्य द्वितीयं जन्म गायत्रीनि- 
मित्तम्; तस्मात् प्रधाना गायत्री ; ‹ ब्राह्मणा च्युत्थाय ब्राह्मणा 

[‰ 

अभिवदन्ति, स ब्राह्मणो विपापो बिरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो 



क. १. पञ्चमोऽध्यायः । ७२५ 

भवति ` इ्युत्तमपुरुषाथसंबन्धं ब्राह्यणस्य ददौयति , तच्च त्रा- 

ह्यणत्वं गायत्रीजन्ममूलम् ; अतो वक्तव्यं गायच्याः सत- 

त्वम् । गायच्या हि यः चेष्टो दिजोत्तमः निरङ्कुश एव 

उन्तमपुरुषाथेसाधने अधिक्रियते ; अतः तन्मूखः परमपुरुषा- 

थेसंबन्धे. । तस्मान् तदुपासनविधानाय आह-- भूमिर- 
न्तरिक्षं दरिव्येतानि अष्टावक्षराणि; अष्टाक्षरम् अष्टावक्ष- 

राणि यस्य तत् इद्मष्टाक्षरम्; ह तै परसिद्धाबध्ोतकौ ; एकं 

प्रथमम् , गायच्यै गायत्याः; पदम् ; यकरेणैव अष्टत्वपूर- 

. णम् । एतत् उ ह् एब एतदेव अस्या गायत्र्याः पदं पादः 

भरथमः भूम्यादिरक्षणः तैरोक्यास्मा, अष्टाक्षरत्वसामान्यान् । 

एवम् एतत् तरैखोक्यात्मकं गायजच्याः प्रथमं पदं यो वेद, 

तस्थैतत्फकम्-- स विद्धान् यावक्किचित् एषु त्रिषु रोकेषु 

जेतव्यम् , तावत्सयै ह जयति, यः अस्यै एतदेवं पदं वेद् ॥ 

ऋचो यजूषि सामानीलयष्टावक्चरा- 

ण्य्टाक्षर९ ह वा एकं गायश्ये पदमेनदु 
हैवास्या एतत्स यावतीयं चयी विद्या 

तावद्ध जयति योऽसा एतदेवं पदं वेद् ॥ 
[+न 

तथा क्वः यजूंषि सामानीति त्रयीविद्यानामाक्चराणि 
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एतान्यपि अष्टावेव; तयैव अष्टाक्षरं ह वै एकं गायच्यै पद् 

द्वितीयम् , एतत् उ ह एव अस्या एतत् ऋग्यजुःसामलक्षणम् 

अष्टाक्षरत्वसामान्यादेव । सः यावती इयं त्रयी विद्या ज्रय्या 

विद्यया यावत्फलजातम् आप्यते, तावत् ह जयति, योऽस्या 

एतत् गायच्याः त्रैवि्यलक्षणं पदं वेद् ॥ न 

प्राणोऽपानो व्यान इलयष्ावक्षराण्यचछ 

क्र ९ ह वा एकं गायच्यै पदमेतदु दैवा- ` 

स्या एतत्स यावदिदं प्राणि तावद्ध ज 

यति योऽस्या एतदेवं पदं वेदाथास्या ए- 

तदेव तुरीय दतं पदं परोरजा थ एष- 
तपति यद्रे चतुथं तत्तुरीयं दरतं पद्- 

मिति ददृश इव द्येष परोरजा इति स- 

वैसु देवेष रज उपयुपरि तपल्येव < हेव 

भिया यासा तपति योऽस्या एतदेवं 

पदं वेद् ॥३॥ 

तथा प्राणः अपानः व्यानः एतान्यपि प्राणाचचभिधाना- 

क्षराणि अष्ट ; तच्च गायञ्यास्तृतीये पदम् ; यावदिदं प्राणि- 

जातम् , तावत् ह ज्यति, योऽस्या एतदेवं गायञ्यास्तृतीयं पद् 
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वेद । अथ अनन्तरं गायञ्याख्िपदायाः शब्दात्मिकायस्तुरीयं 

पदमुच्यते अभिधेयमुतम् , अस्याः भङ्ृताया गायञ्याः एत- 

देव वक्ष्यमाणं तुरीयं दतं पदं परोरजा य एष तपति ; 

वुरीयमिलयादिवाक्यपदा् स्वयमेव व्याच शरुतिः-- ये 
चतुथ प्रसिद्धं छोक्रे, तदि ॒तुरीयश्चव्दे नाभिधीयते; दतं 

पद्मिलयस्य कोऽथ इत्युच्यते-- ददृशे इव ह्यते इव हि 

एषः मण्डलान्तर्मैत पुरुष ; अतो दशतं पदसुच्यते ; पये- 

रजा इद्यस्य पदस्य कोऽथ इत्युच्यते-- सर्वं समस्तम् उ हि 

`एव एषः मण्डलः पुरुषः रजः रजोजातं समस्त खोकमि- 

त्यथः, उपयुपरि आधिपलयभावेन सर्वलोकं रजोजातं 

तपति; उपथुपरीति वीप्सा सर्वरोकाधिपव्यख्यापनार्था , 

ननु स्वशब्देनैव सिद्धत्वान् वीप्सा अनथिका- नैष दोषः; 

येषाम् उपरिष्टात् सविता इश्यते तद्धिषय एव सवेशब्द्ः 

स्यादिलयाशङ्कानिवृच््यथां वीप्सा, ‹ये चामुष्मात्पराच्वो छो- 

कास्तेषां चेष्टे देवकामानां च ' इति श्रुयन्तरात् ; तस्मात् सर्वा - 

वरोधाथौ वीप्सा; यथा असौ सिता सवाधिपलयलक्ष- 
णया श्रिया यश्चसरा च स्याल्या तपति, एवं दैव श्रिया यज्ञसा 

च तपति, योऽस्या एतदेवं तुरीयं दशेत पदं वेद ॥ 

क स्तुरीये सकय 3 

सैषा गायन्येतस्मि ददते पदे 
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परोरजसि प्रतिष्ठिता तद्वै नत्सये प्रति 

धितं चक्षुर्वै सवयं चक्षुं वै सद्यं तस्मा- 
यदिदानीं द्रो विवदमानावेयातामदमद्- 

हौमहमभ्नौषमिति य एवं ब्रूयादहमद्शौ- 
मिति तस्मा एव अदध्याम तद्वै तत्सलयं 

बले प्रतिष्ठितं प्राणो वै बलं तत्प्राणे घ- 

तिष्ठितं तस्मादाहुबेल९ सत्यादोगीय इ 
लयेवम्वेषा गाथच्यध्यात्मं प्रतिशिता सा 

डेषा गथार्स्तच्र प्राणा वै गयास्तत्प्रा- 

णाःस्तच्र तद्यद्धया\स्तचे तस्माद्वायच्री 

नाम स याभेवासमू^ साविन्नीमन्वादैषेव 
सास यस्मा अन्वाह तस्य पाणाध्खरा- 
यते ॥ ४॥ 
[1 ^. = _ ५ न. ११ 

सघा पदा उक्ता या लेङक्यन्नावद्यप्राणदृश्षणा गायत्रा 

एतस्मिन् चतुर्थे तुरीये दक्षते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता, 

मूतामूतरसत्वात् आदियस्य ; रसापाये हि वस्तु नीरसम् 

अप्रतिष्ठितं भवति, यथा काष्ठादि द्गधसरारम् › तद्वत् ; तथा 
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[+ 

मूतौमूतोत्मक जगत् त्रिपदा गायत्री आदित्ये प्रतिष्ठिता तद्र 

सत्वात् सह त्रिभिः पदेः, तद्रे तुरीयं पदं लले प्रतिषि 

तम् ; किं पुनः तन् सल्यभिस्युच्यते-- चश्ु्धै सदयम् । कथ 

चक्षुः सल्यभियाह-- प्रसिद्धमेतन् , चश्च वे सम्! कथं 

प्रसिद्धतेवाह-- तस्मान्--यत् यदि इदानीमेव द्धौ विवद- 

मानौ विरुद्धं॑बद्मानौ एयाताम् आगच्छेयाताम् ; अहम् 
अदन दृष्टवानस्मीति अन्य आह ; अहम् अश्नोषम्- त्वया 

दृष्टं न तथा तद्वर्त्विति; तयोः य एवं व्रूयान- 

अहमद्राश्चमिति, तस्मै एव॒ श्रदध्याम; न पुनः यः 

ब्रूयान् अहमश्रौषमिति ; श्रोतुः मृषा श्रवणमपि संभ- 

बति; न तु चश्षुषो मृषा दशांनम्; तस्मात् न अ- 

श्रो षमित्युक्तवते श्वदहध्याम ; तस्मान् सत्यप्रतिपत्तिहेतु- 

त्वात् सदयं चक्षुः ; तर्मन् सये चश्चुषि सह त्रिभिः इतरैः 

पदैः तुरीयं पदं प्रतिष्ठितमिलयथेः । उक्तं च ‹स आदियः 

कस्मिन्प्रतिष्ठित इति चश्चुषीति ` । तद्वै तुरीयपदाश्रयं सरलं 
बडे प्रतिष्ठितम्; किं पुनः तत् बलमिलयाद-- प्राणो वै 

बलम्; तसिमिन्भ्राणे बहे प्रतिष्ठितं सलयम्। तथा चोक्तम्--‹ सूत्र 

तदोतं च प्रोत्तं च ' इति । यस्मात् बले सलं प्रतिष्ठितम् , 

तस्मादाहुः- बलं सलयादोगीयः ओजीयः ओजस्तरभिलय्थः ; 
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खोकेऽपि यस्मिन्हि यदाश्रितं भवति, तस्मादाभितात् आश्र- 

यस्य बर्वत्तरत्वं प्रसिद्धम् ; न हि दुर्बलं बलवतः कचित् 

आश्रयमूतं द्रम् ; एषं उक्तन्यायेन उ एषा गायत्री अध्या- 

त्मम् अध्यात्मे प्राणे प्रतिष्ठिता; सैषा गायत्नी प्राणः ; अतो 

गायज्यां जगत्प्रतिष्ठितम् ; यस्मिन्प्राणे सर्वे देवा एकं भवन्ति, 

सर्वे वेदाः, कर्माणि फर च; सैवं गायत्री प्राणरूपा सती 

जगत आत्मा । सा ह एषा गयान् ततरे त्रातबती ; के पुनगे- 

याः प्राणाः वागादयः बै गयाः, शब्द्करणात् ; तान् तत्रे सैषा 

गायव्री । तन् तन्न यत् यस्मात् गयान् तत्रे, तस्मात् गायत्री. 

नाम; गय त्राणात् गायल्लीति प्रथिता । स आचायः उपनीय 

माणवकमष्टवषै यामेव अमू गायत्रीं सावित्रीं सविवृदेवता- 

काम् अन्वाह पच्छः अचश्च समस्तां च, एषैव स सा- 

कषात् प्राणः जगत आत्मा माणवकाय समर्पिता इह इदानीं 

व्याख्याता, नान्या ; स आचार्यः यस्मै माणवकाय अन्वाह 

अनुवक्ति, तस्य माणवकस्य गयान् प्राणान् त्रायते नरका- 

दिपतनात् ॥ 

ता९ हैतामेके साविच्रीमवुष्टुभमन्वा- 

हुर्वागनुष्टबेत द्वाचमनुत्रुम इति न तथा 
[43 € = [> 1. 

कुयोद्धायच्रीमेव साविच्रीमनुन्रूयाद्यदि ह 



क. ६. पञ्चमोऽध्यायः । ५७३१ 

वा जप्येवंविद्धद्िव प्रतिगृह्णाति न हैव 
तद्भायञ्या एकंचन पद् प्रति ॥ ५ ॥ 

तामेतां साविन्नीं ह एके शाखिनः अलु्ुभम् अद्म 
भवाम् अनुषुष्न्दस्काम् अन्वाहुरुपनीताय । तदभिभ्राय- 

माह-- वाक् अनुष्टुप्, वाक्च शरीरे सरस्वती, तामेव हि 
वाचं सरस्वती माणवकायानुन्रूम इव्येतदवदन्तः । न तथा 

कुयात् न तथा विद्यात् , यन् ते आहुः सषैव तत् ; 

किं तर्हिं गायत्रीमेव सावित्रीमनुन्रूयात् ; कस्मान् १ य- 

स्मात् प्राणो गायत्रीव्युक्तम् ; प्राण उक्ते, वाक्च सरस्वती 

च अन्ये च प्राणाः सर्वं माणवकाय समर्पित मवति । किं- 

चेदं प्रासङ्किकमुक्ल्वा गायत्रीविदं स्तौति-- यदि ह वै अपि 

एवंवित् बह्विव न हि तस्य सवौलनो बहु नामास्ति किं- 

चित् , सबौत्मकल्वादधिदुषः- प्रतिगृह्णाति, न हैव तत् प्रति- 

महजातं गायच्या एकंचन एकमपि पदं भ्रति पयाप्रम् ॥ 

स॒ य इमाश्खीहीकान्पूणीन्परतिग- 
ह्लीयात्सोऽस्या एतत्प्रथमं पदमाप्नुयाद्थ 
यावतीयं लथी विव्या यस्तावत्पतिगृह्णी- 
यात्सोऽस्या पएतद्ितीयं पद्माप्लुयाद्थ 
यावदिदं प्राणि यस्तावत्परतिगृहीयात्सो- 

8. 8. ए, 7. 4 
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ऽस्या एतन्ततीय पदमाप्लुयादथास्या एतः 

देव तुरीयं द्योतं षदं परोरजा थ एष 
तपति मैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्थ- 

तिणहीयात् ॥ ६ ॥ । 

स य इमांख्ीन्- स यः गायत्रीवित् इमान् भूरादीन् 

जीन् गोश्वादिधनपूणान् खोकान् प्रतिगृह्णीयात्, स प्रतिप्रहः, 

अस्या गायञ्या एतत्प्रथमं पदं यद्याल्यातम् आप्रुयात् प्रथ- 

मपदविज्ञानफलम् › तेन सूक्तं स्यात् › न त्वधिकदोपोत्पादकः 

स प्रतिग्रहः । अथ पुनः यावती इय त्रयी विद्या, यस्तावत् 

प्रतिगृहीयात् , सोऽस्या एतह्ितीयं पदमाघ्रुयात् , द्वितीयपद- 

विज्ञानफलं तेन भुक्तं स्थात् । तथा यावदिदं प्राणि, यस्ता- 

वस्प्रतिगृह्णीयात् , सोऽस्या एतत्तृतीयं पदमाघ्रुयात् › तेन तृ- 

तीयपद् विज्ञानफरु युक्तं॑स्यात् । कल्पयितेदसुच्यते ; पाद्- 

त्रयसममपि यदि कथ्चिस्प्रतिगरृह्णीयात् , तत्पादत्रयचिज्ञानफ- 

स्यैव क्षयकारणम्, न त्वन्यस्य दोषस्य कलसे श्रमम् ; 

न चैवं दाता प्रतिग्रहीता वा; गायत्रीविज्ञानस्तुतये क- 

हप्यते ; दाता प्रतिग्रहीता च यद्यप्येवं संभाव्यते, नासौ 

प्रतिग्रहः अपराधक्षमः ; कस्मात् १ यततः अभ्यधिकमपि पुर 

घार्थविज्ञानम् अवशिष्टमेव चतुर्थपादषिषयं गायन्याः ; तद- 

| | 

| 

त 
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दौवति-- अथ अस्याः एतदव तुरीयं ददतं पदं परोरजा 

य एष तपति, यद्यैतन् नैव केनचन केनचिदपि प्रतिग्रहेण 

आप्यं नैव प्राप्यभियर्थः, यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि; 

एतान्यपि नैव आप्यानि केनचित् ; कल्पयित्वा एवमुक्तम् ; 

परमार्थतः कुत उ एतावत् प्रतिगृह्णीयात् जैरोक्यादिसमम् । 

तस्मात गायत्री एवंप्रकारा उपास्येयथंः ॥ 

नस्या उपस्थानं गायच्यस्यकपदी द्वि 
पदी चधरिपदी चतुष्पद्यपद्सि न हि पद्य 

से । नमस्ते तुरीयाय दद्ेताय पदाय 
परारजसेऽसावदो मा परापदितिथद्हि 

स्यादसावस्मे कामो मा समद्धीतिवान 

हेवास्मे स कामः ससरध्यने यस्मा एवसु 
पतिषटतऽहमदः प्रापमिति बा ॥ ७॥ 

तस्या उपदधानम्- तम्या गायञ्याः उपस्थानम् उपेय 

स्थानं नमस्करणम् अनेन मन्रेण । कोऽसौ मन्ब इयाह-- 

हे गायत्रि असि भवमि त्रेोक्यपादेन एकपदी, त्रयीविद्या- 

रूपेण द्वितीयेन द्विपदी, प्राणादिना वृतीयेन त्रिपद्यसि, च- 

तुर्थेन तुरीयेण चतुष्पद्यसि ; एवं चतुर्भिः पादैः उपासकैः 
पद्यसे ज्ञायसे; अतः परं परेण निरुपाधिकेन स्वेन आत्मना 
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अपद्सि~ अविद्यमानं पदं यस्यास्तव, येन पद्यसे- सा 

त्वम् अपतत् असि, यस्मात् न हि पद्चसे, नेति नेद्यात्मस्वात् | 

अतो वउ्यवहारविषयाय नमस्ते तुरीयाय दर्घ॑ताय पदाय परो- 

रजसे। असौ शत्रुः पाप्मा स्वस््ापमिविन्नकरः, अद्; तत् आ- 

त्मनः कार्यं यत् स्वसराप्निवि्नकतत्वम् , मा प्रापत् मैव प्राप्रो- 

तु; इति-शब्दो मन्रपरिसमाघ्यथेः ; यं द्विष्यात् यं प्रति द्विषं 

कयौन् स्वयं बद्धान् , तं प्रति अनेनोपस्थानम् ; असौ शच्च 
असुकनामेति नाम गृह्णीयात् ; अस्मे यज्ञदत्ताय अभिप्रेतः कामः 

मा समृद्धि समृद्धि मा प्राप्नोखिति वा उपतिष्ठते; न हैवास्तै 

देवदत्ताय स कामः समृध्यते ; कस्मै ? यस्मे एवमुपतिष्ठते । 

अहं अदः देवदत्ताभिप्रें प्रापमिति वा उपतिष्ठते | असरावदो 

मा प्रापदिलयादिन्रयाणां मन्त्रपद्ानां यथाकामं विकस्पः ॥ 

एतद्ध वै तल्ननकोा वैदेहो बुडिलमाश्व- 

तराश्विख्ुवाच यन्चु हो तद्वायच्नरीविदबरूथा 

अथ कथ दस्तीभरूतो वहसीति सुख ह्य- 

स्याः सञ्नाण्न विदांचकारेति होवाच त 

स्या अच्रिरेव सुख यदि इवा अपि बहि- 

चाग्नावभ्याद्धति सवमेव तत्संद्हयेव < 
हेवेवंवि्यद्यपि बह्विव पापं छुर्ते सबै. 
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मेव तत्संप्साय शुद्धः प्रताऽजरोऽखतः 

संभवति ॥८॥ 
गायच्या मुखबिधानाय अथवाद् उच्यते-- एतत् ह 

किर वे स्मर्यत, तत् तत्र गायत्रीविज्ञानविषये ; जनको वैदे- 
हः, बुडिलो नामतः, अश्वतराश्वस्यापयम् आश्वतराश्चिः, तं 

किङ उक्तवान्; यत् नु इति वितर्के, हो अहो इेतत् ; तत् 

यत् त्वं गायन्नीविद्रूयाः , गायत्रीचिदम्मीति यदन्रुथाः; कि- 

मिदं तस्य वचसोऽननुरूपम् ; अथ कथम् , यदि गायत्रीविन् ; 
प्रतिश्रहदोषेण हस्तीभृतो वहसीति । स प्रलयाह राज्ञा स्ा- 

रितः-- युखं गायच्याः हि यस्मान् अस्याः, हे सम्राट् , न 

विदांचकार न विज्ञातवानस्मि- इति होवाच; एकाङ्गविकर- 

त्वात् गायत्रीविज्ञानं मम अफरं जातम् । शणु तर्हिं ; तम्या 

गायत्र्या अभ्भिरेव मुखम्; यदि इ वै अपि वहिवेन्धनम् अग्मा- 

वभ्यादधति छौकिकाः, सवमेव तस्संदहयेवेन्धनम् अम्निः-एवं 
हैव एवंवित् गायत्र्या अभ्निंलभित्येवं वेत्तीव्येववित् स्यात् 

स्वयं गायञ्यात्मा अभिमुखः सन् । यद्यपि बह्विव पाप 

कुरुते प्रतिग्रहादिदोषम् , तत्स्व पापजाते संप्खाय भक्षयि- 

त्वा शुद्धः अभनिवत् पूतश्च तस्मात्प्रतिग्रहदोषात् गायत्र्या 

त्मा अजरोऽग्रतश्च संभवति ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य चतुदेशं जाद्यणम् ॥ 



पञ्चदशं ब्राह्मणम् ॥ 

हिरण्मयेन पाल्तेण सदयखापिहितं सु- 
सम् । तत्त्वं पूषन्नपावृणु सलयधमौय दष्ट. 
ये । परूषन्नेकये यम सूय प्राजापत्य व्यूह 
रदमीन् । समूह तेजो यत्ते रूपं कलया 
णतमं तत्ते पदयामि । योऽसावसौ पुर 
षः सोऽहमस्मि । वायुरनिलमण्टतमथेदं 
भस्मान्त शारीरम् । ॐ कतो स्मर 
कुत स्मर क्रतो स्मर करत स्मर । अग्न 
नय सुपथा राये अस्मान्विन्वानि देव 
वयुनानि विढान् । युयोध्यस्मजञ्जहुराण- 
मेनो भूथिष्ठं ते नमउक्ति विधेम ॥ १॥ 

यो ज्ञानकर्मसमुचयकारी सः अन्तकाठे आदिदयं प्राथ 

यति ; अस्ति च प्रसङ्कः ; गायञ्यास्तुरीयः पादो हि स 

तदुपस्थानं प्रकृतम् ; अतः स॒ एव ्राभ्येते । हिरण्मयेन 

उयोति्मेयेन पात्रेण, यथा पात्रेण इष्टं वस्तु अपिधीयते, एव- 

मिदं सलयाख्यं ब्रह्म ज्योत्तिमेयेन मण्डरेनापिदहितमिव अस- 

मादितचेतसामरश्यत्वात् ; तदुच्यते- सलयस्यापिदहितं सुखं 

मुख्यं खरूपम्; तत् अपिधानं पान्नमपिधानमिव दशेन- 

प्रतिबन्धकारणम् , तत् त्वम् , हे पूषन् , जगतः पोषणात्पूषा 
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सविता, अपावृणु अपावृतं कुरु दर्शनभ्रतिवन्धकारणमपनये- 

दर्थः ; सलयधर्माय सलं धर्मोऽस्य मम॒ सोऽहं सलयधमी, 

तस्मै खदात्मभूतायेख्थः ; इष्टये दश्चनाय ; पूषन्निखादीनि 

नामानि आमन्रणार्थानि सवितुः, एकर्वै, एकश्चासाबुषिश्च 

एकर्षिः, `दशीनादषिः; स हि सवस्य जगत आत्मा च्च 

खन् सत पश्यति ; एको वा गच्छतीत्मेकर्विः, ‹ सूये एकाकी 

चरति › इति मन्त्रवर्णात् ; यम, सर्वं हि जगतः संयमनं 

स्वकृतम् ; सये, सुषु इेरयत रखान् रश्मीन् प्राणान् धियो 

ज्ञा जगत इति ; प्राजापलयः प्रजापतेरीश्चरस्यापयं हिरण्यग- 

मस्य वा, हे प्राजापल्य ; व्यूह विगमय रश्मीन् ; समूह् 

संश्चिप आत्मनस्तेजः, येनाहं शक्वुयां द्रष्टुम् ; तेजसा ह्यप- 

हतदृष्टिः न शक्नुयां स्वतस्वरूपम सा दरषुम् › विद्योतन इव 

रूपाणाम् ; अत उपसंहर तेजः ; यत् ते तव रूपं सर्वकल्या- 

णानामतिक्ञयेन कल्याणं कस्याणतमम् , तत् ते तव पश्यामि 

रयामो वयम् , वचनन्यलययेन । योऽसौ भूर्ुवःस्वव्याहय- 

वयव: पुरुषः, पुरुषाद्रतित्वात्पुरुषः, सोऽहमस्मि भवामि; 

: अहरहम् ` इति च उपनिषद् उक्तसवादादिलयचा्चुषयोः तद्- 

वेदं परागृयते ; सोऽह मस्म्य मृतमिति संबन्धः ; ममागरृतस्य 

लय शछसीरपाते, शरीरस्थो यः प्राणो वायु; स॒ अनिरं 

बाह्यं वायुमेव प्रतिगच्छतु ; तथा अन्या देवताः सांसा प्र- 
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ति गच्छन्तु ; अथ इदमपि भस्मान्तं सत् प्रथिवी यातु 

शरीरम् । अथदानीम् आत्मनः संकस्पभूतां मनसि व्यवसि- 
ताम् अभ्िदेवतां प्राथेयत-- ॐ क्रतो ; ओभिति कतो इति 

च संबोधनाथौवेव ; ओंकारपरतीकत्वात् ओम् ; मनोमयत्वाञ्च 

क्रतुः; हे ॐ, हे क्रतो, स्मर स्मतेव्यम् ; अन्तकार्छ हि त्व- 

स्स्मरणवद्यात् इष्टा गतिः प्राप्यते ; अतः प्राथ्यैते-यत् मया 

कृतम् , तत् स्मर; पुनरुक्तिः आद्राथौ । किंच हे अघने, नय 

प्रापय, सुपथा शोभनेन मार्गेण, राये धनाय कमैफलग्राप्तये 

इलयथंः; न दक्षिणेन कृष्णेन पुनरावृत्तियुक्तेन, किं तर्द शुदे 

नैव सुपथा ; अस्मान् विग्ानि सर्वाणि, हे देव, वयुनानि प्रज्ञा- 

नानि सवेप्राणिनां विद्धान् ; किंच युयोधि अपनय वियोजय 

अस्मत् अस्मत्तः, जुहुराणं करिख्म् , एनः पापं पापजातं 

सवम् ; तेन पापेन वियुक्ता वयम् एष्याम उत्तरेण पथा त्व- 

ल्मसादात्; कि तु वचं तुभ्यम् परिचर्या कर्तु न शक्नुमः; 

भूयिष्ठां बहुतमां ते तुभ्यं नमउक्तिं नमस्कारवचनं विधेम न- 

मस्कारोक्लया परिचरेमेवयथैः, अन्यत्कतुमराक्ताः सन्त इति ॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदद्रा बाह्यणम् ॥ 

इति श्रीमत्परमदहंसपरिताजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगव- 

त्पूज्यपादिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 
बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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पृष्टोऽध्यायः ॥ 

ॐयो हवै च्येष्ठं च च्ेष्टं च वेद् 

ज्ये भ्रष्टश्च खानां रवति प्राणो वैं 

ज्ये ओष्ठ ज्येष्ठ भ्रेष खानां 

भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद् ॥ 

ॐ प्राणो गायत्रीवयुक्तम् । कस्मात्पुनः कारणान् प्राण- 

भवः गायञ्याः, न पुनर्वागादिभाव इति, यस्मात् उयष्ठञ्च 

्रेष्ठश्च प्राणः, न वागादयो च्यैष्ठवत्रैष्ठव माजः ; कथं अ्थे- 

त्वं शरषठत्वं च प्राणस्येति तन्निदिधारयिषया इदमारभ्यते । 

अथवा उक्थयजुःसामक्षत्रादिभावैः प्राणस्यैव उपासनमभि- 

दितम् , सत्खपि अन्येषु च्चुरादिषु; तल हेतुमात्रमिद् 

आनन्तर्येण संबध्यते; न पुनः पूरैश्ेषता । विवक्षितं तु 

खिकत्वादस्य काण्डस्य पूर्वत्र यदनुक्तं विरिष्टफकं प्रा- 

णविषयञरुपासनं तद्वक्तव्यमिति । य: कच्चित् ; ह तरै इलय- 

धारणा; यो चयेषठश््गुणं वक्ष्यमाणं यो वेद असौ 

भवयेव व्येष्ठश्च श्रेधठश्च ; एवं फरेन प्रखोभितः सन् 
ष 

[4.९ [4 र, ५ म 

प्रञ्ाय आचसुखाभूतः; तस्म चाहु- भ्रणा वे अ्यघ्न्च 
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श्रेष्ठश्च । कथं पुनरवगम्यते प्राणो उयेष्ठश्च श्रेष्ठश्चेति, 

यस्मात् निषेककार एव शुक्रशोणितसंबन्धः प्राणादिकला- 

पस्याविशिष्टः £ तथापि न अप्राणं शुक्तं विरोहवीति प्रथमो 

वृत्तिखभः प्राणस्य चष्षुरादिभ्यः; अतो अ्येष्ठो वयसा 

प्राणः; निषेककलादारभ्य गर्भं पुष्यति प्राणः; प्रागे हि 

ब्धब्त्तौ पश्चाश्व्षुरादीनां वृत्तिङाभः ; अतो युक्तं प्राणस्य 

ञ्येष्ठत्वं चक्षुरादिषु; भवति तु कथिव्छुठे च्येष्ठः, गुणही- 

नत्वात्त न भ्रष्ठ; मध्यमः कनिष्ठो वा गुणाल्यत्वात् भवेत 

्रेष्ठः, न च्येष्ठः, न तु तथा इहेदयाह--प्राण एव तु च्येष्ठश्च 

्रष्ठश्च । कर्थं पुनः ्रष्ठयमवगम्यते प्राणस्य ? तदिह संवा- 

देन द्ञीयिष्यामः । सवैथापि तु प्राणं च्येष्ठशरेष्ठगुणं यो वेद 

उपास्ते, स स्वानां ज्ञातीनां व्येष्श्च श्रेष्ठश्च भवति, च्येष्ठभ्न- 

छगुणोपासनसामथ्योत्; स्वव्यतिरेकेणापि च येषां मध्ये 

उ्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च भविष्यामीति बुभूषति भवितुमिच्छति, ते- 
षामपि ्येष्ठश्रषठप्राणदर्शी उयेष्ठश्च श्रेष्ठश्च भवति । ननु व- 

योनिभिन्तं जयेठस्वम् , तत् इच्छातः कथं भवतीत्युच्यते- 

वैष दोषः, प्राणवत् व्ृत्तिखाभस्यैव उ्येष्ठत्वस्य विवश्चित- 
त्वात् ॥ 

योह वे वसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां 
भवति वाग्वै वसिष्ठा वसिष्ठः खानां म- 
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वत्यपि च यषां बुभूषति य एवं वेद् ॥ 
योह वै वसिष्ठां वेद् वसिष्ठः स्वाना भवति । तदृश्ैनानु- 

रूप्येण फलम् । येषां च ज्ञातिञ्यतिरेकेण वसिष्ठा मवितुभि- 

च्छति, नेषां च वसिष्ठो भवति । उच्यतां तर्हि, कासौ 

वसिष्ठेति; वाग्वै वसिष्ठा; वासयल्यतिश्येन वस्ते वेति 

वसिष्ठा ; वारिरमनो हि धनवन्तो वसन्यतिक्ञयेन ; आच्छा- 

दनाथेस्य बा वसेवेसिष्ठा, अभिमवन्ति हि वाचा वाग्ग्ि- 

नः अन्यान् । तेन वसिष्ठरुणवत्परिज्ञानान् वसिष्ठगुणो भ- 

'वतीति दशैनानुरूपं फलम् ॥ 

८ >> 

योह वै प्रतिष्ठां वेद् प्रतितिष्ठति सम 

क, अ 9 
ष्ठति सम परतितिष्ठति द्गे य एवं वेद् ॥ 

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद, प्रतितिष्ठलयनयेति प्रतिष्ठा, तां 

प्रतिष्ठां प्रतिष्ठागुणवतीं यो वेद, तश्च एतत्फङम् ; भ्रतिति- 

ति समे देशे काठ च; तथा दुर्गे विषमे च दुगैमने च 

देशे दुभिक्षादौ वा काटठे विषमे । ययेवञुच्यताम् ; कासौ 
प्रतिष्ठा ; चश्च प्रतिष्ठा ; कथं चक्चुषः प्रतिष्ठत्वमियाद-- 
चकुषा हि स्मे च दुर्गे च दृद्व प्रतितिष्ठति । अतोऽनुरूपं 
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फलम् , प्रतितिष्ठति समे, प्रतितिष्ठति दुर्गे, य एवं वेदेति ॥ 

( व # (~ 

योह वे संपदं वेद् स हास्मे पद्यते 

यं कामं कामयते ओ्रच्रं वे संपच्छोचे ही. 

मे सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः सम हास्मै प- 
श्यते थ कामं कामयते य एवं वेद् ॥द॥ 

यो ह वै संपदं वद, सधद्ुणयुक्तं यो वेद, तस्य एतत्फ- 

खम; अस्मे विदुषे संपद्यत ह; किम् १ यं कामं कामयते; 

स कामः| किं पुनः संपद्ुणकम् १ श्रोत्रं वै संपत् । कं 
पुनः श्रोत्रस्य संपद्भुणत्वमि्युच्यते-- श्रोत्रे सति हि यस्मा- 

त् सर्वे वेदा अभिमंपन्नाः, श्रोचरन्द्रियवतोऽध्येयत्वान् ; वेद्- 

विहितकर्मायत्ताश्च कामाः, तस्मान् श्रोत्रं मंपत् । अतो बवि- 

ज्ञानानुरूपं फलम् , सं हास्मै पदयते, यं कामं कामयते, य 

एवं वेद् ॥ 

योह वा आयतनं वदायतन\६ खानां 

भवत्यायतनं जनानां मनो वा आयलन- 
सायतन ५ खानां भवल्यायतनं जनानां 
य एवं वेद् ॥ ५॥ 

योह वा आयतनं वेद; आयतनम् आश्रयः; तत् यो 
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वेद्, आयतनं स्वानां भवति, आयतनं जनानामन्येषामपि । 

किं पुनः तन् आयतनमिल्युच्यते-- मनो वै आयतनम् 

आश्रय. इन्द्रियाणां विषयाणां च ; मनञश्चिता हि विषया 

आत्मनो भोग्यत्वं प्रतिपद्यन्त , मनःसंकल्पवक्ञानि च इन्द्रि- 

याणि प्रवतैन्ते निवतैन्त च : अतो मन आयतनम् इन्द्रिया- 

णाम् । अतो दर्भनानुरूप्यण फङम् , आयतनं खानां मवति; 

आयतनं जनानाम्, य एवं वेद् ॥ 

योह वे प्रजाति वेद् प्रजायते ह 
प्रजया पञ्चभी रलो वै प्रजातिः प्रजाय- 

ते ह प्रजया पञ्युभिथं एवं वेद् ॥ ६ ॥ 

योह त्रै प्रजातिं वेद, प्रजायते ह प्रजया पञ्ुभिश्च स- 

पन्नो भवति । रेतो वै प्रजातिः; रेतसा प्रजननेन्द्रियञ्ुपङ- 

क्ष्यते । तद्विज्ञानादुरूपं फरम् , प्रजायते ह प्रजया पञ्युभिः; 

य एवं वेद् ॥ 

ते हेमे प्राणा अहच्अयसे विवदमा- 

ना जह्य जग्खस्तद्धोचुः कोनो वसिष्ठ 

इति तद्धोवाच यस्मिन्व उत्क्रान्त इद् 

कारीरं पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ 

इति ॥ ७ ॥ 
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ते हेमे प्राणा वागादयः, अहंश्रेयसे अहं भ्रेयानियेतस्मै 

प्रयोजनाय, विवदमानाः विरुद्धं वदमानाः, ब्रह्म जग्मुः 

ब्रह्म गतवन्तः, ब्ह्मराब्दबाच्यं प्रजापतिम्; गत्वा च 

तद्रह्य ह उववुः उक्तवन्तः-- कः नः अस्माकं मध्ये, 
वसिष्ठः, कोऽस्माकं मध्ये वस्ति च वासयति च । 

तद्भह्म तैः प्रष्टं सत् ह उवाच उन्तवत्-- यरिमन् बः 

युष्माकं मध्ये उत्करान्ते नि्गेते शरीरात्, इदं शरीरं 

पूवस्मादतिशयेन पापीयः पापतरं मन्यते रोकः ; शरीरं हि 
नाम अनेकाञयुचिसंवातत्वात् जीवतोऽपि पापमेव, ततोऽपि, 

कष्टतरं यस्मिन् उत्कान्ते भवति ; वैराग्यार्थमिदसुच्यते-- 

पापीय इति; सर वः युष्माकं मध्ये वसिष्ठो भविष्यति । 

जानन्नपि वसिष्ठं प्रजापतिः नोवाच अयं वसिष्ठ इति इतरे- 

षाम् अप्रियपरिहाराय ॥ 

वाग्घोचक्राम सा संवत्सरं प्रोष्याम- 

ल्योवाच कथमक्ाकत मदृते जीवितुमिति 
ते होचुर्थथाकला अवदन्तो वाचा प्राण- 

न्तः प्राणेन पदयन्तअक्चुषा खण्वन्तः ओओ- 

त्रेण विद्ाश्सो मनसा प्रजायमाना रेन- 

सैवमजीविष्मेति प्राविवेश ह वाक् ॥ ८ ॥ 
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ते एवमुक्ता ब्रह्मणा प्राणाः आत्मनो वीयपरीक्षणाय 

क्रमेण उच्चक्रमु. । तत्र वागेव प्रथमं ह अस्मान् इारीरान् 

उच्चक्राम उत्कान्तवत्ती, मा चोच्कम्य, संवत्सरं प्रोष्य प्रो- 

षिता भूत्वा, पुनगागव्योवाच-- कथम् अशकत अक्तवन्तः 

यूयम्, मदने मां विना, जीवितुमिति । ते एवमुक्ताः 

उुः-- चथा रोके अकलाः मूकाः, अवदन्तः वाचा, 

प्राणन्तः प्राणनव्यापारं कुवैन्तः प्राणेन, पश्यन्तः दशेन- 

व्यापारं चक्षुषा कुन्तः, तथा श्ुण्वन्तः श्रोत्रेण, विद्वांसः 

"मनसा कार्याकायौदिविषयम् , प्रजायमाना; रेतसा पुत्रान् 

उत्पादयन्त., एव मजीविष्म वयम्-- इत्येव प्राणैः दत्तो- 

त्तरा वाक् आत्मनः अस्मिन अवसिष्ठत्वं बुद्धा, प्रविवेश 

ह वाक् ॥ 

चक्षुदोचक्राम तत्संवत्सरं पोष्या- 

गत्योवाच कथमङाकत महते जीवितुभि- 

ति त दचु्थधान्धा अपरयन्तश्चक्चुषा प्रा 
णन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्चुण्वन्नः 

श्रोत्रेण वचिद्धाश्सो मनसा प्रजायमाना 

रेतसे वमजीविष्मेति पविवेका ह चश्चुः ॥ 
8 8. ए. 77. 5 
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आओच्र ̂ होचक्राम तत्संवत्सरं पोष्था- 

गत्थोवाच कथम्ाकत मदृते जीवितुभि- 

ति ते दोचुयैथा बधिरा अश्वुप्वन्तः ओ- 
त्रेण प्राणान्तः प्राणेन वदन्तो वाचा. ष- 

इयन्तश्चक्षुषा विदार्सो मनसा प्रजाय- 

माना रेतसैवभमजी विष्मेति प्रविवे्ठा ह 
ओचम् ॥ १० ॥ 

मनो दाचक्राम तत्संवत्सरं पोष्या 

गल्योवाच कथमशकत महते जीवितु- 
मिति ते दोचु्यथा सुग्धा अविद्राश्सो 
मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्ता वाचा 

परयन्तश्चश्षुषा श्रृण्वन्तः ओतेण पजा- 

यमाना रेतसेवमजीविष्मेति प्रविवेदा ह 

मनः ॥ ११॥ 

रेतो होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्था- 

गल्योवाच कथमशकत मदृते जीवितु 
धिव 

मिति ते दोचुयथा छ्धीवा अप्रजायमाना 



क. १३.] षष्ठोऽध्यायः । ७४९ 

रेतसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा 
पदयन्तञक्षुषा श्ण्वन्तः म्रोच्रण विद्रा- 
सो मनसेवमजीविष्मेनि परविवेदा द 

रेतः ॥ १२॥ 

तथा चश्चुर्योचक्रमेलयादि पूवैवत् । श्रोत्रं मनः भ्रजाति- 
{रत || 

अजथ इ प्राण उत्करमिष्यन्यथा बहा- 

खुहयः सैन्धवः पदीशाक्राङ्कन्संव्रहेदेव ५ 

हेवेमान्धराणान्संववर ने होचुमी भगव 
उत्क्रमीने वै शाक्ष्यामस्त्वदहते जीवितुमिति 
तस्यो मे बलि कुरुतेति तथेति ॥ १३॥ 

अथ ह प्राण उत्कमिष्यन् उक्रमणं करिष्यन् ; तदानीमेव 

स्वस्थानास्रचकिता वागादयः । किमिवेदयाह--यथा रोके, 

महांश्चासौ सुदयश्च महासुहयः, ओभनो हयः क्षणोपेतः, 

महान् परिमाणतः, सिन्धुदेश्चे भवः सैन्धवः भभिजनतः, 

पडीशशङ्कन् पाद्बन्धनशङ्कून् › पडीशाञ्च ते इाङ्कवञ्च तान् , 

संबहेत् उद्यच्छेत् युगपदुत्खनेत् अश्वारोहे आरूढे परीश्ष- 

णाय; एवं ह एव इमान् वागादीन् प्राणान् संचवद उद्यत- 
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वान् स्वस्थानात् भ्रंशशितवान् । ते वागादयः ह॒ जउचुः-- 

हे भगवः भगवन् सा उत्करमीः, यस्मात् न वै शक्ष्यामः 

स्वदते त्वां विना जीवितुमिति । यथयेवं मम श्रेष्ठता 
विज्ञाता भवद्भिः, अहमत्र श्रेष्ठः, तस्य उ मे मम बर 

करं कुरुत करं प्रयच्छतेति । अयं च प्राणसंवादः कर्तः 

विदुषः भ्रष्ठपरीक्षणप्रकारोपदे्ञः ; अनेन हि प्रकारेण वबि- 
दरान् को खलु अन्न श्र्ठ इति परीक्षणं करोति; स एष 

परीक्षणप्रकारः संवादभूतः कथ्यते; न हिं अन्यथा संह- 

कारिणां सताम् एषाम् भजखसैव संवत्सरमात्रमेव एकैकश 

निगमनादि उपप्यते ; तस्मात् विद्वानेव अनेन प्रकारेण वि- 

चारयति वागादीनां प्रधानबुभुल्सुः उपासनाय ; बरं प्राथि- 

ताः सन्तः प्राणाः, तथेति प्रतिनज्ञातवन्तः ॥ 

साह वागुवाच यद्रा अदं वसिष्ठा 

स्मि त्वं नद्रसिष्टोऽसीति यद्रा अहं प्रति 

छास्मि त्वं तत्पतिष्टोऽसीति चश्षुयेढा 
अह ९ संपदस्मि त्वं तत्संपदसीति शओोचं 
यद्वा अहमायतनमस्मि त्वं तदायतनम- 
सीति मनो यद्वा अहं प्रजातिरस्मि त्वं 

तत्पजातिरसीति रेतस्तस्यो मे किमन्न 
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कि वास इति यदिदं किंचान्वभ्य आक्र 

मिभ्य आ कीटपनङ्कभ्यस्नत्तऽन्नमापो चा- 

स इतिनदह वा अस्यानन्नं जग्धं मवति 

नानन्नं प्रतिगृहीतं य एवमेतद्नस्याच्न 

वेद् तद्दिद्ा<सः ओतरिया अशिष्यन्त 

आचामन्दयदहित्वाचामन््येतमेव नदनम- 

नग्नं कुवैन्नो मन्यन्ते ॥ १४ ॥ 

इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

साह वाक् प्रथमं बलिदानाय प्रवृत्ता ह किल उवाच 

उक्तवती-- यत् वे अहं वसिष्ठास्मि, यन् मम वसिष्ठत्वम् , 

तत् तवैव; तेन वसिष्ठगुणेन स्वं तद्वसिष्ठोऽसीति । यन् वै 

अहं प्रतिष्ठास्मि, त्वं तत्परतिष्ठाऽसि, या मम प्रतिष्ठासात्व- 

मसीति चक्षुः । समानम् अन्यन् । मंपदायतनप्रजातित्वगु- 

णानू कमेण समर्पितवन्तः । यद्येवम् , साधु विं दत्तवन्तो 

भवन्तः ; त्रूत- तस्य ड मे एर्वगुणविशिष्टम्य किमन्नम् , 

किं वास इति ; आहुरितरे-- यदिदं रोके किंच किंचित् 

अन्नं नाम आ छम्य: आ कृमिभ्य; आ कीटपतङ्कभ्यः, यञ्च 

चान्नं छम्यन्नं कीटपतङ्गान्नं च, तेन सह सवमेव यत्किचित् 
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प्राणिभिरयमानम् अन्नम् , तत्स्व तवाननम् । सर्व प्राणस्या- 

न्नमिति दृष्टिः अत्र विधौयते ॥ 

केचित्तु सवेभक्षणे दोषाभावं वदन्ति भ्राणान्नविद्ः ; तत् 

असत् , शाक्नान्तरेण प्रतिषिद्धत्वात् । तेनास्य विकठ्प इति 

चेत्, न, अविधायकत्वात् । नह वा अस्यानन्नं जग्धं 

भवतीति-~ सर्वं प्राणस्यान्नमिलेतस्य विज्ञानस्य विहितस्य 

स्तुयर्थमेतत्; तेनैकवाक्यतापत्तेः; न तु शाखान्तर विहितस्य 
बाधने सरामथ्येम् , अन्यपरत्वादस्य । प्राणमा्नस्य स्वमन्नम् 

इदयेतदशंनम् इह विधित्सितम्, न तु सर्वं भक्षयेदिति ।' 

यत्तु सरवंभक्षणे दोषामावज्ञानम्५ तत् मिथ्यैव, प्रमाणामा- 

वात् । विदुषः प्राणत्वात् स्वौन्नापपत्तः सामथ्यौत् अदोष 

एवेति चत्; न, अशेषान्नत्वानुपपत्तः ; सलं यद्यपि विद्धान् 

प्राणः, येन कायेकरणसरंघातेन विशिष्टस्य विद्धत्ता तेन कायै- 

करणसंघातेन कमिकीटदेवाद्यशेषान्नमक्षणं नोपपद्यते; तेन 

तत्र अर्ोषान्नभक्षणे दोषाभावज्ञापनमनथकम् , अग्राप्रला- 

द्शेषान्नभक्षणदोषस्य । ननु प्राणः सन् भक्षयत्येव कृभिकी- 

टाद्यन्नमपि ; बाढम्, कितु न तद्विषयः प्रतिषेधोऽस्ति; 

तस्मात्- देवरक्तं किंडुकम्- तत्र दोषाभावः; अतः तद्रूपेण 

दोषाभावज्ञापनमनर्थकम् , अप्राप्तत्वात् अशेषान्नभक्षणदोष- 
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स्य । येन तु कायैकरणसंघातसखंबन्धेन प्रतिषेधः क्रियते, 

` तत्संबन्धेन तु इह नैव प्रतिप्रसवोऽस्ति । तस्मान् तस्तिषेधा- 

तिक्रमे दोष एव स्यात् , अन्यविषयत्वात् ‹ न ह रै ' इदयादेः ¦ 

न च ब्रा्मणादिशरीरस्य सवौन्नत्वद्शंनमिह विधीयते, 
कितु प्रांणमात्रस्मैव । यथा च सामान्येन सर्वान्नस्य प्राणस्य 

किंचित् अन्नजातं कस्यचित् जीवनहेतुः, यथा विषं विषज- 

स्य क्रिमेः, तदेव अन्यस्य प्राणान्नमपि सन् दष्टमेव दोषमु- 

त्पादयति मरणादिरक्षणम्-- तथा सर्वान्नस्यापि प्राणस्य 

'प्रतिषिद्धान्नभक्चणे ब्राह्मणत्वादिदेहसंबन्धात् दोष एव स्या- 

त् । तस्मात् मिथ्याज्ञानमेव अभक्ष्यभक्षणे दोषाभा- 

वज्ञानम् ॥ 

आपो वाख इति; आपः मक््यमाणाः वासःखथानीया- 

स्तव । अत्र च प्राणस्य आपो वास इव्येतहद्ैनं विधीयते ; 

न तु वासःकारये आपो विनियोक्तुं शक्याः ; तस्मात् यथा- 

प्राप्रे अन्भक्षणे दक्च॑नमाबे कतैन्यम् । नह् तै अस्य सर्व 

प्राणस्यान्नमिव्येवंविदः अनन्नम् अनदनीयं जग्धं भुक्त न भ- 

वति ह ; यद्यपि अनेन अनदनीयं भुक्तम् , अदनीयमेव भुक्तं 

स्यात्, न तु तव्कृतदोषेण छिप्यते- इत्येतत् विद्यास्तुतिरि- 

लयवोचाम । तथा न अनन्नं प्रतिगृहीतम् ; यद्यपि अप्रतिग्रा्यं 
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हस्तादि प्रतिगृहीतं म्यात् तदपि अन्नमेव प्रतिग्राह्यं प्रतिगर 

हीतं स्यात् , तत्रापि अप्रतिग्राह्यप्रतिश्रहदोषेण न छिप्यत इति 

स्तुयथमेव; य एवम् एतत् अनस्य प्राणस्य अन्नं वेद; 

फलं तु प्राणात्मभाव एव ; न त्वेतत् फलाभिप्रायेण, किं 

तर्द स्तुखयभिप्रयणेति । ननु एतदेव फठं कस्मान्न भव- 

तिन, प्राणात्मदश्िनः प्राणात्मभाव एव फलम्; तत्र 

च प्राणास्मभूतस्य सवोत्मनः अनद्नीयमपि आद्यमेव; 

तथा अप्रतिश्राह्यमपि प्रतिग्राह्यमेव- इति यथाप्राप्रमेव उपा- 

दाय बिद्या स्तूयते ; अतो नैव फरविधिसरूपता वाक्यस्य ।“ 

यस्मात् अपो वासः प्राणस्य, तस्मात् विद्रसः ब्राह्मणाः शरो- 

निया अधीतवेदाः, अशिष्यन्तः भोक्ष्यमाणाः, आचामन्ति 

अपः; अशित्वा आचामन्ति भुक्त्वा च उत्तरकाख्म् अपः 

मक्षयन्ति ; तत्र तेषामाचामतां कोऽभिप्राय इव्याह-- एतमे- 

वानं प्राणम् अनमं छर्वन्तो मन्यन्ते; अस्ति चैतत्-- यो 

यस्मै वासो ददाति, स तम् अनभ्र करोमीति हि मन्यते; 

प्राणस्य च आपो वास इति ह्युक्तम् । यदपः पिवामि 

तल्पराणस्य वासो ददामि इति विज्ञानं कर्तव्यमित्येवमर्थ- 

मेतत् । नलु भोष््यमाणः भुक्तवांश्च प्रयतो भविष्यामी- 

स्याचामति, तत्र च प्राणम्यानग्नताकरणाथैत्वे च द्विकाय. 
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ता आचमनस्य स्यान्; न च कार्यद्रयम् आचमनस्य एकम्य 

युक्तम् ; यदि प्रायययार्थ॑म् , न अनग्नताथेम् ; अथ अनभ्न- 

ताथेम् , न प्राययार्थम् ; यम्मादेवम् , तस्मान् द्वितीयम् आ- 

चमनान्तरं प्राणस्यानन्नताकरणाय भवतु-- न, क्रियाद्वि- 

त्वोपपत्तः ; दे द्येते क्रिये, भोक्ष्यमाणस्य सुक्तवनश्च यत् 

आचमने स्मरृतिविहितम्, तन् प्रायलार्थं भवति क्रियामा- 

तरमेव; न तु त्र प्रायलं द्श्चेनादि अपेक्षते, तत्र च 

आचमनाङ्गभूतास्वप्सु बासोविज्ञानं प्राणस्य इतिकतेव्यततया 

चोद्यते, न तु तस्मिन्क्रियमाणे आचमनस्य प्रायदाथेता 

बाध्यते, कियान्तरत्वाद्ाचमनस्य । तम्मात् भोक्ष्यमाणस्य 

भुक्तवतश्च यत् आचमनम्, तत्र आपो वासः प्राणस्येति 

दानमान्लं विधीयते, अश्राप्रत्वादन्यतः ॥ 

इति षष्ठाध्यायस्य प्रथम ब्राह्यणम्॥ 



दहि तीयं बाद्यणम् ॥ 
® 

श्ेतकेतु्हं वा आरुणेय इत्यस्य संबन्धः । खिलाधिका- 

रोऽयम् ; तत्र यदनुक्तं तदुच्यते । सप्तमाध्यायान्ते ज्ञान- 

कमेसमुच्चयकारिणा अग्रेमोगेयाचनं कृतम्- अभे नय सुप- 

येति । तचत्र अनेकेषां पथां सद्धावः मन्त्रेण सामथ्यासप्रद्- 

शितः, सुपथेति विशेषणात् । पन्थानश्च कृतविपाकम्रति- 

पत्तिमागोः ; वक्ष्यति च ‹ यत्कृत्वा ` इल्यादि । तच्र च कति 

कमेविपाकप्रतिपत्तिमागौ इति सर्वैसंसारगत्युपसंहारार्थोऽय- 

मारम्भः-- एतावती हि संसारगतिः, एतावान् कर्मणो 

विपाकः स्वाभाविकस्य रशाख्खीयस्य च सविज्ञानस्येति । 

यद्यपि (द्या ह प्राजापलयाः ` इत्यत्र स्वाभाविकः पाप्मा 

सूचितः, न च तस्येदं कायंमिति विपाकः प्रादित; शा- 
सलीयस्यैव तु विपाकः प्रदरीतः उयन्नात्मप्रतिपत्त्यन्तेन, 
जद्यविद्यारम्मे तद्वैराग्यस्य विवक्षितत्वात् । तन्नापि केवङेन 

कर्मेणा पिवृखोकः, विद्यया विद्यासंयुक्तेन च कमणा देव- 

कोक इत्युक्तम् । तत्र केन मार्गेण पिवृरोकं प्रतिपद्यते, केन 

वा देवलोकमिति नोक्तम् । तञ्च इह खिटप्रकरणे अशेषतो 

वक्तव्यमिलयत आरभ्यते । अन्ते च सवोपसहारः शाख. 
क 
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स्यष्टः । अपि च एतावद म्रतत्वमित्युक्तम् , न कर्मणः अखृत- 
त्वाक्ा अस्तीति च; तत्र हेतुः नोक्तः ; तदधश्चायमारम्भः । 
यस्मात् इयं कमणो गतिः, न निस्य ऽरतत्वे व्यापायो- 

ऽस्ति, तस्मात् एतावदेवामृतस्साधनमिति सामर्थ्यात् 
हेतुत्वं संपद्यते । अपि च उक्तम्निहेन्रे-- न वेषै- 
तयोस्त्वमु्रान्ति न गत्ति न प्रतिष्ठां न त्ध्चि न 

पुनराृत्ति न लोकं प्रत्युत्थायिनं वेत्थेति; त्र प्रति- 
वचने {ते वा एते आहुती हते उत्कामतः' इत्या- 

विना आहुतेः कायमुक्तम् ; त्वेतत् कठः आहुतिछक्षणस्य 
कभमेणः फलम्; न हि कतौरमनाश्रिय आहुतिखक्षणस्य क- 

मेणः स््रातन्त्येण उत्करान्यादिका्यारम्भ उपपद्यते, क्थ 

त्वाक्र्मेणः कायौरम्भस्य, साधनाश्रयत्वाच्च कर्मणः ; तत्र 

अभ्निहोत्रस्तुयथेस्वात्् अन्निहोत्रस्यैव कायेमित्युक्तं॑षट्- 
प्रकारमपि ; इह लु तदेव कतुः फरूमित्युपदिश्यते षटृप्रका- 

रमपि, क्मैफङविज्ञानस्य विवश्चितत्वात् । तहारेण च पच्वा- 

म्रिदहेनम् इह उत्तरमागेप्रतिपत्तिसाधानं विधिच्सितम् । 

एवम् , अ्ेषसं सारगत्युपसंहारः, कमेकाण्डस्य एषा निष्ठा- 

इत्येतहूयं दिदशयिषुः आख्यायिकां प्रणयति ॥ 

श्वेतकेतु वा आरूणयः पथ्वालानां 
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परिषदमाजगाम स आजगाम जवलि 

प्रवाहणं परिचारयमाणं तसुदीक््याभ्यु- 

वाद् कुमारार३इतिस भोरे डति प्रति 

छ्यु्ावानुष्िष्टोऽन्वसि पितेल्योमिति हो- 

वाच ॥ ? ॥ 

श्रेतकेतुः नामतः, अरूणस्यापलयम् आरूणिः, तस्याष- 

त्यम आरुणेयः ; ह-शब्दः पेतिद्यार्थः ; वै निश्चयार्थः ; पित्रा 

अनुशिष्टः सन् आत्मनो यशःप्रथनाय पच्चारानां परिषद्- 

माजगाम , पच्वाङाः प्रसिद्धा , तेषां परिषदमागत्य, जि- 

स्वा, राज्ञोऽपि परिषदं जेष्यामीति गर्वेण स आजगाम; 

जीवलस्यापत्यं ज्वलिं पञच्वाङराजं प्रवाहणनामानं स्वभृत्यैः 

परिचारयमाणम् आत्मनः परिचरणं कारयन्तभित्येतत् , स 

राजा पूर्वमेव तस्य विद्याभिमानगर्व श्रुता, विनेतव्योऽय- 

मिति मल्वा, तमुदीक्ष्य उर्प्ह्य आगतमात्रमव अभ्युवाद 

अभ्युक्तवान् , कुमारा इति संबोध्य ; भरसेनाथां इ्खुतिः । 

एवमुक्त. सः प्रतिद्युभ्रव- भोर इत्ति । भोरे इति अप्रति- 

रूपमपि क्षत्रियं प्रति उक्तवान् करुद्धः सन् । अलुशिष्टः अनु- 

शाखितोऽसि भवलि किं पित्ना- इत्युवाच राजा । प्रयाह् 

इतरः-ओमिति, बाढमनु शिष्टो ऽस्मि, प्रच्छ यदि संशयस्ते ॥ 
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वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रति- 

पद्यन्ता ३ इति नेति होवाच वेत्थो यथे 

मं लोकं पुनरापव्यन्ना ३ इति नेति हैवो- 
वाच वेत्थो चथासौ लोक एवं बहुभिः 
पुनः पुनः प्रयाद्धिने संपूथेना ३ इति नेनि 
हेवोवाच वेत्थो यनिथ्यामाहुलया ९ हुना- 
यामापः पुरुषवाचो त्वा समुत्थाय व- 

दन्ती २ इति नेनि हैवावाच वेत्थो देव- 

यानख वा पथः परतिपद् पित॒याणस्य वा 

यत्कृत्वा द्वथानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते 

पित्तयाणं वापि हि न ऋषेवचः श्चुत 
खलती अश्चुणवं पितृणामहं देवानाखुत 

मलयौनां ताभ्यामिदं विन्वमेजत्समेति 

यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमन 

एकंचन वेदेति होवाच ॥ २॥ 

यद्येवम् , वेत्थ विजानासि किम् , यथा येन प्रकारेण 

इमाः प्रजाः प्रसिद्धाः, प्रयलयः त्रियमाणाः; विघ्रतिपदयन्ता३ 

इति विप्रतिपश्न्ते ; विचारणां तिः ; समानेन मर्गेण 
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गच्छन्तीनां मागद्वैविध्यं यल्व॒ भवति, तत्र काश्चिसरजा 

अन्येन मार्गेण गच्छन्ति काधिदन्येनेति विप्रतिपत्तिः; 

यथा ताः प्रजा विप्रतिपद्यन्ते, तत् किं वेत्थेल्यथः | नेति 

होवाच इतरः । तर्हि वेत्थ इ यथा इमं छोकं पुन: आपद्य- 

न्ता इति, पुनरापद्यन्ते, यथा पुनरागच्छन्ति इमं छोकम् । 

नेति हैवोवाच श्वेतकेतुः । वेत्थ उ यथा असौ छोक एवं 

प्रसिद्धेन न्यायेन पुनः पुनरसङ्कत् प्रयद्धिः श्रियमाणैः यथा 

येन प्रकारेण न संपूर्यैता ३ इति, न संपूैतेऽसौ छोकः, तत्कि 

वेत्थ । नेति हैवोवाच । वेत्थ उ यतिथ्यां यत्संख्याकायाम 

आहूुलयाम् आहूतौ हूतायम् आपः पुरुषवाचः, पुरुषस्य या 

वाक् सैव यासां वाक्, ताः पुरुषवाचो भूत्वा पुरुषशब्द्- 
वाच्या वा भूत्वा ; यदा पुरुषाकारपरिणताः, तदा पुरुष- 

वाचो भवन्ति; समुत्थाय सम्यगुर्थाय उद्भूताः सत्यः 
वदन्ती ३ इत्ति । नेति हैवोवाच । ययेवं वेत्थ उ देव- 
यानस्य पथो मामस्य प्रतिपदम् , प्रतिपद्यते येन सा प्रति- 
पत् तां प्रतिपदम् , पितृयाणस्य वा प्रतिपदम् ; प्रतिपच्छ- 
व्दवाच्यमथेमाह- यत्कर्म कृत्वा यथाविशिष्टं क्म ॑कृते. 
त्यथः, देवयानं वा पन्थाने मारी प्रतिपद्यन्ते, पिद्याणं वा 
यत्कमे कृत्वा प्रतिपद्यन्ते, तत्कमं प्रतिपदुच्यते ; तां प्रतिपदं 



क. २.] षष्ठोऽध्यायः । ७६१ 

किं वेत्थ, देवरोकपिवृखोकप्रतिपन्निसाधनं कं वेत्थेत्यर्थः । 

अप्यत्र अस्यार्थस्य प्रकाशकम् ऋषे मन्रस्य वचः वाक्यम् 

नः श्रुतमस्ति, मन्नोऽपि अस्याथस्य प्रकाञ्ञको विद्यत इत्य- 

थैः । कोऽसौ मन्त्र इत्युच्यत-- दे सती द्धौ मागौवग्रणवं 
श्रुतवानस्मि ; तयोः एका पिचृणां प्रापिका पिवृखोकसंबद्धा , 

तया सया पिवृरोकं प्राप्रोवीय्थः; अहमग्शरणवमिति व्य- 

वदहितेन संबन्धः; देवानाम् उत्त अपि देवानां संबन्धिनी 

अन्या, देवान्प्रापयति सा। के पुनः उभाभ्यां सखतिभ्यां 

पितुन् देवांश्च गच्छन्तीरयुच्यते-- उत अपि मवयौनां म- 

नुष्याणां संबन्धिन्यौ ; मनुष्या एव हि सृतिभ्यां गच्छन्ती- 

यर्थः । ताभ्यां खतिभ्याम् इदं विग्धं समस्तम् एजत् ग- 

च्छन् समेति संगच्छते । ते च द्वे खती यदन्तरा ययो- 

रन्तरा यदन्तरा, पितरं मात्रं च, मातापित्रोः अन्तरा मध्य 

इत्यर्थः । कौ तौ मातापितरौ £ चावाप्रथिव्यौ अण्डकपा; 

‹ इयं वै माता असौ पिता इति हि व्याख्यातं ब्राह्मणेन । 

अण्डकपाल्योमेध्ये संसारविषय एव एते सती, न आलय- 

न्तिकासृतत्वगमनाय । इतर आह-~ न अहम् अतः अ- 

स्मात् प्रभ्रसयुदायात् एकंचन एकमपि प्रम् , न वेद, नाहं 

वेदेति होवाच शेतकेतुः ॥ 
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अथैनं वसल्योपभ्नन्यांचक्रऽनादल्य व- 

सति कुमारः परडद्राव स आजगाम षि- 
तरं त होवाचनि वाव किरना भवा- 

न्पुरादशिष्टानवोच इति कथ. घछुमध 

इति पञ्च मा प्रभ्नान्राजन्यबन्धुरप्राक्षी- 

ततो मैकचन वेदेति कतमे त इतीम इति 

ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३॥ 

अथ अनन्तरम अपनीय विद्याभिमानगवेम एनं प्रङ्तं 

शेतकेतुम् , वसव्या वसरतिप्रयोजनेन उपमश्रयांचके ; इह 

वसन्तु भवन्तः, पाद्यमध्यै च अनीयताम्- इत्युपमन्त्रणं 

कृतवान्राजा । अनादलय तां वसतिं कुमारः श्वेतकेतुः प्रदु- 

द्राव प्रतिगतवान् पितरं प्रति । स च आजगाम पितरम् , 

आगलय च उवाच तम्, कथमिति- वाव किर एवं किर; 

नः अस्मान् भवान् पुरा समावतंनकाङ़े अनुशिष्टान् सखवौभि- 

विद्याभिः अवोचः अवोचदिति । सोपालम्भं पुत्रस्य वचः 

शरुत्वा आह पिता- कथं केन प्रकारेण तव दुःखञुपजातम् , 

हे सुमेधः, शोभना मेधा यस्येति सुमेधाः । श्णु, मस यथा 

वृत्तम् ; पच्च पच्चसंख्याकान् प्रभान् मा मां राजन्यबन्धुः 
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राजन्या बन्धवो यस्येति ; परिभववचनमेतत् राजन्यवन्धु. 

रिति; अप्राक्षीत् पृष्टवान् ; ततः तस्मात् न एकंचन एकमपि 

नवेद न विज्ञातवानस्मि। कतमे ते राज्ञा प्रष्टा: प्रा इति 

पित्रा उक्तः पुत्रः “इमे तेः इति ह प्रतीकानि सुखानि 

प्रभानाम् उदाजहार उद्ाहृतवान् ॥ 

स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा 

यथा यदहं किंच वेद् सवमह तन्तुभ्य- 

मवोचं परेहि तु तच्र प्रतील्य ब्रह्मचयं व- 
त्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आ- 

जगाम गोतमो यन्न प्रवाहणस्य ज्ञैवले- 

रास तस्मा आसनमाहत्योद्कमाहार- 

यांचकाराथ हास्मा अर्घ्यं चकार त हो- 
वाच वरं भगवते गौतमाय दद्य इति ॥ 

स होवाच पिता पुत्रं कुद्धसुपञ्ञमयन्-तथा तेन प्रकरण 
नः अस्मान् त्वम् , हे वात बत्ख, जानीथा गृह्धीथाः, चश 

यदहं छँंच विज्ञानजातं वेद् खव तत् तुभ्यम् अवोचम् इत्येष 

जानीथाः; कोऽन्यो मम प्रियतरोऽस्ति त्वन्तः, शे 
रक्षिष्ये ; अहमपि एतत् न जानामि, यत् राङ्ा शम् ; 

8, ८. 7, 77, 6 
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स्मान् प्रहि आगच्छ; तत्र प्रतीत्य गत्वा राज्ञि ब्रह्मचर्य 

वत्स्यावो विद्याथेमिति । स जह भवानेव गच्छलतिति 

नाहं तस्य शुखं निरीक्विदुु्सदे । स॒ आजगाम; गातम 

सोत्रतो गौतमः, आरुणिः, य प्रवाहणस्य जरस जस 

नम् जद्धायिका ; षष्ठीयं प्रथमस्थाने ¡ तस्म गौतमाय 

आगताय आसनम् अनुरूपम् आहय उदकं शलरादयारया- 

चकार; अथ हइ अस्मै अध्यै पुरोधसा तवान् मन्नवत् } 

मधुपर्क च । इत्वा चेवं पूजां तं॑हावाच- वरं भगवते 

गौवमाय तुभ्यं दद्म इति गोश्वादिकक्षणम् 

स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरा या 

तु कुमारस्यान्त वाचममाषथास्ता म 

ब्रूहीति ॥ ५॥ 

ख होवाच गौतमः भतिज्ञातः मे मम एष वरः त्वया; 

अस्यां प्रतिज्ञायां ददीकुर् आत्मानम् ¦ या उ वाचं कुमा- 

रस्य सम पुत्रस्य अन्ते समीपे वाचमभाषथा प्रश्नरूपाम् , 

तामेव मे ब्रूहि; स एव ना वर इति ॥ 

स होवाच दैवेषु वै गोतम तद्धरेषु 

मानुषाणां ब्रूहीति ॥ दै ॥ 
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[५ [क ५ (-) .} ५ 
स हावाच राजा-- दैवेषु वरेषु तद्वै गौतम, यत्त् त्वं 

प्राथैयसे ; मालुषाणामन्यतमं प्रार्थय वरम् ॥ 

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्थ- 

स्यापात्तं गोअश्वानां दासीनां मवाराणां 

परिदानस्य मा नो मनवान्वहोरनन्त- 

स्यापर्न्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति सवै 
गौनम तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं भव- 

द [९ € 
, न्तभिति वाचा ह स्मेव पूवं उपयन्ति स 

होपायनकीर्योवास ॥ ७॥ 

स होवाच गौतमः-- भवतापि विज्ञायते ह ममास्ति 

सः; न तेन प्रार्थितेन छस्यं मम, यं तं दिस्खसि मानुष ब- 

रम् ; यस्मात् ममाप्यस्ति हिरण्यस्य प्रभूतस्य अपात्तं प्रप्रम्; 

गोअश्वानाम् अपात्तमस्तीति सर्वत्रालुषङ्कः ; दासीनाम् , भर- 

वाराणां परिवाराणाम् , परिधानस्य चः; न च यत् मम 

विधमानम् , तत् त्वन्तः प्राथनीयम् , स्वया वा देयम्; प्रति- 

ज्ञातश्च वरः त्वया ; स्वमेव जानीषे, यदत्र युक्तम् , प्रतिज्ञा 

रक्षणीया तवेति ; मम पुनः अयमभिप्रायः--मा भूत् नः अ- 

स्मान् अभि, अस्मानेव केवलान्प्रति, भवान् स्त्र बद्लन्यो 
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भूत्वा, अवदान्यो मा भूत् कदर्यो मा भूदित्यथेः ; बहोः प्र 

भूतस्य, अनन्तस्य अनन्तफ्स्येलेतत् , अपयेन्तस्य अपरि 

खमाप्निकम्य पुत्रपौन्रादिगामिकस्येत्येतत् , ईदृशस्य वित्तस्य; 
मां प्रत्येव केवलम् अदाता मा भूद्धवान् ; न च अन्यत्र अदे- 
यमस्ति भवतः । एवमुक्त आह--स त्वं वै हे गौतम तीर्थेन 

न्यायेन शाखविहितेन विद्यां मत्तः इच्छासै इच्छ अन्वा- 

रम्; इत्युक्तो गौवम आह-- उयैमि उपगच्छामि शिष्य- 

त्वेन अहं भवन्तमिति । वाचा ह स्मैव किर पू ब्राह्मणाः 
क्षत्रियान् विदयाथिनः सन्तः वेदयान्वा, क्षन्निया वा वै- 

इयान् आपदि उपयन्ति शिष्यतरच्या हि उपगच्छन्ति, न 

उपायनञयुशरूषादिभिः; अतः स गौतमः ह उपायनकीर्या 

उपगमनकी्तनमात्रेणेव उवास उषितवान्, न उपायनं 

चकार ॥ 

स होवाच तथा नस्त्वं गोतम माप- 
राधास्तव च पितामहा यथेयं वियतः. 

पूवं न कस्मिभथन जाद्यण उवास तां 
त्वह तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वैवं छ्ुवन्त- 
महति प्रलाख्यातुमिति ॥ ८ ॥ 
एवं गौतमेन आपदन्तरे उक्ते, स होवाच राजा पीतः 
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मत्वा क्चामयन्-- तथा नः अस्मान् प्रति; मा अपराधाः 

अपराधं मा कार्षीः, अस्मदीयोऽपराधः न बहीतव्य इल्यथेः ; 

तव च पितामहाः अस्मल्पितामहेषु यथा अपराधं न जगृहुः; 

तथा पितामहानां वृत्तम् अस्मास्वपि भवता रक्षणीयभिय- 

थः । यथा इयं विद्या खयः प्राथिता इतः त्वत्संप्रदानात्पूवैम् 

प्राक् न कस्मिन्नपि ब्राह्मणे उवास उषितवती, तथा त्वसपि 
जानीषे; सवेदा क्षत्रियपरम्परया इयं विद्या आगता; सरा 

स्थिति; मयापि रक्षणीया, यदि शक्यते इति~ उक्तम् 

"हवेषु गौतम तद्वरेषु माजुषाणां नहि ' इति; न पुनः तव 

अदेयो वर इति; इतः परं न शक्यते रक्षितुम् ; तामपि 

विद्याम् अहं तुभ्यं वक्ष्यामि । को हि अन्योऽपि हि यस्मात् 

एवं ब्रुवन्तं त्वाम् अहेति प्रयाख्यातुम्- न वक्ष्यामीति; 

अहं पुनः कथं न वक्ष्ये तुभ्यमिति ॥ 

असौ वै रोकोऽचिर्गोतम तस्यादि- 
ल्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरवचिर्दिंशो- 
ऽङ्ारा अवान्तरदिशो विस्फुलखिङ्गास्त- 

स्मिन्नेतस्मिन्नश्नौ देवाः अओअद्धां जहति त- 

स्था आहुदयै सोमो राजा सं जवति ॥ 
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क भ्रिर्गति असौ वै लोकोऽभ्िर्गौतिमेत्यादि- चतुथः प्रञ्नः प्राथ- 
म्येन निर्णीयते; करमभङ्गस्तु एतन्निणैयायत्तत्वादितरपरभ- 

निर्णय । असौ यौर्टोकः अन्निः है, गौतम; द्युलोके 
अश्नृष्टः अनपनौ बिधीयते, यथा योषिलपुरुषयोः ; तस्य 

दयुलोकाप्नः आदित्य एव समित्, समिन्धनात्; आ- 

दित्येन हि समिध्यते असौ लोकः; रद्मयो धूमः, 
समिध उत्थानसामान्यात्; आदित्याद्धि रदइमयो नि- 

गताः, समिधश्च धूमो लोके उत्तिष्ठति; अहः अविः; 

प्रकाशसामान्यात् ; दिशः अङ्गाराः, उपशशमसामान्यार्त्; 

अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः, विस्फुलिङ्गवद्विक्षेपात्; त- 

स्मिन् एतस्मिन् एवंगुणविशिष्टे युखोकाभ्नौ, देवाः इन्द्रादयः, 

श्रद्धां जुहूति आहुति द्रन्यस्थानीयां प्रक्षिपन्ति ; तस्या आहूु- 

लयाः आहुतेः सोमो राज्ञा पितृणां ब्राह्मणानां च संभवति । 
तत्र के देवाः कथं जहृति किं वा श्रद्धाख्यं हविरियतः 
उक्तमस्माभिः संबन्धे ; ‹ नत्वेवैनयोस्त्वमुत्ान्तिम् ' इव्यादि- 
पदाथेषद्कनिर्णंयार्थम् अन्निहोन्रे उक्तम् ; "ते वा एते जभि- 
दोत्राहुती इवे सल्याबुत्करामेतः ', ‹ ते अन्तरिश्चमाचिज्ञतः , 
°ते अन्तरिक्षमाहवनीयं कुवते वायुं समिधं मरीचीरेव यु 
कामाहृतिम् ', ‹ ते अन्तरिक्षं तपैयतः›, ‹ ते तत उतकामतः', 
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८ ते दिवभाविश्चतः ” ‹ ते दिवमाहवनीयं इवते आदित्यं स- 

मिधम् ̀  इत्यवमादि उक्तम् । तत्र अन्निहोत्राहुती ससाधने एव 

उत्करामतः। यथा इहं येः साधनर्विरिष्टे ये ज्ञायेते आहवनी- 

यािसमिद्धूमाङ्गारविस्फुखिङ्गाहुतिद्र्यैः, ते तथैव उत्रामतः 
अस्माल्लोकात् अयुं छोकम् । तच्र अच्रिः अभ्रित्वेन, समित् 

समित्तवेन, धूमो धूमत्वेन, अङ्गाराः अङ्गारत्वेन, विस्फुलिङ्गा 

विस्फुलिङ्गस्वेन, आहुतिद्रव्यमपि पयञदयाहतद्रन्यत्वेनैव 
सगोदौ अव्याकृतावस्थायामपि परेण सूक्ष्मेण आत्मना व्यव- 

तिष्ठते । तत् विद्यमानमेव ससाधनम् अम्निदोत्रखक्षणं कर्म 

अपूर्वेणात्मना व्यवस्थितं सत् , तत्पुनः व्याकरणकाङे तथैव 
अन्तरिश्चादीनाम् आहवनीयाद्यरन्यादिभावं छङु्व॑त् विप- 

रिणमते । तथैव इदानीमपि अमिहोत्राख्यं कमे । 

एवम् अभ्मिहोत्राहुत्यपूर्वपरिणामात्मकं जगत् सवेमिति 

आहूत्योरेव स्तुत्यथैत्वेन उत्कान्त्या्याः लोकं प्रत्युत्थायि- 

तान्ताः षद् पद्थौः कमप्रकरणे अधस्ताननिर्णीताः । इह 

तु कतः कमविपाकविवक्षायां द्युलोकागन्याद्यारभ्य पच्वा- 

भिदशेनम् उत्तरमागंप्रतिपत्तिसाधनं विक्िष्टक्मेफलोपभो- 

गाय विधिस्सितभिति द्युरोकारन्यादिदश्नं प्रस्तूयते । तल ये 
आध्यास्मिकाः प्राणाः इह अन्निहोत्रस्य होतारः, ते एव आ- 
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धिदैविकतन परिणताः सन्तः इन्द्रादयो भवन्ति; त एव तत्र | 

होतारो चयुटोकाभ्नो ; ते च इह अग्निहोत्रस्य ररूभोगाय अभ्भि- | 

होत्रं हुतवन्तः; ते एव फटपरिणामकाटेऽपि तत्फर्भोक्तृ- 

त्वात् तत्र तन्न होतृत्वं प्रतिपद्यन्ते, तथा तथा विपरिणममाना 

| ¢: देव्चब्दवाच्याः सन्तः । अत्र च यत् पयोद्रन्यम् अभिहोत्र- 

। कमश्रय भूतम् इह आहवनीये प्रक्षिप्तम् अभ्निना मक्षितम् 

अदृष्टेन सूक्ष्मेण रूपेण व्रिपरिणतम् सह कत्रा यजमानेन 

अयु खोकम् धूमादिक्रमेण अन्तरिक्षम् अन्तरिक्षात् द्युलोकम् 

आविङति; ताः सृष््मा जापः आहुतिका्यभूता अभ्निहोबस- 

मवायिन्यः कठैसहिताः श्द्धाश्चव्दवाच्याः सोमलोके कतः 

ह शरीरान्तरारम्भाय युखोकं प्रविशन्त्यः हूयन्त इत्युच्यन्ते ; 

ताः तत्र लोकं प्रविदय सोममण्डले कतुः शरीरमारभन्ते । 
वदेवदुच्यते-- " देवाः श्रद्धां जुति, तस्या आहट सोमो 

राजा संभवति" इति, “श्रद्धा वा आपः इतिश्रुतेः । 

°वेस्थ यतिथ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समु- 

स्थाय वदन्ति" इति प्रञ्नः; तस्य च निणेयविषये “असौ 

वै छोकोऽभ्निः' इति प्रस्तुतम् ; तस्मात् आपः कर्मसमवायि- 

न्यः कतुः दारीरारम्भिकाः श्रद्धाशब्दवाच्या इति निश्वी- 

यते । भूयस्त्वात् ‹ आपः पुरुषवाचः * इति व्यपदेश्चः, न तु 
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इतराणि भूतानि न सन्तीति; कमेप्रयुक्तश्च शरीरारम्भः; 

कमै च अप्समवायि; ततश्च अपां प्राधान्यं शरीरकठृत्वे ; 

तेन च ‹ आपः पुरुषवाचः ` इति व्यपदेशः; कर्मतो दहि 

जन्मारम्भः स्त्र । तत्र यद्यपि अभनिदोत्राहुतिस्तुतिद्वारेण 

उत्करान्यादय. प्रस्तुताः षट्पदार्था अभ्भिहोत्रे, तथापि वैदि- 

कानि सवौण्येव कमांणि अच्चिहावप्रगृतीनि ठक््यन्ते; दा- 

रान्निखंबद्धं हि पाङ्कं कमे प्रस्तुलयोक्तम्-- ८कमेणा पितृ- 

कोकः ' इति; वक्ष्यति च~ ८ अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा 

शोकाखयन्ति ` इति ॥ 

पन्यो वा अभ्रिगेभतम तस्य संवत्सर 
एव समभिदभ्राणि धूमो विद्युद्चिरश्नि- 

रङ्गारा हादुनयो विरङखिङ्गास्तस्मिन्नेत- 

स्मिन्चगनौ देवाः सोम राजानं जहति 

तस्था आहृत्य ब्ृष्टिः संभवति ॥ १० ॥ 

पर्जन्यो वा अम्निगतिम, द्वितीय आत्याधारः आहुलयो- 

रादृत्तिक्रमेण । पन्यो नाम बरष्टयुपकरणाभिमानी देवता- 

त्मा । तस्य सखंवर्सर एव सभित्; संवत्सरेण हि शारदादि- 

भिर््ाष्मान्तैः स्वावयतवैर्विपरिवर्तमानेन पजेन्योऽभ्निदीप्यते । 
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अभ्राणि धूमः, धूमप्रभवत्वात् धूमवदुपलक्ष्यत्वाद्ा । वि- 
युन् अर्चिः; प्रकाशसामान्यात् । अशनिः अङ्गाराः, उपशा- 

न्तकाठिन्यसामान्याभ्याम् । इदुनयः इदुनयः स्तनयि- 

सुशब्दाः विस्फुलिङ्गाः, विक्षेपानेकल्वसामान्यात् । तस्मिन्न 

तस्मिन्निति आहूुतयधिकरणनिदंशः । देवा इति, ते एव 

होतारः सोमं राजानं जहति; योऽसौ श्लोकाभ्नौ श्रद्धायां 
हृतायामभिनि्त्तः सोमः, स द्वितीये पज॑न्याभ्नौ हूयते ; 

तस्याश्च सोमाहूतेवष्टिः संभवति ॥ 

अय वै लोकोऽभि्गोतम तस्थ पथि. 
व्येव समिदभ्निधूमो रान्निरार्चअन्द्रमा 
अङ्धारा नक्ष्नाणि विस्फुलिङ्ास्तस्मिन्न- 

तस्मिन्नग्नौ देवा ब्र जहति तस्या आ 

इत्या अन्न « संमवाति ॥ ११॥ 

अयं वै रोको ऽभ्िर्गोतिम । भयं लोक इति प्राणिजन्मो- 

पभोगाश्रयः क्रियाकारकरर्विशिष्टः, स तृतीयोऽन्निः । त- 

स्या्नेः पृथिव्येव समित्; प्रथिव्या हि अयं लोकः अनेक- 

्राण्युपभोगसपन्नया समिध्यते! अभिः धूमः, एथिव्याश्रयो- 

त्थानसामान्यात् ; पार्थिवं हि इन्धनद्रव्यम् आश्रिलय अध्भिः 
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उत्तिष्ठति, यथा समिदाश्रयण धूमः । रात्रिः अर्चः, समि- 
त्संबन्धप्रभवसामान्यात्; अञ्चेः समित्संबन्धेन हि अचः 

संभवति, तथा प्रथिवीसमित्संबन्धेन शवेरी ; प्रृथिवीछायां हि 

राक॑रं तम आचक्षते । चन्द्रमा अङ्गाराः, तस्भवत्वसामा- 

न्यात्; अविषो हि अङ्गाराः प्रमवन्ति, तथा रात्रौ चन्द्रमाः; 

उपञ्चान्तत्वसामान्याद्वा । नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः, विस्फु- 

लिङ्गवद्धिश्चेपसामान्यात् । तस्मिन्नेतस्मिननियादि पूर्ववत् । 

बृष्टि जुति, तस्या आहुतेः अन्ने संभवति, बष्टिप्रभवत्वस्य 

“प्रसिद्धत्वात् व्रीहियवादेरन्नस्य ॥ 

पुरुषो वा अश्िर्गोतम तस्य व्यात्तमे- 

व समित्प्राणो धूमो वागर्चिशचक्षुरङ्गाराः 

श्रोतं विस्फुखिङ्घास्तस्मिन्नेतस्मिन्नगनो दे- 

वा अन्नं जुहति तस्या आहुत्यै रेतः सं- 

भवति ॥ १२॥ 

पुरुषो बा अश्रिरगोतिम ; प्रसिद्धः िरःपाण्यादिमान् पु- 

रुषः चतुर्थोऽभनिः तस्य व्यात्तं विब्ृतं मुखं समित् ; विच्र- 

तेन हि मुखेन दीप्यते पुरुषः वचनसखाध्यायादौ, यथा स- 

मिधा अन्निः । प्राणो धूमः तदुत्थानसामान्यात् ; ञुखाद्धि 
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प्राण उत्तिष्ठति । वाक् शब्दः अर्चिः व्य ्कत्वसामान्यात् ; 

अश्च व्य कम् ›, तथा वाक् शव्दः अभिधेय लकः । 
चक्चुः अङ्गाराः, उपज्ञमसामान्यात् अ । 

श्रोत्र विस्फुलिङ्गाः; विक्षेपसामान्यान् । तस्मिन् अन्न जु- 

हति । ननु नैव देवा अश्नमिह् जुह्वतो दृश्यन्ते नैष दोषः; 

प्राणानां देवत्वोपपत्तेः; अधिदैवम् इन्द्रादयो देवाः; ते 

एव अध्यात्मं प्राणाः; ते च अन्नस्य पुरुषे प्रकषेप्रारः; 
तस्या आहुतेः रेतः संभवति; अन्नपरिणामो हि रेतः ॥ 

योषा वा अभिर्गौतम तस्या उपस्थ 
एव समिष्छोमानि धूमो योनिरर्चियेदन्तः 
करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुिङ्ा- 

स्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जहति त- 
स्या आहूुलये पुरुषः संभवति स जीवति 
यावल्गीवत्यथ यद् भ्रियते ॥ १३॥ 

योषा वा अन्निर्गोतम । योषेति स्री पच्चमा होमाधिक- 

रणम् अभिः तस्याः उप्थ एव समित् ; तेन हि सा समि- 

भ्यते । रोमानि धूमः; वदुत्थानसामान्यात् । योनिः अ- 
५ करोति अ 

चिः, बणंखामान्यात् । यदन्तः , तेऽङ्गाराः ; अन्तः- 
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करणं भैथुनन्यापारः, तेऽङ्गाराः, वीयोंपशमहेतुत्वसामा- 
न्यात्; वीयादयुपडामकारणं मैथुनम् › तथा अङ्गारमावः अन्न- 

रुपश्चमकारणम् । अभिनन्दाः सुखलवाः श्षुद्रत्वसामान्यात् 

विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन् रेतो जहति । तस्या आहुतेः 

पुरुषः संभवति । एवं दयुपजेन्यायंलोकपुरुषयोषाप्निषु क- 
मेण हूयमानाः श्रद्धासोमवृषटयन्नरेतो भावेन स्थूतारतम्य- 

क्रममापद्यमानाः श्रद्धाञ्चब्दवाच्या आपः पुरुषश्चव्द मार मन्ते । 
यः प्रभः चतुथः “वेत्थ यतिथ्यामाहूल्ां हुतायामापः 

- पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ` इति, सर एष नि- 

णीतः-- पच्वम्यामाहूतौ योषाप्नौ हुतायां रेतोभूता आपः 
पुरुषवाचो भवन्तीति । स पुरुषः एवं क्रमेण जातो जीव- 

ति; कियन्तं काठमित्युच्यते- यावज्जीवति यावदरि्मिन् 

शरीरे सितिनिमिन्तं कमे विद्यते, तावदियथेः । अथ तरक्ष- 
ये यदा यस्मिन्काले भ्रियते ॥ 

अथैनमभ्रये हरन्ति तस्याग्निरेवाच्चि- 
मवति समित्समिद्धूमो धूमोऽ्चिरचिर- 
इरा विस्फुलिङ्धा विरफुलिङ्धास्तस्मिन्नेत- 

स्मिन्नगनौ देवाः पुरुषं जहति तखा आ- 

दूत्यै पुरूषो भाखरवणः सं मवति ॥१४॥ 
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अथ तदा एनं तम् अभ्रये अग्न्यर्थमेव अन्त्याहत्यै 

हरन्ति ऋस्विजः ; तस्य आह्ुतिभूतस्य प्रसिद्धः अभ्भिरेव 

होमाधिकरणम्, न परिकस्प्योऽपभ्भिः ; प्रसिद्धैव समिन् स- 
मित्; धूमो धूमः; अविः अचः; अङ्गारा अङ्गाराः; वि- 
स्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्गाः; यथाप्रसिद्धमेव सवभिलयथंः । त- 

स्मिन् पुरुषम् अन्द्याहुति जुहति ; तस्यै आहूस्यै आहतः, 
पुरुषः मास्वरवणेः अतिशछयदी्निमान् , निषेकादिभिरन्या- 

हुयन्तेः कमभि: संस्छृतत्वात् , सं मवति निष्पद्यते ॥ 

ते य एवमेतद्धिदुये चामी अरण्ये ्च- 
द्वा\ सल्यष्ुपासते तेऽचिरभिसंभवन्य- 

चिषोऽहरह आपू्थमाणपक्चमापूर्थमाणप- 
क्लाद्यान्षण्मासाजुदङ्ल्डमादि्य एति मासे 
भ्यो देवलोकं देवलोकादादिव्यमादिदया- 

दयुतं तान्वैययुतान्पुरुषो भानस एवय ज- 
दलोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु प- 
राः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरा- 
चृत्तिः ॥ १५ ॥ 

इदानीं प्रथमप्रमनिराकरणा्थमाह-- ते; के? ये एवं 
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७ [^ अक [9 4 1, | १4 यथोक्तं पच्वाश्चिदशेनमेतन् दुः; एवंशब्दात् अच्निसमि- 

दूमाचिरङ्गारविस्फुखिङ्गशरद्धादिविषिष्टाः पच्वारनयो निर्दि 

षाः ; तान् एवम् एतान् पच्वारनीन् विदुरिव्थः ॥ 

नतु अभ्नहोत्राहुतिदसेनिषयमेव एतहशनम् ; तत्र हि 

उक्तम् उत्कान्यादिपद्थैषद्कनिणैये ‹ दिवमेवाहवनीयं इ~ 

ते ' इत्यादि ; इहापि अमुष्य खोकस्याम्मित्वम् , आदियस्य 

च समित्त्वमियादि बहु खास्यम् ; तस्मात्त तच्छेषमेव 

एवदइशेनमिति-न, यतिभ्यामिति भ्नपरततिवचनपरिगदात् ; 

शतिथ्यामियस्य प्रभस्य प्रतिवचनस्य यावदेव परिअहः; 

तावदेव एवक्षब्देन पराम्रष्टुं युक्तम् , अन्यथा परा 

नथक्यात् ; निज्ञतत्वाश्च संख्यायाः अग्नय एव वक्त- 

व्याः; अथ निङ्गीतमप्यनूदयते, यथाप्राप्तस्यैव अनुव - 

दनं युक्तम् , न तु ‹असरौ छोकोऽप्निः ' इति; अथ उपर- 

क्षणाः, तथापि आयेन अन्येन च उपलक्षणे युक्छम् । 

्त्यन्तराशच; समने हि प्रकरणे छान्दोग्यश्रुतौ ° पच्चा- 

्ीन्वेद् ` इति पजच्चसंख्याया एवोपादानात् अनमिहोत्रशे- 

षम् एतत् पश्चाम्मिदशेनम् । यत्त अग्रिसमिदादिसामान्यम् , 

तत् अभिोत्र्तुत्यथेमित्यवोचाम ; तस्मात्त न उत्कान्त्या- 

दिपदाथैषद्कपरिज्ञानात् अचिरादिपरतिपततिः, एवमिति भ- 
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ङतोपादानेन अविरादिप्रतिपत्तिविधानान् ॥ 

के पुनस्ते, ये एवं विदुः १ गृहस्था एव । ननु तेषां य- 

जञादिसाधनेन धूमादिभ्रविपत्तिः विधिस्सिता-- न, अनेवं- 

विदामापि गृहस्थानां यज्ञादिसाधनोपपनत्तेः) भिश्चुवानप्रस्थयोश्च 

अरण्यसंवन्धेन म्रहणात् , गृहस्थकर्मसंबद्धत्वाच्च पच्चाभ्निददै- 

नख । अतः नापि ब्रह्मचारिणः ‹ एवं विदुः " इति गृह्यन्ते ; 

तेषां तु उत्तरे पथि प्रवेकः स्छतिप्रामाण्यात्-- *अष्टा- 

शीतिखहसख्राणागृषीणामूष्वैरेतसाम् । उत्तरेणायम्णः पन्था- 

स्तेऽभरतत्वं हि भेजिरे ' इति । तस्मात् ये गृहस्थाः एवम्-अ- 

भिजोऽहम् , अग्न्यपयम्- इति, एवम् क्रमेण अग्निभ्यो जा- 

तः अग्निरूपः इत्येवम् , ये विदुः; ते च, ये च अमी अर- 

ण्ये वानप्रस्थाः परित्राजकाश्चारण्यनिलयाः, श्रद्धां श्रद्धायुक्ताः 

सन्तः, खलं ब्रह्म दहिरण्यगभोर्मानमुपासते, न पुनः श्रद्धां च 

उपासते, ते सर्वेऽश्चिरभिसंभवन्ति । यावत् गृहस्थाः पच्वा- 

भ्रिविद्यां सयं वा ब्रह्य न विदुः, तावत् श्रद्धादयाहूुतिक्रमेण 

पच्चम्यामाहुतौ हुतायां ततो योषागनेजौताः, पुनरोकं प्रत्यु 

त्थाथिनः अग्निहोत्रादिक्मीनुष्ठातारो भवन्ति ; तेन कमणा 

धूमादिक्रमेण पुनः पितृलोकम् , पुनः पजन्यादिक्रमेण इमम् 

आवर्तन्ते । वतः पुनर्योषाभ्रेजाताः पुनः कम ङत्वा-इयेवमेव 
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घटीयन्त्रवत् गल्यागतिभ्यां पुनः पुनः आवतेन्ते । यदा तु एवं 

विदुः, ततो घटीयन्त्रभ्रमणाद्धिनिञु्ताः सन्तः अधिरभिसं- 

भवन्ति; अचिरिति न अग्निञ्वाखामात्रम् , कं तदहि अधिर- 

भिमानिनी अचि.शब्द्वाच्या देवता उत्तरमागेरक्षणा व्यव- 

स्थितेव ; तामभिसंभवन्ति ; न हि परित्राजकानाम् अग्न्य- 

विवैव साश्षात्संवन्धोऽस्ति; तेन देवतैव परिगृह्यते अविः- 

शब्दवाच्या । अतः अहर्दृवताम् ; मरणकारनियमानुपपत्तेः 

अहःशब्दोऽपि देवतैव ; आयुषः क्षये हि मरणम्; न हि 

दंवेविदा अहन्येव मतैव्यमिति अहः मरणकालो नियन्तुं 

शक्यते; न च रामौ प्रेताः सन्तः अहः प्रतीक्षन्ते, ‹ स 

यावरिक्षप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति * इति श्रुत्यन्तरात् । 

अह आपूर्यमाणपक्षम् , अहर्देवतया अतिवाहिता आपू 

माणपक्षदेवतां प्रतिपद्यन्ते, शुङ्धपश्चदेवतामिलयेतत् । अपू्ै- 

माणपश्चात् यान् षण्मासान् उदङ् उत्तरां दिशम् आदियः 

सविता एति, तान्मासरान्प्रतिपद्यन्ते शुङ्कपक्चदेवतया अतिवा- 

हिताः खन्तः; मासरानिति बहुवचनात् संघचारिण्यः षट् 

उत्तरायणदेवताः; वेभ्यो मासेभ्यः षण्माखदेवताभिरतिवा- 

हिताः देवलोकाभिमानिनीं देवतां प्रतिपद्यन्ते । देवलोकात् 

आदिलम् ; आदिद् वैद्युतं विदयुद्भिमानिनीं देवतां 
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प्रतिपद्यन्ते । विद्युदेवतां प्राप्रान् ब्रह्मलोकवासी पुरुषः त्र- 

द्यणा मनसा सृष्टो मानसः कश्चित् एलय अगल ब्रह्मरोका- 

न्गमयति ; ब्रह्मखोकानिति अधरोत्तरभूमिभेदेन भिन्ना इति 

गम्यन्ते, बहुवचनभ्रयोगात् , उपासनतारतम्योपपनत्तेश्च । ते तेन 

पुरुषेण गमिताः सन्तः, तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः प्रकृष्टाः सन्तः; 

स्वयं परावतः प्रकृष्टाः समाः संवत्सराननेकान् वसन्ति, ब्रह्म 

णोऽनेकान्कल्पान्वसन्वीत्य्थः । तेषां ब्रह्मखोकं गतानां ना- 

स्ति पुनरावृत्तिः अस्मिन्सेसारे न पुनरागमनम् , ८ इह ' 

इति शखान्तरषाठात्; इहेति आक्ृतिमा्नप्रहणमिति चेत्, 

“छोभूते पौणेमासीम् ` इति यद्रत्-- न, इहेतिविशेषणानथे- 

क्यात् , यदि हि नाववैन्त एव इह्रहणमनथेकमेव स्यात्; 

‹ खरोभूते पौणमासखीम् इत्र -पौणैमास्याः श्रो भूतत्वमनुक्तं 
न ज्ञायत इति युक्तं विशेषयितुम् ; न हि तत्र अआक्ृतिः 

शब्दार्थो विद्यत इति अःशब्दो निरथेक एव प्रयुज्यते ; यत्न 

तु विश्ेषणश्चब्दे प्रयुक्ते अन्विष्यमाणे विशेषणफलं चेन्न 
गम्यते, तत्र युक्तो निरथेकतवेन इत्छष्टं विशेषणशब्दः ; 
न तु सलयां विङ्ेषणणडावगतौ । तस्मात् अस्मात्कल्पादूष्वम् 

आवृक्तिगेम्यते ॥ 

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्ज- 
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यन्ति ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्राति 
राञ्नेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्ला- 
द्यान्षण्मासान्दक्षिणादिदय एति मासेभ्यः 

पितृलाकं पितृखाकाचन्द्रं ते चन्द्रं घाप्या- 
न्नं भवन्ति तास्तव दवा यथा सोम 
राजानमाप्यायस्वापक्तषीयस्वत्येवमेना 

स्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्पयवेदयथेम- 
मवाकादामभिनिरपद्यन्त आकाशाद्वायुं 
वायाब्रष्टि ब्ृष्टः एथिर्वौ ते पृथिवीं प्राप्या- 
न्नं भवन्ति त पुनः पुरुषाग्नौ ह्यन्ते ततो 

योषाग्नौ जाचन्त लोकान्प्रत्युत्थायिनस्त 
एवमवानुपरिवतैन्तेऽथ य एतौ पन्थानौ न 
विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दद्यकम्॥ 

अथ पुनः ये नैवं विदुः, उत्करान्त्यादयञ्चिहोत्रसंबद्धपद्ा- 
ैषट्कस्यैव वेदितारः केवर्कर्भिणः; यज्ञेनाभनिहोत्रादिना, 

दानेन बहिर्वेदि भिक्षमणेषु द्रव्यसंविमागलक्षणेन, तपसा 

चदिवेयेव दीश्चादिन्यतिरिक्तेन छच्छरचान्द्रायणादिना, लो- 
कान् जयन्ति ; रोकानिति बहुवचनात् तत्रापि फङ्तार- 

तम्यमभिप्रेतम् । ते धूममभिसंभवन्ति ; उत्तरमागं इव इदहा- 
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पि देवता एव धूमादिश्चव्दवाच्याः , धूमदेवतां प्रतिपद्यन्त 

इत्यथैः ; आततिवाहिंकत्वं च देवतानां तद्वदेव । धूमान् रात्रि 

रात्रिदेवताम् , ततः अपक्षीयमाणपक्षम् अपक्षीयमाणपक्ष- 

देवताम् , ततो यान्षण्मासान् दक्षिणां दिश्ञमादित्य एति तान् 

मासदेवताविरोषान प्रतिपद्यन्ते । मासेभ्यः पितृलोकम् , पित्- 

लोकाशन्दरम् । ते चन्द्रं राप्य अन्नं भवन्ति; तान् तत्रान्नभू- 

तान् , यथा सोमं राजानमिह यज्ञे ऋत्विजः आप्यायस्व अ- 

पकश्वीयसखेति भक्षयन्ति, एवम् एनान् चन्द्रं भ्राप्रान् कर्मिणः 

भ्रयानिव स्वामिनः भक्षयन्ति उपयु लते देवाः ; “ आष्याय- 

स्वापक्षीयस् ` इति न मन्तः ; किं तर्हिं आप्याय्य आप्याय्य 

चमसस्थम् , भक्षणेन अपश्चयं च कृत्वा, पुनः पुनभ॑श्चयन्ती- 

लय्थः ; एवं देवा अपि सोमलोके ्व्धश्षरीरान् कर्भिणः उप- 

करणमूतान् पुनः पुनः विश्रामयन्तः क्मानुरूपं फलं प्रयच्छ- 

न्तः-तद्धि तेषामाप्यायनं सोमस्य आप्यायनमिव उपभु लते 

उपकरणभूतान् देवा; । तेषां कर्मिणाम् यदा यस्मिन्क्, 

तत् यज्ञदानादिरक्चणं सोमलोकप्रापकं कर्म, पर्यवैति परि- 
गच्छति परिक्षीयत इत्यथैः, अथ तदा इममेव प्रसिद्धमा- 

काशमभिनिष्प्न्ते ; यास्ताः श्रद्धाश्चब्दवाच्या युरोकाग्नौ 
इता आपः सोमाकारपरिणताः, याभिः सोमखोके कर्भिणासु- 
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पभोमाय ज्ञरीरमारव्धम् अम्मयम् , ताः कर्म॑क्षयान् हि- 
मपिण्ड इवातपसंपकौत् प्रविखीयन्ते; प्रविखीनाः सू- 

क्ष्मा आकान्नमूता इव भवन्ति; तदिदसुच्यते- ‹ इममे- 

वाकाञ्ञमभिनिष्प्न्ते ` इति । ते पुनरपि कर्मिणः त- 

च्छरीराः सन्तः पुरोवातादिना इतश्च असतश्च नीयन्ते 

अन्तरिक्षगाः; तद्ाह-- आकाश्ाद्वायुभिति । वायोरि 

प्रतिपद्यन्ते ; तदुक्तम्-- पर्जन्याग्नौ घोरम राजानं जुहती- 

ति । ततो वृष्टिभूता इमां प्रथिवीं पतन्ति । ते प्रथिवी प्राप्य 

ज्ीहियवादि अन्नं भवन्ति; तदुक्तम्-- अस्मिंहोकेऽग्नौ 

बृष्टि जहति तस्या आहुला अन्नं संभवतीति । ते पुनः पुरु- 

षाग्नौ हूयन्ते अन्नभूता रेतःसिचि ; ततो रेतोभूता योषाग्नौ 
हूयन्ते ; ततो जायन्ते ; छोकं प्रत्युत्थायिनः ते रोकं प्रस्यु- 

त्ति्ठन्तः अग्निहो त्रादिकमे अनुतिष्ठन्ति । ततो धूमादिना 

युनः पुनः सोमखोकम् , पुनरिमं छोकमिति-- ते एवं 

कर्मिणः अनुपरिववन्ते घटीयन्त्रवत् चक्री भूता बंश्रमतीलय- 

येः; उत्तरमार्गाय खद्योञुक्तये वा यावद्भह्य न विदुः ; ‹ इति 

च कामयमानः संसरति ' इत्युक्तम् । अथ पुनः ये उत्तरं 

दक्छिणं च एतौ पन्थानौ न विदुः, उत्तरस्य दक्षिणस्य 
वा पथः प्रतिपत्तये ज्ञानं कमे वा नानुतिष्ठन्तीयथः; 
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ते किं भवन्तीत्युच्यते-- ते कीटाः पतङ्गाः, यदिद 

यजेदं दन्द्ञ्युकं दंश्मश्चकमित्येतत् , भवन्ति । एवं हि इयं 

ससारगतिः कष्टा, अस्यां निमग्नस्य पुनरुद्धार एव दुरुभः । 

तथा च श्चुयन्तरम्-- ‹ तानीमानि श्षुद्राण्यसकृदावतींनि 
भूतानि मवन्ति जायस्व प्रियस्व ' इति । तस्मात्सबेत्सिाहेन 
यथाश्चक्ति साभाविककर्मज्ञानहानेन दक्षिणोत्तरमार्गप्रतिप- 

त्तिसाधनं शाख्ीयं कमं ज्ञानं वा अनुतिष्ठेदिति बाक््याथः ; 

तथा चोक्तम्- ‹ अतो वै खलु दुनिष्परपतरं तस्माल्नुगुप्लेत ' 

इति श्रुयन्तरात् मोक्षाय प्रयतेतेत्यथैः। अत्रापि उत्तरमागेप्रति- 

त्तिसाधन एव महान् यन्नः कतव्य इति गम्यते, ‹ एवमेवा- 

नुपरिवतैन्ते' इत्युक्तत्वात् । एवं प्रञ्राः स्वे निर्णीताः ; ° अ- 

सौ वे छोकः ` इत्यारभ्य ‹ पुरुषः संभवति ` इति चतुथः पञ्चः 

‹यतिथ्यामाहूत्याम् ` इत्यादिः प्राथम्येन ; पच्चमस्तु द्ितीय- 

त्वेन देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य वेति दक्षिणो- 

त्तरमार्मप्रतिपकत्तिसाधनकथनेन ; तेनैव च प्रथमोऽपि-अप्नेरा- 
रभ्य केचिदचिः प्रतिपयन्ते केचिद्धूममिति विप्रतिपत्तिः; 

पुनराङ्त्तिश्च द्वितीय. प्रभ्नः- आकाश्चादिकमेणेमं कोकमा- 

गच्छन्तीति ; तेनैव- असो रोको न संपूर्यते कीटपतङ्गादि- 

प्रतिपत्तेश्च केषांचिदिति, तृतीयोऽपि प्रो निर्णीतः ॥ 

इति षष्ठाध्यायस्य दवितीयं बाद्णम् ॥ 



तृतीयं बाह्यणम् ॥ 
(4 

स यः कामयेत महत्पराप्लुयाभित्युव्- 

गयन आप्रयैमाणपश्तस्य पुण्याहे द्वाद 
चाहसुपसद्रती भूत्वौदुम्बरे क्से चम- 

से वा सवाषध फलानीति संभ्रलय प- 

रिसखद्य परिरिष्याच्चिसुपसमाधाय प- 

~ रिस्तीयाच्रताज्य९ स्स्कृल्य पुष्सा नश्च- 
ण मन्थ संनीय जुहोति । यावन्तो 

देवास्त्वयि जातवेदास्ति्यश्चो घ्नन्ति पुरु 
षस्य कामान् । तेभ्योऽहं भागधेयं जुदो- 

मिते मा तसाः सर्वैः कामैस्तषैयन्तु 
स्वाहा । या तिरी निपद्यतेऽहं विधर- 
णीहइति तां त्वा घृतस्य धारया यजे 

&राधनीमह ६ स्वाहा ॥ १ ॥ 

स यः कामयत । ज्ञतनकममागतिरक्ता; तन्न ज्ञानं स्व. 

तच्रम् ; कभ तु दैवमानुषवित्तद्वयायत्तम् ; तेन कर्मार्थं वित्त- 
कि 9५ 

मुपाजेनीयम् ; तच्च अप्रयवायकारिणोपायेनेति तदर्थं मन्था- 
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ख्यं कर्म आरभ्यते महच्ध्रा्ये ; महत्वे च सति अथेसिद्धं 

हि वित्तम् । तदुच्यते--स यः कामयेत, स यो वित्ताथी क- 

सैण्यधिकृतः यः कामयेत; किम् ? महन् सहत्वम् प्राप्तु- 

याम् , महान्स्यामिकीत्यथेः । तत्र मन्थकमैणो विधिस्सितस्य 

काटोऽभिधीयते-- उदगयने आदित्यस्य ; तत्न स्वल प्रापो 

आपूथैमाणयपश्चस्य ुद्धपक्षस्य ; तत्रापि स्त्र प्राप्तौ, पुण्याहं 

अनुङ्के आत्मनः कमखिद्धिकर इत्यथः ; द्राद्चाहम्, य- 

स्मिन्पुण्येऽनुङ्ूरे कमे चिकीषति ततः प्राक् पुण्याहमेवा- 

रभ्य द्वादशाहम् , उपसद्रती, उपसत्सु व्रतम् , उपसदः 

प्रसिद्धा अ्योतिष्टोमे, तत्र च स्तनोपचयापचयद्वारेण प- 

योभक्षणे तद्रतम् ; अब्र च तत्कमीदुपसंहारात् केव- 

छमितिकतेव्यता्यं पयोभक्षणमाच्मुपादीयते ; ननु उप- 

सदो व्रतभिति यदा विग्रहः, तदा सवैमिततिकक्ैव्यतारूपं 

भ्यं भवति, तत् करमात् न परिगृह्यत इत्युच्यते-- स्मा- 

तैत्वात्कमेणः; स्मातै हीदं मन्थकमे । नलु श्रुतिविहितं 

सत् कथं स्मार्व भवितुमहेति-- स्रयनुवादिनी दि शरति- 

रियम् ; श्रौतस्वे हि प्रकृतिविकारभावः; ततश्च प्राकृतधर्म- 

भरादित्वं विकारक्मेणः; न तु इहं श्रौतत्वम् ; अत एव च 

आवसथ्याम्नौ एतत्कर्म विधीयते, सवौ च आवृत् स्मार्तैवेति । 
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=पसद्रती भूवा पयोव्रती सन्नियर्थः ओदुम्बरे उदुम्बरबु- 
क्षमय, कंसे चमसे वा, तस्यैव विशेषणम्- कंसाकारे चम- 

साकरे वा ओदुम्बर एव ; आकारे तु विकल्पः, न ओदुम्बरत्वे । 

अन्न सर्वोषधं सर्वासामोषधीनां समूहं यथासंभवं यथाशक्ति 
च सर्वा ओषधीः समाय ; तच्च घ्राम्याणां तु दश्च निच- 

मेन ्राह्या ब्रीहियवाद्या वक्ष्यमाणाः; अधिकव्रहणे तु न 

दोषः; भरास्याणां फलानि च यथासंभवं यथाराक्ति च; 

इतिशब्दः समस्तसं भारोपचयप्रदर्शना्थः , अन्यदपि यत्सं- 

मेरणीयं तत्सर्वं संभूयेयर्थः; कमस्तत्र॒गृद्योक्तो द्रष्ट- 

व्यः । परिसमूहनपरिङेपने भूमिसंस्कारः । अभ्निशुपस- 

माधायेति वचनात् आवसथ्येऽग्माविति गम्यते, एकवच- 

नात् उपसमाधानश्रवणाच्च ; विद्यमानस्यैव उपसमाधानम् ; 

परिस्तीर्य दर्भान् ; आवृता स्मातेत्वाक्कर्मेणः स्थाटीपाका- 

वृत् परिगर्यते- तया आज्यं संस्करय ; पुंसा नक्षत्रेण पुंना- 

मना नक्षत्रेण पुण्याहसंयुक्तेन, मन्थं सर्वौषधणरपिष्टं तच्रौदु- 

म्बरे चमसे दधनि मधुनि धृते च उपसिच्य एकया उप- 

मन्थन्या उपसंमथ्य, संनीय मध्ये संस्थाप्य, ओदुम्बरेण 

सवेण आवापस्थाने आञ्यस्य जुहोति एतैमेनत्रैः ^ यावन्तो 

देवाः इव्याययैः ॥ 
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ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेल्यभ्नौ 
इत्वा मन्थे सर्स्रवमवनयति पाणाय 

स्वाहा वसिष्ठायै स्वाहेलयभ्रौ हत्वा मन्थे 
सशखवमवनयति वाचे स्वाहा प्रकिष्ा- 

यै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये स र्स्रवमवन- 
यति चक्रुषे स्वाहा संपदे स्वाहेव्यभ्रौ हु- 
त्वा मन्थे सश्खवमवनयति ओओच्नाय 

स्वाहायतनाय स्वाहेव्यभ्नौ हत्वा मन्थे - 

ईखवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजाल्ये 

स्वाहेव्यभ्नौ हृत्वा मन्थे सख्रवभवनय- 

ति रेतसे स्वाहेयभ्नौ इत्वा मन्थे स्ख 
वमवनयति ॥ २॥ 

अभ्मये स्वाहेव्यभ्नो हत्वा मन्थे स<ख- 
वमवनयति सोमाय स्वाहेत्यग्नौ इत्वा 

मन्ये सश्सवमवनयति भूः स्वाहेलयभ्नौ हु- 
त्वा मन्ये सर्खवमवनयति सुवः स्वा- 

देत्यग्नौ इत्वा मन्थे सश्खरवमवनयति 
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स्वः स्वाहेयग्नौ हुत्वा मन्थ सथसवम- 
नयति चरूखुवःस्वः स्वाहेत्यग्नौ इत्वा 
मन्थे स<सवमवनयति ब्रह्मण स्वादेवय- 

ग्नौ. हत्वा मन्थे सश्सवमवनयति क्चचा- 
य स्वाहेव्यग्नो इत्वा मन्थे सभ्सरवमवन- 
यति श्रूताय स्वाहेलयग्नौं हुत्वा मन्थे स 
सरवमवनयनि भविष्यते स्वाहलयग्नौ इु- 

~ त्वा मन्थे सञ्सवमवनयनि विन्वाय स्वा- 

हेव्यग्नौ इत्वा मन्थे सश्सरवमवनयति स- 
वौय खादेव्यग्नौ हत्वा मन्थे सश्स्रवम- 
बनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ इत्वा 
मन्थे सश्सरवमवनयति ॥ ३॥ 

व्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेयारभ्य द्व दे आहूती 

हृत्वा मन्थे संस्रवमवनयति, सुवावङेपनमाज्यं मन्थे संखा- 

वयति । एतस्मादेव उ्येष्ठाय श्रेष्ठायेयादिप्राणलिङ्गात् ञ्ये- 

छश्रष्ठादिश्राणविद् एव अस्मिन् कर्मण्यधिकारः । ^ रेतसे 

इत्यारभ्य एकैकामाहति हत्वा मन्थे संस्रवमवनयति, अप- 

रया खपमन्थन्या पुनर्मश्चाति ॥ 
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अथनमभिमरराति भ्रमदसि उ्वलद् 

सि पूणेमसि प्रस्तन्धमस्येकसभमसि 

दिकरतमासि दिंक्रियमाणमस्युद्धीथमस्यु- 

द्वीयमानमसि आवितमसि परलयाश्जवि- 

लमस्थाद्रै संदीप्तमसि विभूरसि प्रभूरख- 
न्रमसि ज्योतिरसि निधनमसि संवर्गोऽ- 

सीति॥2॥ 

अथैनमभिमृशति ‹ भ्रमदसि ` इल्यनेन मन्त्रेण ॥ ~ 

अभैनखुयच्छल्यामर स्यामर् हितम 
हिस दि राजेरानोऽधिपतिः स भा 

राजेशनोऽधिपतिं करोत्विति ॥ ५॥ 

अथैनमु्यच्छति सह पात्रेण हस्ते गृह्णाति ‹ आमंस्यामंहि 

ते महि ̀  इलयनेन ॥ 

अथैनमाचामति तत्सवितुवरेण्यम् । 
मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्ध- 

[* ७ ् 
वः। माध्वीनेः सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा । 

भर्गो देवस्य घीमदि। मधु नक्तखुतोषसो 
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मधुमत्पार्थिव «रजः । मधु यौरस्तु नः 

पिता । श्चुवः स्वाहा । धियो थो नः प्रचो- 

दयात् । मधुमान्नो वनस्पनिमेघुमा९ आ- 
स्तु शये; । माध्वीगीवो भवन्तु नः। खः 
स्वाहेति । सवौ च साविक्रीमन्वाह सवौ- 
अ मधुमतीरहमेवेद्^ स्य भूयासं भर खवः 
स्वः स्वाहेल्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्लाल्य 

जघनेनाग्नि प्राक्टिराः संचिराति पाल- 

रादिवयसुपतिषछठते दिहामेकपुण्डसीकम- 

स्यहे मनुष्याणामेकयुण्डरीके भ्ूधासमि- 

ति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो बव 

चो जपति ॥द॥ 

अथैनम् आचामति भक्षयति, गायत्याः प्रथमपादेन 

मधुमा एकया व्याह््या च प्रथमया परथममासरमाचा- 

मति ; तथा गायक्रीद्ितीयपादेन मघुमलया द्वितीयया द्िती- 

यया च व्याहलया द्वितीयं भ्रासम् ; तथा ठृतीयन गायन्री- 

पादेन तृतीयया मधुमलया दृतीयया च व्याहया ठृतीयं 
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आसम् । सवरौ सावित्री सवोश्च मधुमतीरक्त्वा ' अहम- 

वेदं सर्व भूयासम् ` इति च अन्ते ' भूुवःस्वः स्वाह ' 

इति समस्तं भश्रयति । यथा चतुभिग्रौसैः तद्रव्यं सर्व 
परिसमाप्यत, तथा पूवैमेव निरूपयेत् । यन् पात्रावखिपनम् , 

तत् पात्रं सर्व निर्णिज्य तृष्णीं पिवेत् । पाणी क्षाल्य आष 

आचम्य जघनेनान्निं पश्चादग्नेः प्राक्शिराः संविङति । 
प्रातःसंध्यामुपास्य आदिव्यमुपतिष्ठते ‹ दिश्चामेकपुण्डरीकम् ' 

इल्यनेन मन्त्रेण । यथेतं यथागतम् , एलय आगलय जघने- 

नाच्निम् आसीनो वंश जपति ॥ 

त हैतसुदालक आरूणिवीजसनेया- 

य याज्ञवल्क्यायान्तवासिन उक्त्वोवा- 

चापि थ एनः शुष्के स्थाणौ निषिश्वेल्ना- 
येरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७ ॥ 

एतु हेव वाजसनो याज्ञवल्क्यो 

मधुकाय वैद्धथायान्तेवासिन उक्त्वोवा- 
चापि य एन ६ छुष्के स्थाणौ निषिश्वेल्रा- 

येरब्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ८ ॥ 

एतु हेव मधुकः वैद्धयर्चूलाय भाग- 
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विन्तयेऽन्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य 

एन श्ुषुके स्थाणौ नि षिश्वेल्रायेरजञ्छा- 

खाः प्ररादेयुः पलान्ानीति ॥ ९ ॥ 

एतसु हैव चूलो भागवित्तिजीनकाय 
आयस्थूणायान्तेवासिन उक्त्वोाचाचापि 

य एन छ्ुष्के स्थाणो निषिशेज्रायर- 
ञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाक्ानीति ॥ १० ॥ 

एतमु हेव जानाकैरायस्थूणः सल्यका- 
माय जाबालायान्तेवासिन उक्त्वोवाचा- 

पि य एन शुष्के स्थाणौ निषिशचेल्ायेर- 

ञ्छाखाः प्ररोहेयुः पराश्चानीति ॥ ११॥ 

एतु हैव सत्यकामो जावाटोऽन्त- 

वासिभ्य उक्त्वोवाचापि य एन छुष्के 

स्थाणो निषिशरेल्रायेरञ्छाखाः भरोहेयुः 
पलाक्नानीति तमेतं नापुवाय वान्तेवा- 

सिने वा जयात् ॥ १२॥ 
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८ तं हैतमुदाखकः ` इयादि । सलयकामो जाबालोऽन्ते- 

वासिभ्य उक्त्वा उवाच-- अपि यः एनं शुष्के स्थाणौ 

निषिच्ेत् , जायेरन्नेव अस्मिन् शाखाः प्ररोहेयुः पडाश्चा- 

नि-- इलेवमन्तम् एने मन्थम् उदारकास् ति . एकैका- 

चार्यक्रमागतं सलयकाम आचार्यो बहुभ्यो ऽन्तेवासिभ्य उ- 

क्त्वोवाच । किमन्यदुवाचेत्युच्यते-- अपि थः एनं 

युष्के स्थाणो गत्राणेऽपि एनं मन्थं भक्षणाय संस्कृतं 

निषिच्वेत् प्रक्षिपेत्, जायेरन् उत्प्येरन्ेव अस्मिन् स्थाणौ 

काखा अवयवा वृश्चस्य, प्ररोहेयुश्च पठाश्ञानि पणौनि, यथा 

जीवतः स्थाणोः; किमुत अनेन कर्मणा कामः सिध्येदिति; 

्ुवफल्मिदं कर्मेति कमैस्तुल्थमेतत् । विद्याधिगमे षट् 

तीथौनि; तेषामिह समप्राणद्श्चंनस्य मन्थविज्ञानस्याधिगमे 

दे एव तीर्थ अनुज्ञायेते, पुत्रश्चान्तेवासी च ॥ 

चतुरौदुम्बरो भवव्यौदुम्बरः सुव ओौ- 
दुम्बरश्चमस ओौदुम्बर इध्म ओौदुम्बया 
उपमन्थन्यो दहा ग्राम्याणि धान्यानि 

भवन्ति ब्रीहियवास्तिलमाषा अणुपियं- 

गवो गोधूमाश्च मस्राश्च खल्वाश्च खल- 
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करुलटाश्च नानिपिष्टान्दधनि मधुनि चून 

उपसिश्वत्याल्यस्य जहति । १३॥ 

इति तीयं बाह्मणम् ॥ 

चतुरौदुम्बरो भवतीति व्याख्यातम । दजन प्राम्याणि 
धान्यानि भवन्ति, प्राम्याणां तु धान्यानां दश्च नियमेन 

ग्राह्या इत्यवोचाम । के त॒ इति नि्दिव्यन्त-- बीदि- 

यवाः, तिरमाषाः, अणुप्रियंगवः अणवश्च अणुक्ञव्दवा- 

च्याः, कचिदेशे प्रियंगव. प्रसिद्धाः कङ्कुशब्देन, खस्वा 

निष्पावाः बह्श्चव्दवाच्या लोके, खल्कुखाः कुर्त्थाः । 

एतव्यतिरेकेण यथाशक्ति सरवोषधयो ब्राह्माः फलानि च~ 

इत्यवोचाम, अयाज्ञिकानि वजैयित्वा ॥ 

इति षष्ठाध्यायस्य तृतीयं बाह्यणम् ॥ 

8. 8. ए. ६ 



चतुर्थं बाह्मणम् ॥ 
र 

एषां वे भूतानां एथिवी रसः एधिव्या 

आपोऽपामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पु- 

पाणां फलानि फलानां पुरूषः पुरुषस 

रेतः ॥ १॥ 

यादग्जन्मा यथोत्पादितः यैर्वा गुणैधिशिष्टः पुत्र आ- 
त्मनः पितुश्च लोक्यो भवतीति, तत्संपादनाय ब्राह्मणमार- 

भ्यते । प्राणदश्चिनः श्रीमन्थं कर्म॑ कृतवतः पुत्रमन्थेऽधि- 

कारः । यदा पुत्रमन्यं चिकीषति तदा श्रीमन्थं कृत्वा 

च्तुकाङं पलन्याः प्रतीक्षत इलयेतत् रेतस ओषभ्यादिरसतम- 

स्स्तुत्या अवगम्यते । एषां वै चराचराणां भुतानां एथिवी 
रसः सारभूतः, सर्वभूतानां मध्विति ह्युक्तम् । प्रथिव्या 
आपो रसः, अप्सु हि प्रथिव्योता च प्रोता च । अपामो- 

षधयो रखः, कायत्वात् रसत्वमोषध्यादीनाम् । ओषधीनां 

पुष्पाणि । पुष्पाणां फलानि । फलानां पुरुषः । पुरुषस्य 

रेतः, ‹ सर्वेभ्यो ऽङ्गभ्यस्तेजः संभूतम् ' इति श्रयन्तरात् ॥ 
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स ह प्रजापनिरीक्तांचक्रे दन्तास्मे प्र- 

तिष्ठं कल्पयानीनि स खिय सखज 

ता खष्टाध उपास्त नस्मात्ल्रियमध उपा- 

सीत् सष प्राश्चं ग्रावाणमात्मन खव 

सखुदपारयत्तेनेनामभ्यखजत् ॥ २ ॥ 

यत एवं सवभूतानां सारतमम् एतन् रेतः, अतः का 

जु खल्वस्य योग्या प्रतिष्ठेति म ह खषा प्रजापतिरीक्षां- 

चक्रे | इक्षां कृत्वा म दियं सज । तां च सृष्ा अध 

उपास्त मेथुनाख्यं कमं अधडपासनं नाम कृतवान् । तस्मा- 

स्ल्लियमध उपासीत; श्रष्ठानुश्रयणा दहि प्रजाः । अत्र वाज- 

पेयसामान्यक्लप्रिमाह-- स॒ एतं भ्राच्वं प्रकृष्टगतियुक्तम् 

आत्मनो प्रावाणं सोमाभिषवोपलस्थानीयं काठिन्यसामा- 

न्यात् प्रजननेन्द्रियम् , उद्पारयन् उत्पूरितवान् सखीग्य खनं 

श्रति; तेन एनां खियम् अभ्यसजत् अभिसंसर्ग कृतवान् ॥ 

तस्या वेदिरुपस्थो रोमानि वर्हिंञ्चमौ 

धिषवण समिद्धो मध्यतस्तौ सुष्कौ स 

यावान्ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको 
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भवतिं नावानस्य लोको भवति य एवं 

विद्वानधोपहासं चरत्यासा९ खीणा९ 

सखुक्रतं वृङ्कऽथ य इदमविदानधोपहामं 

चरत्यास्य खिथः सुक्रतं चर ञ्ते ॥ ३ 4 

तम्या बेदिरिव्यादि मवे सामान्यं प्रसिद्धम् । समिद्धो. 

ऽ्निः मध्यतः खीग्य्ञनस्य, तौ मुष्कौ अधिषवणफर्के 

इतति उ्यवदहितेन संबध्यते । बाजयपेययाजिनो यावान् रोकः 

प्रसिद्धः, तावान् विदुषः मेुनकमणो लोकः फठमिति 

स्तूयते । तस्मान् बीमत्सा नो कार्यत्ति । य एवं विद्वानधो- 

पहासं चरति आसां ख्ीणां सुकृतं बद्धे आवजयति । अथ 

पुनः य: बाजपेयसरंपत्ति न जानाति अविद्धान् रेनसो रस- 

तमत्वं च अधोपहासं चरत्ति. आ अम्य खियः सुकृतम् आ- 

वृ खते अविदुषः ॥ 

एतद्ध स्म वै तदिढानुदालक आरुणि- 

राहेतद्ध स्म वे तदिद्रान्नाको मौद्रल्य 

आरैतद्ध स्म वै तद्िद्वान्कुमारहारित 

आह बहवो मया ब्राह्मणायना निरिन्द्र- 
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या विसुक्रतोऽस्माह्छोकान्प्रयन्ति य इद्- 
मविद्वाभ्साऽधोपहासं चरन्नीनि बहु 

वा इद् \ सुप्षस्य वा जाग्रता वारेनः स्क- 

न्दलि ॥ ४॥ 

एतद्ध स्म वै तत् विद्वान उदहाङक आरुणिः आह अधो- 

प्ासाख्यं मेश्ुनकर्म॑वाजपयसंपन्नं विद्धानियर्थः । तथा 

नाको मौद्रस्यः कुमारहारितश्च । किं त आहुरित्युच्यते-- 

बहवो मयौ मरणधर्भैणो मनुष्याः, ब्राह्मणा अयनं यषां ते 

ब्राह्मणायना; ब्रह्मबन्धवः जातिमात्रोपजीविन इययेतन् , 

निरिन्द्रियाः विच्छिष्टन्द्रियाः, विकृतः विगतसुकृतकमोणः, 

अविद्धांसः मेशुनकमासक्ता इयथः; ते किम् ए अस्मात् ल्योका- 

त प्रयन्ति परलोकात् परि ष्टा इति । मेुनकर्म॑णोऽत्यन्तपा- 

पहेतुत्वं दशंयति-- य इद मविद्धांसोऽथोपदहासं चरन्तीति ॥ 

श्रीमन्थं कृत्वा पल्न्या ऋतुकालं ब्रह्मचर्येण प्रतीक्षते ; 

यदि इदं रेतः स्कन्दति, बहु वा अल्प वा, सुप्रस्य वा जा्र- 

तो वा, रागप्राबल्यान्-- 

तदभिश्रदनु वा मनच्रयेत यन्मश्य 

रेतः एथिवीमस्कान्त्सीद्यदोषधीरम्यसर- 
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द्यद्पः। इदमहं तद्रेत आददे पुनमोमे- 

लिन्द्रियं पुनस्तेजः पुनभेगः। पुनरभिर्धि- 
च्ण्या यथास्थानं कल्पन्ताभिदयनाभिका- 

ङछाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा श्ुवौ 
वा निशज्यात् ॥ ५॥ 

तद्भिमृशेन् , अनुमन्त्रयेत बा अनुजपेदिय्थः । यदा 

अभिमृशति, तदा अनाभमिकाङ्कषठाभ्यां तद्रेत आदत्ते आ- 

द्दे ' इलयेवमन्तेन मन्त्रेण ; ‹ पुनर्माम् इयेतेन निमृज्यात् 

अन्तरेण मध्ये भ्रुवौ भरुवोर्वा, स्तनौ स्तनयोर्वा ॥ 

अथ यद्युदक आत्मानं पदयेत्तदभिम- 

न्तयेत मयि तेज इन्द्रियं यशो द्रविण 

सखुकरतमिति ओह वा एषा स्रीणां यन्म- 
लोदासास्तस्मान्मलोढाससं यज्ास्विनीः 

सभिकम्योपमन्त्रयेत ॥ ६ ॥ 

अथ यदि कदाचित् उदके आत्मानम् आत्मच्छायां 

पश्येत्, तत्रापि अभिमश्रयेत अनेन मन्रण (मयि तेजः 

इति । श्रीदं बा एषा पल्ली स्लीणां मध्ये यत् यस्मात् मरो - 
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द्रासाः उद्रतमलख्वद्वासाः, तस्मान् तां मोद्वाससं यश्चस्वि्नीं 

श्रीमतीमभिक्रम्य अभिगलय उपमन्त्रयेत इदम्- अद्य आवा- 

भ्यां कार्यं यत्ुत्रोत्यादनमिति, त्रिरात्रान्ते आष्ुताम् ॥ 

सा चदस्मै न दव्यात्काममेनामवक्री- 
णीयात्सा चेदस्मै मैव दद्यात्काममनां 

यष्टा वा पाणिना वोपदल्यातिक्रामदि- 

न्द्रियिण ते यासा यका आदद इदयय- 

` छशा एव भवाति ।॥ ७॥ 

सा चेदस्मै न दद्यात् नेथुनं कुम् , कामम् एनाम् अ- 

वक्रीणीयात् आभरणादिना ज्ञापयेत् । तथापि घा नेव 

दद्यात् , काममेनां यष्ट्या वा पाणिना वा उपह अति- 

क्रामेत् मैथुनाय । शप्स्यामि त्वां दुभैगां करिष्यामीति प्र- 

ख्याप्य, तामनेन मन्त्रेणोपगच्छेत्-- ‹ इन्द्रियेण ते यज्ञखा 

यश्च आददे ° इति । सा तस्मात् तदभिश्चापात् बन्ध्या दुभै- 

गेति ख्याता अयश्चा एव भवति ॥ 

सा चेदस्मै दद्यादिन्दरियेण ते थासा 

यच्च आदधामीति यङास्विनावेव मवतः ॥ 
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सा चेदस्मै दद्यान्, अनुगुणैव म्याद्धतौः, तदा अनेन 

मन्रेण उपगच्छेत् ‹ इन्द्रियिण ते यजसा यश्च आदधामि 

इति ; तदा यशस्विनावेव उभावपि भवतः ॥ 

स यामिच्छेत्कामयेत मति तस्यामथ 
निष्ठाय सुखन सुख संधायोपस्थमस्या 

अभिमररय जपेदङ् दङ्गात्संभवसि दयाः 

द्धिजायस । स त्वमङ्गकषायोऽसि वदि. 

ग्धविद्धामिव मादयमाममूं मयीति ॥ ९॥ 

स यां स्वभायांभिच्छेत्- इयं मां कामयेतति, तस्याम् 

अर्थ प्रजननेन्द्रियम् निष्ठाय निक्षिप्य, सुखेन सुखं संधाय, 

उपस्थमस्ा अभिगरय, जपेदिम मन्त्रम्-- “ अङ्गादङ्गात् ' 

इति ॥ 

अथ थामिच्छेन्न गभ दधीति तखा- 

मं निष्ठाय सुखेन सुख संधायाभिप्रा- 

ण्यापान्यादिन्दियेण ते रेतसा रेत आदद् 

इत्यरेता एच मवति ।॥ १० ॥ 

अथ यामिच्छेन्- न गर्मं॑द्धीत न धारयेत् गर्भिणी 
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मा भूदिति, तस्याम् अथमिति पूवैवन् । अभिप्राण्य अभि- 

प्राणनं प्रथमं कत्वा, पश्चान् अपान्यान्- ‹ इन्द्रियेण ते 

रेतसा रेत आददे ` इलयनेन मन्त्रेण; अरेता एव भवति, न 

ग्भिणी भवतीयर्थः ॥ 

अथ यामिच्छदधीतति तस्याम नि- 

छ्राय सुखेन सुख संधायापान्याभिपा- 

ण्यादिन्द्रियथण ते रेतसा रेत आदधामी- 

ति गभिण्येव भवनि ॥ ११॥ 
~ 

अथ यामिच्छेत- दधीत ग्ममिति, तस्यामर्थमिलयादि 

पूववत् । पूवेविपययेण अपान्य अभिप्राण्यात ` इन्द्रियेण ते 

रेतसा रेत आदधामि ` इति; गार्भण्येव भवति ॥ 

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चदि- 
ष्यादामपात्रेऽ्िखुपसमाधाय प्रतिलोम 

चछारवार्हिस्तीत्वो तस्मिच्ेताः चारभृष्टीः 

प्रतिखोमाः सर्पिषाक्ता जहूुयान्मम स- 
मिद्धेऽदहौषीः पाणापानौ त आददेऽसा- 

विति मम समिद्धेऽहौषीः पुच्रपश्स्त 
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आददेऽसाविति मम समिद्धेऽदहौषीरिष्टा- 
[+ 

सुकृते त आददेऽसाविति सम समिद्धे- 
[®> 

ऽद्ौषीरारापराकार्ौ त आददेऽसाविति 

सवार्ष निरिन्द्रियो विसुक्रतोऽस्मा- 
ल्ोकात्पेति यमवंविह्ाह्मणः कापाति त- 

स्मादेवंविच्चछनियस्य दारेण नोपहास- 
भिच्छदुत द्येववित्परो भवति ॥ १२॥ 

अथ पुनर्यस्य जायायै जारः उपपतिः स्यात्, तं चेत् 

द्विष्यान् › अभिचरिष्याम्येनमिति मन्येत, तस्येदं क्म । आ- 

मात्रे अग्निमुपसमाधाय सर्वं प्रतिरोमं कुयौत्; तस्मिन् 

अग्नौ एताः शरभृष्टीः शरेषीका; प्रतिरोमाः सर्पिषा 

अक्ताः घृताभ्यक्ताः जुहुयात् ८मम समिद्धेऽहौषीः ` इलाया 
आहृतीः; अन्ते सर्वासाम् असाविति नामग्रहणं प्रयेकम् ; 

ख एषः एवंवित्, यं ब्राह्मणः शपति, सः विसुकृतः विग- 

पुण्यक प्रेति । तस्मात् एवंवित् श्रोत्रियस्य द्रेण नो- 

पहासमिच्छेत् नमोपि न कुयोत् , किमुत अधोपहासम् ; दहि 

यस्मात् एतरैविदपि तावन् परो भवति श्नु्भवतीलय्थः ॥ 

अथ यस्य जायामातैवं विन्देल््यदं 
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क्सेन पिबेदहतवासा नैनां व्रषलो न 

ब्रषल्युपहन्याच्चिराच्रान्त आम््धुत्य ब्री- 

हीनवघातयेत् ॥ १३ ॥ 

अथ यस्य जायाम् आतैवं विन्देत् ऋतुमावं प्रा्रुयान्- 
इयेवमादिमरन्थः ` श्रीह वा एषा क्गीणाम्ः इलयतः पूर्व 

द्रष्टव्यः, साम्यात् । यहं कंसेन पिवन् , अहतवासाश्च 

स्यात् ; नैनां ्लाताम् अस्नातां च बृषरो बृषी वा नो- 

पषन्यात् नोपस्प्रश्ेत् । त्रिरात्रान्ते त्रिराच्रत्रतसमाप्रौ आ- 

्ुय ज्ञात्वा अहतवासाः स्यादिति व्यवहितेन संबन्धः; 

ताम् आ्ुतां त्रीदीन् अवघातयेन् ब्ीह्यवघाताय तामेव 

विनियुञ्ज्यात ॥ 

सय इच्छेत्पुत्रो मे द्युद्छो जायेत व- 
[९ € (~, सा ^ श्षीसै 

दमनुन्रुवीत सवमायुरियादिति - 

दनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्चीयातामीः 

श्वरौ जनयिततवे ॥ १४ ॥ 

स य इच्छेत्-- पुत्रो मे शु्खो वणंतो जायेत, वेदमेक- 

मनुन्नुवीत, सवेमायुरियात्-- वर्षशतं क्षीरौदनं पाचयित्वा 
खर्पिष्मन्तमश्नीयाताम् ईश्वरौ समर्थौ जनयितवै जनाधेतुम् ॥ 
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[क [५ 

अथ य इच्छेत्पु्ो मे कपिलः पिङ्क- 
लो जायेत द्धौ बदावनुज्ुवीत सवेमायु- 
रिथादिति दध्योदन पाचयित्वा सषि 

न्नमश्चीयातामीन्वरौ जनयितवै ॥ 

१३१ 

दध्योदनं दध्रा चरू पाचयित्वा; द्विवेदं चेदिच्छति 

पुत्रम , तदा एवमन्नननियमः ॥ 

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे दयामो लोहि 

ताश्चो जायेत चीन्वेदाननुवुबीत सवेमा- 
युरियादित्युदौदनं पाचयित्वा सर्पिष्म- 
न्तमश्चीयातामीन्वरौ जनयितवै ।॥ १६ ॥ 

केवलमेव स्वाभाविकमोदनम् । उदप्रहणम् अन्यप्रसङ्ग- 

निवृत्त्यथंम् ॥ 

अथय इच्छेहुहिता मे पण्डिता जा- 
येत सवैमायुरियादिति तिरौद्नं पाच- 
पित्वा सर्षिष्मन्तमश्चीयातामीश्वसै ज- 
नयितवै ॥ १७ ॥ 
दुदितुः पाण्डित्यं गृहतन्त्रविषयमेव, वेदेऽनधिकारान् । 

तिोदनं कृङारम् ॥ 
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अथ य इच्छेत्पुच्रो मे पण्डिनो विगी- 

नः समितिंगमः इुश्रूषिनां वाचं भाषि- 

ला जायेन सवौन्वेदाननुच्खवीन सवेमायु- 

रिथादिति मार्सौदनं पाचयित्वा सर्वि 

ष्मन्तमश्षीयानामीश्वरौ जनयिलवा ओौ- 

छ्षेण वामेण वा ॥ १८ ॥ 

विविधं गीता विगीतः प्रख्यात इत्यथः; समित्तिगमः 

सभां गच्छतीति प्रगल्भ इदयथः, पाण्डित्यस्य प्रथग्म्रहणान् ; 

छश्रूषितां श्रोतुमिष्टं रमणीयां वाचं भाविता संस्छताया 

अथवलया वाचो भाषितेत्यथैः । मांसमिश्रमोदनं मांसौ- 

दनम् । तन्मांसनियमार्थमाह-- ओक्षेण वा मांसेन; 

उक्षा सेचनममथेः पुंगवः, तदीयं मांसम् , ऋषभः ततो- 

ऽप्यधिकवयाः, तदीयम् आषेमं मांसम ॥ 

अथाभिप्रातरेव स्थाटीपाकाच्नाल्य 

चेष्ित्व स्थालीपाकस्योपचानं जुदोत्य- 

स्मये स्वाहानुमनपये स्वाहा देवाय सविते 

सन्यप्रसवाय खादेति हुत्वोद्धल्य प्राश्ा- 
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ति प्राइयेतरस्याः परयच्छति पक्षाट्य पा- 

णी उदपालं पूरयित्वा तेनैनां चिरभ्युक्ष- 
त्युतिष्ठालो विश्वावसोऽन्यामिच्छ धपू- 
व्यौ सं जायां पल्या सहेति ॥ १९ ॥ 

अथाभिग्रातरेव कार अवधातनिवृत्तान् तण्ड्रानादाय 

स्थाीपाकावृता स्थाङीपाकविधिना, आज्यं चेष्ट्वा, आ- 

ज्यसंस्कारं कृत्वा, चरुं श्रपयित्वा, स्थारीपाकस्य आहुतीः 

जुहोति, उपघातम् उपहस्यो पत्य ‹ अग्नये स्वाहा * इ्याद्याः। 

ग्यैः सर्वो विधिः द्रष्टव्यः अत्र; हुता उद्धूय चरुशेषंप्रा- 

आति ; खयं प्रादय इतरस्याः पत्न्यै प्रयच्छति उच्छिष्टम् । 

| | ५ क्षाल्य पाणी आचम्य उदपात्रं पूरयित्वा तेनोदकेन एनां 

¢. तरिरभ्यक्षति अनेन मन्त्रण " उत्तिष्ठातः ' इति, सञ्कन्मन्त्रो- 

८; चारणम् । 

|[. / ` अधैनामभिपयतेऽमोऽहमस्मि सा त्व- 
५ सा त्वमस्यमोऽहं सामाहमस्मि ऋ- 

क्त्वं दयौरहं थिवी त्वं तावेहि सस्र 

वहे सह् रेतो दधावहै पुश्से पुराय 
वित्तय इति ॥ २० ॥ 
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अथैनामभिमन्त्य क्षीरौदनादि यथायत्यकामं भुक्त्वेति 

क्रमो द्रष्टव्यः । सवेश्ञनकाटठे-- ° अमोऽहमस्मि ` इत्यादि- 

अन्त्रमायपद्यत ॥ 

अथास्या उरू विद्ापयति विजिहीथां 

द्यावाप्राथिवी इनि नस्यामभं निष्ठाय सुखे- 

न सुख« संधाय चिरेनामनुलोमामनुमा- 

टि विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि 

 पि्छातु । आसिश्चतु प्रजापलिधौता गभ 
दधातुते। गभर घेदि सिनीवा्टि गरे 

घेदि प्रथुष्टुके । ग ते अश्विनौ देवावा- 
घन्तां पुष्करस्रजो ॥ २१ ॥ 

अथास्या उरू विहापयति ‹ विजिहीथां ्ावाप्रथिवी ' 

इत्यनेन । तस्यामर्थमिव्यादि पूर्ववत् । चरिः एनां शिरःप्रश्चति 

अनुरोमामनुमाष्ट ‹ विष्णुरयोनिम् ' इद्यादि मरतिमन्त्रम् ॥ 

हिरण्मयी अरणी याभ्यां निभन्थता- 

मभ्विनो। तंते गर्भ हवामहे दहदामे मा- 

सि सत्ये । यथाभ्निगभौ परथिवी यथा 
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द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी । वायुदिंशां यथा 
© ५ # ~, न (~ 

गमे एवं गभं दधामि तेऽसाविति ॥ २२॥ 

अन्ते नाम गृह्णाति असाविति तम्याः ॥ 

सोष्यन्तीमद्धिरम्युक्चनि । यथा वायुः 

पुष्करिणी समिङ्गयति सवतः । एवान 
गमे एजतु सहावैतु जरायुणा । इन्द्र- 
स्यां व्रजः कृनः सागरः सपरिश्रयः । 

तमिन्द्र निहि गर्भेण सावर! महनि ॥ 

सोष्यन्तीम् अद्धिरभ्युक्षति प्रसवकारे सुखप्रसवनाथेम् 

अनेन मन्त्रेण-- " यथा वायुः पुष्करिणीं समिङ्गयति सवै- 

तः । एवा ते गभे एजतु ` इति ॥ 

जातेंऽभिसुपसमाघायाङ्् आधाय क- 

ससे पृषदास्य< संनीय परषदाञ्यस्याप 

घातं जुहावयस्मिन्सदहसखं पुष्यासमघमानः 

स्वे गृहे । अस्योपसन्द्यां भा च्छैत्सीत्प- 
जया च पड्युभिश्च स्वाहा । मयि प्राणा 
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स्त्वयि मनसा जहोमि स्वाहा । यत्क- 

मेणात्यरीरिचं यद्रा न्यूनमिहाकरम् । अ- 
चिष्टतस्स्विष्टकृदिढान्स्विषट < सुहुतं करोतु 
नः स्वाहेति ॥ २४ ॥ 

अथ जातकमे । जातेऽग्निमुपसमाघाय अङ्के आधाय 

पुत्रम् , कंसे प्रषदाज्यं संनीय संयोज्य दधिघृते, पृषदाज्यस्य 

उपघातं जुहोति ‹ अस्मिन्खहस्रम् ` इत्याद्यावापस्थाने ॥ 

अथास्य दक्षिणं कणेमभिनिधाय वा- 
ग्वागिति चिरथ दधि मधु धूत संनी- 

यानन्तदिंतेन जातरूपेण प्राङ्यति । भू 
स्ते दधामि खुवस्ते दधामि स्वस्ते दधा- 

मि मूभ्रीवःस्वः स्व त्वायि दधामीति ॥२९५॥ 

अथास्य दक्षिणं कणेमभिनिधाय स्वं मुखम् “ चार्वाक ' 

इति त्रिजेपेत्। अथ दधि मधु घृतं संनीय अनन्तर्हितेन अव्य- 

वहितेन जातरूपेण दिरण्येन प्राशयति प्तैमैन्त्ैः भस्येकम् ॥ 

अथास्य नाम करोति वदोऽसीति त- 

दस्य तद्ु्यमेव नाम मवति ॥ २६॥ 

8. ७, ८. 7. 9 
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अथास्य नामधेयं करोति ‹ वेदोऽसि ` इति । तदस्य त- 

ह्यं नाम भवति- वेद् इति ॥ 

अथैनं माते प्रदाय स्तनं प्रयच्छति 

यस्ते स्तनः छायो यो मयोभूर्य रल्नघा 

वसुविद्यः सुदच्ः। येन विश्वा पुष्यसि 

वायोणि सरस्वति तमिह धातवे करिति ॥ 

अथैनं मात्रे प्रदाय स्वाङ्कख्धम् , स्तनं प्रयच्छति ‹यस्ते 
स्तनः इत्यादिमन्त्रेण ॥ 

अथास्य मातरमाभिमन््यत । इला- 

सि मेच्नावरुणी वीरे वीरमजीजनत् । 
सात्व वीरवती भव यास्मान्वीरवतो- 

ऽकरदिति । तं वा एतमाहूुरतिपिता ब- 

ताभूरतिपित्तामहो बताश्नूः परमां वत 

काष्ठां प्राच्या यद्चामा ब्रह्मवर्चसेन 
य॒ एवंविदो ब्राह्यणस्य पुच्रो जायत 

इति ॥ २८ ॥ 

इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥ 
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अथास्य मातरमभिमन्त्रयते ` इलासि † इत्यनेन ¦ तं बा 

एतमाहुरिति- अनन विधिना जाततः पुत्रः पितरं पिता- 

महं च अतिञेत इनि श्रिया यजसा ब्रह्मवचंसेन परमां 

निष्ठां प्रापन्-- इव्येवं स्तुल्यो मवत्तील्यथैः ! यम्य च एखं- 

विदो ब्राह्यणस्य पुत्रो जायत. म च एवं स्तुयो भवती- 

त्यध्याहार्यम ॥ 

इति षष्ठाध्यायस्य चतुथे ब्राह्मणम् ॥ 



पञ्चमं बाद्यणम् ॥ 
ॐ 

अथ वशाः पौतिमाषीपुत्रः कालया- 

यनीपुचरात्काल्यायनीपुच्रो गौोतभीपु्राद्वौ- 

तमीपुल्लो भारद्राजीपुत्राद्धारद्वाजीपुच्रः 

पाराङ्ारीपुवात्पाराश्ारीपुत्र ओौपस्वस्नी- 

पुत्रादौपस्वस्तीपुत्रः पाराहारीपुच्रात्पारा- ` 

चारीपुच्रः काल्यायनीपु्रात्कादयायनीपृच्रः 

कोरिकीपुच्रात्कोशिकीपुत्र आलम्बीपु- 
ता यैयाघ्पदीपुताच वेयाघ्रपदीपुः का- 

ण्वीपुत्राच कापीपुताच कापीपुतः। १॥ 

आचरेयीपुत्रादाच्रथीपुत्रो गोतमीपुत्रा- 

द्वौतमीपुत्रो भारदाजीपुत्राद्वारद्ाजीपुत्रः 

पाराहारीपुत्रात्पाराश्रीपुत्रो वात्सीपुत्रा- 
दात्सीपुत्रः पाराद्यरीपुत्रात्पाराह्रीपुत्रो 

वाकोरुणीपुत्राहाकौरुणीपुत्रो वाकौरुणी- 
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पुत्रादाकीरुणीपुत्र आतभागीपुत्रादारत- 
भागीपुतः शोङ्गीपताच्छौङ्गीपुतः माकर 

तीपुत्रात्सांक्रतीपुच्र आलम्बाथनीपुच्चा- 

दाङम्बायनीपुन्र आलम्बीपुच्रादालम्बी- 

पुत्रो जायन्तीपुता्ायन्नीपुतरो माण्डू- 

कायनीपुतरान्माण्डकायनी पुत्रो माण्डूकी- 

पुत्रान्माण्डूकी पुतः चाण्डलीपुताच्छाण्ड- 

` रीपुत्रो राथीनरीपुत्राद्राभीनरीपुत्ो ा- 
लटृकीपुत्राद्धाल्टकीपुतः कौशिकीपुत्राभ्यां 

कौ्िकीपुञ्रौ येदभ्रूतीपुतरद्रेदशरतीपुत्रः 
कारौकेयीपुतात्कारीकेयीपुच्रः प्राचीनयो- 
गीपुच्रात्पाचीनयोगीपु्रः सांजीवीपुच्रा- 

त्सांजीवीपु्रः पाश्चीपुत्रादासुरिवासिनः 

प्राश्नीपुत्र आसुरायणादासुरायण आसु- 

रेरासुरिः ॥२॥ 

यान्ञवल्क्यायान्ञवल्क्य उदाकुकादु- 

दाटकोऽरूणाद्रूण उपवेशोरुपवेशिः कु- 
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श्रः कुथिवौजश्रवसो वाजश्नवा जिहा- 

वना बाध्योगाल्िह्वावान्वाध्योगोऽसि- 

ताद्धाषगणादसितो वाषेगणो हरिता- 

त्करयपाद्धारिनः क्यपः चिल्पात्करय- 

पाच्छिल्पः कडयपः कडयपाननेधरुवेः क- 

इयपो नेधरुविवीचो वागस्मिण्या अग्मि 

प्यादिद्यादादिल्यानीमानि शुद्धानि यज्. 

षि वाजसनेयेन यानज्ञवल्क्येनाख्या- | 

यन्त ॥ ३॥ 

समानमा सांजीवीपुच्रात्सांजीवीपुत्रो 

माष्ड्कायनेर्माण्डूकायनिर्माण्डव्यान्मा- 

ण्डव्यः कौत्सात्कोत्सो मादहित्थमीदि- 

स्थिवीमकक्चायणाद्ामकक्षायणः चाण्डि- 
ल्याच्छष्डिल्यो वात्खाहात्स्यः कुश्रेः 

कुभियज्ञवचसो राजस्तम्बायना्ज्ञव- 

चा राजस्तम्बायनस्तुरात्कावषेयान्तुरः 
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कावचयः प्रजापतेः प्रजापनिन्रद्यणो ज्य 

स्वयं ब्ह्यणे नमः ॥ ४॥ 

इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 
अथेद्मनीं समस्तप्रवचनवंशः सखीप्राधान्यान् । गुणवा- 

पुत्रो भवतीति प्रस्तुतम् ; अतः सख्ीविशेषणेनेव पुत्रविङेष- 
णात् आचार्यपरम्परा कीयते । तानीमानि ुङ्खानीति अ- 

व्याभिश्राणे ब्राह्मणेन । अथवा यानीमानि यजूंषि तानि 

खुद्धानि ञुद्धानीदयेतत् । प्रजापतिमारभ्य यावल्पौतिमाषी- 

पुत्रः, तावन् अधोमुखो नियताचायपू्वक्रमो वंशः समानम् 

आ सांजीवीपुत्रान्; ब्रह्मणः प्रवचनाख्यस्य ; तच्चैतत् ज्य 
प्रजापतिप्रवन्धपरस्परया आगलय अस्मास्लनेकधा विभ्रखतम् 

अनाद्यनन्तं खयं ब्रह्म निलयम्; तस्मै ब्रह्मणे नमः । 
नमस्तदनुवर्तिभ्यो गुरुभ्यः ॥ 

इति षष्ठाध्यायस्य पञ्चम ब्राह्मणम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंखपरिव्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यं संपुणेम् ॥ 
८ 





गौ] क 
्रः----- 11 ५ 

\\ 

( ॥ ४: 
[|| 

निं 
3) 7 | 

1 ॥ 

> }7--------- 
| पणमदः प्रणेमिदं 

पणासपूणमुदस्यते । 

पूणैखय प्रणैमादाय 

पूणेमेवावरशिष्यते ॥ 

---------) $. ------"- 
> न~~" ----- ~~ । 

7----------->-- 

॥ ॥ = ~ (= 

५.९ ॥ ॥\ | | 
~ 

~ ॥ 

ब~ - ७ 









॥ ओआरीः॥ 

उपनिषन्मन्त्राणां 

` ॥ वणोवुकमणिका ॥ खु 
---------- 

प्रम् ध्रष्ठम् 

अ अथय इच्छेदरृहिता मे 

अद्ये स्वहित्ययो हूत्वा ७८८ पण्डिना ८०६ 
अत्र पितापिता भवति ५७१ अथ यदा सुधमा भवति २४३ 

अथ कर्मणामान्मेवयेतदेषा २१० अथ यद्युदक आत्मान ८०० 

अथ चक्षुरत्यवहत्तद्दा ५७ अथ यस्य जायामातव ८०४ 

अथ लयो वाव लोका १९० अथ यस्य जायाय ८०३ 

अथ प्राणमल्यवदत्स यदा ५७ अथ यामिच्छेद्घीतेति ८०३ 

अथ मनेोऽत्यवहत्तद्यदा ५८ अथ यामिच्छेन्न गर्म द- 

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे धीतेति ८०२ 

कपिलः पिङ्गलो ८०६ अथये यज्ञेन दनिन ७८० 

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे अथ रूपाणा चक्षु २१० 

पण्डितो जयेत ८०७ अथ व शः पोतिमाघी ° ८१४ 

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे अथ वशः पौतिमाष्यो ३४७ 
श्यामो ८०६ अथ व-<शः पोतिमाष्यो ६७९ 



८२२ 

अथ श्रोत्रमत्यवहन्तद्यदा 

अथ इ चक्षुसखुः 

अथ हइ प्राण उक्रमि° 

अथ ह प्राणमूचुस्त्व न 
अथ ह मन उचुः 

अथ ह याक्ञवस्क्यस्यदे 

अथ ह वाचक्तन्युवाच 
अथ ह श्रोत्रमूचुः 

अथ हेममासन्यं प्राण ° 

अथ हैनमसुरा ऊचुः 
अथ दैनसुदाल्क आ० 

अथ हैनमुषस्तश्चाक्रा ° 

अथ हैनं कहोकः को 
अथ हैनं गार्गी वाच ° 
अथ हैनं जारत्कारव 

अथ हैनं सुच्युर्खह्या ° 
अथ हैनं मनुष्या उचुः 
अथ हैनं विदग्धः शा० 

अथ होवाच ब्राह्मणा० 

अथातः पवमानानामे° 

अथातः संप्रत्तिर्यदा 

प्रष्ठम् 

५ ८ 

४६ 

७४९ 

बृह दारण्यकोपनिषन्मन्त- 

अथातो त्रतमीमासा 

अथात्मनेऽनाद्यमागा० 

अथाधिदैवतं ज्वक्ष्या° 
अथाध्यात्ममिदमेव मूते 

अथामिप्रातरेव स्थाखी ° 

अथामूर्तं प्राणश्च यश्चा° 

अथामूतं वायुश्वान्तरिक्षं 

अथास्य दक्षिणं कर्णम० 

अथास्य नाम करोति 

अथास्य मातरमभिम० 

अथास्या ऊरू विहाप० 

अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच 

अथेतद्वामेऽक्षणि 

अथैतस्य प्राणस्यापः 

अथेतस्य मनसो ब्रौः 
अथेनमभ्मये 

अथैनममिस्पशति 

अथैनमाचामति 

अथेनमु्यच्छत्याम <° 

अथैन मात्रे प्रदाय 
अथैनं वसत्योपमन्नरयां ° 

षष्ठम् 
२०० 

५८ 

२०४ 

२८५ 

८०७ 

२८६ 

२८३ 

८११ 

८११ 

८१२ 

८०९ 

८९ 

५०७ 

१८४ 

१८२ 

७७५ 

७९० 

७९० 

७९० 

८१२ 

७६२ 



वणानुक्रमाणिका । 

ध्रम् 

अथेनामभिपद्ते ८०८ 

अथेष शोको भवति २०५ 

अथो अयं वा आत्मा १५५ 

अद्यश्चेन चन्द्रमसश्च १९८ 

अनन्दा नामते लोका ६३१ 

अन्ध तमः प्रविशन्ति ६३१ 

अन्न ब्रह्ेत्येक आहु; ७१८ 

अयमिः सवेँ्रा भूताना ३२६ 

अयमयिवैश्वानरो ७१४ 

अयमाकाञः स्वेषा ३२९ 

अयमात्मा सर्वेषा भूताना ३३३ 

अयमादित्यः सर्वेषां ३२७ 

अय चन्द्रः सर्वषां ३२८ 

अय धर्मः सर्वेषां मूतानां ३३० 

अयं वायुः सवषा ३२७ 

अय वै छोकोऽचिर्गोतम ७७२ 

अय“ स्तनयित्नुः सवषा ३२९ 

असौ वे ठोकोऽभिर्गोतम ७६७ 

अस्तमित आदित्ये या- 

ज्ञवस्क्य किंज्योति० ५१६ 

अस्तमित आदियये याज्ञ- 

८२२ 

घ्रम् 

वस्क्य चन्द्रमस्यस्त- 

मिते किज्योतिरेवा० ५१७ 

अस्तमित आदिवे याज्ञ 

वल्क्य चन्द्रमस्यस्त- 

मिते शन्तेऽय्ौ ५१७ 

अस्तमित आदियवये याज्ञ- 

वल्क्य चन्द्रमस्यस्त- 

मिते शान्तेऽग्नौ शा- 

न्ताया वाचि ५१८ 

अहवा अश्व पुरस्तात् ११ 

अदृदिकेति होवाच ४५७. 

आ 

आकाश एव यस्याय० ४६५ 

आग्िवेश्यादाभिवेद्यः ३४७ 

आथिवेश्यादाभिवेश्यो ६७९ 

आत्मान चेद्विजानीयाद् ° ६३२ 

आत्मेवेदमग्र आसीरपु० ७८ 

आस्मेवेदमग्र आसीदेक १५८ 

अलियीपुत्रादत्रियीपुत्रो ८१४ 

आप एव यस्यायतनम् ४६७ 

आप एवेदमग्र आसुः ७०५ 



८२४ 

आपो वा अकस्त्यदयपा 

आराममस्य पञ्वन्ति 

इ 

इदं मानुष स्वरैघा 

इद वे तन्मघु... प्रच्य 
न्रवोचत् । आ्थर्व 

इद वे तन्मधु... पद्य- 

न्रवोचत् ¦ तद्रा 

इद वे तन्मधु .. पश्य- 
्नवोचत् । पुरश्चक्रे 

इद वे तन्मधु... पद्य- 
न्नवोचत् । रूप 

इद. सत्य ९ सवषा 

इन्धो ह वै नमिघ 

इमा आपः सर्वेषा 

इमा दिशः सर्वेषा 

इमविव गोतमभरद्राजा- 

इयं परथिवी सवषां 

इयं विद्युत्सर्वेषां भूताना 
इहैव सन्तोऽथ विद्मः 

ख 

प््ठम् 

२२ 

५५१ 

३३२ 

३४१ 

बृहदारण्यकोपनिषन्मन्त्र- 

उक्थं प्राणो वा उक्थ 

उघा वा अश्वस्य मेध्यस्य 

[६३ 

ऋचो यञू<षि 

ष् 

एकधेवानुद्रषटव्यमेतदपर ° 

एका भवति न पश्यती 

एतद्ध वै तजनको 

एतद्ध स वे तद्विद्रानु° 
एतद्वै परम 

एतमु हेव चूलो 
एकत्तमु हैव जानकिराय ° 
एतमु हैव मधुकः ` 

एतमु हैव वाजसनेयो 

एतमु दैव सत्यकामो 

एतस्य वा अक्षरस्य 

एष उ एव बृहस्पति ° 

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः 

एष उ एव साम वाग्वै 
एष उ वा उद्वीथः 

एष प्रजापतिः 



वणोनुक्रमणिका । 

एषा वे मृतानां एथिवी 

क् 

कतम आस्मिति योऽयम् 

कृतम आदित्या इति 

कतम इन्द्रः कतमः 

कतमेते त्रयो देवा 

कतमे र्द्रा इति 

कृतमे वसव इत्यश्च 

कतमे प्रडिव्यनिश्च 

करिमन्नु त्व ॒चात्मा° 

काम एव यस्यायतन 

किदेवतोऽस्यामुदीच्या 

किंदेवतोऽस्यां दक्षिणाया 

किंदेवतोऽस्या ध्रुवाया 

किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां 

किंदेवतोऽस्यां प्राच्या 

क्षन्न प्राणो वै अन्न प्राणो 

घ 

घृतकोशिकाद्भूतकोशिकः 
घृतकोशिकाद्रतको शिकः 

च 

ष्य 

जनक< ह वेदेद याज्ञ° 

जनको ह वेदेहो वहु 
जात एव न जायते 

जातेऽ्िमुपसमाधायाङ्क 

जिह वे रहः 

च्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय 

त 

तदभिमृरोदनुवा 

तदाहुर्यदयमेक इवैव 
तदाहुरयद्रद्यवियया 
तदेतत्प्रेयः पुत्रास्पेयो 

तदेतद चाभ्युक्तम् । एष 

तदेतद्रह्म क्षन्न विद् 
तदेतन्मूतं यदन्यत् 

तदेते शोका भवन्ति | 



८२६ 

ष्टम् 

अणुः पन्था विततः ६२७ 

तदेते शोका भवन्ति । 

स्वम्रेन ५४९ 

तदेष रेको भवति । 

अवौग्िकश्चमस २७६ 

तदे को भवति | 

तदेव सक्तः सह ६१५ 

तदेष श्छरोको भवति । 

यदा सव ६२४ 

तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकिता० ६८ 

तद्धेदं तद्यन्याकृतमासीत् ९४ 

तद्यत्तत्सत्यमसौ ७०७ 

तद्यथा तृणजलायुका ६०८ 

तद्यथानः सुस्तमाहितम् ५९४ 

तद्यथा पेशस्कारी पेश ० ६१० 

तद्यथा महामत्स्य उभे ५६१ 

तद्यथा राजानमायान्तं ५९८ 

तद्यथा राजानं प्रयि ६०० 

त्यथास्मिन्नाकाञचे ५६२ 

तद्धा अस्यैतदतिच्छन्दा ५६८ 
तद्रा एतदक्षरं गाग्यंष्ट ४५१ 

बृहद्ारण्यकोपनिषन्मन्त्र- 

ष्टम् 

तद्रे तदेतदेव ७० 

तम एव यस्यायतन ४६६ 

तमेताः सप्ताक्षितय २७५ 

तमेव धीरो विज्ञाय. ६४० 

तसिमञ्छुङ्कमुत नीरूमाहुः ६२९ 

तस्य प्राची दिक्प्राञ्चः ५१० 

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य ५४२ 

तस्य हतस्य पुरुषस्य २८७ 
तस्य हैतस्य साप्नो यः 

प्रतिष्ठा वेद ७१ 

तस्य हैतस्य साग्नो यः 

सुवणं वेद ७१ 

तस्य हैतस्य सश्नो यः 

स्वं वेद ६९ 

तस्या उपान गायत्य ०७३३ 

तस्या वेदिरुपस्थो ७९७ 

तस्यै वाचः परथिवी २८२ 

त< हैतमुदाख्क ७९२ 
तान्होवाच ब्राह्मणा ३५५ 

तावा अस्यैतादहिता ५६४ 
ता हैतामेके ७३० 



वणोनुक्रमणिका । ८२७ 

पृष्ठम् ध्रम् 

ते देवा अत्रुवन्नेतावद्वा ५९ प 
ते व एवमेतद्विदुः ७७६ पर्जन्यो वा अमिगौतम ७७५ 

ते ह वाचमूचुस्त्वं न ४४ पिता माता प्रजैत १८१ 
ते हेमे प्राण अह)<भ्रेयसे ७४५ पुरूषो वा अभिगौतम ७७३ 

ते हेचुः क नु सोऽमूत् ५१ पूर्णमदः पूणमिद ६८५ 

जरयवा इदं नाम रूप २०८ प्रथिव्येव यस्यायतन ८६२ 

त्रयाः प्राजापत्याः ६९६ प्रथिन्यै चैनमग्नेश्च १९६ 
त्रयो छोका एतएव १८० प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषः ६३७ 

त्रयो वेदा एत एव १८० ग्राणिन रक्षत्नतरर कुटाय ५५० 
चीण्यात्मनेऽकुरुतेति १७६ प्राणोऽपानो व्यान ७२६ 
त्वग्वै ग्रहः ३७६ प्राणो वे रदः ३७५. 
त्वच एवास्य रुधिर ४८३ व 

द् जह्य त. . .भूतानि ३०४ 

दिवश्रैनमादित्याच १९७ ब्रह्म तं... वेदास्त ६६४. 

दस्तवालाकिर्ानूचानो २१७ ब्ह्यवा इदमग्र आसी- 

देवाः पितरो मनुष्या १८० तदात्मानमेवावेत् १२१ 

द्रया इ प्राजापत्या ३४ ब्रह्म वा इदमग्र आसी. 

द्वे वाव ब्रह्मणो स्ये मूते २८० देकमेव १४३ 

न भ 

न तत्र रथान रथ० ५४७ भूमिरन्तरिश् ७२४ 

नैवेह किंचनाग्र आसीत् १३ म 
8. ७, ए. ए. 10 



८२८ 

मनसैवानुद्ष्टव्यं 
मनोमयोऽयं पुरुषः 

मनो वै प्रदः 
मनो होचक्राम 

मार सान्यस्य शकराणि 

मैत्रेयीति होवाच 

मैत्रेयीति होवाच याज्ञ ° 

य 

यः प्रथिव्यां तिन् 

यः प्राणे तिष्ठन् 

यः श्रोत्रे विष्ठन् 

यः सवैषु भूतेषु 

य आकारे तिष्ठन् 

य आदिष्ये तिष्ठन् 
य एष एतस्मिन्मण्डले 

यजुः प्राणो वे यजुः प्रणि 

यत्किच विजिज्ञास्यं 

यक्किचाविज्ञात प्राणस्य 

यत्ते कश्चिद्रवीत्तच्छरुण ° 
यत्र वा अन्यदिव 

यत्र हि द्वैतमिव भवति 

प्र्ठम् 

६३७ 
७११ 

७६ 

७.४८ 

४८३ 

२९९ 

६६० 

४२१ 

४३५ 

४३६ 

४२३५ 

४२४ 

४३३ 

७०९ 

७२१ 

१८१ 

१८२ 

र 

५८५ 

बृहदारण्यकोपनिषन्मन्त्र- 

ण्ठम् 

तदितर इतर जिघ्रति ३१९ 

यत्र हि द्वैतमिव भवति 
तदितर इतर पयति 

यत्सतान्नानि मेधया त- 

पसाजनयत्पिता 

यत्सप्तान्नानि मेधया त- 

पसाजनयत्पितेति 

यत्समूकमाब्रहेयुः 

यथा ब्क्षो वनस्पतिः 

यदा वे पुरुषः 

यदेव ते कश्चिदत्रवीत्त- 

च्छरृणवमित्यत्रवीन्म 

उदङ्कः 

यदेव ते कथिदन्रवीत्त- 

च्छरुणवामेलयत्रवीन्मे 

गदंभीविपीतो 

यदेव ते कथचिदत्रवीत्त- 

च्छरुणवामेत्यत्रवीन्मे 

बछुरवाष्णः 

यदेव ते कश्िदन्रवीत्त- 

च्छरृणवामेत्यत्रवीन्मे 

६६८ 

१६४ 

१६५ 

५४८५ 

४८२ 

७१५ 

४९८ 

५५०१ 

४९९ 



विदग्धः 

यदेव ते कश्चिदनवीत्त- 

च्छुणवामेलयत्रवीन्मे 
सत्यकामो 

यदैतमनुपद्यत्यात्मान 
यद्क्षो इक्णो रोहति 

यदे तन्न जिघ्रति जिघ्रन्वे 

यद्धे तन्न प्यति पद्य० 

यद्धे तन्न मनुते 
यद्धे तन्न रसयते 
यदे तन्न वदति 

यद्धे तन्न विजानाति 
यदवे तन्न श्रूणोति 
यद्धे तन्न स्पृशति 

यश्चक्षुषि तिष्ठन् 

यश्चन्द्रतारके 

यस्तमसि तिष्ठन् 

यस्तेजसि तिन् 

यस्त्वचि तिष्ठन् 

यस्माद वौक्संवत्सरो ° 

यस्मिन्पञ्च पञ्चजनाः 

पृष्ठम् 

५ © द 

५८२ 

५८१ 

५८२ 

४३६ 

४४ 

४२४ 

४२४ 

४३६ 

&३६ 

६३६ 

वणोनुक्रमणिका । 

यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध 

याज्ञवल्क्य किंव्योतिरय 

याज्ञवस्क्याययाज्ञवस्क्य 

या्ञवस्क्येति होवाच क~ 

तिभिरयमय् व्रह्मा 

याजवस्क्येति होवाच क- 

तिभिरयमद्यम्मिः 

याज्ञवस्क्येति होवाच क- 

व्ययमद्याध्वयुरस्मिन् 
याज्ञवल्क्येति होवाच क- 

त्ययमच्योद्राता 

याज्ञवल्क्येति होवाच य~ 

चराय पुरुषो प्चिवत 

याज्ञवस्क्येति होवाच य~ 

त्राय पुरुषो भ्रियते 

याज्ञवल्क्येति होवाच य- 

त्रास्य पुरुषस्य 

याज्ञवल्क्येति होवाच य~ 

दिदमन्तरिक्च 

याज्ञवस्क्येति होवाच य- 

दिद सर्वमहोराज्ान्या 

८२९ 

ध्रष्टम् 

६२ 

५.१४ 

८ १५. 

३६७ 

२६४ 

३६८ 

२३५७९ 

३८० 

३६२ 

३५९ 



८३० बृहद्ारण्यकोपनिषन्मन््- 

पृष्ठम् धष्ठम् 
याज्ञवल्क्येति होवाच य- योषा वा अ्िर्गौतम ७७४ 

दिद सव मृत्युना ३५७ योह वा आयतन वेद् ७४४ 

याज्ञवस्क्येति होवाच य- योह वे ज्येष्ठ च भ्रष्ठ च ७४१ 
दिद सवै मृत्योर्न ३७७ यो हवै प्रजापति वेद ७४५ 

याज्गवस्क्येति होवाच य- योह वैं प्रतिष्ठा वेद ७४३ 

दिद सर्व॑ पूर्वपक्षा ३६१ योह वै वसिष्ठावेद ७४२ 
या्वल्क्येति दोवाच योह वे रिश्यु< साधन २७२ 

शाकल्यो ४६९ योह वे संपद् वेद ७४८४ 

योऽय तिष्ठन् ४३२ र 
पो दिक्षु तिष्ठन् ४३२ रूपाण्येव यस्यायतन... 

यो दिवि तिष्ठन् ४३३ य एवायमादरय ४६६ 

योऽन्तरिक्षे तिष्ठन् ४३२ रूपाण्येव यस्यायतन... 

योऽप्सु तिष्ठन् ४८३२ य एवासावादित्ये ४६४ 

यो मनसि तिष्ठन् ४३६ रेत एव यस्यायतन ४६८ 

योऽय दक्षिणे ऽक्षन्पुरुषः ७१० रेतस इति मा वोचत ४८४ 

यो रेतसि तिष्ठन् ४३७ रेतो होचक्राम ७४८ 

योवा एतदक्षरं ४४९ व 

यो वाचि तिष्ठन् ४३५ वाग्घोचक्राम ७४६ 

यो वायौ तिष्ठन् ४३३ वाग्वै ग्रहः २७५ 

यो विक्ने तिष्ठन् ४२६ वाचं धेनुमुपासीत ७१३ 

यो वै स संवत्सरः १८९ विज्ञात विजिज्ञास्यमवि० १८१ 



विचयुदरहचेत्याहुः 
वेत्थ यथेमाः प्रजाः 

(-1 

शाकल्येति होवाच 
श्रोत्र वे म्रदः 

श्रोत्र होचक्राम 

श्वेतकेतु वा आरुगे° 

स 

स एष सवत्सरः प्रजा० 

स रेक्षत यदिवा 

स त्ेधात्मान व्यङ्कु° 

स नैव व्यमवत्तच्छेयो ० 
स नैव व्यभवत्स विश्च° 
स नैव व्यभवत्स शौ० 

समानमा साजीवीपु्रात् 

सयः कामयेत 

सय इच्छेत्पुत्रो मे 

सय इमा ख्रीहोका० 

स यत्रायमणिमान न्येति 

स यश्रायमात्मावल्य 

स यत्नैतस्स्वप्न्यया > 

प्र्ठम् 

७१२ 

०५९ 

४६८ 

३७६ 

3४८ 

13 

१८६ 

२६ 

२३ 

१४७ 

१४६ 

१४६ 

८१६ 

६८५ 

८०9 ५ 

७३१ 

५९६ 

६०२१ 

२३१ 

वणौनुक्रमणिका । ८३१ 

ध्रम् 

स यथा दुन्दुमेहन्यमा० ३०५ 
स वथा दुन्दुमेहन्वमा० ६६४ 
स यथद्वैघाचेरम्यादितस्य ६६५ 
स यथ घाञ्ेरम्यादितात् ३०८ 
स यथा वीणायै वाय ३०७ 
स यथा वीणाये वार ६६५ 
स यथा शङ्कूस्य भ्मायर ३०७ 

स यथा खङ्कस्य ६६५ 
स यथा सर्वासामपा< २१० 
स यथा सर्वासामपा< ६६५५ 
स यथा सैन्धवखिल्य ३१३ 
स यथा सेन्धवघनो ६६६ 
स यथोर्णनाभिः २४८ 

स यामिच्छेत्कामयेत ८०२ 

स यो मनुष्याणा ५५८८ 

सिर एको द्रष्टद्वितो ५८६ 
सवा अयमात्मा ब्रह्म ६११ 

स वा अयमात्मा सर्वैषा ३३३ 

सवा अयं पुरुषो जाय० ५४१ 

सवा एष एतस्मिन्बु ५५९ 

सवा... संप्रसादे ५५४ 



८३२ 

सवाणएष .. स्वप्नान्ते 

सवा एष . स्वने 

स वा एष महानज आ- 

त्माजरोऽमये 

सवा एष महानज आ- 

त्मान्नादो 

स वा एष महानज आ- 

त्मा योऽय 

स वैनैव रेमे तस्मदेका- 
कीन रमते 

स वै वाचमेव प्रथमाम- 

त्यवहत्ता 

स इ प्रजापतिरीक्नाचक्े 

स होवाच गार्ग्यो यणए- 

वायमथ्ौ 

स होवाच. गार्ग्यो य 

एवायमप्सु 
म होवाच गाग्यौ य 

एवायमाकाशे 

स होवाच मा्ग्यौ य 

एवायमास्मनि 

प्रष्टम् 

५९२ 

५५९८ 

६५७ 

५६ 

७९७ 

२२९३ 

२२३ 

२२१ 

२२६ 

बृहदारण्यकोपनिषन्मन्ल- 

स होवाच गार्ग्यो य 

एवायमाद्च 

स होवाच गार्ग्यो य 

एवायं छायामयः . 

स होवाच गास्यौ य 

एवायं दिक्षु 

स होवाच गायो य 

एवाय यन्त 

स होवाच गागग्यो य 

एवायं वायौ 

स होवाच गार्ग्यो य 

एवासावादित्ये 

स॒ होवाच गार्म्यो य 

एवासौ चन्दर 
स होवाच गाग्यौ य 

एवासो विद्युति 

स होवाच तथा नस्त्व 
गोतम 

स होवाच तथा नस्त्व 
तात 

स होवाच दैवेषुवे 

म् 

२२४ 

२२२ 

२१८ 

२२९५० 

२२१ 

७६६ 

७६३ 

७६४ 



वणौनुक्रमणिका । ८३३ 

व्ठम् पम् 
सहोवाच न वा अरे घ एतन्सुमोऽमृय 

पत्युः कामाय ३०१ एष विज्ञानमयः पु- 

स होवाच न वा अरे रुषः कैष २३६ 

पत्युः , ६६२ स होवाचाजातशतरुयत्रेष 
स होवाच प्रतिज्ञातो ७६४ एतत्ुसोऽमृद्य एष 

स होवाच महिमान ४.७ विज्ञानमयः पुरषर- 

स होवाच यदृष्वं गार्म स्तदेषां २३७ 
आकाश एव ४४३२ स होवाचैतद्वै तदक्षर ४४३ 

स होवाच यदृष्वं गामि स होवाचोवाच वे सो ३९७ 
आकि तदोतं ४८४१ स होवाचोषस्तश्चाक्रायणो ४०२ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः सा चेदस्मै न दव्यात्का० ८०१ 

प्रिया बतारे ३०१ साचेदस्मैन दद्यादि० ८०१ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः सामप्राणोवै साम ७२२ 

प्रिया वै खट ६६१ सावा एषा देवता ५२ 

स होवाच वायुर्वै गौतम ४३० सावा एषा देवतेता- 

स दोवाच विज्ञायते ७६५ सा देवतानां पाप्मा- 
सशोवाचाजातशत्रुः प्र- न मृत्युमपहत्य ५४ 

तिलोमं २२८ सावा एषा देवतेतासा 
स होवाचाजातशत्ुरेता- देवताना पाप्मान 

वनु २२७ मृत्युमपहत्यायैना ५६ 
स दोवाचाजातशचुयैत्र- सा इ वागुवाच ७५५ 



८३४ 

पष्टम् 

सा होवाच नमस्तेऽस्तु ४४२ 

सा होवाच ब्राह्मणा ४५२ 

सा होवाच येत्रेयी | यञ्च 
म इयं भगोः सवौ २९९ 

सा दोवाच मेल्ेयी । 
यन्नु म इयं भागोः 

सर्वा वित्तेन पणौ 

स्यात्स्यां ६६१ 

सा होवाच मेत्रेयी येनाहं ३०० 
सा होवाच मैत्रेयी ६६१ 

सा होवाच मेततय्यन्नैव 
मा भगवानम्° 

सा होवाच मेतञेय्यत्रैव 
सा भगवान्मो° ६६७ 

सा होवाच यदृष्वै गा० ४४१ 
सा होवाच यदुध्वं याज्ञ ४४२ 

३१७ 

बृहदारण्यकोपनिषन्मन्त- 

प्र्ठम् 

सा होवाचाहवेत्वा ४३९ 
सेषा गायन्येतस्मिस्तुरीये ७२७ 

सोऽकामयत द्वितीयो २५ 

सोऽकामयत भूयसा - २८ 

सोऽकामयत मेष्य ३० 

सोऽिमेत्तस्देकाकी ८१ 

सोऽयास्य आङ्गिरसोऽ० ६२ 

सोऽवेदहं वाव सृष्टिः ८८ 

सोष्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति ८१० 

सो हेयमीक्षांचक्रे ८७ 

स्वम्नान्त उ्ावचमीय ५ ८५० 

स्वभ्नेन शारीरमभिप्रहत्य ५४९ 

ह् 
हस्तौ वै प्रदः ३७६ 

हिरण्मयी अरणी ८१९ 

हिरण्मयेन पात्रेण ७३६ 

-==> „€, ~<= 



क
 

---- ----- 
=
 

र
प
्
र
 

=
-
=
 

ऋ
 

छः 
253, 

(3 
6 

र) 

-- 
£
 

(1/2 
| 

इ
 

“न्ति 
(
५
 
3
 

8
4
 (
0
 

४ 
2
५
 

(५ 
|
 

~ 
|
 

ह फ
 

2
 =
 

{ह 
८
)
 

ए 
र
)
 

(८ 
र 

9
 

10, 
1
 
न
 

4:
 

ा 
ष
 

€
 
0
2
 

१, 
(
~
र
 

>
,
 

६८ १
 

च्च ॐ
 
6
2
0
 

^ 1. १. 





॥ श्रीः ॥ 

-॥ विषयावुक्रमणिका ॥ 

शान्तिमन्तस्य विन्नोपशमार्थस्य विवरणम् 

भथमोपनिषत् .... ७-४५, 
श्रीद सिंहत्रह्यवि्ाया आख्यायिकापूर्वमवतारणम् ,... ९ 
सामसंबन्धित्वेन  प्रथिव्यन्तरिक्षययब्रहमटोकानासुपासन 

श्रीकिंहोपासनान्तर्गतम् ... १९ 
साङ्गसामोपासनोपन्यासः ^ 3 
अन्रिसूयचन्द्रव्रह्मरूपाणा सामाङ्गदेवतानामुपासननिर- 

पणम् ०० रष 

प्रथमसामोद्धारः क 
क्षीरोदाणवदायिनो उकेसरिणो योगारूढस्य उपासनोप- 

पादनम् +: 29 
द्वितीयसामोद्धारः =+ ३२ 
उपास्वस्य चकेसरिणच्िनेत्रत्वाद्याकारविदषोपन्यासः ... ३३ 
तृतीयसामोद्धारः ... ३७ 
अस्य साम्नो विश्वसषटत्वोषन्यासः ४ 

5. ए. छा. 0 



५१ 

चतुर्सामोद्धार .. ४१ 

उ्यवघानेन सामेोद्धारस्य शङ्कापूक प्रयोजनकथनम् ... ४२ 
नैरन्त्वैण सामोद्धारसयष्ठीकरणम् र कड 

द्वितीयोपनिषत् ... ४५--८६ 
आख्यायिकराद्रारा अधिकारिविरेपणान्तरम् ८ द 

प्रणवचतुमव्यूहोपासनम् . ५३ 
पादाक्नरसंख्यापूकक्रत्लमूलमन्तराश्चरसख्यानिरूपणं हृद - 

यादिपच्चाङ्गोपन्यासश्च ५०9 

परते मूलमन्त्राक्नराणा प्रणवसपुटितत्वविधानात् पदा 

जञनि प्रति, तत्सौटभ्याथ पदोद्धार' .. ५७ 

उपास्यगुणविन्नेषनि्णयाथं मूटमन्त्रपदाना प्रयेकं प्रभ 

प्रतिवचनाभ्यामर्थविवरणम् ५९ 

अहपदार्थविवरण वाक्यस्य अहमस्मीत्यादेरुपासनाफक- 
परत्वप्रदर्जनम् 1. 

त॒तीयोपनिषत् ... ८७-९६ 
उपासनानन्तर दशाक्तिर्वजद्रयपाठस्य सपुटीकरणसिदिरू- 

पप्रयोजनक थनपू्व॑कं शक्तिग्रीजद्वयनिर्णयः = द 

चतुथोपनिषत् --~ ९७- १२५ 
शक्तिवीजनिर्णयानन्तर मूरमन्ताङ्गमन्त्रपाटस्य प्रयोजन- 

कथनपूरवक मूलमन्त्राङ्गमन्त्राणासुदेदयक्रमः ... ९९ 



(4 

प्रणवात्मकाङ्गमन्त्रव्याख्यानम् ५ 1 

सावित्रीमहालक्ष्मीदसिहगायत्रीरूपाणामङ्गमन््ाणा व्या- 

ख्यानम् 92 

प्रणवसपुटिते एकैकरिमिन्मूलमन्त्रा्षरे तक्तदेवनाचसिद् 

व्ये प्रद्वितु प्रयेक्र प्रणवसपुदटितमूलमन्बाक्नरणः 

दरातरिगन्दर सिदव्यूहस्तुनिमन्त्राणः च पुरश्चरणःथानः 

प्रदरनम् .-. ११९ 

पञ्चमोपनिषत् ... १२७- १५४ 

प्चमाङ्गरूपान्राख्यमहा चक्रविद्यामभिधातु मद् चक्रस्वर- 

पोद्धारः .. १२९ 

उदुतमहाचक्रे यथाविदितमन्त्राश्चराणा न्यासक्रमः १३५ 

बहाचक्रविद्यायाः फलनिरदैशः ... १४० 

उक्ताया वृसिहव्रह्मवि्ायाः फटविशेषप्रतिपादनन् ... १४२ 

पापश्चयाथं निलमेतद्वि्यानुष्ठानेन तद्भन्थाध्ययनेन जपेन 
वा आनुषङ्किकान्येव फलानि इति प्रतिपादनम् .. १४५. 

एतद्विवानुष्ठातुरष्येवजप्तुश्च उत्कर्षतरतमभविन तवौ- 

त्ृष्त्वस्य स्वोत्कृष्टफलस्य च निरूपणम् १५० 

र 4 





॥ वर्सिंहपवंतापनीयोपनिषत् ॥ 
आमनच्छंकरभगवत्पादविर चितन 

भाष्येण सहिता । 

यज्जाङ्भोयनिषत्ल्याता तपनं तं विधुं गुरुम् । 

श्रणम्योपासनागभी तन्याख्यां श्रद्धयारभे १ १॥ 

भायुहभास्सामराजान्नादरसिद्ादिदं जगत् । 
आतं यस्िन्स्थितं खीनं नमस्तसे विक्रये ॥ २ ॥ 

यु | दं कर्णोभिः णुयाम देवाः ' इति मश्रान्त- 

|= रतभद्रपदय्याख्यानपराम् कचम् उदितां 
| # श्रौतस्मा्वपौराणिकः [4 
| शान्तौ पठन अन्याभ्यः - 

1 कल्पप्रतिपादिताभ्यः साकारज्रक्यविद्याभ्य 



् नृविहपूत्रतापनीयोपनिषद्धाप्ये 

भद्रं कर्णेभिः श्ुणुयाम देवा भद्रं परये- 

माक्षभियजच्राः । स्थिरेरङस्तुष्टवां सस्तन्- 
भिन्यैदोम देवहितं यदायुः ॥ १॥ 

[ शा मद्रं कल्याणम् , कर्णेभिरिति च्छान्दसम् , कर्णैः शणु- 
याम श्रणुम देवाः सन्तो वयम. भद्रं कल्याणं पञ्येम 
सक्षभिः चश्ु्िः यजत्राः यजनजीलाः; स्थिरैरङ्गैः हद- 
यायै: सामाङ्गश्रणवसावित्रीयजुरेक््मीचसिहगायन्रीरूपैः मू- 
ख्मन्वाङ्गव्याख्यानपरैः तनूभिः तनूमन्तैः “यो वै सृसिहो 
देवो भगवान्यश्च ब्रह्मा तस्मे वै नमो नमः ' इयः ; तुष्ट 
वांसः इति स्तुतिसाधनत्वेनोक्तत्वान तनूषब्देन मन्त्रा गृह्य- 
न्ते, तथा अङ्गश्ब्देन च ; तुष्टुवांसः स्तुवानाः स्तुतिं कुर्वाणाः. 

व्यशेम विगतरोगं विविपैहिकासुष्मिकसुखभोगक्षमम् अशेम 

्रापरयाम ; आयुरिति प्रव्येकं संबध्यते; यदेवहितं देवः 
तापनीये उक्तविद्ययोपास्यः तनत्तदबसरोचितकरणबुद्धया 
शिश्चन हितमाचरति यस्मिन्नायुषि तत तथोक्तमायु््यश्ेमेति 
संबन्धः ॥ 

खस्ति न इन्द्रो व्ृद्धञभ्वाः खस्ति नः 

पूषा विश्ववेदाः । खस्ति नस्ताक्ष्यो अरि- 
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छनेभिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ २॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः कान्तिः ॥ 

स्वस्ति नः इत्यत्र श्वस्तिपदानां चतु्णामपौनशक्यं यास्क- 
बचनात्- यथासंख्यम् । स्वस्तीयविनाश्चमायुः न: अस्मभ्यम् 

इन्द्रः दधातु; कीदक् वृद्धश्रवाः वृद्धात् बृहस्पतेः सद्धि्ा- 
श्रवणं यस्य सः तथोक्तः दधातु । खस्तीव्याभिसुख्यमुपासनायां 

नः अस्मभ्यम् पूषा विश्वेदाः विश्वानि वेदांषि यस्म सः 
तथोक्तः, अथवा स्वँ वेदा उपासनायामाभिसुखूयं दभतु 

स्वस्ति न: अस्मभ्यं पूजादेतां ताक्ष्यैः देवभक्तो गङत्मान् 

अरिष्टनेमिः अष्िंसितवणः दधातु । सस्ति सुशोभनं नः 

अस्मभ्यं दघातु बृहस्पतिरिलय्थंः। अस्मिन्मन्त्रे अस्मच्छब्द्वी- 

प्सया वक््यमाणायां विद्यायामादरं दश्ेयति । शान्ति; 

शान्तिः शान्ति; त्रिधा तु विदघ्रोपञ्चान्तिः वक्ष्यमाणविद्ा- 

नुष्ठाने ॥ 

इति शाच्तिः ॥ 

= 
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ा पो वा इदमासन् ° इयाय “तदे 
तन्निष्कामस्य भवति ` इल्यन्ता ताप- 

नीयोपनिषत श्रीनृसिहाकारन्रह्यविष- 

या सती निराकारन्रहयप्रतिपन्युपायभू- 
तां; अत एव प्रथक्संबन्धाभिधेयप्रयो- 

जनानि न वक्तव्यानि; यान्येव तु उपनिषत्संबन्धाभिधेयप्र- 

याजनानि तान्येबोपनिषन्याचिख्याञ्युना संक्नषपतो वक्तव्या- 

नि । तत्र प्रयोजनसाधनाभिव्यश्नकस्वेनाभिधेय संबन्धश्चाख्ं 
पारम्पर्येण प्रयोजनवत् । किं पुन प्रयोजनमिति, उन्यते-- 

रोगारतैम्येव रोगनिवृत्तौ स्वस्थता, दुःखात्मकस्य आत्मनो 

देतप्रपच्चस्योपशमे स्वस्थता द्वैताभावः प्रयोजनम् , द्ैतप्रप- 

स्य च अविद्याकृतत्वाद्विद्यया तदुपकमः स्यादिति बह्म 

बिद्याप्रकाश्चनाय अस्या आरम्भः । "यत्र हि द्वैतमिव ` ‹ यत्र 

च अन्यदिव खात् तच्रान्योऽन्यत्पशयेत् . . . विजानीयान् ' ‹ यत्र 

त्वस्य सवैमास्मैवामूत्तत्केन कं पद्येत. . . विजानीयान् ' इल्या- 
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दिश्ुतिम्योऽम्या्थैस्य सिद्धिः । तत्र तावदस्यासुपनिषदि 

इदं परागश्यते --- किं तावद्य विद्याभेदः, आहोस्वित् 

अन्योन्यविनेषणविनञेष्यमावाद्धिशिष्टस्य च वेचस्यैक्यात् वि- 

यैक्यम् इति । तव किं न: प्रतिभाति? विद्याभेद इति । 

तथा हि--प्रथमोपनिषदि रोकसाङ्गसामश्युद्धसामम्यादि- 

सामान्तर्गतस्वरविशेषक्नीरोदःणेवशायिनृकेसरि कंकरसचिदा- 

नन्दमयानामन्योन्यविशेषणविशेष्यभावरदहितानां वेद्यानां श्र- 

वणान् तथा प्रणवानुषटुप्पदपदाथेलक्तिमामबीजसामाङ्गमन्त्र- 

चतुष्यानां बद्याना द्वितीयवृतीयचतुर्योपनिषत्सु यथासंख्यं 

श्रवणात् । अन्लयोपनिषदि महाचक्रविद्या श्रूयते | नन्वन्यो- 

न्यविशेषणविशेष्यभावरहितानामप्यङ्गाङ्गिभ।वो भवतु । नेति 

नमः, ` फल्वत्मंनिधावफलं तदङ्गम् ' इति न्यायवैषम्यान् 1 

तथा हि--लोकादितत्तद्रे्याना फलसंबन्धेन यों जानीते 

सोऽमृतत्वं च गच्छति ' इत्यसङ्ृच्छू्णान । ननु लोका- 

दीनामन्योन्यविशेषणविज्ञष्यभावरहितानामपि श्रीनसिहाका- 

रब्रह्मणा सह॒ विश्षणविशेष्यभावसंभवात । तथाहि-- 

° मवोहीकान्सबाँन्देवान्मर्वानास्मनः सवौणि मूतान्युहहा- 

्ुदृह्ते * इत्यादिपदन्याख्याने सर्वेषां वेद्यानां तत्संबन्ध- 

भवणात । अतो विजिष्टस्य वेद्यस्यैक्यान विदक्यमिति । अ- 
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सोच्यते--सव्यं श्रूयते संबन्धः । तथापि अथेवादत्वान्न 

विवक््यते । अथेवादृश्च विध्यश्रवणान् , ‹ उद्रहयाति ' ' विरमति ' 
° व्याप्नोति ' ‹उवरति ' ‹ परयति ‹ परायन्ते ` (ददाति 

° मारयति ' ८ नमन्ति ' इयेवं वतेमानोपदेराच्च । न च वाच्यम 

अधस्तात्पदोद्धारे ‹ तस्य हवा उग्रं प्रथमं स्थानं जानीयात् 

इति विधिः ्रूयते इति । यतः ततः प्रागपि “प्र्क्षरमुभयत 

ओंकारो भवति ` इति विधिवलात् प्रणवाश्ररभिश्रणेन मूकम- 
न्त्राक्षरव्यययात तत्पदाज्ञाने प्राप्रे वत्तत्पदपरिमाणज्ञापनार्थं 

विधिरुपक्नीणः सन न तत्पदाथानां श्रीन्रमिहव्रह्मणा सह 

संबन्धं विधातुं शक्रोति । अतः यावद्वेदं विद्याभेद इत्वं 

प्राप्तम । एवं प्राप्ने, ब्रूमः--मलय प्रथिग्यादिलोकानां पर- 

स्परं विशेषणविज्ष्यभावा नावगम्यत, प्रत्येकं च वेद्यता 

भ्रूयते ‹ जानीयान् ` इति । तथापि श्रीनचृिहव्रह्मणा सह 

संबन्धः तत्र तत्र श्रूयमाणः केन वारथितुं शक्यते १ तथा 

दि-- "य एतं मन्त्रराजं नारसिहमनु्रुमं प्रायच्छत् ` * य 

एतं मन्त्रराजं नारमिहमानुष्ुमं प्रतिगृह्णीयात् ' इत्यादिमध्ये 

पुनश्च “ आलुष्रुमस्य मन्तराजस्य नारसिहस्याङ्गमन्त्रान्नो 

जदि ̀ इति ' मन्त्रराजं नारसिष्टमानुष्ुमं भवति ' इयवं 

मथ्ये श्रावयित्वा अन्ते (य एतं मन्त्रराजं नारसिहमानुष्टुभं 
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नियमधीते ' इल्यसकृदम्यख आदिमध्यावसानेषु नृसिहनत्रह्म- 

संवन्धित्वन संकीतैनात् विद्याया देक्यमिति विनिथिते तत्सं- 

बन्धित्वेन यथायोग्यतया तदन्तगेतं पदजातं समसंबन्धि 

समस्तं यथायोग्यतया बणेनीयम् । अपि च अन्त्योपनिषदि 

फलठकथनावसर छकृत्छा श्रीूर्सिहनद्यविद्यामभिघाय "य एतं 

मननराजं नारसिहमानुष्रुभं नियमथीतते ' इयेतन्नरसिहानुष्ट- 

भशब्दानां इत्लरृसिदबद्यविद्यामिधायकत्वेन निधितानम् 

भसङच्छृतानामेव अदौ ` एतं मन्त्रराजं नारसिहमनुष्टुभ- 

मपञ्यत् इति श्रवणात् तदन्तराख्वतिपद् जातं नुसिदनश्च- 

विद्यासंबद्धमिति निश्चीयते । तत्संबन्धश्च तत्तत्पद्व्याखूया- 

नावसरे स्पष्टमेव प्रददौयिष्यत । अपि च ' वाक्यान्वयात् ' 

इति न्यायेन सर्वैमेबेदं प्रकरणं तरसिहब्ह्यविदयाप्रकरणमिवि 

गम्यते । अथ यदुक्तं पद्व्याख्यानवाक्याना नृसिदनद्यवि- 

यासंबन्धसमपंकाणां विभ्यश्रवणात् वतेमानापदे्चाच अथंवा- 

दत्वमिति, तदयुक्तम् । अधस्तात्पदोद्धारे (तस्य हवा उरं 

प्रथमं स्थानं जानीयात् ' इति विधिः स्पष्ट एव श्रूयते । तत्र 

च विधो तच्छब्देन साङ्गस्य मूखमन्तरस्य परामञ्चौन् अङ्ग 

नां च द्विभ्यात् मूखमन्तरङ्गमन्त्राणां सामाङ्गमन्त्राणां च 

यथायोग्यतया व्यारू्यानम्यास्येयभवेनावस्थितत्वात् कृत्छैव 
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नृसिहजरद्यविदया अवगम्यते । स च विधिः अनुषङ्गन्यायेन 

सचंपद्संबन्धः स्पष्ट इति । ननु तत्रप्युक्तं पदज्ञा 

नार्थं तदिति, नन्न । प्राक् ` प्रयक्षरमुभयत ओंकारा भ- 
वति” इति वाक्याद््थाज्ञानेन पदाज्ञाने प्राप्ने, तस्पुरःसरमेव 

पदज्ञानमिति । नन्वेवं तच्छेषत्वे नोपरिष्टादर्थकथनमनुपपन्नम् । 

नाुपपन्नम्-- उपरिष्टाद्धि ‹ कस्मादुच्यते ' ‹ कस्मादुच्यते 

इत्यथेपुरःसरमेव पदं स्पष्टाथमुपसंहरति- ‹ तस्मादिदमुच्यते ' 

इति ; अतः अवगम्यते प्रागप्यर्थज्ञानपुरःमरमेव पदज्ञानमिति। 

अतः सवैसंबन्धिविधिश्रवणं स्पष्टमिति । कि च स्वेषां 

पदानामथेमाश्राव्य अन्ते ‹य एवं वेद' इति विधिश्रवणात् । 
व 

° वेद् ' इति व्तमानत्वात्कथं विधिरिति चेत, न, ‹ बरचना- 

नि त्वपूत्वातत ' इति न्यायान् । “य एवं वेद् ५ इति य एवं 

प्ाक्तनमथजातं श्रीर्नूसिहजद्यसंबद्धं वेद उपास्ते । उपनि- 

षदि साकारब्रह्यविद्याप्रकरणे पठितानां वेदोपासनाज्ञानध्या 

नपदानाम उपासनाथेत्वेन निर्णीतत्वात् । अतो नायमर्थ- 

वाद् इत्यतः पच्वसूुपनिषत्सु न यावद्धेद्यं विद्याभेद इति 

सिद्धम् । (आपो व्रा इद्मासन् ' इलयादिना श्रीनूसंदनद्य- 

विद्याप्रकरणमाखूयायिकापूवंमवतारयति इयमुपनिषत् । तत्र 

तावत् प्रथमोपनिषदि सामसंबन्धित्वन परथिव्यन्तरिक्षद्यु 
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रह्मवदसाङ्गलामामिसू्यचन्द्र्ह्यादिदेवानां सामोद्धारपूषैक 

्षीरोदाणंवरायिन्युपव्ष्टे बा रेषाभोगमस्तकपरिद्ेते चू- 

केसरिणि योगारूढ वरदाभयहस्त त्रिनेत्र शकर पिनाकदस्ते 

सिद्ानन्दमये ब्रह्विवतं उपासनम् । तस्मिन्नेव द्वितीयो- 

पनिषदि प्रणवोपासनःपू्वैकसामरहितानुष्टुव्मन्त्रपच्चाङ्गपदो- 

द्वारपूर्वैकपदञ्यारूयाकथनगुणविरिष्टोपासनम् । तस्मिन्नेव 

तृतीयोपनिषदि सामान्वितत्वेन मूलमन्त्रसंबन्धित्वेन शक्ति- 

बीजकथनं तक्निणेयश्च । तस्मिन्नेव चतुर्थोपनिषदि मूकम- 

न्त्राङ्गमन्बसामाङ्गमन्तरैः प्रणवेन हृदयं सावित्रेण शिरो 

महाछक्ष्मीशिखां व्याख्याय नृ सिहगायञ्या कवचं व्याचष्टे; 

महाचक्रदवातिशदरययहदेवतो देशपुवंकं पुरश्चरणमन्त्ाश्च । प- 

्मोपनिषदि मन्त्रवर्णे ्ारिंशद्रचूहान्महाचक्र विन्यस्य 

तत्स्वरूपप्रकथनेन अश्नमन्त्रान्न्याख्याय श्रीनृसिहनब्रह्मविधा- 

जुष्ठातुः फलं व्याचष्टे ॥ 

आपो वा इद्मासन्सिलमेव स प्र- 

जापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवन्तस्यान्त- 
मैनसि कामः समवतैतेदं खजयमिति 
नस्मागत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तदाचा 



प्रथमोपनिषत् । 

वदाति तत्कमेणा करोति तदेषाभ्युक्ता- 
कामस्तदग्रे समवतताधि मनसो रेतः 

प्रथमं यदासपत् । सतो बन्धुमसति नि- 

रविन्दृन्हदि प्रतीष्य कवयो मनीषत्यु- 

पनं तदुपनमति यत्कामो भवति सत- 
पोऽतप्यत स तपरनप्त्वा स एतं मच्रराजं 

नारसिहमानुष्टभमपदयत्तन वै सर्वमिद- 

मखजत यदिदं किंच तस्मात्सवैमिदमा- 

नुष्टुभभिव्याचक्चते यदिदं किंचानुष्टुभो 
वा इमानि भ्रूतानि जायन्तेऽनष्टुभा जा- 

लानि जीवन्त्यनुष्टमं प्रयन्लययभिसंविक्ान्ति 

लखैषा भवत्यनुष्टुप्पथमा भवत्यनुषटुवुस- 

मा भवति वार्वा अनुष्टुव्वाचैव प्रयन्ति 
वाचेवोद्यन्नि परमा वा एषा छन्दसां 

यदचेष्ुषिति ॥ १॥ 

१५ 

आपः आसन इति संबन्धः । वै प्रसिद्धम् । इदं प्रय- 

भ्षादिदृष्टं सलिर्प॒ अम्ब्बेव स प्रजापतिः । स इति पूवे 
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परामार्िना तच्छब्देन पुंलिङ्गेन प्रकृतं परामृशति 'यो 

बरह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इति 

श्रतेः । ब्रह्मा प्रजापतिः एकः सच पुष्करपर्णे समभवत् 

अमीत । तस्य प्रजापतेः मनानि अन्तःकरणे . अन्तवैर्ती 

कामः इच्छा ममवतैत, इदं स्जेयमिति खष्टिविषय इत्यथः । 

तस्मात् यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति अन्तःकरणेनेच्छति तद्वा- 

चा वदति । वाग्बदनपूवैकं कमेकरणं छोकम्रसिद्धं दश्चेयति-- 

तत्कर्मणा करोतीति । उक्तमेवार्थं द्रढयितुम ऋचं माक्षिति- 

नोद्धावयति-- तदेषाभयुक्तति । अथदार््ये ऋक् निर्णतिव ; 

सामयज्ुषोर्थमेथिल्यमपि संभाव्यत-- “यद्धे यज्ञस्य साञ्ना 
यजुषा क्रियते शिथिलं तच्दचा तदटम ` इति श्रतेः । 

तम्मिननेवार्थे एषा ऋक् वक्ष्यमाणा अभ्युक्ता । मनसः 

कामः तद्रे ममवतैत रेत उदकं प्रथमम् आदौ सष्टथवसरे 

यदासीत् यस्माल्कारणादासीत् । अथवा काटनिर्देशः यदा 

इति, यस्मिन्काले प्रथमम् उदकमासीत् , तदैव मनसः कामः 

अधीत्युपरि विषये सष्टिविषये समवतत इयर्थः । सतः 

ह्मणो बन्धुं बन्धनं वित कवयः विपश्चितो हृदि निर- 

विन्दन् , असति ब्रह्मणि, असच्छब्दस्य नामरूपाव्याकरतत्वेन 

बरह्मणि प्रयुक्तत्वात् ‹ असदा इदमग्र आसीत् ' इल्यादौ । 
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हृदि अन्तःकरणे प्रतीष्य प्रल्यगात्मानमवेश््य मनीषा मनी- 

षया विपशिद्रुद्धया । ब्रह्मणो बन्धुं बन्धुमिव बन्धुं परं रह्म 

व्याकर क्षीरोदाणेवादिविशेषणविशिष्टं भाविसृष्टेः खष्टारं 

मूखमन्त्रसरामाच्ुपास्यं ह्रदि निरविन्दन् इत्युत्तरा्धस्य गूढो- 

ऽभिप्रायः । इति-रब्दः ऋक्समाप्षिं दयोतयति । उपैनं का- 
मिन तत्काम्यम् उपनमति यस्मिन कामो भवति । सः 

प्रजापत्तिः, तपः ‹ मनसश्चेन्द्रियाणां चैकाग्र्यं परमं तपः 

इति स्मरणात् अतप्यत मनसश्चेन्द्रियाणां च एेकाग्यमकरोत्। 

सः प्रजापतिः, तपस्तप्त्वा पूर्वै व्याख्यातम् , स प्रजापतिः 

एतं प्रकृतं सवेनाश्नोपात्तं सतो बन्धुमिलनेन गृढाभिप्रायेण 

सूचितम् › ° अयोतिश्चवरणाभिघानात् ` इति न्यायेन, मन्त्रराजं 

प्राकरणिकमन्त्राणां राजानं प्रधानभूतं सामराजं वा । मन्त्र 

खाब्दस्य ˆ अहेन्ुध्चिय मन्त्रं मे गोपाय । यसृषयस्मयिविदा 

विदुः । ऋचः सामानि यजूषि" इत्यादौ साम्न्यपि प्रयु- 
क्तत्वात् । नारसिंहं व्रसिहसंबन्थि सामादि तद्धितान्; 

चरसिहगायच्यादिग्राप्रौ तब्याृत््य्थेम आलुष्टुभमिति अनुष्ट- 

पुदधन्दउपाधिकम् चरुग्विरोषमाह, “ गायत्रमेतदह भवति ` इति 

न्यायात् । अपद्यत दृष्टवानिलयभिप्रायः । एतदुक्तं भव- 

ति--- द्वितीयवृतीयचतुथैपच्चमोपनिषत्सु मन्त्रराजादिश्रयः 
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शब्दाः प्रयुक्ताः तद्पुरुषहुत्रीहितद्धितसामध्यात् पूवेपू्वा- 

पनिषदू्थमाचक्चाणाः सन्त एव आदौ प्रयुक्ताः छत्लामेव 

ब्रह्मविद्या संगृही तवन्तः ; अतश्च वक्ष्यमाणां छस्स्नामेव ब्रह्म- 

वि्यःमपदयदिल्थ; । तेन वै प्रागुक्तेन, वै प्रसिद्धम्, स्वमि- 

दमसरजत प्रयक्षादिसिद्धमद्जत । यदिदं किंच स्पष्टम् । 

तस्मात्सर्वमिदमावुष्टुमभिलयाचक्षते यदिदं किच मन्त्रराजना- 

रसिहशब्दौ । इह आलुष्टुभमिति तद्धित्रयोगात् दात्रि्च- 

दक्षराणामेव तत्साञ्नश्च सामथ्यै दृहंयत्येव । अत्राप्युपाख्या- 

यिकायां कि प्रजापतिः तपसा छोकत्रयसष्टयथमेव कार- 

णजिज्ञासुः अयन्तशुद्धान्तःकरणत्वात् राक्तिवययुक्तां ब्रह्म- 

स्वरूपिणी भूतसष्टिपुरःसरसवंसृष्टिकारणिकामनुषटुहरचम् अ- 

पर्यदिलयाह् । अनुष्टुभो वा इमानि भूतानि जायन्ते अलु- 

षुभ जातानि जीवन्ति अनुष्टुभं प्रयन्यभिसंविरान्ति इति 

‹ जन्माद्यस्य यतः इलयस्या ब्रह्मखक्षणरक्षित्वं दरयति । 

उक्तमेवार्थ द्रदयितुम् ऋच साक्षित्वेनोद्धावयति-- तस्य 

ब्ह्मस्वरूपस्य खाक्षिणी एषा वक्ष्यमाणा ऋक् भवति । 

अनुष्टुप् प्रथमा भवति सर्वस प्रथमा आद्या मवति । 

अनुष्टुप् उत्तमा श्रेष्ठा भवति । वाग्वा अनुष्टुप् सों वा- 
क्प्पश्चः अनुष्ुमि दीन इति दक्षेयति । नामसष्धपूवे- 
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कत्वादूपसषटः वाचूपत्वादनु्टुभः अचुषटुवेव मूलकारणम् । 
वाचैव प्रयन्ति अनुष्ुमैव प्रख्यं गच्छन्ति भूतानि । वाचैव 
अनुष्टुभैव उद्न्ति उत्पत्ति गच्छन्ति । परमा वा एषा 
छन्दसां गायञ्यादीनाम् › छन्दसां ब्दानां वा, परमा उत्कृष्टा । 

परमस्वे च सामाधारत्वादनुष्ुभः । सान्नश्च परमत्वम् ° देवा 
त्रै नर्चि न यजुष्यश्रयन्त ते सामन्येवाश्चयन्तः इति 
श्रतेः, +बेदानां सामवेदोऽस्मि ` इति स्छतेश्च । यदनुष्टुबिति 

4. 

इति-शब्दः ऋक्समापनिं द्योतयति ॥ 

एवं ताबदाख्यायिकायामन्ते सकछनृसिहोपासनसंभ्राह- 

कान् मन्त्रराजनारसिहानुष्टुमशषब्दान् विज्ञाय तैरेव शब्दैः 
सकलोपासनां खष्टय्थ भ्रजापलययुष्ितां संगृह्य इदानीमविश्े- 

बेणानुष्ठाने प्राप्ते, तत्र तावत्सान्नः ऋगक्षराभिव्य कत्वात् 

अभिन्यञ्जकामिव्यङ्गवयोरभिव्य ज्कपूर्वकत्वात् साश्नश्च सवै- 

वेद्शरषठत्वात्-- देवा तै नर्च न यञ्ुष्यश्रयन्त ते सामन्येवा- 
श्रयन्त ' इति श्रुतेः (वेदानां सामवेदोऽस्मि ` इति स्म्तेश्च 

अस्य च स्रामराजत्वात् तदुपासरनाया प्राप्रायां क्रमसू चनपूर्वि- 

कामाई-- 

ससागरां सपवेतां सद्वीपां वसु 
धरां तत्सान्नः प्रथमं पादं जानीयायक्- 
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गन्धवीप्सरोगणसेवितमन्तरिक्षं तत्सा- 
ञ्नो दितीयथं पादं जानीयाद्रसुरद्रादियेः 

स्वैदेवैः सेवितं दिवं तत्साम्नस्तृतीयं 
पादं जानीयाट्रह्यस्वरूपं निर श्चन परम- 

व्योश्चिकं नत्सान्न्तुधरं पादं जानीया- 
यो जानीते सोऽखतत्वं च गच्छत्युग्य- 

जुःसखामाथर्वाणखत्वारो वेदाः साङ्गाः स- 
राखाश्चत्वारः पादा भवन्ति किं ध्यानं 

कि दैवते कान्यङ्घानि कानि दैवतानि 

किं छन्दः क ऋषिरिति ॥ २॥ 

यथाकथंचिदुपासनारूपे प्राप्रे ससागरामिति प्रथमत 
एव सागरसंकीतैनेन सागरपू्विकामुपासनां दयोतयति । 

अत एव न प्रथ्वीविञ्जषणं सागर इति केचिन्याचक्ष- 

ते; ततश्च प्रथमतः सागरं क्षीरोदाणैवे ध्यात्वा तच्छा- 

यिन्युपविष्टे वा तस्मिन्पच्वाङ्गन्यासम् ऋक्सामयोः कृत्वा 

तस्मिन्नेव सपवैतामित्ाद्यपासनां सह सागरेण वर्तनं यस्या 
उपासनायाः तां ससागरां जानीयादिलयलुषङ्गः-- यथा 
«ज्य पुच्छ प्रतिष्ठा ` इसयाद्रानन्दमयाद्विच्छेदमिवेति, तद- 
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युक्तम् । न ताबद्िशिष्टामुषासनां ससागरशब्दस्तावदाह्, 

किंतु बद्धक्रमके पदाथेजते तद्ादिन्ययेन सूचयति । तद्न्य- 

विश्ेषणव्वेनैकवाक्यत्वेऽपि समानम्। तस्माद्र ढक्रमकमुपासनं 

प्रथमत एव सागरशब्दोपादानार््षीरोदाणंवपू्वैकं विज्ञेयम् । 

ततश्चायमथैः । तत्साम्नः तस्या न्यस्ताया अनुष्टुभो न्यस्त- 
स्य च सान्न: प्रथमं पादं क्षीरोदाणैवद्ायिनः उपविष्टस्य 

वा चकेमरिणः उक्तविशेषणविषशिष्टं वसुंधरां हृदयमङ्गं 

हृद यान्तवर्तित्वेन जानीयादियथेः । एवमुत्तरेष्वपि चिषु 

पादेषु यक्षगन्धवेवपुरुद्रत्रह्मस्वरूपं ठोकसाह चयाद्रह्यलोकं 

तत्सान्नः तस्या न्यस्ताया अनुष्टुभो न्यस्तस्य च साम्नो 
द्वितीयं तृतीयं चतु पादं तस्य नृकेसरिणः शिरः 

शिखाकवचान्तवेतिसवेन जानीयादिति योज्यम् । एवं नृ- 

केसरिणं यो जानीते सोऽमृतत्वं च गच्छतीति गमनोपादा- 

नात्कायंममृतत्म् , न कैवल्यम् , ‹ कार्य बादरिरस्य गत्युप- 

पत्तेः इति न्यायात् । अथवा देहान्ते देवः परं जह्य निगुण 

जह्य तारकं तारकमात्राभिः प्रयग््रह्यणोरेकस्वं व्याच इय- 

न्ते श्रवणात् अग्रृतत्वं कैवल्यम् । एवमरुपरिष्टात् उभयथा अ- 

स्य अमृतत्वं श्रूयमाणं व्याख्येयम् । ऋग्यजुःसामाथवाणञ्च- 

त्वारो वेदाः साङ्गाः सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्तीति 
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महाचक्रं उ्याख्यातम् । तस्य॒ नाभ्यां क्षीरोदाणेव्ायिनः 

उपविष्टम्य वा चकेसरिणः क्रमप्राप्रं पच्वममङ्गम् अखा- 

ख्यं वक्ष्यामः । नन्वेवं साङ्गोपासनामपरिसमाप्य कोऽयं 

मध्ये ध्येयप्रभओोपक्रमः पिद्ाचजट्पितमिव-- कं ध्यानं 

किं देवतं कान्यङ्गानि कानि दैवतानि किं छन्दः क चरषि- 

रिति ध्यानदेवताङ्गाङ्गदेवतादछन्दर्षीणां प्रन: अत्रोच्यते- 

अत्र किरु आख्यायिकायां प्रजापतिः विरतभ्यो देवेभ्यः 

सामद्रारिकामेकामुपासनां परिसमाप्य तूष्णीं बभूव श्रो- 

तृणां बोधं परीक्षितुम्-- किं प्रागुक्त एवार्थे अवान्तर विशेषं 

पृच्छन्ति अन्यदप्यथैजातं तदुपयोगि, न वेति । अनेना- 

भिग्रायेण मध्य एव प्रोपक्रमः । तत्न षटप्रञ्नाः । प्रथमप्रमन 

जानीयादिति प्रागुक्तविधो उपरिष्टाज्ोपनिषस्स्वा समापरज्ञीन- 

मात्रं ध्यानं वेति प्रञ्नः । जानीयादिति विधावभ्यासस्य 

ध्यानस्याश्रवणात्तत्रोत्तराभ्रदानात् “ अप्रतिषिद्धमनुमत्तं भवति" 

इति न्यायाल्ानीयादिलयनत्र ध्यायेदिद्थैः । ध्यायतिः ज्ञाना- 

भ्यासे वतेते । किं दैवतं किं छन्द क ऋषिरिति प्रलये 

नारसिहानुष्टुभतद्धितश्रवणात्सरख च ब्रह्मणः प्रजापतेः कथ- 

कत्वेन दैवतछन्दित्वेनोत्तरम्, ° यस्य वाक्यं स ऋषियौ 

तेनोच्यते सा देवता” इत्याश्वरायनस्मरणात् । इति-शब्दः 
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प्रभसमारध्िं द्योतयति ॥ 

स होवाच प्रजापतिः सथो वै 
तत्साविच्रस्याष्टाक्षरं पदं धियाभिषिक्त 

तत्सान्नोऽ्ड वेद् भरिया हैवाभिषिच्यते 

स्व वेदाः प्रणवादिकास्तं प्रणवं तत्सा- 

मनोऽङ्ग वेद स चीटोकाञ्जयति चतुर्वश- 

व्यक्षरा मदहालक्ष्मीयेजस्तत्सा्नोऽङ वेद 
स आयुयैाःकीर्तिज्ञानेश्व्वान्भवति त- 
स्मादिद् साङ्गं साम जानीयाद्यो जानीते 

सोऽगतत्वं च गच्छति साविलीं प्रणवं 

यञ्छठ्षमीं खीश्द्राय नेच्छन्ति दाचिरा- 

दक्षरं साम जानीयाद्यो जानीते सोऽम्- 

तत्वं च गच्छति सावित्रीं लक्ष्मीं यजः 

प्रणवं यदि जानीयात्खीच्चूद्रः स श्रतो- 

ऽधो गच्छति तस्मात्सवेदा नाचष्टे यया- 

चष्टे स आचायैस्तमैव खतोऽधो गच्छति ॥ 

अत्र किर षटूप्रञ्नाः प्रभ्रचवुष्टयं नैरपेक्ष्येण अङ्गपूमैत्वा- 
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दङ्गिनानस्य पारिशेष्याज्च सास्नोऽङ्गं तदैवतं प्रञ्द्वयेन, स 

प्रजापतिः श्रोतृणां बोधमर्थितां च अवेक्ष्य हर्षितः, निपा- 

तानामनेकार्थत्वान् , उत्तरसुवाच-स यो हवा इति। 

वीप्सया हषनिभरता दर्शयति । सावित्रस्य अष्टाक्षरं पदं 

श्रिया अभिषिक्तं श्रीवीजेनाभिषिक्तुपरिषटच्छीबींजमिलय- 

थैः । तत्साश्नोऽङ्ग वेद इत्यभिषिक्तमिति वदन् शिरःपूवै- 

कत्वादभिषेकस्य तस्मिन्नभिषिक्त शिरोऽङ्गस्थाने सभ्नोऽङ्गं 

वेद॒ इलयङ्गतां विधत्ते । श्रिया हैव अभिषिच्यत इदय- 

गेषु सवत्र फटश्रवणम् " द्रव्यसंस्कारकर्मसु पराथत्वात्फर- 

्रुतिर्थवादः स्यात् ' इलयथेवादः , ^ अनति च ~ स्ठृणाति 

प्रजयैवैनं पञ्युभिरनतिदटश्रं करोति ` इति न्यायेन गुणफटा- 

धिकारो वा । सर्वे वेदाः प्रणवादिकाः तं प्रणवमिति सरवे, 

वेदा उपवेदाश्च अष्टौ इलयष्टसंख्यानन्तर तत्स्थाने हृदयाङ्ग- 

स्थाने प्रणवं विदधत् सवेवेदादिभूतास््रणवात् सामाक्चराण्य- 

धिकतराणीति दरोयति । तत्साश्नोऽङ्गं वेद स आहलीकाख- 

यतीव्युक्ताथेम । चतुर्विश्चयक्षरा महालक्ष्मीयैजुः तस्मिश्चतु- 

विश्चयक्षरस्थाने सामवृतीयपादादुपरिष्टात् साम्नोऽङ्ग वेद् शि- 

खाङ्गस्थान इत्यथः । स आयुः यज्ञः ज्ञानप्रशंसा कीर्तिः 

जनप्रश्ंसा ज्ञनेश्वथवान्मवतील्यक्ताथम् । यस्मादेवं सामा- 
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जनफलखम् , तस्मादिदं साङ्गं साम जानीयात्, यो जानीते 

सोऽमृतत्वं च गच्छतीव्युक्ताथम् । सावित्रादिमन्त्राणां हृद- 

याद्यङ्गस्थाने प्राप्रनाम् अत्र आद्विव अङ्गत्वविधानार्थ- 
मपकषेस्तु उपक्रमोपसंहाराभ्यां विश्चैक्ये तात्प द्चयति । 
सावित्रीं मणवं यजुखं्ष्मीं खीराद्राय खी च श्दरश्च खी- 
द्वम् तस्मै खीशद्राय नेच्छन्तीति निषेधं कुर्वन् प्रधानो- 
पासनायां स्रीशुद्रस्याप्यधिकारं दरयति । द्वात्रिशदक्षर 
साम जानीयादिति द्वाश्रिश्चदक्षराणां सामसंबन्धं विधत्ते । 

यो जानीते इल्याद्यक्ताथेम् । सावित्री लक्ष्मी यजुः प्रणवं 

यदि जानीयात् खीदयुद्रः, स मृतः अधः नरकं गच्छतीति 
प्रयवायदशेनेन निषेधमेव द्रढयति । तस्मात्सर्वदा न आचष्टे 
इति कदाचिदपि न आचष्टे इलयाचार्यस्य निषेधं द्यति । 

यद्याचष्टे स आचार्यैः, तेनैव कथनेन म्तः अधः गच्छ- 

तीति प्र्यवायदशेनेन निषेधमेव द्रढयतीति ॥ 

स होवाच प्रजापतिरिव वेदा इदं 
सवै विश्वानि भ्रूतानि पाणा वा इन्दि 
याणि पावोऽन्नरममरतं सम्राट्खराडविरा- 

टतत्सान्नः प्रथमं पाद् जानीयादग्यजःसा- 

माथवेरूपः सर्योऽन्तरादित्यो हिरण्मयः 
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पुरुषस्तत्सान्नो दवितीयं पादं जानीया 

ओषधीनां प्रभवति तारापतिः सोमस्त- 

त्साम्नस्तवतीय पाद् जानीयात्स ब्रह्मास 

शिवः सहरिः स इन्द्रः सोऽभिः सो- 

ऽक्षरः परमः खराटतत्साम्नश्चतुथं पादं 

जानीयाद्यो जानीते सरोऽख्ृतत्वं च ग- 

च्छति । ॐ उग्रं प्रथमस्याद्यं ज्वलं डि- 

तीयखायं सिं तृतीयस्याद्यं मत्युं चतु- 
थस्याद्यं साम जानीयाद्यो जानीते सो- 
ऽगतत्वं च गच्छति तस्मादिदं साम यच्च 

कुत्रचिन्नाचष्टे यदि दातुमपेक्षते पुराय 

छुश्रषवे दाखल्यन्यस्मे शिष्याय चेति ॥ 

एवं सामाङ्गान्युक्त्वा तदुपासनायां च सखीशचुद्रन्यति- 

रिक्तमधिकारिणमुक्त्वा अन्यप्रञ्नाङ्गदैवतानि वक्तुं साम- 

देवतैव तत्तत्स्थाने निपतितस्याङ्गस्य सैव देवतेति स प्रजा- 

पतिहं हर्षितः अन्दयप्रभ्च उन्तरमुवाच-- अर्नवे वेदा इदं 

सवम् इत्यादि यो जानीते सोऽम्रतत्वं च गच्छति इत्यन्तं 
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.च ससागराम् इत्यादिना योजनीयम् । एतदुक्तं भवति । 
क्षीरोदाणेवशायिनि उपविष्टे बा न्यस्तस्य साङ्गस्य सान्न 
पादशः उक्तगुणां प्रथ्वीं हृद यान्तवैतित्वेन अभि वेदा इदं 
स्वै॑विश्वानि मूतानि प्राणा इन्द्रियाणि पशचवोऽन्नमद्तं 

सम्राटस्वराड्विरादूतत्सान्नः प्रथमपादस्य तदङ्गस्य प्रणव- 
स्य हृदयमन्त्रस्य च दैवतं जानीयात् इति पारमेश्वरं हृदयं 
व्याख्यातम् । तथा यक्नगन्धवोदिगुणविशिष्टमन्तरिक्षं ज्जि- 
रोऽन्तवेतिखेन सैवेदमयः सूर्यो हिरण्मयः पुरूषस्तत्सा- 
मनो द्वितीयपादस्य शिरोमन्त्रस्य च तदङ्कख साविन्रमन्त्रस्य 
च दैवतमिति पारमेश्वरं शिरो व्याख्यातम् । तथा च 
वसुरुद्रादित्यैः मेवितं लोकं शिखान्तवीदित्वेन य ओषधी- 
नं प्रभवति तारापतिश्चन्द्रमाः तत्सा्नस्वृतीयपादख्च शिखा- 

मन्त्रस्य च छषक्ष्मीयज्ुुषश्च दैवतम इति पारमेश्वरं शिखाङ्गं 
व्याख्यातम् । तथा च ब्रह्मटोककवचान्तर्र्तिस्वेन स ब्रद्ये- 
त्यादिमन्त्रवणोत् तत्साम्नश्चतुथेपादस्य च तदङ्गमूताया नू- 
सिंहगायञ्याश्च कवचमन्त्रस्य च देवतम् इति पारमेश्वरं कवचं 

व्याख्यातम् । तथा, ओमिति प्रणवबहुखेन सामद्वारकेण 

महाचक्रेण पारमेश्ररमसखं व्याख्यातम् । छोकानामङ्गेष्वन्त- 

भवात् सामाङ्गदेवतासाह चयात् ८ व्यतिषक्ता वा इमे छोकाः 
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तस्माग्यतिषक्तान्यङ्घानि भवन्ति ' इति विधायकवचनाच्च इयेष 

उपासनाक्रमः । एवं तावहयस्तसामद्वारिकां पारमेश्वरीमु- 

पासनां परिसमाप्य अथेदानीं न्यस्तं साम उद्धरति-- उभर 

मिति। नु नायं सामोद्धारः, किंतु मन्त्रोद्धार एव ; साम- 

शब्दस्तु यौ गिकनब्रच्या तेन सामर्ध्येन सह वर्तत॒ इति 

साम मूलमन्त्रः । तन्न, ‹ गीतिषु सामाख्या इति गीयां 

सामश्चब्दस्य रूढत्वात् , ‹ रूढिर्योगमपहरति ' इति न्यायात् 

सामोद्धार एव । नतु वेदेन सामशब्दो यौगिकः 

कृतः 'सैव नाम त्वमासीरमो नामाहं सोमः इत्युप- 

क्रम्य ‹सा चामश्चाभवतां तत्सामाभवत्तत्साम्नः साम- 

त्वम् ' इति श्रुतेः । सत्यं भवतु यौगिकः, तथाप्युभयोद्धारे 

सामोद्धारस्तु सिद्ध एव । एवं रूढेरवैदिकप्रयोगच्च सामो- 

दारे स्थिते द्वात्रिरद्क्षरं साम जानीयादिति सामान्या- 

कारेण सामसंबन्धे सिद्धे विशेषाकारेण मूखमन्त्राक्षराणां 

सामसंबन्धं विधातुमाह-- उग्रं प्रथमस्याद्यभियादिना । 

अत्र हि सामगानां हस्ते मुखस्वरनिर्णयो द्रष्टव्यः । सप्र 
घा हि स्वरः षड्जादिभेदेन । तत्र हस्तगतस्वरानुसा- 

रेण मुखेन गीत्युच्ारणम् ; तत्र हस्ताङ्कषठोत्तमपर्वणः ऋौष्ट- 
कसंज्ञ उद्वेभोवे कृते सर्वोदात्तां त्रिमात्रं चतुर्मात्रा पच्च- 
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मात्रां वा कृत्वा विहिताक्षरेषु गीतिं गायेत् ; तामाद्यं निर- 
पक्षं स्वरभित्याचश्नते, ततोऽङ्कषठोत्तमपर्बणः वक्रीभावे कृते 
पूर्वादात्तापेक्षया अनुदात्ताम् उन्तरापेक्षया उदान्ताम् एवमेवा- 

ङ्गषठेन तकतेनीमभ्यमपवैस्पञे कृते तत्संनिदिताङ्कुकिस्पश् उप- 
कनिष्ठिकास्पशं कनिष्ठिकामध्यमपर्वस्परशे कृते पूवपूरवपिश्चया 
उत्तरोत्तरपेश्चषया उदात्तानुदात्तास्मिकां विहिताक्षरेषु गीति- 

खच्चाय अङ्गुष्ठेन कनिष्ठिकामूरपवस्पे कृते सवीनुदात्तां गी- 
तिञु्चारयेत् ; तं त्वन्त्यं स्वरमिलयाचश्नते । एवं मुखहस्ताभ्यां 

षड्जाद्यो यथाक्रमं सप्र स्वरा निष्पाद्यन्ते । स एष सा- 
मगानां सवैस्रामसाधारणः स्वरनि्णेयः । ततश्च, उभर 

प्रथमस्य आद्यं सर्वोदत्तं सामपदानुषङ्गात् उक्ते अक्षर- 

द्वये आचम् आद्यस्वरात्मकं साम जानीयादिति विधी- 

यते , अन्यथा प्रथमपादस्य आयम् अक्षरदरयं जानीयात् 

इत्येतस्य द्वितीयोपनिषदुक्तपदोद्धारादेव ज्ञातत्वात् ८ अप्राप्न 
शाख्मथेवत् ' इति न्यायो बाधितः स्यात्, सामपदस्य 

व्यथेता स्यात्, उभयविधाने च वाक्यभेदः स्यात् । वेदि- 

तव्यसामसंबन्धस्वर विशेषे विहिते अनिधीरितस्वरविशेषकं 

साम कथं विधातुं शक्यत ? तस्मात् मूलमन्नोक्तप्रथमपा- 

दाक्षरद्वयस्य आधश्चब्दोक्तखरविरोषात्मकसामसंबन्ध एव 
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विधीयते । एवमुत्तरेष्वपि चष वाक्येषु योजनीयम् । अवरं 
[कका + 

द्वितीयस्य पादस्य आद्यं साम गीति जानीयात् । नृसि 

तृतीयस्य आद्यभिल्युक्तार्थम् । मरस्युं चतुथेस्य आघ्यमियादि 

गच्छतीयन्तम् उक्ताम् ¦ यस्मादिदं साम परमरहस्यतरम् , 

तस्मादिदं साम यत्र कुत्रचिष्पुंसि न आचष्टे इति कथयितु- 

निषेधः । यदि दातुमपेश्चते पुत्राय शुश्रूषवे शुशरूषारताय 

आवचार्योपसर्षणेन श्रवणेच्छावते दास्यत्ति दद्ादिय्थः । 

अन्यस्मै शिष्याय प्रागुक्तलक्षणाय च इति । इति-शब्दः 

सामदातृप्रतिप्रही्रोः अधिकारसमाप्रि द्योतयति ॥ 

एवं तावत्साम्ना सह दातृप्रतिग्रहीत्रोः संबन्धं विधाय 

श्रीक्षीरोदाणेवश्ायिनो चृकेसरिणो योगिवदासीनस्य शया- 

नस्य वा ध्येयस्य आश्रयाश्रयिलक्षणसंबन्धविशेषोपासनां 

कृत्स्रफर्वतीं विधातुमाह-- 

क्षीरोदाणेवच्ाथिनं केसरिं योगि 
ध्येयं परमं पदं साम जानीयाद्यो जानी- 

ते सोऽमृतत्वं च गच्छति वीरं प्रथम- 
स्याधौन्यं तंसं द्वितीयस्याधौन्त्य हभी 
तृतीयस्याधौन्त्यं मृत्युं चतुर्थस्याधीन्दय 
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साभ जानीयायो जानीते सोऽग्रतत्वं 

च गच्छति तस्मादिदं साम येन केन- 

चिद्ाचायैसुखेन यो जानीते. स तेनैव 
छरीरेण सं सारान्सुच्यत मोचयति सुसु 

शु भेवाति जपात्तेनैव हारीरेण देवनाद्- 

दीनं करोति तस्मादिदमेव सुख्यं रं 
कलौ नान्येषां मवति तस्मादिदं साड 

साम जानीयाद्यो जानीते स सुखुश्चुभे- 
चति ।॥ ५॥ 

क्षीरोदार्णवशायिनं ना चासौ केसरी च नृकेसरी तं 

सृकेसरिणम् । दृकेसरिमिति छान्दसम् । योगिवदासीनं शोष- 

भोगमस्तकपरिवृतं रहस्यकल्पान्तरप्याखाचनया अस्मिन्नेव 

स्थाने शाखान्तरश्रुलन्तरपयोलोचनया आसीनं शेषभोगमू- 
घौवृतम् । द्विश्ाखगामिनी इयञुपनिषत् श्रगुश्चखायाम् 

आङ्गिरसश्चाखायां च । परमं पदं परमाश्रयभूतम् । 

जानीयादिति सर्वत्राुषञ्यते । सामेलयादि गच्छतीय- 

न्तम् उक्तार्थं भवति । यत्साम जानीयात् तदुक्तगुण- 

, विशिष्टे व्रकेसरिणि साङ्गं न्यस्तं जानीयादित्यथेः । इदा- 
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नी साम्नो द्वितीयोद्धारमक्षराणां स्वरविशेषसंबन्धार्थमा- 

इ-- वीर प्रथमस्यार्धान्दयं प्रथमपदोक्ताक्षरद्रय आदयार्धे 

° प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् ' इति न्यायेन अन्यम् अन्य- 

खरात्मकं साम जानीयात् इलयनुषज्यते । अत. एव अ- 

स्मिन्नेव स्थाने शाखान्तरे पाठान्तरं वीरं प्रथमादयार्धस्य 

अन्यमिति । अत्रापि विधानविषये प्रागुक्ते चोद्यसमाधाने। 

ततो वीरो अनुदात्तात्मिका गीतिः; रं मध्यवतिस्वरास्मिका 

गीतिः; एवमुत्तरेष्वपि तदुद्धारवाक्येषु योजनीयम् । तंसं 

द्वितीयस्याधौन्त्यम् इत्युक्ताथम् । तम् अनुदात्तात्मिका 

गीतिः, हंभी तृतीयस्यार्घान्त्यम् । वृतीयाद्याधैस्य अन्ल्- 
[० 

मिति पाठान्तरम् । हम् अनुदात्तास्मिका गीतिः; भी मध्यव- 

तिस्वरास्मिका गीतिः; ख अनुदात्तात्मिका गीतिः; त्वुं 

पारिजेष्यान्मध्यवर्तिस्वरात्मिका गीतिः; चतुथैम्याधौन्तयम् 

इव्युक्तार्थम् । मृत्यु चतुथौद्याधैस्य अन्यमिति पाठान्तरम् । 

सामेलयादि गच्छतीलन्तम् उक्ताथेम् । यस्मात्सभिकदेशपरि- 

ज्ञानात् कत्छ्ञफटावाधिः तत्र कृत्छसामपरिज्ञाने किमुतेयाह- 

तस्मादिदं विद्िताक्षरेषूदधुतं इत्लं साम येन केनचित् येन 

केनापि सामोद्धारवाच््यकदम्बकेनापि यो जानीते इयनु- 

षङ्गः ! आचायेयुखेन यो जानीते इलयाचायेमुखो पायान्तर- 
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योर्विकर्पः । यद्भवा आचायेश्चब्दो वेदमभिधत्ते, ‹ तस्मादाचा- 

येवचः प्रमाणम् ' इल्यादौ प्रयोगात् ; आचार्यमुखेन केदमुखेन 

सामोद्धारवाक्यकद्म्बकेनेल्थेः । स तेनैव खयमेव सामप- 

रिज्ञनेन. संसारान्मुच्यते, मोचयति अन्यं वा साम ज्ञापयन्। 

सामपारिज्ञानात् सरागोऽपि सुसु्चुभवति जपात् › संख्यानुपा- 
दानात् सक्रदेव सामजपात् । यत्साङ्गन साम्ना पारमेश्वरं 
शरीरं क्षीरोदाणेवज्ायत्यादिपदकद्म्बक्याकृतम् , तेनैव 

शरीरेण देवतादर्शनं करोति देवता प्र्क्षा भवति । तस्मादिद्- 

मेव साङ्गं सायैव मुख्यं द्वारं देवतादरशने तव्याकरृतौ च; कलौ 

पापबाहल्येन अन्येषां सामरदितानां केवकमूमन्त पशिज्ञा- 
तृणां देवतादशेनं इटिति न भवतीत्यथैः । यस्मादिदं साङ्गं 

साम देवतादज्ञेने देवताकारव्याङृतौ च सुर्यमेव द्वारम् ; 

तस्मादिदं साङ्गं साम जानीयात् ; सुसुष्ुभंवति मानुषानन्दा - 

रूढोऽपि एतत्परशिज्ञानात्त् मानुषानन्दं विद्य मेक्षेष्युभ- 
वति । यद्वा मुञुश्चुः एतच्यनीयात् इलयन्वयः । तस्य भव- 

तीति फनिर्देशः। भू सत्तायाभिति धातोः रूपम् । साका- 
रब्रह्मोषासनाद्वारं सन्मत्रतां प्राप्रोतीय्थैः ॥ 

२? ऋतं सत्यं परं ब्रह्य पुरुषं रके- 
सरिविग्रहम् । कृष्णपिङ्लमूध्वरेतं वि- 
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रूपाक्षं रांकरं नीलन्टोदितख्ुमापतिं प- 

द्युपतिं पिनाकिनं द्यमितद्युतिमीक्ानः 

सवैविद्यानामीन्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा 
धिपति््रह्मणोऽधिषतिर्यो यलुरवेदवाच्य- 

स्तं साम जानीयाद्यो जानीते सोऽग्रतत्वं 

च गच्छति । महा प्रथमान्तार्धैस्यायं 

वेतो द्विनीयान्तार्धस्याद्यं षणं तृतीया- 

न्लाधेस्याद्यं नमा चलुथौन्ताधेस्याय्यं साम 
जानीयायो जानीत सोऽग्रतत्वं च ग- 

च्छति ! तस्मादिदं मचिदानन्दभयं परं 
ब्रह्य तमेवं विदढानश्रन. इह भवाति । 

तस्मादिदं साङ्गं सान जानीयायो जानी 

ते सोऽमलत्वं च गच्छति ॥ ६ ॥ 

एवं तावत् यदङ्गम्. उपाम्यद्वताकारव्याङ्ृतौ क्षमम् , 

तदेवाङ्गं नि!देरन् आह- ओमिति । एतच्वतुर्थोपनिषदि 

स्पष्टीकरिष्यति- आमियतद्क्षरम्र इयादिना । नूकेसरिवि- 

ग्रहा व्याख्यातः; स न स्वमायया ङीखाविग्रहः; कं तु 
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कमेविपाकजन्मानुभवरूपाणां केवलति्यभूपाणां मसयम - 
दीनां केवलातिथंमूपाणां वामनादीनां , लीलारूपत्वेनैव 

दृष्टत्वात् अस्य च तेद्धिटक्षणत्वान ` न स्वमायाटीटा- 

विन्रहता .स्यादिति इमामाङ्ङ्कां मन्त्रवणदपनेतुं मन्त्रमाह- 

ऋतं सत्यं पर ब्रह्म पुरुषं नृकेसरिविग्रहम् । ना च पुरुषश्च 

केसरी च सिंहश्च नृकेसरी । तत्र पुरुषमिव्यनूद्य सत्यं परं 

ब्रह्म जानीयादिति विधीयते । एतदुक्तं भवति-- मलयस्य 

परब्रह्मणः स्वमायया खीलाविग्रहं पुरूषाकारम तमिति 

परमार्थं जानीयादिति यावत । यद्वा, चरत मत्य, परं व्रह्म 

ब्रह्मात्मकं पुरुषकारम् ओमिर्लयोकारेण व्याख्यातम् , ऋहत- 

सिति धननाम ऋतमयं हिरण्मयं हिरण्यमयं जानीयादि- 

यथः । अत एव सतो बन्धुमिति बन्धुरिति धननाम त्रह्म- 

णो विवतै हिरण्मयम् असति ब्रह्मणि हृदि निर विन्दन्निति 

कैथिव्यास्यातम् । कृष्णपिङ्गलं कृष्णपिङ्गले अश्चिणी यस्य तं 

तथोक्तम् । रध्वेरेतमिति च्छान्दसम् ¦ उ्वैरेतस्कं योगा- 

रूढमासीनं विरूपाक्षं छलाटनेत्रम् . रकाटनेब्रण रौद्रता प्रा- 

भ्रोतति तन्ाचृत््य्थं शंकरं सुखकरं वरदाभयहस्तं शकरसाद- 

चयान्नीरुखोहितमित्ति नीरुकण्ठम उवैरितमप्रदेशे लोदितम् । 

नीखुखोहितौ वर्णौ रलाटनेल्लयो्यथायोग्यतयास्य धृतौ तथो- 
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क्म् ¦ कस्पान्तरे तु श्चतवणम् ; एवं सुवणेखोहितश्चह्घाकाराणां 

विकर्पः कामनवश्चान्यवस्थितः । उमापति उमा गौरी 

तस्याः पतिः तम् । * श्रियं छक््मीम्' इति सप्र शक्तयो वक्ष्यन्ते । 

पञ्युपत्तिः पद्यूना प्राणिनां पतिः, यद्वा पञ्यूनां वेदानां गाय- 

त्यादीनाम् , ` पश्चबो वै छन्दांसि " इति श्रुतेः । पिनाकिनं 

पिनाकधनुहस्तम् । हीति निश्चिताः । अभितच्युतिम् अमित- 

परकाक्षम् । इंशानः सवेचिद्यानां प्रभुः । इधर: सवभूतानां 

प्रभुः । ब्रह्मधिपतिः, जह्य तपः मनसो विषयेभ्यो विवलं 
दञ्चैनं पूवोंक्तोपासनं तस्म अधिपतिः अधिष्ठाय पाल- 

यिता । ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मणोऽधिष्ठाता । ब्रक्चेयन्न- 

नाम अन्नं क्षीरं ततश्च क्षीरस्य अधिष्ठाता । यद्रा ब्रह्म 

णः अथर्ववेदस्य अधिष्ठाता । एवं यो यञुर्वेदवाच्यः प्रागु- 

केन यजुषा वेदेन वाच्यः यजुर्वैदवाच्यः । प्रागुक्तानां गुणा- 

नां प्रथमानिर्दिष्टानां जानीयादिलयनेनान्वयं कतं विशिष्टतया 

एकत्वाभिप्रायेण द्वितीयान्तत्तया निदिरति-- तमिति । 

सामेयादि गच्छतीयन्तम् उक्तार्थम् । एवं प्रागुक्तमाकारं 

मकेसरिण्येव जानीयात्त् । अत्र केचित्प्ारक्तमाकारं मन्त्रव- 

णौत्प्थक्त्वेन डपास्यमाचक्षते; वदयुक्तम् , एवं ताहि उपक्रमो- 

षसंहाराभ्थां नृ सिष्टनद्यविद्यैक्यमवगतं बाध्येत । नृसिहषद्- 
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व्याख्यानावसरे नृसिंह एव आसीत्परमेश्वर इति नृसिदेश- 

रयोः सामानाधिकरण्यमवगतं बाध्येत । तस्मात् अिनेत्रा्या- 

कारविशिष्टः अस्यां विद्यायां नृसिं एवोपास्य इति सिद्धम् । 

अथेदानीं तृतीयं सामोद्धारमाह--म पारिशेष्यान्मध्यस्वरव- 

विगीतिः; हा सर्वोद्ात्ता्मिका गीतिः; प्रथमान्तार्थस्य आथ- 

मिति । प्रथमपादोक्ताक्षरहये अन्द्या्ध॑स्य आद्यस्वरम् आद्य- 

स्वरयुक्तं साम जानीयात् इदयनुषस्यते । वै पारिशेष्यान्म- 

ध्यस्वरव्तिगीति ; ता सर्वोदात्तात्मिका गीतिः; द्वितीया- 

न्ताधैस्य आद्यभित्युक्ताथेम् । ष पारिशष्यान्मध्यस्वरवतिगी- 

तिः; णम् , सर्वोदात्तात्मिका गीतिः; वृतीयान्ताधस्य आय्य- 

भिस्युक्ताथेम । न पारिशेष्यान्मध्यस्वरवर्तिगीतिः ; मा सर्वोदा- 

त्ताल्मिका गीतिः ; चतुथौन्तार्धम्य आयमिः्यक्तार्थम । सामे- 
त्यादि गच्छतीत्यन्तम् उक्तार्थम् । ननु अच्र अक्षरद्रयमध्ये 
अन्तार्धम्येत्यन्तस्य अक्चरस्यार्धं दीघौदिमात्रा तस्या आदयस्व- 

रसंबन्धः कस्मान्न विधीयते १ तन्न, षष्ठीतत्पुरुषात्कमेधार- 

यस्य बङीयस्त्वात् । अन्तं च तदश च अन्ता प्रथमापेक्षया 

द्ितीयमक्षरम् अन्तं च तदर्धं चेति ; अन्यथा अन्तस्याक्षरस्य 

मावादि अधेभिति षष्ठीतत्पुरुषः, ° एतया निषादस्थपतिं याज- 

येत् ̀ इति न्यायात् । ननु अतितुच्छमेतत् › मान्नायामप्याधा- 
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रपेक्षया कर्मधारयसंभवात् । सलयम् । ‹द्वार्रिशदक्नरं साम ` 

इत्यत द्ा्तरिसदक्षराणामेव स्वरात्मकसामसंबन्धः श्रूयते, 

न मात्राणाम्, तस्माद्न्तार्थराब्देन द्वितीयाक्षरस्यैव आ- 

सयस्वरसबन्धो विधीयत इति सिद्धम् । यस्मात्सामैकदे- 

शोऽपि कृत्तरफङाव प्रौ क्षम., किमुत कत्छसामज्ञानम् । 
तस्मादिदं सश्चिदानन्द्मयं परं ब्रह्म, तादशनृसिहप्रतिपाद्- 

कमूलमन्लाभिन्य क्वान परं ब्रह्य जानीयादिलयनुषञ्यते । 

सामाभिव्यक्तमूलमन्त्रप्रतिपादयोऽयं नृरसिंहाकारसचिदानन्दं 
परः, ब्रह्मत्यकः संबन्धः । यद्वा सच्चिदानन्दमयं ब्रहमव्येकः । 

प्राङ्न््रव्णात् ब्रह्माकारता प्रतिपादितापि अदृढा स्यादिति 

शङ्का, त्याब्यथंमिदसुच्यते--सञ्चिदानन्दमयं ब्रह्म जानी- 

यादिति । तं नरःसंहाक।रममुम् एवमुक्तप्रकरेण विद्वान् जानन् 
अमृते क्षीरे “ पच्वामृतान्यानय ` इल्य।दावम्रतशब्दस्य श्वीरे 

दृष्टत्वात् , इहैव छेके उत्छरष्टो भवतीयथः। यद्रा एवं पच्चा- 
्गन्यासे कृते इहेव जीवन्मुक्तो भवति आनन्दो भवतीलयर्थः | 
यस्माटसाङ्गं साम छत्सनर सेदहव्रह्मविद्याग्रतिपाद्कमूरमनच्रा- 
भिन्यखकम् , तस्मादिदमिलयादि गच्छतीलयन्तम् उक्तार्थम्॥ 

भस्य साज्नः उक्तप्रकारण विच्वस्ष्रत्व दृकाच्तुमाद- 

३ < *& ~ (न ॥ -विन्वखज एतेन वे विन्वमिदमसजन्त 
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यदिश्वमखजन्त तस्मादििश्वखजो तिभ्व- 

मेनानु प्रजायते बरह्मणः सायुज्यं सलो- 
कतां यन्ति तस्मादिदं साङ्क साम जा- 

नीयायो जानीते सोऽख्तत्वं च गच्छ 

ति । विष्णुं प्रथमस्यान्त्यं सुखं हि तीथ- 

स्यान्लयं भद्रं तृतीयस्यान्यं म्यहं चतु- 

 भस्यान्दं साम जानीयाद्यो जानीते सो- 
ऽग्रृतत्वं च गच्छनि योऽसौ सोऽेदय- 

दिदं किं चात्मनि ब्रह्मण्यानुष्टुनं जानी- 
याद्या जानीते सोऽख्नत्वं च गच्छति । 

खीपुसोबो य इदेव स्थातुमपेक्षते स 
सयैन्य्थं ददाति यन्न कुच्ापि त्रियते 

देहान्ते देवः परं ब्रह्म तारकं व्याचष्टे 
येनासावस्धती भूत्वा सोऽग्रतत्वं च ग- 

च्छति | तस्मादिदं सामयध्यगं जपति 

तस्मादिदं सामाङ्गं परजापतिस्तस्मादिदं 

सामाङ्ं प्रजापनिये एवं. वेदेति यदोप- 



४० नृिहपूरवतापनीयोपनिषद्धाप्ये 

निषद्य एतां महापनिषद् वद स करतपु- 

रश्चरणोऽपि महाविष्णुभेवति महावि- 

षणुभंवतीीति ॥ ७ ॥ 

इति प्रथमोपनिषद् ॥ 

विग्श्लजः एतेन साना नृसिंहनद्यविद्याभरतिपादकमूरूम- 

न््राभिव्यज्जकेन, वे प्रसिद्धम्, सर्वमिदमद्जन्त । यत् 

यस्मात्सवमस्जन्त, तस्मात् विश्वसजः-- इति विश्वसक्शब्दं 

निवेक्तिं । विश्वमेनाननु प्रजायते । ब्रह्मणः सायुज्यं 

सलोकतां यन्तीति उपासकानां तादात्म्यभेदोपासनयोः भे- 

देन फरुनिर्देश्चः । ब्रह्मणः सायुज्यं सखोकतां यन्ती- 

ति यस्मात्साङ्गात्साश्नः इदृशमुपासकानां षलम् , वस्मा- ` 

दिदमिवयादि गच्छतीलयन्तम उक्ताम् । तस्मादिदं साङ्गं 

सामेयसक्ृदभ्यासस्य अयमभिप्रायः-- साङ्गसान्नैव कृत्ख- 

जद्यविद्याप्रतिपादकमन्त्राभिव्यक्या या ब्रह्मविद्या उत्पन्ना 

सैव फर्वती नान्येति । अत एवोक्तम् ‹ तस्मादिदमेव मुख्यं 

दारं कौ ' इति पापभूयि्ठेऽतर काठे अस्यैव मुख्यता अन्ये- 
षां तु गौणतेति । कालान्तरे तु अस्या अन्यस्य वैकल्पिकी 
सुख्यवेति सर्वमनवद्यम् । अथेदानीं चतुै सामोद्धारमाह- 
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विष्णुं सवौनुदात्तात्मिका गीतिः । प्रथमस्य अन्यमिति, 

प्रथमपादोक्ताक्षरद्वयेऽपि अन्त्यम॒ अन्तयस्वरयुक्तं जानी- 

यादिति प्राक्तनमनुषञ्यते । मुखं सवीचुदात्तारिमिका 

गीतिः द्वितीयस्य अन्द्यमिति, द्वितीयपादोक्ताक्षरद्रयेऽपि 

अन्यस्वरयुक्तं सामेति संबन्धः । ननु सवोद्धारेषु प्रथम- 

द्वितीयशब्दौ कस्मात्पादाभिप्रायेण व्यारूयायेते, न उन्ता- 

क्षरसंख्यापेक्षया ? तथा हि. प्रथमान्यमिति उक्ताक्षरद्रयमध्ये 

प्रथमस्याक्षरस्य अन्त्यं स्वरं जानीयादिति । तथा द्वितीयान्य- 

मिति उक्ताक्षरद्रयमध्ये द्वितीयस्याक्षरस्य अन्त्यं स्वरं जानी- 

यत् । एवं प्रथमोद्धारेऽपि प्रथमख्ाक्षरस्य द्वितीयस्याश्चरस्य 

आस्रं जानीयादिति कस्मान्न व्याख्यायते ? उच्यते । 

सवैत्र हि अक्षरदयसुक्तैव प्रथमद्धितीयतृतीयचतु्शचब्दाः 
श्रूयन्ते । न हि अक्षरद्योक्तौ दृतीयचतुथेशब्दाबुपपन्नौ, 

ठृतीयचतुथयोरक्षरयोरभावान् , इति पादाभि्रायेण व्या- 

ख्येयाविति निशिते, तत्सा चर्यासरथमद्धितीयशनब्दावक्ष- 

रद्वयोक्तावुपपन्नाविति न अक्षराभिप्रायेण व्याख्येयौ; कि 

वु पाद्भिभ्रायेणैवेति स्थितम् । भद्रम्, सवौनुदात्तात्मि- 

का गीतिः वृतीयस्य अन्त्यमि्युक्तार्थ॑म् ¦ म्यहम्, 

सवौनुदात्तास्मिका गीतिः चतुर्थस्य अन्यभिस्युक्तार्थम । 
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ननु कम्मान्नैरन्व्येग मामोद्धाराभावः, नैरन्तर्येण हि 

उदूते माश्नि सौकर्यं ॑स्यात्-- द्वितीयोपनिषदुक्तपदो- 

द्वारवत् । उच्यते-- सयं सौक्थ म्यात्, किं तु सामद्रष्टा 

प्रजापतिः सवान्देवान्दरषुं शक्तोऽपि मूरमन्त्रवत् नेदं साम 
अपदयत्, किं तु तदशनाय अस्याञुपासनायाम् उपासनैक- 

देशानुष्टानात् इेषच्छुद्धान्तःकरणः सन् प्रथसोद्धारमपश्यत् , 
पुनश्च क्षीरोदाणेवा्युपास्यसुपास्य द्ितीयञुद्धारमपद्यत् , ए- 

वमभ्यधिकोपासनानुष्ठानादभ्यधिकड्ुद्धान्तःकरणः वतीय 

चतुथेमपयदिति प्रजापतेरपि तदइशेने महानायासः; कि- 

मुतान्येषम्-- इति नेरन्तर्येण सामोद्धाराभावः सान्नो 

दुरंभतां दुशौनतां च दकष॑यति । यः प्रजापतिरसौ स 

प्रजापतिरवेदयत् निवेदितवान् उपदिषटवानि्दं किंच य~. 

दिदं प्रारुक्तमुपासनम् अत्मनि ब्रह्मणीति ब्रह्मण्यात्मनीति 

मह्यारमकतां  स्वस्मिन परिज्ञाय आनुष्रुभम अनुष्टुप्सं- 

चन्धि सामद्वारकञुपासनं जानीते यो जानीते सोऽमृत- 

त्वं च गच्छरतीत्युक्ताथम् ¦ खीपुंमोवी खियां वा पुंसि वा 

प्रागुक्तमुपासनं ̀  प्रजापत्तिरुपदिष्टवानिलर्थः ¦ अथवा ब्रह्मणि 

हिरण्यगर्भे एतदुपासनं स्त्री पुंसो । यद्वा अत्मनि ब्रह्मणीति 

बरह्मणि परमेश्व आनुष्भं साम न्यस्तं जानति । अस्मि. 
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न्पक्षे प्रागुक्तो यच्छब्दः उपास्यपरः ; न प्रजापतिपरः । 

स्रीपुंसोवां खीपुंसोश्च वा-शब्दः समु्याथेः, ‹ वायुवो त्वा 

मनुर्वा त्वा ' इलयादौ दृष्टत्वात् । एतदुक्तं भवति-- उपास्ये- 

श्रे सामन्यासं कृत्वा उपासकेन आत्मन्यपि सामन्यासः 

कार्यः । य उपासकः इह रोके उत्कर्षेण स्थातुमपेक्षते, तस्यै 

सर्वेश्वर्य ददाति । देहान्ते तु देवः परं ह्म तारकं व्याचष्टे, 

कामिने प्रकृल्य देहान्ते इति विकशेषणोपादानात् कामि- 

त्वेन श्रागधिकाराज्च । निष्कामम्यार्बागपि देवः परं ब्रह्य तारकं 

प्रणवस्थं सामाङ्गं प्रणवेन व्याख्यातम् , येन प्रणवेन व्या- 

ख्यातेन अगरती भूत्वा स श्रोत्ता अमृतत्वं च कैवल्यं प्राप्रो- 

ति । यस्मात् तारकस्थं परब्रह्म व्याख्येयम् , तस्मादिदं ता- 

-रकं साममध्यगं साममध्यवरतिं जपति, सामोपासनाङ्ग- 

प्रणवजपो यथाशक्तीति दशयति ¦ एतदेव आह-- तस्मा- 

दिदं तारकं साम्नाऽङ्ग प्रजापतिः ऋषित्वेन । यद्वा इदं तारकं 

परमेश्वर स्रूपाख्य नेन, साम च परमेश्वरविषयविद्याग्रति- 

पाद्कमूलमन्त्राभिन्य कष्वेन, प्रजापतिरुभयकथनेन इत्ये - 

तत्रितयमवदरययुपासनायामङ्गम् । एतदेव चत्रितयमस्यामुपा- 

सनायामावंद्यकमिति दशंधितुं द्विरभ्यासः-- तस्मादिदं सा- 

माङ्गं प्रजापति; तम्मादिदं सामाङ्क प्रजापतिः इति । 



४४ नृसिहपूेतापनीयोपनिषद्धाण्य 

यस्मादेवं साम, तस्मादस्य नैरन्तर्येणोद्धारः स्पष्टीक्रियते । 
तत्र मूखमन्तरप्रथमपादाक्षरेष्वष्टसु मुखहस्ताभ्यां हस्ताङ्गुष्टा- 

त्तमपर्वोच्छयेण आद्यमक्षरद्रयं मुखेन प्रागाय दृतीयमक्षरं 
कनिष्ठिकामूखपवैस्पेन तथैव सुखेन प्रागाय चतुर्थं पच्चमं 
चैके प्रथकप्रथगङ्खष्ोत्तमपर्वतजैनीस्पश्चतस्संनिदिताङ्कयुप- 
कनिष्ठिका कनिष्ठिक्रामध्यमध्यपवैस्पर्योन तथेव मुखेन प्रागाये- 

न् । षष्ठमङ्कषठोत्तमपर्वोच्छयेण तथच सुखेन प्रागायेत्। सप्रमा- 

छमाक्षरे कनिष्ठिकामूरपर्वस्यरछेन यथाविहितस्वरैः आादयाक्षर- 
द्याद्यदृतीयाक्षरान्यचतुथैपच्चमाक्षरमध्यषष्ठाक्षराद्चसप्रमा- 
छ्टमाश्चरान्येः अप्रमत्तः तथैव सुखेन गायेत् । तथैव तृती- 
यपषष्ठयोरङ्कीम्यां दीर्यं॒गरृह्णीयात् । एवे द्ितीयतृतीयच- 

€ [^ भ ̂ 9 [क 
वुथपादाक्षरष्वष्टसु साम गेयम । द्वितीयपादे षष्ठं दीर्घ दृतीये . 

चतुथमक्षरं दीं चतुर्थं षष्ठं॑दीषमिति शुद्धं साम; साङ्ग 

चेत् प्रथमपादान्ते प्रणवं निक्षिप्य द्वितीयपादान्ते सावित्रीं तू- 

तीयपादन्ते यजुढेक्ष्मी चतुथपादान्ते नर्सिहगायच्नीं गायेत । 

खी चेत् शदरश्चेतन एतत्रितयं विद्याय शुद्धं साम गायेत् । 
एष नैरन्तर्येण सामोद्धारः ; उच्चारस्यातिदुङेमत्वादतिरहस्य- 
त्वाच्च छिखितोऽपि न छिखित्वा प्रदइयेते, वाचैव स्पष्ठी- 
क्रियत इति । य॒ एवम् उक्तप्रकारेण वेद उपास्ते । इति- 



प्रथमोपनिषत् । ४५ 

शब्दः अस्या उपासनाया नामकरणं करोति । उपनिषत्सु 

एष॒ समयः प्रणवगर्भितभ्रणवब्रहुलोपासनानां महोपनि- 
षदिति नाम तत्र तत्र । महोपनिषत् उपनिपूर्वस्य सदेः 

किबन्तस्य गलयवसराद नविश्ञरणाथेत्वात् महद्रह्य॒ गमयति 
ज्ञापयतीति महोपनिषत्, महान्तं संसारमवसादयति ेश- 

यति नाशयतीति वा महोपनिषदिति । ‹ ओभिलयात्मानं युली- 

तैतद्वै महोपनिषदम् ` इति श्रुतेः । य॒ एताम् उक्तप्रकारेण 

प्रतिपादितां महोपनिषदं वेद् उपास्ते, स उपासकः कृतपुर- 

शरणः कृतं प्रागुक्तोपासनं येन स तथोक्तः महाविष्णु- 

भैवति । विष्ठ व्याप्रौ । द्विरभ्यासः प्रथमोपनिषत्समा्ि 
| ०.१ 

द्योतयति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवस्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

नररसिंपू्वैतापनीयोपनिषद्भाष्ये 

भ्रथमोपनिषद्धाप्यं संपूणेम् ॥ 

) 
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हपवंतापनीयो 

1 | 

पनि पद्धाप्य प 
द्वितीयोपनिषत् मो नि त् 





दितीयोपनिषत् ॥ 

२ वृं तावसप्रथमोपनिषदन्ते “य एतां महोपनिषदं 
ग वेद् ̀ इत्यतच्छनब्दपरामष्टसामोपनिषदो महोप- 

" निषदेश्च सामानाधिकरण्यसुक्तम् । महोपनिषश्च 

द्ात्रिशन्रुसिहरीखाविग्रहस्तुतिमन्रासिका, तस्या 

अन्ते ^ य एवं वेदेति महोपनिषन् ̀  इत्युपसंहारा- 

` त्। तवर तावत् उभयोपनिषत्सामानाधिकरण्यात् सामाभिव्य- 

्तमूरमच्रद्वात्रिंशदक्षरेषु महाचक्रन्यस्तेषु खसिहटात्रिशद्वू- 

हालुपास्य, तेरेव मन्त्रैः तां देवतां स्तुस्वा सामोपासनां कुयौ- 
दिव्यवगम्यते । अत एव स्तुत्युपनिषदः पुरश्चरणोपामनाथेत्व- 

माह- ‹ स कृतपुरश्चरणः ' इति । तं पुरश्चरणं स्तुस्युपासनं 

येन स तथोक्तः । एवं पुरश्चरणोपासनायां मुमु्षोरुपासकस्य 

अधिकार संपत्तिमभिधाय तस्यैव तदुपासनास्वीकारेऽन्यदप्य- 

िकारिविशेषणमाख्यायिकाद्रारेण आद-- 

देवाह वै खल्योः पाप्मभ्यः संसारा- 

चाविभयुस्ते प्रजा पतिञुपाधावंस्तेभ्य एं 
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मच्रराजं नारसिंहमानुष्टुभं प्रायच्छत्तेन 

वै स रत्युमजयन्स पाप्मानमतरन्स सं 
सारं चालरस्नस्माययो स्रलयोः पाप्मभ्यः 

संसाराच बिभीयात्स एतं मच्ररा- 

जं नारसिहमावष्ुमं पतिगृहीयात्स सू- 

त्युं जयति स पाप्मानं रति स संसारं 
नरनि तस्य ह चै प्रणवस्यया पूवौ मा- 
ता पृथिव्यकारः स ऋग्भिग्चेदो ब्रह्मा 
वसवो गायच्री गारहपलयः सा सान्न; प्र 
थमः पादो नवति दितीयान्तरिक्चं स 

उकारः स यज्ुभिथेदर्वेदो विष्णू सुद्रा- 
चखिष्टब्दक्लिणाभिः सा साम्नो हितीयः 

यादो मवनि तृलीया यौः स मकारःस 

साममिः सामवेदो र्द्रा आदिता जग- 

ल्याहवनीयः सा सान्नस्वतीयः पादा न 

वनि यावसानेऽस्य चतुभ्यधमाच्रा सा 
सोमलोक ओंकारः सोऽथवेणौ्मन्यैरथ- 



< ^, 

द्वितीयोपनिषत् । ५१ 

ववदः संव्लकोऽ्निभरुनो विराडेक ऋ- 
[3 ^ € न 

विर्मीस्वनी सा साम्नञ्तुथः पादा 
भवति ।॥ १॥। 

देवा सक्नपुरश्चरणा वरै मूत्यारविभयु. । त उपासका देवाः 

मृत्योः मरणहेतंरवैवस्वनान् , स च मृत्युः पाप्मपूवैक इति 

पाप्मभ्यः, तच्च पापं म॑मारपूवेकमिति संसाराच्च अज्ञान- 

मयान् समस्ताव्यस्वाहितयात् अबिभयु. भयमागच्छन- 

इति प्रयकं संवध्यते । द्विविधा हि उपासका देवाः 

मुयुक्षवः अभुमुश्नवश्वेति ; तत्र भसुक्षुणां त्रितयं समुचितं 

बिञ्चेषणम् । अञ्रुस॒क्षूणां हकरृतपुरश्चरणानां व्यस्तं द्वितय 

विशेषणम्, केचन कैवं मलयोर्जयमेव कामयन्ते, केचन 

याप्मन एव जयद्र , अन्ये तु तरिततयजयम् | ते द्विविधा देवाः 

निट्युपःदावन् , उपपूवंको धावति: पूजामाह, उप स- 

पञमे -रमःप्िम्पूजयन स्तुतिद्ुश्रषादक्षिणाभिश्च । तेभ्यो 

देवेभ्यः प्रदः प्रजापनि एतं मन्त्रराजभियायानुष्टुमभिय- 

न्तं सर्वमुक्तार्थ प्रायच्छत् प्रादान् । तेन प्रदानेन वै स प्रजा- 

पतिः म्रल्युमजयन् ¦ देवा अपि सरव्युमजयन् । अजयन्निति 

वचनान् स इलयेकवचनात् उभयत्रापि प्रद्यथंसंबन्धे प्रापे; 

णायोग्यतया वचन् योञ्यम् | तथा तेदेयभंव्र्वं स्वीकरणं 
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परामृश्यते । एतदुक्तं भवति--तेन प्रदानेन प्रजापतिः मृत्यु- 

मजयत , तेन स्वीकारेण देवा मृत्युमजयश्निति । कैश्चिदेवं 

व्याख्यातम्--समत्युमिति समस्तं कृत्वा सह मृत्युना वतेते 

यदज्ञानं तत्तथोक्तम् , तन्न, पूर्वे तस्याप्रकृतत्वात् । अथायप्राप्र 

प्रकृतमिति चेत, भवतु न कथ्चिद्धिरोधः; किंतु दातुः 

फलं न संकीर्तितं स्यादिति दाता कथं प्रवर्तेत दश्षिणा- 

दिभिरिति चेत्, न । विरक्ते तु का वातौ । तस्मादुभयत्रा- 

पि फल्वत्युपासनेयमिति व्याख्या ज्यायसी । एवमुत्तरत्रापि 

व्याख्येयम्~ पाप्मानं स संसारम् अतरत् अतरन्निति च । य- 

स्मादिदमुभयच्र फलवत् , तस्माय: प्रागुक्तः उपासकः श्रयो 

पाप्मभ्यः संसाराश्च बिभीयान् समस्ताद्यस्ताह्ितयाद्धयं गच्छे- 

न्, स प्रागुक्त उपासको गुरूपसरपणेन एतं मन्धरराजमिलयादि . 

स संसारं तरतीयन्तं स्पष्टाथेम । प्रतिगृहीयात् स्वीङुयोदिलय- 

थैः अनेनैतदशयति-मूलमन्त्रमाच्रमरहणे गुरूपसपणमावश्य- 

कम् । सामप्रश्त्युपासनांशे गुरूपसपेणाच्छूतितः त्याख्या- 

नाद्ेति विकल्पः) “ तस्मादिदं साम यन केनचिदाचार्यमुखेन + 

इति श्रुतेः । अत एव एतद्विषयरहस्यकल्पम्न्थान् असमर्थश्चेत् 

गुरुयुखाच्चुणुयात् समथ्ेतस्वयमेवावेक्नेत, मूलमन्त्रं सबीजं 

सक्ञक्तिकं साङ्ख सन्यासं गुरमुख त्स्वीक्ृलय । एवं प्रारुक्त- 
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स्योपासकस्य॒सुञुक्षोः भरागुक्तं त्रितयं विशेषणम् इतरस्य 
द्वितयं विशेषणम् उभयल्लापि स्तुस्युपनिषत्प्रतिपादितं स्तवनं 
तेषां उ्यूहानाञुपासनं साम्ना मूलमन्त्राभिव्यक्तिशधेति वित- 
यमप्येतत्र पुरश्चरणरूपत्वात्साधारणम् । एवं विरिष्टमधि- 
कारिणमभिधाय तदुपासनाप्रारम्भस्य प्रणवोपासनापूर्वक- 
त्वात्, प्रणवमात्रानृसिंहव्यूह-- “ॐ सं ॐ यो वै चृसि- 
हो देवो भगवान्याश्चतसरोऽधैमात्रास्तस् रै नमो नमः ' इति 
मन्त्रवणात् पुररणोपासनान्तग॑तत्वेन ख्ितेऽपि, अच्रापि 
मात्राशब्द्द्धशब्दाच्चतुःशब्दाच्च तन्मात्राचयृहुभतयभिज्ञानात् 
तस्मिन्नैव व्यूहं चतुमात्रासंबन्धित्वेन उपासनाविशेषमाह-- 
तस्य प्रागुक्तस्य मन्त्रराजस्य सामाभिग्यक्ताक्षरस्य संपुटि- 
तत्वेन स्थितस्य ह निशिते सामाभिव्यक्तमूरमन्तराक्षरसं- 
पुटीकरणेन स्थितत्वात् साश्रा संबन्ध., ‹ तस्मास्रयक्षरसुभ- 
यत ओकारो भवति ' इति श्रुतेः । प्रणवस्य या पूर्वौ मातर. 
लादि सा सान्नश्वतुः पादो भवतीत्यन्तं स्पष्टा्ैम् । अ- 
कारोकारमकाराधेमात्रात्मको यथासंख्यं प्रथिव्यन्तरिक्षयसो- 
मलाकक्र्ग्यजुःसामाथवेणन्रह्मविष्णुमहेश्वरो कारवसुसद्रादित्य- 
मर्द्रायत्रीश्रिष्टुज्जगतीविरङ्खाहैपत्यदक्षिणागन्याहवनीयसंब- 
तेकात्मकः प्रणवः तस्मिनुसिंहवयूहे विन्वरूपन्यायेनावस्थितः 
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उपास्य, । नन्वनेक एव ङीरातिग्रहाः कथं न भवन्ति । 

नेति ब्रूम. °यः' ‹ तस्मै ' इयेकवचनात् एक एवायं खीटा- 

विग्रह इत्यवगम्यते ॥ 

एवं ताव्पुरश्चरणान्तर्मतप्रणवमातराव्युहोपासनसभिघाय 

इदानीं सामाभिव्यक्तमूढमन्त्रेण ब्रह्मोपासनामभिघाठुं मूढ- 

मन्त्रस्य प्रणवसपुरीकरणादक्षरसंख्याविवृद्धे. कथं द्वातरि- 

शादक्षरं सामेदयाशङ्कय पादाः पच्चाङ्गन्यासं च अभिधातुं 

पादाक्षरसंख्यापूविकां छृत्मूकमन्वाक्षरसंख्यामाह-- 

अष्टाक्षरः प्रथमः पादो नवल्यश्मक्चरा- 

खयः पादा भवन्लयेवं ढातिरादक्षराणि 

संपद्यन्ते करा्चिदादक्षरा वा अवुष्टुटमव- 

ल्यनुष्टुभा सवेमिदं खष्टमनुष्टमा सव॑सु- 
पसंह्तं तस्य हि पश्चाज्ञानि भवन्ति च- 

त्वारः पादाश्चत्वाथङ्गानि भवन्ति सप 
णवं सवं पञ्चमं भवाति । ॐ हृद्याय 

नमः । ॐ दिरसर स्वाहा ¦ ॐ शि 

खाथै वषटू । ॐ कवचाय हुम् । ॐ 
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अखराय फडिति प्रथमं प्रथमेन युज्यते 

द्वितीयं द्वितीयेन तृतीयं तृतीयेन चतु 
चतुर्थेन पञ्चमं पञ्चमेन व्यनिषक्ता वा 

इमे लोश्ास्तस्माश्यनिषक्तान्यङ्गानि मव- 

न्वयोामिखतदक्चरभिद्ं खभ चस्मात्यव्यक्- 

रसुमयत आकारो मवतीलयक्चराणां न्या- 

सम्रुपदिरन्नि ब्रह्मवादिनः।॥ २] 

अष्टाक्षुर प्रथमः पादो सवतीव्यादि सप्रणवं सवै पच्मं 

भवतीवयन्तं स्पष्टार्थम् । ॐ हृद्चयाच्ज्गमन्त्राणां पच्वानां 

सामाङ्गमन्तररेव व्याख्यातत्वात् न प्रथग्ब्याख्यानयेक्षेति, 

 हृदयेत्यादि पच्चभेनेलयन्तं रष्ठार्थम । व्यतिषक्ता वा 

इमे रोकास्तस्माद्रयतिषकतान्यज्खानि भवन्तीति छोकबुद्धयो- 

पास्यानां हृदयादयङ्गानां सामाभिव्यक्तमूरमन्त्रप्रति- 

षाद्े नरसिंहत्रह्मव्यूहै क्षीरोदाणेवन्ञायिनि उपविष्टे वा 
खोकव्यतिषङ्गहेतुकाङ्गञ्यतिषक्तता विधीयते । तस्माद्रथति- 

षक्तान्यङ्गानि भवन्तीयत्र व्यतिषक्तानि यथायोग्यतया 

अन्योन्यं मिश्रितान्युपास्यानीत्य्थः । ततश्च अयमर्थः सं- 
पद्यते- पारमेश्वरं हदयाख्यमङ्गं पारमेश्वरशिरोऽङ्गादधःप्रदे- 
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शान्तःस्थितं हृदयप्रदेश्षादारभ्य इपास्यम् । अत एव सा- 

माङ्गप्रणवन्याख्यानेन मूरमन्त्रहदयाङ्गन्याख्यानावसरे पार- 

मेश्वरं हृदयं व्याख्यातम् ; इतरथा तद्याख्यानमप्रस्तुतं स्यात् ; 

तस्मादङ्गव्यतिषक्तताविधानादेव तद्याख्यानं प्रस्तुतमिति सि- 

द्धम् । यत एवं हृद्याङ्गोपासनैव तदन्त्ग॑तत्वात् नेत्रत्र- 

योपासना, अत एव ने्नत्रयाङ्गोपासना न प्रथगभिहिता । 

एवमुत्तरत्रापि क्िखाख्यमङ्गं पारमेश्वरं शिरोज मधि च 
व्यतिषक्तं सामाङ्गलक्ष्मीयजुमन्त्रेण व्याख्यातमुपास्यम् । 

शिरश्च द्वितीयमङ्गं यथोक्तहृदये व्यतिषक्तं सामाङ्गसावित्री- 

मन्त्रेण उ्याख्यातम् । पारमेश्वरं कवचम् यथोक्तहदथैकदेशे 

नाभेरूध्यै श्रीवातोऽघः प्रष्ठप्रदेशाव्यापि सामाङ्गनूसिहगाय- 

त्या व्याख्यतस्रुपास्यम् । एवं पच्चममङ्गम् अखाख्यम् 

उत्तराधरभावेन तन्नाभिमध्यवरसि क्षीरोदाणेवङ्षायिपारमेश्वर- 

व्यूहचनुष्टयाङ्व्यापितया व्यवस्थितं व्यतिषक्तमुपास्यमिति 

यथायोग्यतया व्यतिषक्तशब्दस्याङ्गेषु स्थितिः । पच्वाङ्गन्या- 

सोपन्यासः न षष्ठुमङ्गामिति तस्य हृदयान्त तत्वात् इत्ति 

प्रागभिहितम् । पथ्चमेऽङ्गे सप्रणवतां विधातुमाह-- 

यस्मादोभिव्येतदक्षरमिदं सर्वमिति, यदिदमथेजातमभिधा- 

नाभिधेयभूतं तस्याभिधानाव्यतिरेकादभिधानमेदस्य च 



द्वितीयोपनिषत् । ५७ 

ओंकाराव्यतिरेकात् ओंकार एवेदं सर्वम् । तस्मास्रयक्षरमुभ- 

यत ओंकारो भवति प्रयक्षरमेकैकं मूखमन्तराक्षरं प्रणवेन 
संपुटितं कुयात्-इत्यक्षराणां मूरमन्तराक्षराणां न्यासम् अख्रा- 

ख्येऽङ्गे उपदिशन्ति कथयन्ति ब्रह्मवादिनः ब्रह्मैवोपास्यमिति 

ये वदन्ति ते ब्रह्मवादिनः । अन्न च उपदिकषन्तीति विशे- 

बणोपादानात् मूलमन्तराङ्गजातसुपदेश्चगम्यमिति दशेयति । 

तमिमं पच्चाङ्गन्यासं यथोक्तविरोषणे परमेश्वरे यथोक्तविशेष- 

णविशिष्टं विधाय स्वात्मन्यपि विदध्यात् , अस्मिन्हि प्रकरणे 

तस्याथेजातस्य प्रायज्ञः परमेश्वर संबन्धितया श्रृतत्वादिति ॥ 

एवं तावत् ‹ तस्मास्रयक्षरमु मयत ओंकारो भवति ` इति 

विधानात्सामाभिव्यक्तमूढमन्त्राक्चरज्यवधानेन अथाप्रतिपादने 
अौपाधिकेन पदाज्ञानेन प्राप्रे, वदव्यवधानेनार्थप्रतिपाद्- 

नोपाधिना गूढेन पदपरिमाणं ज्ञापयितु पदोद्धारमाह-- 

तस्यदहवा उग्र प्रथम स्थानं जानी 

यादयो जानीत सोऽग्धतत्वं च गच्छति 

वीरं द्वितीयं स्थानं महाविष्णुं तृतीयं 

ज्वलन्तं चतु सवेतोखुखं पश्चमं सिं 
षष्ठं भीषणं समं भद्रमष्टमं मृत्युमृत्युं 
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नवमं नमामि दराममहमियेकादश 

स्थानं जानीयाद्यो जानीते सोऽभ्रनत्वं 
च गच्छति । एकादरापदा वा अवुष्टुञ्म- 

वत्यनुषटुभा सवाषिदं खष्टमनुष्टभा स्ै- 
खपसंष्टतं तस्मात्सवेमिदमानुष्ुमं जानी. 

याव्यो जानीते सोऽसरतत्वं च ग 
च्छति ॥ ३ ॥ 

तस्व ह् वा इल्यादि सर्वमुपसंहृतमियन्तं स्पष्टार्थम् । 

स्थानं जानीयात् पदं जानीयान् ¦ एकादशपदा वा अनुद्रु 

उभवतीव्युप संहारान् प्राक्तनः सर्वोऽपि स्थानज्ञव्दः पदे 

वतैते । यस्मादभिधानाभिधयप्रपच्वम्याभिधानाव्यतिरेकात् 

° वाचारम्भणं विकारो नामघयम् ' इति श्रुतेः नामप्रपच्चस्य 

सामान्यविकषषात्मकस्यानुष्टन्नामान्यतिरेकान् अुष्ुमश्च आ- 
दयब्रह्मविवतात्मकत्वान् साकारनब्रह्प्रतिपादकत्वेन ब्रह्मत्वे 

सिद्धे बह्मणश्च सृष्टञयुपसंहारकारणसेनोपादानत्वादिः्यवुष्टुबे- 

वोपादानम् , तस्मात्सवैमानुष्रुमभिलयादि गच्छतीलयन्तं स्प- 

छाथ व्याख्येयमुक्तार्थम् ॥ 

र. 1 [9९ 

देवा ह वे प्रजापतिमनरुवन्नथ कस्मादु- 



द्वितीयोयोषनिपत् । 

च्यत उग्रभिनि सख होवाच प्रजापतिथ- 
स्मात्स्वथदिम्ना सवोद्टीकान्सवौन्देवा- 
न्सवोनान्मनः सवोणि मूलान्युद्हात्यज- 
खं `खजनि विखजति वाखथत्युद्धाद्यन 

उदगयने । स्तुहि शुनं गनैसदं युवानं भृगं 

न मीमखपदलुखग्रम् । खडा जरित्र सिह 

स्तवानो अन्यं त अस्सच्चिवपन्तु मनाः | 

लस्मादुच्यत उग्रभिनि | अथ कस्मादुः 

चयने वीरमिति यस्मात्स्वमदिश्ना सवौ- 
ि ह्यो कान्सर्वान्देदान्यक्ी नात्मनः सवीणि 

भूतानि विरमति विरामयवयजसं खजति 

विखजति वासथयानि । यतो वीरः कम- 
प्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जायते दवकामः। 

तस्मादुच्यते वीरमिति। अथ कस्मादुच्यते 

महाविष्णुमिति । यः सवौहीकान्त्यामो- 
ति व्यापयति सेहो यथा पलरूपिण्डमो- 

तप्रोलमनुपाप्ं व्यनिषक्तो व्याप्यते व्या- 

५९ 
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पयते । यस्मान्न जातः परोऽन्योऽस्ति य 
आविवेहा शखुवनानि विश्वा । प्रजापतिः 

परजया संविदानस्ीणि ज्योर्तीषि सचते 

स षोडशछ्ीति । तस्मादुच्यते महाविष्णु- 
मिनि । अथ कस्मादुच्यते ज्वलन्तमिति । 

यः स्वमदिञ्ना स्वीह्ीकान्सवौन्देवा- 
न्सवीनात्मनः सवोणि भूतानि स्वनेज- 
सा ज्वलति ज्वारखयति ज्वाल्यते ज्वा- 
यते । सविता प्रसविता दीसो दीपय- 
न्दीप्यमानः । ज्वलञ्ज्वलिता तपन्वि- 

लपन्सतपन्राचनो रोचमानः शोभनः 

शोभमानः कल्याणः । तस्मादुच्यते 
ज्वलन्तमिति । अथ कस्मादुच्यते सर्ष- 
तोखुखमिति । यस्मादनिच्ियोऽपि सर्व 
तः पर्यनि स्वतः श्रुणोति सर्बतो 
गच्छति सवत आदत्ते सर्भगः स््रत- 
स्तिष्ठति । एकः पुरस्ताद्य इदं वभ्रूव 



द्वितीयोपनिषत् । 

यनो वश्व श्रुवनस्य गोपाः । यमप्येति 

श्वुवनं सांपराये नमामि तमहं सर्मतो- 
खुस्वम् । तस्मादुच्यते स्वतोखुखमिति । 
अथ ` कस्मादुच्यते चसिहमिति । यस्मा- 

व्सर्वेषां भूलानां ना वीयैतमः ओष्टनम- 
अ सिंहो वीयैतमः श्रेष्ठतमश्च तस्मानू- 
सिह आसीत्परमभ्वरा जगद्धितं वा ए- 
तदवप यदक्षरं भवति । प तदिष्णुः स्तवते 

वीयोय मगो नभीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
` यस्योरुषु चरिषु विक्रमणेष्वधि क्षियन्ति 

खुवनानि विन्वा । नस्मादुच्यते कसि 

भिति । अथ कस्मादुच्यते भीषणमिति 

यस्मात्स्वमदिन्ना यस्य रूपं दष्टा सर्वे लो- 
काः सर्वे देवाः सवीणि सूतानि मीव्या प- 
खायन्ते स्वयं यतः कुतञिन्न बिभेति। भी- 

षास्मादातः पवते भीषोदेति सयः । भी- 

पास्मादभ्रि्ेन्दर्च सूत्युघीवति पञ्चमः। 

६१ 
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तस्मादुच्यने भीषणमिति । अथ कः 

स्मादुच्यते भद्रमिति । यश्मात्खथं भद्रो 

भरूत्वा सदा भद्रं ददाति रोचनो रोच- 
मानः चोभनः चाममानः कल्याणः । 

मद्रं कणमिः दणुथाम देवा मद्रं परय- 

माक्षभियेजच्राः । स्थिरैरङकस्तुष्टवांसस्त- 
नूमिर्ध्यशेम दवदितं यदायुः । तस्मादु- 
च्यत मद्रभिनि । अथ कस्मादुच्यते म्र 

त्युष्युिति । चस्मात्स्वनक्तानां स्मृत 

ण्व मृत्युमपस्त्युं च मारथनि । य 
आत्छदा बलदा यस्य विश्व उपासत 

प्रशिषं यस्य देवाः । चस्य च्छाया 

सनं यो खलत्युखत्युः कस्मै दवाय हवि- 
चा विधेम । तस्मादुच्यत मृत्युभृत्युभि- 
ति । अथ कस्मादुच्यत नमामीति य- 

स्मा्यं सर्वे देवा नमन्ति सुसु दरहा 
वादिनश्च । पर नूनं ब्रह्मणरपटि व= दङ् 
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द्वितीयोपनिषत् । ६३. 

त्युक्थ्यम् । यस्मिज्जिन्द्रो वरुणो मिवा 

अमा देवा ओकांसि चक्रिरे । तस्मादु- 
च्यत नमामीति । जथ कस्मादुच्यतेऽद- 

मिनि । अहमस्सि परथमजा ऋतारेस्य पूर्वं 

देवेभ्यो अग्रतस्य नास्चायि  योमा 

ददानि स इदेव माभ्वाः। अहमन्नमन्न- 

मद्न्तमारद्धि। अह् विश्वं खुवनसभ्यम- 

चाईम् । सुवन ज्योतीः । य एवं वे- 
देन्युपनिषत् ॥ ४ ॥ 

इति द्वितीयोपनिषत् ॥ 

यतुथप्रनिपादकगृढोपाधिना पदज्ञानमभूत तमेव गूढो 

पाथि दिष्रूणोति प्रश्नोत्तराभ्यामर । स॒ च अत्र बहुतरो व्या- 

ख्ययः सृङ्गसामाधिव्यक्तमाङ्गमूरमन्रं प्रतिपाद्य । स च 

मूरमन्त्रः पद्त्रयास्मकः प्रथम पादः पदद्वयात्मको द्वितीयः 

द्त्रयात्मकस्दरतीयः तत्संख्याकपद् एव चतुथ इयेकादश- 

पदात्मकः । एवमेक्ादश्ञपद्ात्मक मनने पच्वाङ्गन्यासानन्तर- 
सक्ते मन्त्रे द्वितीयान्तेषु नवसु पदेषु मन्त्रान्यं पदद्वयं 
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चृतीयपादा्ं च पदमपि तितयमपि अधस्तनेषूपरितनेषु 
च ठृतीयपादाद्यपदादन्यत्रानुषञ्यते, वृतीयपादाद्यपदे द्वित- 

यमनुषञ्यते, एवं क्रियाकारकाद्न्वय संबन्धञ्युद्धिः । तत्र 

पच्वाङ्गन्यासानन्तरं पटिततात्पदोद्धारतदथकथनस्य स्- 

ष्वेव पादेषु साङ्गष्वथंः कथनीय इत्याद्ये पादे पद्त्रयात्मके 

साङ्गं लोकाद्यग्न्यादिना सामोपनिषदयुपास्ये सामाङ्गप्रणवेन 

च मूखमन्त्रह्दयाङ्गन्याख्याने प्राप्रे तत्रेकेकं पदं बहुतरेष्व- 
थेषु व्याख्येयम् । तथोष१रितनऋचः एकादश्पद संबन्धिन्यः 

प्रोत्तरान्वराखवतिंत्राह्मणवतिन्यः ‹ तदेषाभ्युक्ता' इत्येवं 

जाद्यणोक्तार्थे साश्चित्वेनो द्धाविता महाचक्रे न्यम्ने द्रात्रिशद्रचू- 

हृसिहात्मके ब्रह्मणि एकैकमूकमन्त्रपदव्याख्यानपरस्वेन वणै- 
नीयाः । तथा ब्राह्मणमेकेकमूरमन्त्रपदम्याख्यानपरत्वेन महा- 

चक्रनाभिवतिंश्ची रोदाणेवसंबन्धिमूलनासिहन्यूहे ब्रह्माणि प्रा- 
गुक्तशुणविरशिष्टे व्याख्येयम् । अत एव तत्र साक्षितवेनोद्धा- 

वनम् चरग्राह्मणयोः तत्तत्पद्व्यार्यानावसरे विभागक्रमं च 

स्पष्ठं प्रदृशेयिष्यामः । तत्र तावदेकैकं पदं धातूपसरगौदियोगे- 
न बहुतरमथंजातं कथं वदिष्यति प्रजापतिः, कथं च व्याख्या- 

खलयस्मान्च्युखन्नान्भति ~ इयेवं देवाः विस्मयेन ह हर्षिताः वै 
श्रजापतिमत्रवन्निति सवैपदसाधारणं व्याख्यानं प्रह्वा अथ अन- 
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न्तरं कस्मास्मरकृतिप्रययवि भागात् अनाख्यातात्मकं प्रथमपद्- 

सुच्यते व्याख्यायते उभयत्रापि मूटय॒सिहव्यहे दवार्रिश्नु- 

सिष्टवयूहे च उम्रमिति । इति-शब्दः प्र्समा्निं योतयति । 

स प्रजापतिः तान्देवान्परमेश्वरोषासनानिष्ठान् विवश्ितार्थ- 

ष्टन् द्वा हषितः उत्तरमुवाच । एवमुत्तरेष्वपि प्रभोत्तरेषु 

योज्यम् { यस्मात्स्वमदहिश्ना स्वतन्तरश्चक्लया। मायया तस्या 

मत्मतन्त्रत्वादेव स्ातन्ञ्यम् । स्वमद्दिग्रेति च वचनं सवै- 

शक्तिमचृती यपादा्यपदानुषङ्गं दशेयति । एवं तत्तत्पदव्या- 

रूयानावसरे । सवौक्ठीकान् प्रथिव्यादीन्पार्थिवत्वावान्तरजा- 

तिभेद्भिन्नान् सवौन्देवान् अग्न्यादौन सप्रणवन्याख्यानपञ्चे 

ऋग््ह्मादिगा्ैपलान्तान् प्रणवप्रथममाच्राभ्रतिपादितान् सवौ- 

नात्मनः विश्वादीन् सामाङ्गप्रणवन्याख्याने वक््यमाणान् स- 

बौणि भूतानि इद्ु्वाति, उदित्यग्ययम् उ इत्येतस्य नि- 
पतस्य स्थाने, व्णसाम्यात् अन्विस्युपसम॑स्यार्थ, प्रह इत्ययं 

गृढ्धातीति भावव्युत्पच्या, अनुृदवातीयथः । अजस्रम् अ- 

नवरतं तथा च उप्पूवैको गृह्वाति-शब्दः दष्िविमोचन- 

वसतिभु॒वतेते । उद्वाह्यते उदयते इत्याल्मनेषदात् प्रयो- 
जककवत्वं साक्षात्कटेत्वे च इल्युक्तमेवार्थं द्रढयत्ति । वत- 
ायम्थैः-- पूर्वोक्ताथौनुग्राहकत्वं खषटत्वं च विपूवेकस्य 

8, ए. शता. 5 
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सखज्ञतरुपसंहारा्थत्वेन तदथेत्वं विमोचनार्थत्वं, वा अव- 

स्थितिकारयितृत्वमनुम्रहे प्रयोजकत्वमिति मूचसिहव्यू- 

हदृदयान्तवेतित्वेन उपास्यम् । एवं मूलनृसिहगूढहृदयो- 

पासापरत्वेन उग्रपद्ं व्याख्याय अथेदानीं तदेव पदं द्रातिश्च- 
रचहयोपासनापरत्वेन व्याख्यातुम् ऋचमाह । स्तुद्दीति स्तोतारं 

प्रयक्षीकृलयाह परोश्चीकृय स्तु्यम । भ्रतम् ‹ यौ वै नृसिंहः ' 
इत्यादिमन्त्रवणेरिव श्रुतं ् ात्रिशन्रसिहव्यूहम् । गतैसदं गत 

महाचक्रे, गृणातेः स्तुतिकर्मेणो गीयते स्तूयते इति व्युत्पत्त्या 

मैतम् , सीदतीति गतंसदम् । युवानं प्रसिद्धम् । मृगं सिहरूप- 

म् । नभीमम् अमयंकरम् । उपहलुम् अनुग्रहार्थं सर्वत्रोपगम- 

शीलम् । उग्र द्वात्रिशननृसिहव्यूहरूपम् । अत्रापि सशक्तिकनू- 

सिंहपदस्ानुषङ्गः । स्तुहीत्येवं संबन्धः । एवं परोक्षतः म्तुवे 

द्रात्रिशननुसिदहव्यूहे तत्सामभ्योदक्षरश्रवणयुक्तसाच्च तच्छत्वा | 

प्रयक्षो हि अभूत स व्यूहः उपासकायेति प्रयक्षीकृत्वा आह 

त्तरार्थेन- हे सिह दात्निशद्वचृह स्तवानः स्तूयमानः त्वं सड 

सुखय जरित्रे स्तोके । यद्रा चतुर्थीं द्वितीयार्थे । ते तव 

सेनाः अस्मन् अस्मत्तः अन्यं निवपन्तु विनाश्चयन्तु । यद्रा 

स्वालुप्रहं बध्वा परानुग्रह प्राथेयते-- ते तव सेनाः तदू 

इरूपाः अस्मदन्यं निपूवैको वपतिरनु्रहार्थे वतेते अनुग 
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इन्त्वियथेः । यस्मादेव प्रागुक्तेन प्रकारेणोभयोपास्ये उग्रपदं 

क्षमम् , तस्मादुच्यते उग्रमिति । इति-शब्दः उत्तरसमाप्रि 

दोतयति । एवं प्रथमपदमुभयोपासने क्षममिति विज्ञाय 

अथेदानीं द्वितीयं पदमुभयोपास्ये व्याख्यातुं द्वितीयो देव- 

ग्र्ः;स च प्रथमदेवप्रननेन व्याख्यातः ; अथ कस्मादुच्यते 

वीरमिति । स होवाच प्रजापतिरिति प्रागुक्तमनुषज्य उत्त- 

रम् । यस्मारसखमहिग्रेल्ादि सवौणि भूतानीलन्तमुक्ताथम् । 

विरमति विरामयति विविधप्रकारेण प्रारुक्तान्प्रति रम- 

ति । रम् क्रीडायाम् । तथैव तानाक्रीडयति । कथं 

क्रीडयतीलयपेक्चिते आह-- अजसखमिव्यादि वास्रयतीयन्त- 

सुक्तार्थम् । एतदुक्तं भवति-- सृष्टिखितिखयविमोचनकर्- 
त्वरूपाः ब्रह्मादिक्रियाः कीडाः प्रागुक्ता्थाः । अतः मूखनृसि- 
दव्यूहहृदयं कीडायुक्तमुपास्यम् । एवं मृखृसिंहोपासनापर- 

त्वेन द्वितीयं पदं व्याख्याय द्ा्चिशनर सिहव्यूहो पासनायां 

तदेव पदं व्याख्यातुम्धेचैमाह्--यतो वीर इति । देवकामः 

तांस्तान् ब्रह्मादिदेवान् स्वेन रूपेणावतारयितुं कामयते इति 
देवकामः । यद्भा नु सिह>्यूहमेव धृत्वा ब्रह्मादिरूपं प्रकटयति 

कचिदायुवैः कऋचिद्धिरूपोपपत्तिन्यायेन “यो वै नसि 

देवो भगवान्यश्च ब्रह्मा ` इयादिपु "यो तरै चसिहो देवो मग- 
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वान्ये चाष्रौ बसव. ' इत्यादिषु च पदेषु । एवं देवकामो जायते 

यतो वीरः शूरः, यद्वा वीरः विविधावताररूपेण रमणीयसंसार- 

श्रो वीरः, कर्मण्यः तत्तदवतरणरूपक्मक्शीलः उपासकानु- 

प्रहणे । सुदश्चः पूजितबलः, यद्वा पूजितः । युक्तमावा युक्तो 

परावभि्यक्तप्रावा, सोमे अध्वय्वौदिरूपः, “यो वै नरसिंहो देवो 

भगवान्यश्च सर्व॑म् इलयादिमन्त्रवर्णात् । यस्मादुक्तप्रकारेण 

उभयोपास्य वीरपदं क्षमम् , तस्मादुच्यते वीरमिति । इति- 

शब्दः उत्तरसमात्तिं थोतयति । अथेदानीं तृतीयपदं व्या- 

ख्यात दरब्रभ्रभ्ः; स च उक्तार्थः । सर्वत्र प्रभवाक्येषु अथ- 

शब्द्: तत्तदानन्तयोयथेः । अथ कस्मादुच्यते महाविष्णुम । 

इति-रब्दः अनुषक्तप्र भसमा्तिं द्योतयति । स होवाच प्रजा- 

प्रतिः इदयनुषज्योन्तरम् । य॒ इयत्रापि श्वमदिग्नेयनुषङ्गा- 

च्छक्तिमनरुसि्पदस्यानुषक्गः । सवीहीकान्न्याश्नोति व्याप 

यतीलत्र मवैलोकपद्देवात्मभूतानां संग्रहः प्रागवद्धक्रम- 

तेनाबगतानां तदादिन्यायेन । विप्णुरिति विष्टं व्याप्ता 

विति धातोः रूपम् । तश्च व्यापकत्वं निरुपपदत्वेन 

महत्वे प्रापमिति महच्छब्देन तदेव टदीकृतम् । यद्रा मह् 

इति तजोनाम महो व्यापकम् । व्यापकत्वे टृष्टान्तमाह-- 

खेदः तैलादिः यथा पठलपिण्डं मांसपिण्डम् आतम् अदु- 
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स्यूतं प्रोतं प्रकर्षेणानुस्यूतम् अनुषक्तं तादृशं पिण्डं व्य 

तिषक्तः अवयवसंभिन्नः व्याप्यते व्यपपयते--इति दृष्टान्ते 

आत्मनेपदोपादानात् व्याप्नोति उ्यापयतीति दा्रौन्तिके च 
परस्मैपदोपादानात् उभयपदी अयं धातुरिति दीयति । 

एतदुक्तं भवति--प्रागुक्तस्वैलोकादीन् प्रति साक्षाग्यापकत्वं 

प्रयोजकव्यापकत्वं च मूखनृ सिंह हवये उपास्यमिति । श्वं 

ताचत्साङ्गमूढनरसिंहनव्युहोपासनापरत्वेन महाविष्णुपदं त्- 

तीयं व्याख्याय अथेदानीं तदेव पदं द्वात्रिशश््मिहन्यूहो- 
पास्यपरत्वेन व्याख्यातुम् कटचमाह-- यस्मान ॒दारिं- 

ज॒सिहव्यूहात् परः उत्कृष्टः न जातः जातोऽन्यो नाम्ति 

सवेस्यैवान्तभावात् यो ्युहः स विचा मवोणि युवनानि 
भूतानि आविवेश प्रविष्टः । व्या तत्तदरूपधारणेन विन्धरू- 
पावतरणन आविभेवति प्रजया आविभूतया सह प्रजापकि- 

रपि संविदानः विजानन तञुपास्यतया त्रीणि ज्योतींषि गाह 

पठ्यादीन् सचते सेवत । स प्रजापतिः उपासनां कवन षाडरी 
कठा निराकारब्रह्मतया बभूव । तस्य च आद्यस्योपासकन्य 

प्रजापतेः अन्यस्य चा उपासकस्य अयसुपासनाक्रमः-- अब 

च प्रकरणे महाचक्रनाभिवर्िश्षीरोदाणेवसंवन्ध्युपास्यो मूर- 

शर्सिहव्यूह इति पूर्वाचार्याणां परिभाषा संग्रदायागता । 



७० नृसिहपूबैतापनीयोपनिषद्भाष्ये 

तल च प्रणवपूर्वकश्ाक्तवीजोचारणपूवकं सामाभिव्यक्तद्वा- 

निशदक्षरेषु न्यस्तेषु चक्रे यथासंख्यम् एकैकस्मिन्नक्षरे प्र- 
णवसंुटिते तततद्रयूहमनत्रैः तं तं वयूहं स्तुत्वा तथेवोपास्यः। 

एवं ् ात्रिशन्रसिहव्युहोपासनया स्वात्मानं महाविष्णुमुपीस्य 

साङ्गसामाभिग्यक्तसाङ्गमूखमन्त्रेण यृसिहव्यूहे प्रकरणे श्रत- 

स्वात् पच्चाङ्गन्यासं विधाय संप्रदायानुसारेण तस्मिन्महावि- 

ष्णौ च तथैव पच्चाङ्गन्यासं विधाय ततः साङ्गोपासनम् आ- 

रमेत । तत्र प्रथमपादे पदत्रयात्मके प्रथमपद्व्याख्यानप्रत्ि- 

पादितगुणविशिष्टं शक्तिमन्रसिंहपद्पूवेकं नमस्कियापदपूवेका- 

न्यपदमुञ्वरन् सामाङ्गप्रणवमन्त्हदयमन्त्रप्रतिषादितगुणवि- 

शिष्टं मूखनृसिहव्यूहञुपास्य दवात्रिशन्रसिंहव्यूहम् ऋक्श्रतिपा- 
दितम उपासीत । एवं प्रतिपदं मूखयृसिंहव्यूहोपासनपूर्वकं 

्राविंश्रसिहव्यूहोपासनम् । अत एव हृद्यायङ्गमन्त्राणामर्थ 

उ्याचक्षाणैरस्माभिरुक्तं प्रपच्वागमसाखे ‹ हृदयं बुद्धिगम्य- 

त्वाखरणामः स्यान्नमःपदम् । क्रियते हृदये नातो बुद्धिगस्या 

नमस्किया ` इति ¦ एवं द्वितीयतृतीयचतु्ंपादेषु तत्तत्पदो- 

पासनां प्रागुक्तां छत्खां विधाय महाविष्णुरूपान्यशब्द्प्र- 

तिपादितरूपे वा उपास्यरूपे वा सायुज्यतया स्चिदान- 

न्दरूपे वा अथवा यथान्तःकरणडुद्धियोग्यतया समाधिना 
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वा तिष्ठेत उपासकः । आदयद्ितीयोपासनयोः साममूखमन्त्र- 
प्रणवानां वैकलस्पिकजपपृंकत्वेनावस्थानम् । तथा यत्र यत्र 

मूरमन्त्रस्रतिः तत्र तत्र प्रणवश्चक्तिबीजसंपुटीकरणम्, त- 

जापि इईषन्मूरमन्त्रजपपूरवैकः प्रणवजपः प्रेयान् , तस्य स~ 

वल्छष्ठत्वास्सवैमन्त्रजपप्रलाञ्नायत्वेन विदितत्वात् ^ यः प्रण- 

वमधीते स सवेमधीते ` इति श्रतेः । अन्दययोरुपासनयोर- 

न्दयसामनि निराकारतयावस्थितौ न जपो नान्यचिन्तनं 

समाधावेवावस्थितिरिति परमरहस्यविवेको न कस्यचि- 

त्परतिपादनीय इति स्थितम् । यस्मादिदं महाविष्णुपदम् 

उभयोपास्यप्रतिपादनक्षमम् , तस्मादुच्यते महाविष्णुमिति । 

इति-शब्द्; वृतीयपदप्रभोत्तरसमापिं योतयति । एवं प्रथम- 

पाद्; व्याख्यातः । एवं प्रथमपादोपासनां साङ्गां विधाय त- 

थैव द्वितीयपादोपासनां विधातुं तदाद्यं पदम् , मन्त्रापेक्षया 

चतुर्थं च पदम्, व्याख्यातुं प्रभ्नोपक्रमः; स च उक्तार्थः; अथ 

कस्मादुच्यते उवखन्तमिति । इति-शब्दो व्याख्यातः । स हो 

वाच प्रजापतिरिव्यनुषग्योत्तरम् । यः स्वमहिम्ना स्वाधीन- 

मायया सवोही कानन्तरिक्षगतान्पूर्वोक्तानभाविनश्च सर्वान् छो 

कान् तदन्तभेतान्सवौन्देवान यक्षगन्धवौदीन् . सर्वानात्मनः 

ऋग्यजुःखामाथवेरूपान्पुरुषानन्यानूषीन्सामाङ्गसावितच्नमन्त = 
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व्याख्यातांश्च सवांणि भूतानि एतान्पूर्वोक्तान्वक्ष्यमाणाश्च ख- 

तेजमा ज्वलति स्वकीयप्रकाशेन, ज्वाख्यति एतानपि प्रकाशय- 

ति, ् िरोऽन्तगैतं तेजो व्याख्यातम् , सवाङ्गाङ्गिल्यापितयाङ्गा- 

नामन्योन्यसेबन्धश्रवणात् ‹ तस्माद्यतिषक्तान्यज्गानि म्वन्ति ' 

इति श्रतेः । एवं साक्षासप्रयोजकत्वेन च सखपरसंबन्धितया क्षि- 
रोऽङ्गान्त्मततेजः संबन्धे सिद्धेऽपि एतदेव आवेदायितुम् उभ- 

यपदित्वेन धातुं प्रयुङ्के, भ्राक्परसमैपदम् इदानीमात्मनेपदम् , 

ज्वाल्यते ज्वाखयते इति । एवं मूढनृसिहव्यूहोपास्ये चठ 

षदं व्याख्याय द्वा्िंशन्नुसिहव्यृहे व्याख्यातुम् ऋचमाद-- 

सविता सवितृमण्डलवद्वतुखतया स्थितत्वान् मवितायं 

द्ार्रिशश्रसिंहव्यूहः ; अत एव प्रसविता मवेकर्माचुष्ठने 

भम्यनुज्ञाता, एतद्वयुहो पासनपूवैकत्वान इतरोपासनस्य । 

दीपनः दीपयन्दीप्यमानः यथा अयं सविता रा्चित- 

मोविनाशनेन दीपः प्रकाशमानः कमानुष्ठाने अभ्यनु- 

ज्ञाता, तथा अयं दवर्रिशन्रसिहव्युहः उपास्नितः उपासकाय 

मूरनरसिहव्यूहोपासकाज्ञानरा त्रितमोविनाङ्ञनन दीप्र: भ्रका- 

शमानः प्रधानोपासनाभ्यनुज्ञाता । दीपयन्दीप्यमानः इति 

काठृशानच्प्रययो वर्वमानकालार्थो उक्तमेवार्थ द्रढयतः । 

ज्वलल्जञ्वलिता प्रक।डो कुव॑न्प्रकाश्यिता ¦ यद्वा उभयत्रापि 
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श्वरञ्दाब्दो दहनार्थे वनेमानोऽपि अश्ानदाहकत्वेन 

न्याख्येयः । तत्र खोकादयज्ञानस्य प्रकाशवत्तादाहकः प्रकृते 

च उपासकाज्ञानदाहक इति | ज्वलन प्रकाङ्ञनेनाज्ञानदहनं 

ङुवेन् ज्वङिता अज्ञानदहनकती तपन् तापे कुवन् अज्ञानस्य 

वितपन् स्वयं शान्तः संतपन् संतापं कुर्वन् अज्ञानस्य । 

एते शतृप्रलययया वतैमानकाराः सन्तः यस्मिन्काले एतद्चू- 

दोपासनं वतेते तम्मिन्नेव महाविष्णुरुपासकः प्रकाश्चात्मको- 

ऽधिकारी वतेत इति दु्भयन्ति । रोचनः अनुद्भगकरः रोच- 

मानः इच्छाकरः; अत एव॒ शोभनः शोभमानः कल्याणः 

इति एतदुक्तं भवति-- मूलरृरिंहव्यूहस्य क्िगेऽङ्ग उन्नते 

स्थितं तेजः सवप्रकाशकं सवांज्ञानदाहकं च इति सामाङ्गसा- 

विच्रमन्त्रेण स्याख्यातसमुपास्यभिति । यस्मादुभयोपास्यप्रति- 

पादनक्षमं ज्वखन्तामिति पदं तस्मादु भयोपास्यपरत्वेनोपसंह- 

रति-- तस्मादुच्यते ्वलन्तमिति । इति-शब्दो व्यार्यातः। 
अथेदानीं कमप्राप्म् , मूरमन्त्रापेश्चया पच्चमं पद्म् , पादापे- 

क्षया द्वितीयम् , उभयोपास्ये व्याख्यातुं देवप्रभः-अथ कस्मा- 

दुच्यते सव॑तोगुखभिति ; स च उक्ताथः। स होवाच प्रजाप- 

तिरिव्यनुषभ्योत्तरम् । यस्मात स्वमदहिश्नति अनुषज्य ज्याख्ये- 

यम् । अनिन्द्रियोऽपीति सेन्द्रियम्य च्याख्यातविम्रहस्य तद्- 
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भिमानराहिप्यात् अनिन्द्रियत्वम् ; अनिन्द्रियोऽप्ययं मुखनु- 

सिहब्यूहः सषेतः पयति सवैतः णोतीति वुद्धीन्द्रियोपलक्ष- 

णम् , सवैतो गच्छति स्वत आदत्ते स्वग: सवेतस्तिष्ठतीति 

कर्मन्द्रियोपलक्षणम् , एवसुभयेन्द्रियाभिमानरहितोऽष्ययं व्यू 

हः उभयेन्द्रियजन्यका्यकरणसक्तिमाङिशरोऽङ्गे उपास्य इति 

दशेयति । एवमिदं सव॑तोुखपदं मूखनृसिहोपास्यपरतवेन 

व्याख्याय अथेदानीं द्ात्रिशच्रसिदोपायस्परत्वेन च्चा व्या- 

चष्टे-एकः पुरस्तान् प्राक् ब्रह्मा चृसिहाकारो बभूव, इदं सर्व 

यतो बभूव, भुवनस्य गोपा गोघ्रा नृसिंह एव विष्णु- 

बेभूव । यम् अप्येति कयं गच्छति सांपराये प्रख्यकाले भुवनं 
सवै स रृरसिह एव महेश्वरो बभूवेति बद्धक्रमकाणां व्यू 
हानां चरयाणां प्रथमत एवोपादानेन तदादिन्यायेन इतरेषामे- 

कोन्िकादवचूहानां ्रहणमस्मिन्मन्त्रे । नमामि नमस्करोमि तं 
व्यूहम् अहं नमामीत्येतत्पद् द्वयमन्न वदन् सवंपदव्याख्याने 

अनुषक्तमिति दशेयति । सर्वत्र स्रमहिन्नेत्युपादानात् तब 

तत्र शक्तिमन्रसिहपदमप्येतदलुषक्तम् । सर्वतोमुखमिति स- 

वेतो वृरसिहाकाराणि मुखानि यस्य स॒ तथोक्तः तं नृसिं 

सर्वतोमुखं नमाम्यहमिलयथेः । यस्मादिदं पदयुभयोपास्यभ- 
तिपादने शक्तं तदुभयग्रतिपाद्कलवेन तस्मादित्युपसंहर- 
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ति-- तस्मादुच्यते सर्वतोमुखमिति । एतदुक्तं भवति-- 
द्वितीयपादे शिरोऽङ्गविरिष्टः प्रतिपादितसर्वप्रकाश्चकत्वसर्वा- 
ज्ञानदाहकत्वोभयेन्द्रियाभिमानरहितत्वोभयेन्द्रियकार्यकरण- 

राक्रितिमत्वगुणविशिष्टः सामाङ्गसवित॒मन्त्रव्याख्यातगुणवि- 

शिष्टः मूलनुसिंहव्यूहः उपास्यः, तत इतरो व्यूह् इति । 

एवमायादङ्कादुन्नतप्रदेशचस्थितत्वाच्छिरसः शिरस्त्वम् उ- 
न्नतत्वम् । अत एव शिर आदियः सर्वोक्कष्टः प्रकाश्चः तस्मै 

उन्नताय उन्नतस्थायादियाय सर्वोत्करष्टाय प्रकाशाय स्वाहेति 

प्रपच्चविरापनम् ; तस्मास्रपच्वाकारात् तदाकारां बुद्धि 

प्रयाहय नसिहाकारमेव उपासीत इयेवं शिरोऽङ्गमन्स्या- 

थः, “योवै वरसिहो देवो भगवान्यश्च स्वम् ' इति श्रतेः। 

अत एवोक्तं शिरोऽङ्गमन्तायै व्याचक्षाणैः अस्माभिः प्रप- 
च्वागमशाखे-- तुङ्गा थेत्वाच्छिरोऽङ्गस्य विषयाहूरणे स्विषः। 

श्षिरोमन्त्रेण चोत्तुञ्गविषयाहृतिरीरिता ' इति । एवं द्वितीये 
पदे साङ्गोपासनामभिधाय तथैव ठृतीयपादोपासनामभिधातुं 

तदाद्यं पदम् › षष्ठं च मृलमन्त्रापेक्षया, उक्तोपास्ये व्याख्यातुं 

देवप्र ् ः-अथ कस्मादुच्यते नृसिंहमिति; स च उक्ता्थः।स 

हौवाच प्रजापतिरियनुषञ्योत्तरम् । अल्ल च यस्माच्छब्दप्र- 

योगात् स्रमहि्रेति अस्य अनुषङ्गं द्ष॑यति । यस्मार्सर्वषां 
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भूतानां मध्ये ना पुरुषाकारो वीरथवत्तमः ततः स्वातिगा- 
यिनः श्रेष्ठतमश्च सिंहो वीयैवत्तमः श्रेष्ठतमश्चत्युक्ताथेम् । त- 

त्च उभयात्मरूप्रददनेन यद्यद्रूपं कामयते तत्तद्धारणे ली- 

लयैव शक्तोऽयसिति दशयति । यस्मदेवं तस्मान्नसिंहः 

परमेश्वर आसीदियन्वयः । न च नृसिंहे परमेश्वर आसी- 

दिलयन्वयः, वैयधिकरण्यापत्तेः, सामानाधिकरण्यान्वयोप- 

यत्तौ सदां वेयधिकरण्यानुपपत्तेः । तस्मान्रसिंहः परमेश्वर 

खिनेत्रो नीरकण्ठः पिनाकीति सिद्धम् । ऋतं सलयमिति 
श्रार्व्याख्याते मन्त्रवणांश्च उक्तं जगद्धितं जगतो हितं जग- 

द्धितम् अनिश्निरसनेन, वै प्रसिद्धम् , एतद परागुपास्यत्वेन 

यदुक्तमश्नरं भवति यदक्षरमविनाशं चिद्रूपं निराकारं तदेव 

साकारमुपासकानुप्रहाय भवतीलयन्वयः । एवं नृसिंहपदं 

षष्ठं मूखनुरसिंहग्युहोपास्ये व्याख्याय तदेव पदम् ऋचा द्वा्चि- 

शननसिंहव्यूहे व्याचष्टे -- विष्णुः मृग मिहः प्रश्तवते स्तुति 
श्राप्रोति स्तुतिमन्तरैः तद्वीयौय तत्तत्मामथ्याय नभीमः न 

भ्यंकरः । कुचरः कुत्रायं न चरत्ति स्वैदेवविग्रहेषु 

खीटखया स्वयं विचरति सर्वदेवलीलाविग्रहधारीयर्थः । गि- 

रिष्ठाः गिरिः पवेतः तत्ख ईश्वरात्मक इयर्थः; यद्ध 

गिरिषु वाभरपासु स्तुतिषु यददूपमभिरषन स्तोता कामयते 
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तत्तद्रूपं स्वसिमन्स्थापयतीति गिरिष्ठाः । यस्य त्रिषु विक्र 

मणेषु विग्रहेषु विविधं क्रमणं विक्रमणं तेषु ब्रह्मविष्णुमहेश्व- 

रात्मकेषु । अधि इत्युपरिभावे । अध्युरुषु बहुरीखा विग्रहेषु ¦ 
भवनानि सबौणि क्षियन्ति निवसन्ति, स्वभावतः तानि 

ज्ञानपूवंकाणि निवसन्ति बिनिवसन्ति- एषु डीलाविप्रहेषु वयं 

विष्ठाम इति । तदि क्षियतिरैःधर्यकमे दैधर्य प्र्युवन्तीति । 
एवं नानाविधविक्रमणावतरणे वीर्याय सामथ्याय तदशेनाय 
विष्णुमंगः सिंहः प्रस्तवते प्रकर्षेण स्तुति रमत इत्यथः $ 

यस्मा्चेदयुभयोपासये नुरसिंहपदं व्याख्यातं तस्मादिव्यु- 

पसंहरति--तस्माट्रूच्यते नृसिहमिति । एवमुभयापेक्षया 

आदं षष्ठं नृसिहषदम् उभयोपास्ये व्याख्याय अथेदानीम् 

। उभयापेक्षया द्विनीये सप्तमं च पदं व्याख्यातुं प्रञ्नः--अथ 
कस्मादुच्यते भीषणमिति । स होवाच भ्रज।पतिरियनुषभ्यो- 

त्तरम् । यस्माच्छब्दोप)दानात्स्वमष्श्नेयनुषङ्गः । यस्मात्स्रम- 

दिम्नाः यस्य मूलचसिंहव्यूहम्बरूपं साङ्गं रि ङ्गयुक्तं मौलि- 

प्रदेशे चान्द्रतेजोराियुक्तं सामाङ्गयजुढक्ष्मीमन्तव्याखूयातं 

भूभ्ुवःस्व्महरछोकचवुष्टयसंपिण्डिततेजोराशियुक्तम् अप्र- 
शृष्यतेजोमयं रूपं द्रः स्व देवास्तदङ्गदयुनिवासिनो वञयुर्- 

द्रादियाः साणि भूतानःमःनि भीलया भयेन परायन्ते 
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पलायनं कुर्वन्ति, स्वयं देवः यस्मात्कस्मादपि न बिभेति 

निरतिडायाभयगुणविश्िष्ट उपाखः । एवम् उक्तोपास्ये भी- 

षणपदं व्याख्याय तदेव पद् द्वितीये व्यूहे कृत्वा व्याचष्टे 

भीषेलयादि । भीषा भीत्या अस्मान्मूव्यूहात् वातः वायुः पवत 

चाति ! वातपदोपादानात् पञच्वमहाभूतव्यूहः उपडंक्षितः । 

भीषोदेति सूरयः इति सोमसुयैव्यहौ उपरश्चितौ । भीषास्माद्- 

भिश्च इल्या्नेयो व्यूहः । इन्द्रश्चति सवेन्यूहः । मत्युधवति 
पच्चम इति मृ्यु्यूह्ः । तत्र अस्याखरचि यद्यपि पच्चानां टयूहा- 

नाञुपादानम् , तथापि तदादिन्यायेन सर्व॑संकटनतया भियो 

दृ्छ॑नात् बातादिव्यादीनां स्वस्वरूपेण भयछदशचंनमुखेन सवेषां 

ब्रह्मादीनां संग्रहणात् भयामावरूपस्य नृसिंहस्य प्रवेशनन 

वा तत्तदूपधारणेन बा उभयरूपतेति, द्विरूपत्वमस्ति सर्वे-. 

षाम् । तत्र एकैकस्य देवस्य तत्तदूपधःरणेन उभयरूपं दरश- 

यन् भूतानां देवानां च स्वान्त मोवेन उभयरूपं प्रदशोयति । 
इत्युभयरूपेण सर्वं द्रात्रिशद्चूहं सगृह्णातीयग्रगिति तत्त्वा 

यैः । यस्मादेवञ्रुमयोपास्ये मीषणपदं व्याख्यातं तस्मादि- 

तयुपसंहरति-- तस्मादुच्यते भीषणमिति । एवञयुक्तोपाश्य 

प्रागुक्तपद् व्याख्याय अथेदानीस्ुभयपेक्षया तृतीयमष्टमं 

च पदुञुभयोपास्ये व्याख्यातुं देवप्रः-- अथ कस्मादुच्यते 
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भद्रमिति । स होवाच प्रजापतिरिव्यनुषज्योत्तरम् । यस्मा- 

स्पदोपादानात् सख्मदिभ्नयनुषङ्गः । खयं भद्रो भूत्वा भज- 

नीयो माङ्गलिक भूत्वा सर्वदा भद्रं माङ्गलिकं ददाति 
भद्रदावृखरूपं च मूत्छव्यूहे उपास्यमिति दशेयति । रोचनो 

दीप्नियुक्तंः । रोचमानः शिखाङ्गन रुचि दीपनं कुर्वन् , 

शानरप्रययान्तत्वात् । तदङ्गं द्वितीयतेजोरूपादङ्गाद धिकत- 

रतेजोरूपम् । अतश्च नानाभरणयुक्तमौलिगतं तेजः तद्- 

न्तगगतानां देवानां च स्वतेजसा अभिभवतीव्येवमुपास्यम् । 

अत एवोक्तमस्माभिः रिखाङ्गमन्त्रं व्याचक्चाणेः पपश्ा- 

गमङ्राख्च-- ‹ शिरा तेजः समुद्दिष्ट वषडित्यङ्गमुच्यते । 

` तत्तेजोऽस्य ततः प्रोक्ता शिखा मन्त्रेण मन्त्रिणः इति । 

निरति्ाथतेजोऽवयवः शिखेलयथ- › "यस्य ज्ञानमयी क्िखा ` 

इति श्रतेः । शोभनः स्वरूपेण, जोभमानः किखाङ्गतेजसा, 

अत एव कल्याणः माङ्गल्कमूखनरसिहव्यूहः । एवमुक्तो - 

पास्ये अष्टमं पदं व्याख्याय अथेदानीं तेनैव पदेन दाति. 

शदवचूहम् ऋचा व्याच्ष्े--भद्रं कर्णेभिरिति । इयमक् प्रा- 

रम्भे शान्तिपठे उ्याख्याता । तनूमिरेव एभिस्तनूमन्तरैरेव 
स्थिरैरद्खैरिति विशेष. । पच्वमाङ्गान्तमौवास्स्तुतिमन्त्राणा- 
मेव उभयोपाचये व्याख्यानं तस्मादित्युपसंहरति-- तस्मा- 



८० यिंहपूेतापनीयोषनिषद्धाप्य 

दुख्यते भद्रमिति । इति-शषब्दो व्याख्यातः । एवं दृतीयपादे 

तत्तत्पद्व्याख्यानेन साङ्गोपासनामभिधाय तथैव चतुथंपादो- 

पासनामभिघातुं तदायपदं मूलमन्त्रपेश्चया नवमं च पदम् 

उभयोपास्ये व्याख्यातुं देवप्रञ्नः-- अथ कस्मादुच्यते मृत्यु- 

मृत्युमिति । स होवाच प्रजापतिरिल्यनुषज्योत्तरम । यस्मात् 

स्वमहिग्नेयनुषङ्गः । स्वभक्तानां भज सेवायां स्वसेवका- 

नाम् अनन्यभावेन स्मरत एव उपासित एव मृत्युं साक्षात्का- 

भराप्नम् अपमृल्युं च अवान्तरप्राप्तं जातकमणि गणितश्चाख्- 

निर्णतिायुःपरिमाणात् तदन्तरा मूट्युः अपग्र्युः तं च अनन्य- 

भावेन उपासकानाम् अप्राथित्त एव मारयति विनाश्चयतीत्ये- 

वंरूपं कवचमङ्गमुपास्यम् । तस्य सामाङ्गमन्तरेण नृर्सिह- ` 

गायत्र्या वृर्सिहरूपण व्याख्यातत्वात् स्वान् तदुपासकान् 

म्बस्वरूपान्संपा्य शत्युमपरश्त्युं च मारय्तीय्थः, "यो वै 

चरसि देषो भगवान्यश्च जीवः इति मन्त्रवणौत् । इदं 

प्रागुक्तं पदं मूलनूर्खिहव्यूहयोषास्यपरतेन व्याख्याय अथे- 
दानीं तेनैव पदेन द्वशदरचृददम् ऋच! व्याचष्टे । यो 
्ात्रिशन्नर्सिहव्यूह आत्मदः आत्मानं ददातीवयात्मदाः 

स्वस्वरूपदाता सर्वेषां देवानां स्वरूपं दत्वा धार्यतीयर्थः । 
बर्दाः सामथध्यैदाता स्वोपासकानां स्दश्वरूपधारणे शक्कि 
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ददातीलथेः । यस्य प्र्िषं मूलयसिंहव्यूहस्य अङ्गचवुष्टय- 
परशिषं भ्रकर्षेण शिष्यत इति प्रशिषं प्रोवैरितं द्वात्रिशदनहं 
विश्वे देवाः सवे देवा. उपासते उपास्ति कुवैन्तीय्थैः । 

यस्य च्छायागृतम् , छयेति गृहनाम, छयैवागरृतं छाया- 

मृतं महाचक्रम् › बदन्तभोवादस्य व्यूहस्य ; यो व्यूहो गत्यु- 

मृस्युः गरत्योरपि मृत्युः, ‹ ृत्युयेस्योपसेचनम् ` इति श्रतेः । 

कं प्रजापतिं न्रह्मणो व्यूहम् ;› तदादिन्यायेन वद्धकमकत्वात् 

स्वै संगृहाति ; देवम् , ‹ देवो दानाद्भा द्योतनाद्भा दीपनाद्वा ' 

इति यास्कवचनात् । हविषा हविष््रदृनेन होमेन नैवेयेन वा 

 अचेनेन । अत एव वक्ष्यति मदाचक्रमकरणे--" अनुष्टुभा 

हेमं कुयात् अनुष्टुभा अचेनम् ̀  इति । विधेम परिचरेम । य- 

द्वा “ विधतिदानकमे * इति यास्कवचनात् ब्ाह्मव्यृहप्रश्चति- 

व्यूहाय हविदंद्मः--इति विभक्तिव्यययः क-शब्दे देव-शब्दे 
च । तस्मिन्पक्षे बिधिः परिचरणकर्मेति तच्त्वाथैः । एवं प्रा 

गुक्तोपास्ये सल्युमत्युपदं व्याख्यातं तस्मादिल्युपसंहरति- 

तस्मादुच्यते मृत्युमृत्युमिति । एवं प्रागुक्तपदं प्रागु 

क्तोपास्ये व्याख्याय अथदानीय्युभयापेक्षया द्वितीयं दञ्चमं च 

पदं व्याख्यातुं देवप्रभः-- अथ कस्मादुच्यते नमामीति । 

स होवाच प्रजापतिरिलयनुषञ्योत्तरम् । यस्मात् स्वम- 

8. ए. धा. 6 
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दिभ्नेयनुषङ्गः । नमामीत्यस्या आख्यातपदत्वात् अस्मद 

प्रययार्थं विहाय प्रकृलर्थं व्याचष्टे । तथा च अस्य प्राक्त 

नसवैपदाथसंबन्धिनः सव॑त्रानुषङ्गः । यस्माच्छब्दोपादानात् 

स्वमद्िम्नेयनुषङ्गः प्रकृयर्थेन .। यस्मात् यं सर्वे देवाः प्रा- 

गुक्तविशेषणं मूख सिह्यूहं सर्वे प्रथिन्यन्तरिक्षत्रक्रोक- 

निवासिनः महाचक्रोपासकाश्च नमन्ति नमस्ुवेन्ति- इति. 

सवैनमस्कायेगुणविशिष्टः उपास्यः इति दशयति । तथा च 

दिविधोपासकानां देवानामधिकारिविशेषणमाईह-- सुुश्षवो 

ब्रह्मवादिनश्च इति, अब्रह्मवादिन इति अन्यथा द्वैविभ्यासं- 

भवात् । यद्वा जुसुक्चवो बद्यवादिनो सुक्ताश्च रीखया .विमरहं 

परिगृह्य नमन्तीलयनुषङ्गः । एतदुक्तं भवति--्रह्मलोके "स 

ज्रद्या सशिवः स हरिः" इत्यादिमन्त्रवर्णोपात्तसामाङ्गनुसि- 

इगायच्या ज्याख्यातनरसिहव्यूहः चतुथकवचाङ्गाश्रयत्वेनो- 

पास्यः । तच्च कववं सवौनेतानुपास्यान्संगरृह्वातीयङ्गचतु- 

छरयान्तमैतानन्यांश्च । अत एवोक्तमस्माभिः कवचाङ्गमन्ता- 

थं व्याचक्षाणेः प्रपच्चसरे-- ‹ कवचग्रह॒ इत्यस्माद्धातोः 

कवचसंभवः । हं तेजस्तजसा तेन गृह्यते कवचं ततः ' 

इति । एवं प्रकृय्थसदहितेन च पदार्थं प्रतिपाद्य साधा- 

रणरूपरूपं सवेनमस्कार्यत्वगुणमभिधाय अथेदानीं सा- 
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मादिमन्रसाधारणत्वेन पुनः प्रकृयथम् ऋचा व्याचष्-- 

प्र नूनमिति । उक्थ्यं प्रशस्तं ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणः साका- 

रस्य -निराकारस्य च पतिः उपदेशद्वारा पाता पारूयिता । 

नून निधितं मन्तरं सामराजं स्तुहीत्यादि य आत्मवा 

इत्यन्तं दवा्रिशद्रचृहप्रतिपादकं॒मन्त्रजातम् । यस्मिन्प्रा- 

गुक्ते मन्त्रे इन्द्रो मित्रो बरणोऽयैमा देवा ओकांसि गृहा- 

ण्युपासनाय चक्रिरे कृतवन्त इत्यथैः । अनेनैतदशंयति-- 

यथा देवे उपास्ये गुरौ च भक्तिः तथा मन्त्रेऽपीति । तदु- 

्तम्--“ गुरौ देवे च मन्त्रे च सदशी भक्तिरिष्यते ' इति । 

तत्र॒ च मन्त्रस्य नमस्कायंत्वश्रवणात् । एवं नमामी- 

येतदाख्यातपदमुक्तोपास्ये व्याख्यातं तस्मादिल्युपसंहरति-- 

तस्मादुच्यते नमामीति । एवं नमामीति पदं प्रछृत्यथे- 

संबन्धिस्वेन व्याख्याय अथेदानीमहमिति कठपदं सवे- 

साधारण्येन व्याख्यालुं देवप्रमः-- अथ कमस्मादुच्यतेऽहमि- 

ति । तत्र आख्यातोत्तमपुरषभ्रयोगाद्थीदेव अहमिति प्राप 

पुनः प्रयोगः स च कस्मादिति चोद्याभिप्रायेण । स होवाच 

प्रजापतिरिलयनुषञ्योत्तरम् । पच्वाङ्गोपासनाकचफटं निर्दि- 

इयते तादास्म्यङक्षणम् । न च मुसुक्षोरेतदनिष्टमिति वाच्यम् , 

चैश्र्ये सत्ति एतत्फलावाप्रेः । य इह स्थातुमपेक्षते तस्य 
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तादात्म्यलक्षणं सर्वेश्वय ददाति देहान्ते देवः परं ब्रह्म 

तारकमिति श्रुतेः फटपदमिदं न तु उपासकपदम् । तच्च 

परथक्सामाभिव्यक्तं मन्त्रेण व्याचद्टे। तच्च सर्व॑पदेष्वनुष- 

ज्यमानं सवेपदजातं सामाभिव्यक्तमेव व्याख्यातमिति नियमं 

दीयति । तथा च प्रागुक्ता सर्बोपासना सामपूरविकैवेति । 

ततश्च प्रागुक्तायाञुपासनायाम् उपास्योपासकभावेन प्रवृत्तः 

उपासकः उपासनातः ज्ुद्धान्तःकरणः प्रयगात्मकतयैव उ- 

पास्यं साक्षात्कृ आह् अनेन साभ्ना अन्येषामुपासन- 

फलं दशयेतुम्-- अहमस्मि प्रागुक्तमुषास्यम अहं भवामि 

प्रथमजाः पुरश्चरणोपासनायाः प्रथमोत्पन्नः । कतस्य सलय- 

मूतौमूतैस्य जगतः पूर्वं स्यां देवेभ्यो अगतस्य क्षीरस्य ना. 

भायि नाभ्यांयो मा ददति स्वीकरोति धारयतिवा, स 

इदेव इत्थमेव मा माम् अवा रक्षितवान् । तथा च अन्न- 

स्तावकेन मन्त्रेण सामाभिव्यक्तेन फटनिर्देशं कुन भीरो- 

दा्णैवसंबन्धिनीयमुपासनेति द्चंयति । अहमन्नं क्रीरम उ- 

पास्याधारम् अहमेव भवामि । अन्नमदन्वा योऽत्ति, तमन्नम- 

दन्तं देवनब्राह्मणेभ्यो अन्नमदातारम अहमद अहं भक्षयामि । 

यद्वा अन्नमदन्तम् अन्नादनकतरं जीव मावापन्नं पच्वाङ्गोपा- 

सनात. अद्धि भक्षयामि संसाररूपं विना्चयामीलयथंः । यत 
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एम् , अतोऽहं विश्वं सर्वं सुवनम् अभ्यभवाम् अभिभवामि 

सुवन ्योतीः सूयैल्योतिरिव । यद्वा सुवणोकारस्योपास्यस्य 

ज्योतिः प्रकाञ्चः अहमेव भवामीति फलनिदेशः। इदं च फल- 

मनुषङ्गात् प्रतिपदं प्रतिपादं च अनुसंधेयम् । असकृत्साकारा- 

खण्डवाक्यार्थोपदेशे हि दार्यं स्यात्- तत्त्वमसीति नवकृत्व 

उपदेशवत्। एवं साकारनिष्ठस्य यद्न्तःकरणं शुद्धं ततोऽपि 

इदमेव फर व्याख्यातम् । अत एव नोत्तरोपसंहारः प्राक्त- 

नवन् तस्मादुच्यत इति, उपासनाभ्यासादद्वैतापत्तेः ; ° यत्र 

स्वस्य स्वैमात्मैवाभूत्तत्केन कं पशयेत्' इति श्रुतेः । पएत- 
त्सव सामाङ्गप्रणवेन हृदयमन्बव्याख्यानावसरे स्पष्टीक्रि- 

यते ¡| य उपासकः एवं प्रागुक्तमुपास्यम् अह्रहोपास- 

. नया अधिकारतरतमभावाद्वा उपास्योपासकभावेन वा वेद 

उपास्ते । इतिशब्द; प्रारुक्तसफ़लोपासनसमा्पनि ददोयति । 

उपनिषदिति उपनिषच्छब्दो व्याख्यावः । इदं च सामा- 

धीतं नेवेये विनियुक्तं तश्च अनुष्टुभं द्रष्टव्यम् । नतु 

षट्स्वरं साङ्गं वा, यतः प्रथमोपनिषदि यच्छब्दस्य वृतीय- 

व्याख्यानावसरे तथैव व्याख्यातस्वात् । अनुष्टुभं च अनु- 

षटुप्स्वराभ्यां गेयम् । तो च प्रथमोत्तमौ, तथा च अनुष्टुभा 
भूतोत्पत्तिव्याख्यानावसरे साश्षित्वेनोद्धावितायाम् ऋचि ' त- 
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खषा भवति ' इत्यत्र ‹ अनुषटुप्रथमा भवति अनुष्टुबुत्तमा भव- 
ति” इति प्रथमोत्तमयोः स्वरयोः अनुदष्ु्डाब्दे न व्याख्यातत्वात् ; 

° वाग्वा अवुदष्ुष् इति गीतिमात्रेऽपि वाक्डाञ्दस्य प्रयुक्तत्वात् › 

शेषा वाग्वनस्पतिषु वदति या दुन्दुभौ य। ऋरणवे या बीणा- 
याम् ' इति श्रुतेः । वाचैव प्रयन्ति गीत्यैव प्रयन्ति भ्रथमस््ररेण 
गायन्ति वाचैवोद्यन्ति गीत्येवोत्तमस्वरेण गायन्दक्षराणी- 

थैः । परमा बा एषा छन्दसां यद्नुषटुबिखनुष्प्छन्द् इति । 

ततश्च अस्मिन्प्रकरणे अनुष्टुपक्ञब्देन त्रयोऽथां उच्यन्ते-- 
कचिस्रथमोत्तमौ स्वरौ कचिद्रीतिः कचिच्छन्द् इति यथा- 

योग्यतया ब्राह्या इयनुष्टुप्लामोद्धार इति रहस्यमिति ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवस्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्ीमच्छकरभगवतः कृतौ 

नरसिंहपूवैतापनीयोपनिषद्धाष्ये 

द्वितीयोपनिषद्धाभ्यं सं पूणम् ॥ 

च 



~ 

५ (0 
६१-६ पनिषद्धाष्यम् 





तृतीयो पनिषत् ॥ 

वं द्ितीयोपनिषदि साङ्गं सफला- 

मुपासनामभिधाय अथेदानीं तस्याः 

जक्तिबीजनिणेयपुवैकत्वात् तन्निणै- 

यार्थ वृतीयोपनिषदारभ्यते प्रभत्त- 

राख्यायिकया । नन्वेवं तर्हिं इयं 
"पूवमेव आरन्धव्या, एतत्पू्वकत्वास्रारुक्ताया उपासनायाः । 
सल्यम । शक्तिबीजद्यस्य संपुर्टाकरणेन विवक्षितत्वात् अ- 
थातपराक््रापरस्या्थस्य पश्चात्संकीतैने संपुरीकरणं स्यात् ; अ- 
न्यथा अथानुसारेण संकीर्तने पूर्वमेव द्वयं स्यात् , नोपरिष्टा- 
त्--इति संपुटीकरणासंभवादिति पाठत उपाखनाया र्ध्व 
संबन्धः शक्तिबीजस्य, अथाँख्येन प्रमाणेन प्राक्संबन्धः । 
न हि अनवधृतश्ञक्तिकस्य उपासनस्य उपास्याकारावधृतिः 

९. तथा हि कथमम्यायमाकार इति पयेनुयुक्ते, खवसामथ्यादिति 
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वाच्यम् । ततश्च सामर्थ्यावधारणपूवैकभेव उपास्याकाराव- 

धारणभिति अ्थौल्राकंसंबन्धः, प्राटश्च अनन्तरमिति--कथं 

नु संपुटीकरणं स्यादिति प्रजापतेषय्दयस्न । किंच उपासना- 
क 1 नन्तरं पठितापि इयञुपनिषत् शक्तिबीजनिणयात्मिका तत्र 

तत्र पद्पादसाङ्गोपासनावतरणे ! यस्मास्स्वमदहिन्ना ` "यः 

स्वनदिभ्ना ` इति वीप्साज्ञव्देन च अपकृष्टा सती पूर्वै संबन्धं 
रूभते- महोपनिषदपकषेणवत् । अतश्च आरम्भणीयेति 

सिद्धम् । । । | 

देवा ह वै प्रजापतिमवरुवन्नानुष्टु भस्य 
मन्त्रराजस्य नारसिंहस्य शक्ति बीजं 

च नो ब्रूहि भगव इति स होवाच परजा- 

पतिमौया वा एषा नारसिंही सवैमिदं 

खजति सयैमिदं रक्षति सवैमिदं संह 
रति तस्मान्मायामेनां शक्ति विद्याय 

एतां माथां शक्ति वेद् मं पाप्मानं त- 

रति स संसारं तरति स मत्युं तराति 
सोऽखतत्वं च गच्छति महनीं चियमश्चु- 

ते मीमांसन्ते ह्मवादिनो हस्वा वा दी- 



ठृतीयोपनिषत् । 

चवा प्लुता वेति । यदि हस्बा भवति 
स्व पाप्मानं दहत्यमृतत्वं च गच्छति 

यदि दीधी भवति महतीं भ्रियमाप्लुया- 
दश्लत्वं च गच्छति यदि श्रुता भवति 

ज्ञानवान्भवल्यमृतत्वं च गच्छति तदेत- 

इषिणोक्तं निदद्नम्-- सई पाहि थय 

ऋजीषी तरलः जिं लक्ष्मीमौपलाम- 

म्बिकां गां षष्टीं च यामिन्द्रसेनेत्युत 

आह्स्तां विद्यां ब्रह्मयोनि सरूपां तामि 

हायुषे छरणं प्रपये । सर्वेषां वा एतद्भू- 

तानामाकाङाः परायणं सवौणिह वा 
इमानि भूतान्याकाङादेव जायन्ते । 

आकाक्चादेव जातानि जीवन्त्याकारा प्र 

यन्लयभिसंविहास्ति तस्मादाकाशं बीजं 

विद्यात्तदेतदषिणोक्त निदकनम्-- ह ६ 
सः छुविषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्- 

तिथिदुरोणसत् । चषद्वरसदतसब्योमस- 

९१ 
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दञ्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत 

बृहत् । य एवं वेदेति महोपनिषत् ॥ १॥ 

इति ठतीयोपनिषत् ॥ 

देवा ह वै इलयादि स होवाच प्रजापतिरिलयन्तं स्पष्टा 

थेम् । मायाविपुरुषाधीना मयेत्युच्यते । लोके हि माया 
प्रसारकमायाव्यधीना दृष्टा । वै प्रसिद्धम् । एषा नारसिंही 

गृसिहाधीना । यस्मादियं बसिहाकारब्रह्याधीना सती सवे- 

मिदं सजतीव्यादि संहर तीत्यन्तं स्पष्टाथेम् । जगन्म 

स्थितिख्यकारणत्वम् एतद्धीनम् , शुद्धस्य ब्रह्मणोऽकारण- 

त्वान् । यस्मादेवं तस्मान्मायामेतां चाक्त विद्यात् नृसिहा- 

धीनाञुपासीत । य एतां मायां शक्ते वेद उपास्ते । तदु-' 
पासनाफलमाह--स पाप्मानमियादयश्चुत इयन्तं सपश्ठथम्। 
मीमांसन्ते विचारयन्ति बह्मवादिनः-- हृस्वा वा दीघा 
वा प्ठुता वा इति । सामान्तभौवाल्प्लुतेवेति प्रापे इस्वदी- 
धेयोः फलविशेषसंबन्धाथमियं मीमांसा ; तामाह । यदि 
इस्नेलयादि गच्छतीययन्तं स्पष्ठर्थम् । इस्वदीषष्ठुतसंबन्धः 
सव्य जनस स्वरस्य, उत साकाराख्यं “व्य खनं विहाय 
स्वरस्य संबन्ध इति सदेहः । एतस्मिन्संदेहे निणेयाय एतद्ध- 
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ह्यमाणं निदर्ननसुदाहरणम् ऋषिणोक्त समिति । साकार- 

ठ्य जनात् प्रथक्घरणं सबिन्दुकस्य स्वरस्य । अतः स बिन्दुके स्वरे 

इस्वादिसंबन्धो मायाबुद्धथोपासनं च । सदभिति समासः 

सकारश्च ई च सम । तस्याः संबोधने इईभिति निपात. 

त्वाददोषः । हे सई सबिन्दुकस्लर त्वदालम्बनेन एता. 

वक्ष्यमाणाः शक्तीः उपासिताः पाहि रश्च । यद्वा स इति 

व्यस्तं॒यत्तदोर्नियसंबन्धः । य ऋजीषी ऋजुभवेच्छ्ुः 

तरुत्रः तरणश्चीक.; स ई शक्तिं सबिन्दुकं स्वरं श्रियादि- 

बुच्योपासितं पाः पाहितवान् । पा पालने । पालकाधीन- 

` स्वात्पालनीयशक्तेः । हीति निश्चितम । सचिन्दुकस्वरार- 

` स्बनव्वेनोपास्याः तव उ्यूहसंबन्धिनीः शक्तीराह-- श्रियं 
विष्णुक्चक्ति पाः पाठितवान् । यद्वा पाहि । एवमुत्तरत्रापि 

द्विधा संबन्धः । लक्ष्मीं नृसिहशक्तिम् , ओौपलरामम्बिकां 

गौरी महे्रशक्तिम्, गां सरस्वतीं ब्रह्मशक्तिम् , षष्ठीं च 

 म्कन्दश्चक्तिम् , यामिन्द्रसेनेयाहुः ताभिन्द्रशक्तिभिन्द्राणीम , 

वि्याम् इ्चरशक्तिम् , ब्रह्मयोनिं ब्रह्मावाप्यै कारणमूतां सरूपां 

साकारं तां तां शक्तिम् इह सबिन्दुके स्वरे आयुषे उपा- 

सनानुक्कूखायुरभिवधेनाय शरणं प्रविशामि । एवं शक्यश्चर- 

निर्णयं तदाश्रितां सप्रविधन्ञक्त्युपासनां दीर्घादिमात्रोपास- 
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नां सफडामभिधाय अथेदानीं बीजाक्षरनिणेयं तदाश्रितं 

सफलां च उपासनाम् अभिधातुं तन्निणेयमाह-- सर्वेषां 

वा इद्याद्यभिसंविश्चन्तीयन्तं स्पष्टाथेम् । आकाशशब्दो 

हकारं वक्ति । सवोगमज्ञाञ्प्रसिद्धे. आगमरूपोपानिषत्प्रसि- 

दश्च । यस्मादेवं तस्मादाकाशकाब्दवाच्यं हकारं बीजं वि- 

दात् । बीजं निदानं मूखकारणं तद्रद्धोपासीत तद्वाचकं 

वा निपातखूपेण । स च अयं बाच्यवाचकसंबन्धो रोके- 

ऽप्रसिद्ध इति मन्ब्ागमजाज्चैकगम्यम् । एवं शक््यक्षरमपि 

शक्तिवाचकत्वाच्छक्तिः तद्रुद्धथोपास्यत्वाद्रा । शक्रितबीजयो- 

स्दरुदधथोपास्यत्व तद्भाचकत्वादेवेति रहस्यम् । यथा प्रणवा- 

क्षरं ्ह्मवाचकत्वाद्रह्यवुद्धयोपास्यमभूत तद्रच्छक्तिबीजम् ; 

तच्च सस्वरं व्यज्लनमात्रं वेति संदहः, तद्रयावरय्थमाह-- 

तदेतत् ऋृषिणोकतं निदशनम् । तच्चोक्ताथेम्। हंसः परमात्मा । 

दं मूख्कारणं सद्ुहत् । यद्वा सकरेण संबद्धमजपागायव्वी- 

खूपेण वतमानं नासिकापुटाभ्यां निःसृतं ब्राद्यणखीश्द्राय- 

धिकारतया वतमानं संकल्पादेव फर्दं परमात्मवाचकं स 

इति । हंसः परमात्मा वक्ष्यमाणं सव॑मभूदिति वाक्यशेषः । 

शुचौ बुद्धौ सीदतीति शुचिषन् । हंस एव वसु: देवः । स 

एवान्तरिक्षे सीदतीलयन्तरिक्षसन् । बृहत् बरंहणत्वादन्तरिक्षा- 
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भितो देवः स एव होता । वेदिषत् वेद्यां सीदतीति वेदिषत्। 

स एवातिथिः दुरोणसत् दुरोण इति गृहनाम दुव 

भवन्ति दुस्तणेः तस्मिन्सीदतीति दुरोणसत् । स एव नरि 
जीवे सीदतीति नृषत्, *य॒ आत्मनि तिष्ठन् ' इति श्रुतेः । 

वरसत्् वरे वरिष्ठे स्थने सीदतीति वरसन् । स एव ऋतेन 

सव्येन सीदतीति ऋतसन्। स एव व्योज्रि हृदयाकाञे उप- 

रुभ्यतया सीदतीति व्याोमसत् । अन्जा अप्सु क्षीरोदार्णव 

उपास्यतया जात इय्जाः । गोषु वा उपास्यतया भरतिपाद्यत्व- 

न जात इति गोजाः । “ ऋतं सव्यम् ` इति मन्त्रवर्णादुपा- 

स्यतया जात इत्ति ऋतजा: । अद्रौ मेवे जात इत्यद्विजाः । 

छन्दसि जनिरय सुबन्तप्रयोगे सकारान्तो दष्ट इति सोपपदो 

विसर्गान्तो दीर्श्च सुतेजाः इतिवत्। एवं परमात्मैव बृहन्म- 

हानिति । ऋतं सवयं ज्ञेयमिति शेषः । य उपासकः एवं पर- 

मात्मतत्तवं बीजान्षरवाच्यं तदुद्धया च उपास्यं वेद जानाति। 

इति-शब्दः शक्तिबीजनिणेयसमात्निं योतयति । यद्वा इति 

इत्यवे निपातानामनेका्थत्वात् इत्येवं महोपनिषत् इति 

महापनिषदि पठितानां मन्त्लाणाम् एव-शब्दात् एतदेव 

शक्रितिवीजं संबध्नाति । ततश्च मृरमन्न षष्ठपदे च्यक्षरे 
नकारं सकारं विहाय शिष्टमक्षरद्य यथापठितं शक्तिबीजं 
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द्रष्टव्यं सामथ्योत् । परमात्मवाचकमाथवैणचि द्वितीयं 
9 ५ ५ (~ भ ५ [9९ $ न 

हंखचि प्रथमं यत्पितं तदिस्येवं स्तुतिमन्त्रषु सर्वेषु चतुर्थ- 

पादे न्रकारे सकारं विहाय यच्छछिष्टमक्षरद्यं यथापरितं 

तच्छक््तिबीजमिति तत्त्वं रहस्यं च इति शकितिबीजाक्षर- 

निणेयः ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य 

भी गोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

नृसिहप्दंतापनीयोपनिषद्धाप्ये 

तृतीयोपनिषद्ाभ्यं संपूणेम् ॥ 



8. ८. भ्ल. 7 - 
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४ क त अथेदानीं 

( तदङ्कहद् यादेमन्त्रव्याख्यानाय यथा- 

संख्यं सामाङ्गमूलमन्त्राङ्गमन्त्रोपनि- 

षत् प्रोत्तररूपाख्यायिकया चतुर्थी 

आरभ्यते । ननु यदि मूखमन्तराङ्ग- 

मन्त्रव्याख्यानाय उपनिषदियं प्रस्तुता, तर्हिं तदङ्गव्याख्या- 

वसरे अस्याः प्रस्तावः स्यान् ; न त्विदानीं प्रस्तावो युक्तः । 

करि च मूकमन्त्रपदव्याख्यानावसरे तदुपासनायाः कत्छाया 

एव उक्तत्वात् अन्त तत्फटस्य च उक्तत्वात् किमपरमव- 

शिष्टम् , यदृर्थमियमुपनिषदारभ्यते-- अन्रोच्यते । सद्यम् । 

तदङ्गव्याख्यानावसरे पच्माङ्गन्यासे च  प्रयक्षरमुभयत 
ओकारो भवति ' इति वचनात् मूरखमन्वाक्षराणां यथापठि- 

तानां व्यलयासे कते मूरमन्त्रतत्पदापरिज्ञाने प्राप्रे तत्प- 

रिज्ञानस्वैवान्तरङ्गत्वात तद्य प्रदोद्धार. प्रस्तुतः; तदन- 
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न्तरं तदथज्ञान प्रस्तुत सकरतिबीजनिणयः प्रस्तुतः ; इयेवं 

पच्चमाङ्घन्यासपदोद्धारतदथेश्चक्तिबीजनिणंयानाम अन्योन्यं 

बद्धक्रमकस्वादन्तरङ्गत्वाञ्च तदन्तरारे प्रवेशो अस्य अयुक्त 

इति इयमुपनिषन् शक्ितिबीजनिणेयानन्तरं पठिता । यथा 

गुरुमत अधिकारखक्षणं मध्य एव पठितम् , तथा इय- 

मुपनिषन॒ `उपरिष्टान्महाचक्रोपासनाफङरूकथनयोवंद्धक्रमक- 

त्वात् तदन्तराले प्रवेशामलभमाना मध्यस्थैव शोभते । करि च 

सामाङ्गप्रणवेन राक्तिबीजाक्षरमिभरितेन हृदयाङ्गमन्त्रो व्या- 

ख्येय इति न तदङ्गन्यासावसरे अस्याः प्रवेशो युक्तः; 

तदानी जकितवीजाक्षरस्याग्रस्तुतत्वनाञ्ञक्यत्वान्मिश्रणम्य । 

तस्माच्छक्तिवीजनिणयानन्तरम् अस्या आरम्भो युक्तः । 

यदुक्तं कृत्लबिदयाभिधानात्किमवञिष्टमिति, तन्न । अत्रय 

मेवानागतविक्षणन्यायेन व्याख्यातृभिरेव तवोपसंहतम , न 

तु तन्नं श्ब्दोपान्तमिति। यदुक्तमन्ते फरख च उनक्तत्वात्कि 

शिष्टमिति, तद्क्तमेव प्राक्तनन्यायेन, कत्खत्वाद्धिधायाः । 

तस्मात्सुक्तं शक्तिबीजनिणेयानन्तरमस्या आरम्भः शोभत 

इति ॥ । 

देवा ह॒वै प्रजापतिमन्रुवन्नाल्ुभस्य' 

मन्त्रराजस्य नारसिदस्याङ्गमन्त्रान्नो बर् 
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दि भगव इति । स॒ होवाच परजापतिः 
भणवं सावित्रीं यञ्जेष्ष्मी सिंहगाय- 

च्रीमिव्यङ्ञानि जानीयायो जानीते सो 

ऽग्नत्वं च गच्छनि । ओमिव्येतदक्षर- 

भिदं सच तस्योपव्याख्यानं भूतं मव- 

दविष्यदिति सवेमोकार एव यचान्यच्ि- 
कालानीतं नदच्योकार एव मय दनद 
हयायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पा- 

ल्लञागरितस्थानो बटिःपज्ञः सक्षाङ्् एको- 

, नचिानिञुखः स्थूलसुगवेश्वानरः प्रथमः 

पाद्; स्वम्स्थानोऽन्तःप्रज्ञः साङ्ग एको- 

नाविंरातिसुखः प्रविविक्तसुक्तेजसो डि- 

तीयः पादो यन्न सरक्षो न कचन काम 

कामयते न कंचन खभ्रं पटयति नत्सुषुसं 

सुषुप्षस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवान- 

न्दमथो द्यानन्दसुक्चतोसुग्वः प्राज्ञस्त्- 

` तीयः पाद एष सर्वेश्वर एष सवंज्ञ एषो- 
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ऽन्तर्यीम्येष योनिः सवस्य प्रमवाप्ययौ 

हि भूतानां न बहिःप्रज्ञं नान्तःप्रज्ञं नो- 

भयतःघज्ञ न प्रज्ञं नाप्रज्ञे न प्रज्ञानघनमद- 

छरमच्यवहायेमग्राद्यमलक्षणमलिङ्गमचि- 

न्लयमन्यपदेदयमकात्मप्रयय सारं प्रपश्चो- 

पद्ामं शिवमक्रेतं चतुथं मन्यन्ते स 
आत्मा स विज्ञेयः । १ ॥ 

देवा ह वा इलयादि नारासिहस्य इयन्तं स्पष्टाथम । अङ्गम- 

न्त्रान्नो ब्रहि भगव इति । वेद् रुकारादश्चान्तो भगवच्छब्द् 

इति संबोधनं भगव इति । अङ्खेषु हृदयाद्यङ्गषु उ्याख्येयेषु 

तव्याख्यानमन्त्राः अङ्खमन्त्राः, यद्वा अङ्गानि च मन्त्राश्च अ- 

मन्त्राः इत्युभयथापि समास उक्तः, कं तु उमयथाप्यषां 

मूकमन्ताङ्गमन्त्रसंबन्धः संख्यातः स्थानाच्च सामथ्याच 

प्रतीत नून न निवारयितुं शक्यते । स होवाच प्रजपति- 

रिसयादि गच्छतीयन्तमुक्तार्थम् । येनैव क्रमेणाङ्गानामुदेशः 

कृतः, तेनैष करमेण तन्याख्यामाद-- ओभित्येतदक्षरमिति । 

कथं पुनरोकारनिर्णयः साकारात्मतत्तव्रतिपच्युपायत्वं प्रति- 

पद्यत इति । उच्यते-- “ ओभित्येतदारूम्बनम् ̀  ° एतदव 
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सत्यकाम परं चापरं च यदाकारः ' ‹ ओभित्यात्मानं युशीत ` 

“ ओभिति ब्रह्म ' " ओकार एवेदं सवेम्' इत्यादिश्रुतिभ्यो 

रञ्ज्वादिरिव सपोदिविकस्पस्य अद्रयात्मा परमाथैः सन् 

प्राणादिविकस्पास्पदो यथा, तथा सर्वो वाक्प्रपच्चः प्राणा- 

ात्मविषयः ओंकार एव । स च आनुष्टुवङ्गं सततवात्मस्व- 

रूपमेव, तदभिधायकत्वात् । ओंकारविकारशब्दाभिधेयग्च 

सवैः प्राणादिः आत्मविकल्पः अभिधानन्यतिरेकेण नास्ति, 

° वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् ` ‹ तस्येदं वाचा तन्या 

नामभिदामभिः सर्वं सितम् ̀  ' सर्व हीदं नामनि ` इत्यादि- 

श्रुतिभ्यः । अत आह-- ओमित्येतदक्षरमिदं सरवैभिति । 
थदिदमथेजातम् अभिधानाभिघरेयभूतं तद्ाभिधानाव्यतिर - 

कान् अभिधानभेद्स्य ओंकाराव्यतिरेकात् ओंकार एव इदं 

सवम् । परं च ब्रह्म अभिधानाभिधेयो पायपूवैकमवगम्यत इति 

ओंकार एव । तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्याक्षरस्य ओमि- 

से्तस्य उपव्याख्यानं त्रह्मप्रतिषत्युपायत्वात् बद्यसमीप- 

तया विस्पष्टम् आख्यानं प्रकटकथनम् उपन्याख्यानं प्रस्तुतं 

जानीयादिति शेषः । न त्वनुषङ्गः, ‹ उ्यवायान्नानुषल्यते ' 

इति न्यायात् । भूतं भवद्भविष्यदिति काङत्रयपरिच्छे्ं 

यत् › तत् ओंकार. एव, उक्तन्यायतः । यञ्चान्यन् च्रिकाडा- 
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तीतं कार्याधिगम्यं कालत्रयापरिच्छेद्यम् अव्याङ्रतादि तद्- 

प्योकार एव-- इति अभिधानाभिधेययोरेकत्वे अभिधान- 

प्राधान्यन निर्देशः कृतः ओभित्येतदक्षरमिदं सवेमियादि । 

सभिधानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनरभिधेयप्राघान्येन , निर्देशः 

अभिधानाभिधययोरेकत्वप्रतिपन्त्यथम् । इतरथा हि अभि- 

धानतन््ला अभिधेयगप्रतिपत्तिः इति अभिधेयस्याभिधानत्वं 

गौणमिवयाराङ्का स्यान् । एकत्वप्रतिपत्तेध प्रयोजनमभि- 

धानाभिधेययोः एकेनैव प्रयनेन प्रविलापयन् तद्विलक्षणं 

ब्रह्म प्रतिपद्यते इति । तथा च वक्ष्यति-- पादा मात्रा 

मात्राश्च पादा इति । तदाह । सर्वं हि एतद्भद्य, सर्व 

यदुक्तमोकारमाल्म एतद्भह्म । तच्च ब्रह्म परोक्षाभिदहितं 

भ्रयक्षतो विजञेषेण निर्दिशति-- अयमात्मा ब्रह्मेति । 

अयमिति चतुष्पात्वेन प्रविभज्यमानं प्रयगात्मानं प्रय- 

क्षतया अभिनयेन निदिशति-- सोऽयमात्मेति । सोऽय- 

मात्मा ओकाराभिधेयः परापरत्वेन व्यवस्थितः चतुष्पात् 
काषोपणवत् । न गोरिव चतुष्पात् । त्रयाणां विश्वादीनां 
पूवेपूवेप्रविरापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करणसाधनः 
पादशब्दः ; तुरीयस्य तु पद्यत इति क्मेसाधनः पाद्- 

शब्दः । कथं चतुष्पादिलयच्न, आह-- जागरितं स्थान- 
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मस्येति जागरितस्थानः । बहिःप्रज्ञः खात्मव्यतिरिक्ते वि- 

षये प्रज्ञा यस्य मः बहिःप्रज्ञः, वहिर्विषये यम्य प्रज्ञा वि- 

याता अवभासत इलर्थः । तथा मप्राङ्गः सप्रङक्तयः 

अङ्गे हृदयाख्ये यस्य स तथोक्तः, विष्णुकञक्तीनां विष्णुव- 

्षःस्थलाश्रयत्वप्रसिद्धेः । ‹ विष्णोवेश्चःस्थलाश्चया ` इति स्मरतेः, 

 विष्णोवेक्ष ःस्थङे स्थिताम ` इति च, ‹ करद्यसधभ्रविकासि- 

पड्कजां वक्षःम्थरेन भ्रियमुद्रहन्विभु.' इति च । तथा 

एकोनरविंशतिमुखो मूलमन्त्रापक्षया एकोनविंङतितममक्षरं 

बीजं मुखं यस्य मूखनृमिहव्यहस्य स तथोक्तः । तख 

नाभेरू््वं मूर्धतः प्राक् हृद्याख्यम् अङ्गम् , अत उपास्योपा- 

सकयेरिक्ये मेदे वा हृदयाङ्कन्यासादिकमविरुद्धम । न- 

-न्वेवं सपरान्यज्खानि मूर्धैव सुतेजा इत्येवमादीनि यस्य स 

तथोक्तः । तथा एकोनर्विंशतिञुखानि अस्य बुद्धीन्द्रिय 

कर्मेन्द्रियाणि वायवश्च प्राणादयः पच्च मनो बुद्धिरहंकार- 

श्ित्तमिति मुखानीव तानि उपरून्धिद्वारत्वादित्येवं यथा- 

संख्यं विराड्दिरण्यगभपरत्वेन वाक्यद्वयं माण्डूक्योपनि- 

घत्प्रणवविद्यायां व्याख्यातम् , तथा अत्रापि कस्मान्न व्या 

ख्यायते ? उच्यत-- अच्र अस्य अपर विद्याप्रकरणाश्चितत्वात् 

भ्रणवविद्यायां तथाङ्खत्वेन च विनियोगान प्रणवं तत्साम्नोऽङ्गं 
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जानीयादिति तथा शकरितिबीजनिणैयानन्तरम् अस्याङ्गस्य 

पाठान् । माण्डूक्ये प्रणवविद्यायामनारभ्य अघीतत्वात् प्राधा- 

न्यम अङ्कत्वेन विनियोगाभावाच तथा तत्र शकितिबीजयोरप्र- 

स्वुतत्वाच्च विद्यामेदा्च तथा व्याख्यानमेदेनाथेमेदात् प्रथ- 

गर्थप्रतीतिञ्यौयसी । ननु उभयलताप्यन्यूनानतिरिक्तपाठग्र- 

लयभिज्ञानेन वियैक्यान् अङ्गविद्याया उत्कषैः प्रधानवि- 

द्याया अङ्कवि्याप्रवेशः । अत्रोच्यत-- ‹ अन्यथात्वं शब्दा- 

दिति चेन् न अविशेषात् ` इति न्यायेन विधयामेदस्यैव युक्त- 

त्वान् आमभ्युदयिककाम्येष्टिवाक्यवन् । ननु भेदेऽपि प्रधान- 

विद्याया एव अङ्गत्वेन विनियोगोऽस्तु, प्रयमिज्ञानाच्च विचचै- 

क्यमिति, तन्न, “ प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम् ' इति 
[क क 

न्यायेन सैयमिकाभ्निहोत्रकौण्डपायिनामयनासिहोत्रवन् मे. 

दस्थेव युक्तत्वात् । कि च उभयत्रापि बहुतरपाठसाम्येऽपि 

कचित्पाठमेद्ऽपि टृ रयते । तुरीयमात्नानिरूपणावसरे ‹ एषो- 

ऽन्तयौम्येष ईशान एष प्रभुः ' इति माण्ड्ूक्ये पाठ. । 
तापनीये तु `: एषोऽन्तयम्यष योनिः ' इति दशानभ्रञुपद्- 
दयं विहाय पाठः । तस्माद्धिन्नसवान् यद्यत्र योग्यं प्रस्तुतं 

च 0 न । तथा स्थूलभुक् स्थूलां 

प्रथिवी हृद्याङ्गान्तगतां भुङ्के सेवते इति स्थूरसुक् वि- 
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शेषां नराणां स्वस्मिन्नेव अनेकधानयनात् विश्वानरः 

विश्वानर एव वैश्वानरः । ननु यथा माण्डूक्ये वैश्वा- 

नरश्ब्दसामर्थ्यात् सप्राङ्गैकोनविश्चतिमुखपदद्रयं यथासंख्यं 

विराङ्दिरण्यगभेपरत्वेन व्याख्यातम् , तथाल्ञापि वैश्वानर - 
शब्दसामथ्यान् उभयपरत्वेन व्याख्यायतां किमिति शक्ति- 

बीजपरत्वेन, प्रकरणसंनिधेवाक्यसंनिधेबेीयस्त्वात् । स- 

लयम् । यद्यत्र वेग्ानरशब्दो चैचानरविद्यापरस्वतैव वर्तेत, 

तर्हिं एवं खात् ; न त्वतत्स्यान् , यौगिक्या बृच्या अन्यप- 

रत्वेन व्याख्यातत्वात् । किं च तत्र तव्ल॒बविधेयाथंभदेन 

वाक्यभेदात् वाक्यम॑निधिने निश्चितः । अतः उभयत्रापि प्रक- 

रणसंनिधेरविशिष्टस्वान् प्राग्ब्याख्यैव ज्यायसी | प्रथमः पादः 

- तवर अकारोकारमकारश्चितत्वेन तद्वाचकत्वन वा एवविध- 

विशिष्टबुद्धुत्पत्तिरिति प्रथमः पादः । एतसूवंकत्वादुत्तर- 

षादाधिगमस्येति प्राथम्यम् । ननु अयमात्मा ब्रह्म इति प्रय- 

गात्मनोऽस्य चवुष्पाच्वे प्रकृते कथं शक्तिबीजयोरङ्गमुख - 

त्वकीतंनमिति । नैष दोषः, उपास्योपासकयोरभेदस्यात्र 

विवक्षितत्वात् । एवं च सति चसिंहन्रह्माद्वैतसिद्धि. । सर्व- 

भूतस्थश्च आत्मा एको दृष्ट॒स्यात् , सवेभूतानि च आ- 

त्मनि । ° यस्तु सवौणि भूतानि' इलयादिश्रयर्थश्च एवसपसंह- 
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तश्च स्यान् । अन्यथा परिच्छिन्न एव प्रलयगात्मा सांख्या- 

दिभिरिव दृष्टः स्यान् । इष्यते च सर्वोपनिषदां सवौत्मेकत्व- 

प्रत्तिपादकत्वम । अतो युक्तमेव अस्योपासकस्य आत्मनः.उपा- 

स्येन आत्मना एकत्वमभिप्र्य समाङ्कत्ववचनं मुखवचनं च । 

खघ्नं स्थानमस्य तैजसस्य स स्वप्नस्थानः । जाग्रतज्ञा अनेकसा- 

धना वहिविषयव भासमाना मनसः स्पन्दमाना सती तथा- 

भूतसंस्कारं मनस्याधत्ते । तन्मनः तथा सस्कृतं विचित्र 

इव पटो बाद्यसाधनानपेक्षम् अविद्याक्मभ्यां प्रेयेमाणं जाप्र- 

द्रदवभासने । तथा च उक्तम् अस्य रोकस्य सववतो मात्रा- 

मपादाय इलयादि । परे देवे मनस्येकी भवति इति प्रस्तु 

अत्रैष देव, स्वप्रे महिमानमनुभवति इ्याथवैण । इन्द्रि 

यापेक्षया अन्त म्थत्वान्मनमः तद्वासनारूपान्तटैन्धा स्वप्ने - 

रज्ञा येन इति अन्त.बरज्ञः । तैजसः विषयद्यूल्यायां प्रज्ञायां 

केवलप्रका्रूपायां विषयित्वेन भवतीति तैजसः । विन्धस्य 

सविषयत्वेन भ्ज्ञायाः स्थूद्ाया भोग्यत्वम् । इह पुनः 

केवखा वासनामात्रा प्रस्फुटग्रज्ञा भोग्येति प्रविविक्त 

भोग इत्युकारभिश्रणं शक्तिबीजयोः । समानमन्यत् । द्वि- 

तोयः पादस्तैजम्िष्वपि स्थानेषु तत््वाप्रतिबोधलक्षणः 
म्बापोऽविषिष्ट इति पूर्वाभ्यां सुषुपरं विभजते--यत्र सुतो 
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न कंचनेलयादि । न हि सुशुप्रे पू्ैयोरिव अन्यथाग्रहणक- 

क्षणं स्वप्रदश्चेनं कामो वा कश्चन विद्यते । तदेतस्सुषुपं 

स्थानमस्येति सुषुप्रस्थानः स्थानद्वयप्रवि भक्तमनस्पन्दितं द्ै- 
तजातम् । तद्यथा रूपापरिज्ञानेन अविवेकापन्नं नकते - 

मरस्तमिवाहः स्फुटभ्रपच्म् एकी भूतञुच्यते । अत एव स्वभ्र- 

जाप्रन्मनः स्पन्दनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानीवेयमवस्था वि- 

वेकरूपत्वासरज्ञानघन उच्यते । यथा रात्रौ नैशेन तमसा 

अविभञ्यमानं सर्वं घनमिव तद्वन् प्रज्ञानघन, । एव-शब्दान् 

जायन्तरं नास्तीलयथैः । मनसो विषयविषय्याकारस्पन्द्- 

नायासदुःखाभावात् आनन्दमयः आनन्दध्रायः न आनन्द 

एव, अनाल्यन्तिकत्वात्- यथा ककर निरायासस्थितौ मु- 
- ख्यानन्द्मुगुच्यते, ' एष परमानन्दः ' इति श्रुतः । खभ्रा- 

दिभ्रतिबोधे चेतः प्रति द्वारीभूतस्ान् चेतोभरुखः बोधलक्षणं 

वा चेतो मुखं द्वारमस्य स्वप्राद्यागमनं प्रति इति चेतोमुखः । 

भूतभविष्यज्ञावृत्वात् सवेविषयज्ञातृस्वमस्यैवेति भ्ाज्ञः । सुपो 

दि भूतपूरवेगल्या राज्ञ उच्यते । अथवा प्रज्ञप्निमात्रमस्यैवासा- 
धारणं रूपमिति प्राज्ञः इतरयोर्विशिष्टमपि ज्ञानमस्ति सोऽयं 

प्राज्ञः तृतीयः पादः । एष हि खरूपावखः साधिदैविकस्य 
भेदजातस्य सर्वस्य ईशिता नैतस्माज्ायन्तरभूते अन्ये- 
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षामिव ^ प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" इति श्रुतेः । अत एव 

हि सर्वेश्वरः । अत एव हि स्वभदावस्थाज्ञाता इयेष सर्वज्ञ 

एषः अन्तयामी अन्तस्तनु प्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियन्ता- 
प्येष एव । अत एव यथोक्त सेदं जाघ्रस्रसूयत इयेष यो- 

निः। अत एव प्रमवश्चाप्ययन्च प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् एष 
एव एतावान् उभयत्रापि समानः पाठः । अत ऊर्वं माण्डू- 

क्ये उक्ते एवार्थे श्छोकान्पठित्वा तुरीयः पादः, एतस्मिस्ताप- 

नीये तु तान्विहाय तुरीयः पादः । तस्मिन्नपि कियान्पाठभे- 

दस्तन्याख्यानावसरे दर्ित एव तत्रोपयोगी शोकः पल्यते- 

: दक्षिणाश्षिमुखे विश्यो मनम्यन्तम्तु तैजम. । आकाशे च 

हृदि प्राज्ञखिधा देहे व्यवस्थितः ` । जागरितावस्थायामेवः 

विश्वादीनां त्रयाणामञुभवप्रदशेना्थं शोक । दश्षिणमक्ष्येव - 

सुख यस्य स तथोक्तः तस्मिन्सर्वेषु करणेषु अविरेषेऽपि 

दक्षिणे अक्षिण्युपरन्धिपाटवद्च॑नात् तत्र विरोषनिदेरो ि- 

श्वस्य दक्षिणाश्षिगतो रूपं दृष्टा निमीहिताक्षः तदेव स्मरन् 

मनसि अन्तः स्वप्रे इव वास्ननारूपमभिव्यक्तं पश्यति यथा 

अत्र, तथा स्वप्रे; अतः मनस्यन्तस्तु तैजसो चिच एव आ- 
काशो बाह्यादिस्मरणव्यापारोपरमे राज्ञः एकीभूतो घन- 
रज्ञ एव भवति? मनोज्यापारामावान् । दशनस्मरणे एव दहि 
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मनःस्पन्दितं तदभावे हृब्येवाविशेषेण प्राणात्मना अवम्था- 

नास्प्राणः, ` प्राणो ह्ेवैतन्सर्वान्सश्र्के' इति श्रतेः । तैजसः 
दिरण्यगभेः, मनस्यवम्थितत्वान् । लिङ्गं मनः, " त्र मनो- 

मयोऽयं पुरुषः ' इत्यादि श्तेः । नलु व्याङ्तः प्राणः सुषुपर 

तदात्मकानि कारणानि भवन्ति कथमन्याकृतता । नैष दोषः, 

अव्याकृतस्य देराकारविशेषा मावान् । यद्यपि प्राणाभिमाने 

सति व्याकृततैव प्राणस्य, तथापि पिण्डपरिच्छिन्नविरेषाभि- 

माननिरोधः प्राणे भवतील्यन्याकरत एव प्राणपरिच्छिन्ना- 

भिमानवतां यथा प्राणल्ये परिच्छन्नाभिमानिनां प्राणे अ- 

व्याकृता, तथा प्राणाभिमानिनोऽपि अविशेषापन्नत्वान् 

। अव्याकृतता, समाना । प्रणवबीजात्मकत्वं च तदध्यक्षुश्च 

-एको व्याकृतावस्थः परिच्छिन्ञाभिमानाध्यक्षाणां च तेनै- 

कत्वभिति पूवोक्तं वेषणम् एकीभूतः प्रज्ञानघनः इत्याद्युप- 

पन्नम् । तस्मिननुक्तहेतुत्वात् प्राणश्चव्दत्वमव्याङृतस्य, ' प्राण- 

बन्धनं हि सोम्य मनः" इति श्रुतेः । एवं तावस्प्रभवा- 

प्ययो दहि मूतानामिलयनेन एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं 

दक्षितम् । तथा माण्डूक्यग्छोके जागरितावस्थायामेवा- 

वस्थात्रयसुक्तं॒॑तस्यामेवावस्थायां तत्रेविध्ये मनोव्यापारं 

ज्याब्रूल . प्रागुक्तोपास्ये मनोग्यापारं प्रवतेयितुम् उपास्य- 
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स्वरूपमाह-- न वहि .परज्ञमिति । बहिर्विषयव्यापारोपरमान् 

जागरिताबस्थाप्रतिबेधान्मनसो हि स्वस्मिन्ञ्यापारणान्तःप्र- 

्ञत्वे तैजसत्वे च प्रययगात्मन. प्राप्न, तन्निषधति--नान्तः- 

रज्ञभिति । उभयत्र त्यरापारप्रतिषेधेन तदन्तराङन्यापारे 
भ * 

प्रापे, तं निषेधति--नाभयत.प्रज्ञमिति । जाम्रर्स्वप्रान्तराङ 
भ (9 

मनो व्यावृत्त प्रज्ञां न कुयादिलर्थ; । अन्तरारव्यापार- 
(^ भ प्रतिषेधेन उभयत्र युगपलज्ञाथं व्यापारे प्राते, तं निबे- 

धति-- न भ्ज्ञमिति। एवं मवत मनोन्यापारप्रतिषेधान् 

अव्याकृत मनः अविद्यमानम् असदिव तिष्ठेत तसरतिषेध- 

ति-- नभ्रज्ञमिति । तस्स्थितिप्रतिषेधात् अज्ञानसाक्षिके 

स्वपन प्रप्तिः तं निषेधति--न प्रज्ञानघनमिति । अथ षटूप्र- 

तिवेवैः प्रणवविदाङ्गभूतैः उपाखप्रतिक्रूरं प्रतिषिध्य व्याब्रल- 
यदुपास्ये मनोऽव्याव्रत्तं कार्यं तदुपस्यं वस्तु निर्विदति-- 

अदृष्टमिति ! न हि दंटशमुपाम्यं कचिहृष्टं पुरुषाकारमेव वा 
तियेगाकारमेव वा यथा गोपालक्रुमोदि । तत्तु उभयरूपं 
नृ सिंहात्मकं नेत्रं पिनाकहस्तमिति । अत एव अन्यवदा- 

यैम् । अत एव. अलक्षणमिति । न लक्षणं लिङ्गं वियते 
यच्च तदढक्षणम् । अत एव अचिन्त्यम् अनुमानेन तर्केण 
वा| अत एव अव्यपदेश्यं नियताकारोपास्यप्रतिपाद्कैः 
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शाष्दैः । अत एव एकात्मप्रययसारम् एकस्मिन्सवेषा- 
मात्मनां प्रययः एकात्मप्रययः स एव सारं यस्य तत् 

तथोक्तम् । अथवा एक एव आत्मा उपास्योपासकयोः इयेवं 

प्रययः । शेषं पृरवेवत् । अत एव प्रपश्ोपन्नमं प्रागुक्तेन न्या- 

येन मनसो हि बाह्यद्नस्मरणव्यापाराभावात् व्यावृत्तत्वा- 

च्च स्वापाभावादित्युपास्यव्यतिरेकेण प्रपच्चाम्रतीतेः प्रपच्चो- 

परममिति । शिवं शंकरं चतुर्थं तुरीयपादं मन्यन्ते अधैमा- 
त्रानादात्मकमित्ति तथोपास्यम् । प्रयगात्मतया उपास्य- 

माह-- स उपास्य आत्मा प्रयगास्मेयेवं विज्ञेयो 

द्रव्य: ॥ 

एवमियं प्रणवविद्या षट्प्रतिषेधवती सप्तशक्तिकटदयाङ्ग- 
बीजमुखवती अङ्गिना मनोव्यापारं स्थिरं कुवती अस्यां विदा 

याम् उपकारकबती असकृदावतंनीया ओसुपासकेनेति तात्प- 

याथः । एवं तावत्सामाङ्गप्रणवविद्यां तर सिहबद्यविद्योापका- 

रिणीमभिधाय अथेदानीं तदुपकारिणीमेव शिरोऽङ्कन्या- 
ख्यात्रीं सामाङ्गसवितृप्रतिपाद्यां विदां नृसिंह्ब्रह्मवियाङ्गमू- 

तामाह-- 

अथ साविच्री गायत्री या यज्ञ॒षा 

प्रोक्ता तया सवमिदं व्याप्तं घृणिरिति 
8. ए. एवा. 8 
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रे अक्षरे सूये इति चीप्यादिव्य इति 
ीण्येतद्वै साविच्रस्याष्टाक्षरं पदं भिया- 

भिषिक्तं थ एवं वेद् भिया हैवाभि- 

षिच्यते तदेनद चाभ्युक्तम्-- ऋचो .अ- 

क्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि वि- 

श्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद् किणचा करिष्य 
ति य इत्तद्विदुस्त इमे समासत इति । 

नदह वा एतस्यचौ न यञ्खुषा न साश्ना- 
थोऽस्ति यः साचिच्रीं वेदेति । ॐ भूल- 
क्मीश्चवलैक्ष्मीः सुवःकालकर्णी । तन्नो . 
महालक्ष्मीः प्रचोदयादित्येषा वै महा- 

लक्ष्मीर्थजुर्गायन्री चतुर्विरादक्षरा भव 
ति गायच्ी वा इदं सर्च यदिदं किंच 
तस्माय एतां महालक्ष्मीं याज्षीं वेद् 

मदत भियमदनुते । ॐ सिंहाय वि. 

द्महे वज्जनसखाथ धीमदि। तन्नः सिहः 

प्रचोदयादिलेषा वैं ठसिहगायच्नी वेदा- 
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नां देवानां निदानं भवति य एवं वेद् 

स निदानवान्भवति । २॥ 

अथ-शव्दः कमप्राप्रानन्तयो्थैः । मन्त्रे सवितृपदाभावे- 

ऽपि सावित्रीति बदन् सबितृकाङीनम्रकाश्चवन् सुषुप्तप्रकाश्च- 

वच्च बाह्याभ्यन्तरतमोनिवरकत्वात् अयं श्िरोऽङ्गप्रकारो 

निविडाविद्यानिवतेक इति दशंयति । गायती, अष्टाक्षरत्वात् 

तां गायत्री यजुषा व्याचष्टे; या यञ्युषा प्रोक्ता तया सर्वमिदं 

व्याप्तम् । रिरोऽङ्गं व्याख्यातम् उपास्यं च । अक्षराणि 

गणयति । घृणिरिति द्रे अक्षरे । सूयं इति त्रीणि, प्रथ- 
मेफगणनात् । आदिल इति त्रीणि । एतद्वै सावि्रस्याष्टा- 

क्षरं पदं श्रिया अभिषिक्तमिति । श्रयादिभिस्तदादिन्यायेन 
> [ > + 

सप्तभिः शक्तिभिः विग्रहवतीभिः मणिगणखचिते्हेमङ्कम्भै- 
~ ^. 

रथतपूर्णैः शिरः अभिषिक्तमिलयर्थः । य उपासकः एवसु- 

पास्ते तस्य फं निर्दिश्चति । भिया हैव अभिषिच्यते प्रा- 

गुक्ताभिः शक्तिभिः प्रागुक्तेन प्रकारेण सोऽप्यभिषि- 

च्यत इयथः । तदेतटृचा अभ्युक्तम् उक्तार्थम् । ऋचो निषे- 

दुः नितरां सेवनं कृतवत्यः । ऋग््रहणम् उपलक्षणाथेम् । यदा 

चच इति षष्ठी । ऋचः सङमिलयादिकाया नयाः प्रतिपादि- 

ताः शक्तयः; वेदा वा; न केवरं शक्तयः, अपि तु चिच्च देवाः 
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सर्वे देवाः अधि इति उपरि शिरसि अक्षरे न क्षरति न 

विलीनं भवति परमे व्योमन् व्योमनि सबोभिषेकद्वारत्वात् 

परमं मोक्षद्रारत्वाच्च व्योम यस्मिञ््शिरसि । य उपासक. 

तच्छिरो वेददेवदेवीभिः प्रागुक्तेन प्रकारेण अभिषिक्तं न वेद 

न जनाति किमृचा ग्बेदादिना करिष्यति । यद्वा सई पाहि 

इति अनया ऋचा किं करिष्यति । य इत् इत्थमेव तद्भिषिक्तं 

शिरः विदुः उपासते त इम उपासकाः समासते सम्यक्प्र- 

कारेण आसते सुखिनः इव्यथः । ऋर्गतम् ऋक्पदं व्याच- 

षे । नह वै एतस्य ऋचा न यजुषा न सास्ना अथः प्रयो 
जनम् अस्ति यः सावित्रीं शिरःजिखां साधनभूतां 

वेदेति । ततश्च अयमथः । अष्ाक्षरां साविच्नीं पटित्वा 

प्रागुक्तः सर्वे वेददेवादयः अभिषिच्चतीति सावित्रस्य अष्टा- ` 

क्षर पदम् अष्टावक्षराण्यभिषेचनाय यस्मिञ््किरसि तदष्टा- 

क्षरं शिरः तदेव पद्म् आश्रयः इति तत्तवा्थः । एवं ताव- 

रसिंहव्क्मविद्यां शिरोऽङ्गोपकारिणीं सावित्राभिषेचनीं वि- 

द्यामभिधाय अथेदानीं तदुपकारिणीं क्िखाङ्गद्राय सामा- 

ङ्गमदहार्ष्मीविद्यामाह-- ॐ भूंक्ष्मीरिति प्रणवविद्यापुरः- 

सरा एताः शक्तयो भूरियाद्या व्याहृतयः । भूः, भू सत्ता- 

यामिति सत्तायामच्र वतेते । अत एवोक्तमस्माभिः सप्तन्या- 
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हृतीन्यांचक्षाणेः भ्रपश्चसारे-‹ भूःपदाततु व्याहृतयो भू-शब्दः 
सति वतेते । तत्पदं सदिति प्रोक्तं सन्मात्रतवाज्च भूरतः ॥ 
भूतत्वात्कारणत्वाच्च भुवःशचब्दस्य संगतिः । सवस्य स्वीक- 

रणात्सात्मतया स्वरितीरितम् । महत्त्वाच्च महस्त्वाच्च मह- 

च्छब्द्ः समीरितः ततश्च यथासंख्यं भूठेक्ष्मीरिति । 

सन्मात्रत्रह्मणो व्यापिका शक्तिर्ूले्ष्मीरिव्युच्यते । का- 

रणमात्ररूपस्य ब्रह्मणः सक्तिथवंक््मीरिति । सर्वत्र स्वात्म- 

तया अवस्थितस्य ब्रह्मणः शक्तिः सुवःकालकर्णीत्युच्यते । 

मदहाभूतप्रकाशकात्मकस्य सुवब्रेह्यणः शक्तिर्महालक्ष्मीरिति । 
सेकेका सक्तिः तदङ्गं शिखाख्यं तेजोमयं सुषुभ्नागरतमयं 

सोमरूपेणापास्यत्वात्तस्य पादस्य, (य ओषधीनां प्रभ- 

वति तारापतिः सोमस्तत्साघ्नस्दतीयं पादं जानीयात् ̀  इति 

श्रुतेः । सोमः चन्द्रः ‹ सुषुन्नः सूयैरदिमश्नन्द्रमा * इति 

श्रतेः । नः अस्मान् प्रचोदयादिति चुद् प्रेरणे प्रेरयतु । तद्- 

ङ्मेकेका विग्रहवती शाक्तिः अमसरतसखवणाय प्रेरयतु । अभि- 

षेक्त्रीणां शक्तीनां शिखाधिष्ठात्नीः शक्तीः प्रति अनया ऋचा 

गायच्या यजुर्महाक्ष्म्याः प्राथेनारूपं वचनम् । ततश्च तद्- 

ज्गममतस्नावि अथरतरूपमुपाखभिति । अथवा सैकैका साक्तिः 

तदङ्गं नः प्रचोदयादिति नः प्रेरयतु । असंविवादमेवाङ्ग 
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कुर्यादिति । एषा बै महालक्ष्मीः यज्जुगौयत्री महतीनां 

महालक्म्यादीनां प्रतिपादकस्वात् महाछक््मीः सावित्रमन्ने 

अत्र॒ च यजुरिति बदन् सामाङ्गत्वेऽपि गीतिरहितम- 

ङ्द्रयमिति दश्च॑यति । प्रणवान्तभावाय अक्षराणि गणयति 

चतुविशदक्षरा भवतीति । चतुविश्दिति च्छान्दसम् । 

गायत्री बा इदं वृतीयमङ्घ सर्वं छृत्स्नं यदिदं किंच । य- 

स्मादेवं तस्मात् य एतां शिखां पारमेश्वरी महाटक््मीं याज्ु- 

षीं प्रागुक्तविप्रहशक्त्युपास्यां वेद् उपास्ते, तस्य कटं निदि- 

शति-- महतीं भ्रियमदनुत इति; महतीं श्ियं प्राप्रोती- 

यर्थः । एतद्रायश्युक्ताः शक्तयः विग्रहवलयः अभिषेचनश्ञ- 

क्तीनामुपकाराय असतमयीं शिखाम् असृतस्रवणाय तद्रू 

न्धनाय बा उपास्ते इति तत्त्वाथेः । एवं तावन्रसिहनह्म- - 
बिद्योपकारिणीं सामाङ्गवृतीयाङ्गविद्यामभिधाय अथेदानीं 

सामाङ्गचतुथाज्गवियां नृरसिहगायत्नीमाह । ॐ प्रणवः 

व्याख्यातः तदङ्ग कवचाख्यं पारमेश्वरम् । धीम- 

हीति ध्यायेमदहि । किमर्थ वज्रनखाय नृसिहाय । ता- 

र्थ्य चतुर्थी । तदर्थं विद्ये जानीमः यतः तदेबाङ्गं नः 

अस्मान् सिंहः प्रचोदयात् इ्युक्ताथेम् । नर शब्दं विहाय 

सिंह इति वदन् अश्यां विद्यायां सिहाकारस्य प्राधान्यं द्शै- 
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यति । इति-शब्दो मन्तरसमाधिं दयोतयति । एषा वे नृसि- 

हगायत्री नृसिहाथेकवचगप्रतिपादकत्वाद्रायल्ली प्रणवान्तमौवं 

दशांयति । कवचाश्रिततदावरतह्टदयान्तर्गतानां वेदानां देवानां 

यथायोग्यतया निदानं मूलकारणं मवति । उपासकस्य 

फं निर्दिशति । य एवं बेद स निदानवान्मवतीति । तत- 

चायमर्थः । पारमेश्वरं कवचाख्यमङ्ग॒हत्संबन्धि सवैवेद- 

निदानत्वनोपास्यं तत्प्रतिपादकत्वात् ऋक्संबान्धि सर्वैवेददे- 

चनिदानं गायत्री उच्यते इति तत््वाथंः ॥ 

एवं तावन्सिदव्रह्मविद्योपकारिण्यङ्गचतुष्टयन्यापिनी म- 
हाचक्राख्याम् अभिधातुं तस्मिश्चके द्ार्चिशत्पत्रे यथासंख्यं 

छृतप्रणवसंपुटे न्यस्तमूखमनच्रा्षरे एकैकस्मिन् तत्तदेवता 
चसिंहव्युहं स्तुतिमन्त्रवणेसामभ्येरुभ्यं च प्रदशेयितुं तान्म- 

नत्रान्प्रश्नोत्तररूपाख्यायिकया आरभते । 

देवा ह वै पजपातिमन्रुवन्नथ कैमे- 
शरदं वः स्तुतः परीतो भवाति स्वात्मानं द्- 
चखोयति तन्नो बृहि भगव इति स होवाच 

प्रजापतिः । ॐ इ यो वै चरसि 
हो देवो भगवान्यश्च ह्या तस्मे चे 
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नमो नमः १ अ्ग्रंञ्यो वै कसिहो 
ॐ क 

देवो भगवान्यञथ विष्णुस्तस्मे वे नमो 

नमः२ र्वींञ्यो चै सिंहो देवो 

भगवान्यञ्च महेश्वरस्तस्मे वै नमो नमः 

३ॐरंअयो वै न्सिहो देवो भगवा 

न्यश्च पुरुषस्तस्मै वे नमो नमः ॐ मं 

अ्योवे सिंहो देवो भगवान्यश्चेश्वर- 

स्तस्मेवै नमो नमः५अ् हां ञ्यो वै 

चसिहो देवो भगवान्या सरस्वती तस्मे 
तै नमोनमःदे अ्विञ्यो वै कासिंहो 
देवो भगवान्या आओस्तस्मै वै नमो नमः 

७अष्णुञ्यो वे बृसिहो देवो भग- 

वान्या गौरी तस्मै वे नमो नमः ८ 
अॐज्वंञ्यो वे ठसिहो देवो भगवान्या 

परकरतिस्तस्मै वे नमो नमः९ञ्लंञ््यो 
चै खरसिहो देवो भगवान्या विवा तस्मै 

वै नमो नमः १० अतञ्योवे नुसिहो 
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देवो भरगवान्यश्चोंकारस्तस्मै वे नमो नमः 

ञ्संञ्यो वे सिंहो देवो भ्रगवान्या- 

अतसखरोऽधरमा्ास्तस्सै वे नमो नमः १२ 

ञ््वञः योवै नरसिंहो देवो भगवान्ये 

च वेदाः साङ्गाः स्ाखास्तस्मे वे नमो 
नमः १३ अ्तोञ योवै वर्सिहो देवो 
मगवान्ये पञ्चाग्रयस्तस्मे वै नमो नमः 

१२असुञ्यो वै सिंहो देवो भगवा- 

न्याः सस्व्याहतयस्तस्मै वै नभो नमः 

१५अखं अयो वे सिंहो देवो भगवा- 

न्ये चाष्टौ लोकपालास्तस्मै वै नमो नमः 

अचंॐ योवै चसिहो देवो भगवान्ये 

चाष्टौ वसवस्तस्मै वै नमो नमः १७ ॐ 
सिञ योवै सिंहो देवो भगवान्ये च 
रुद्रास्तस्मै वे नमो नमः १८ अदहंञ्यो 
वै सिंहो देवो भगवान्ये च आदिया- 

स्तस्मै वे नमो नमः १९ अमींञ््योा 
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तै चसिहो देवो भगवान्ये चाष्टौ ग्रहा 
स्तस्मै वै नमो नमः २० अषञ््योवें 

सिदद देवो भगवान्यानि पश्च महाभू- 

तानि तस्मे वै नमो नमः२१अ्णंअ्यो 

वे खसिहो देवो भगवान्यश्च कालस्तस्मै 

वैनमोनमःर२ञ््मंञ्यो वे छरसिहो 
देवो मगवान्यख मनुस्तस्ने वै नमो नमः 

२३ ञ्बद्रअ्यो वै नृसिंहो देवो भगवा- 

न्य सत्युस्तस्ते वै नमो नमः २४५ 
ञ्यो वै चरसिंहो देवो भगवान्यश्च यम- 

स्तस्मे वै नमो नमः२५ अ्त्युंॐ यो 
वै चासिहो देवो भगवान्यशख्ान्तकर्तस्मै 

वैनमो नमः रदे अश्रंञ्योवै चसि- 
हो देवो भगवान्यश्च प्राणस्तस्मै बे नमो 

नमः २७ ॐ त्युं ञ्यो वै सिंहो देवो 

जगवान्यञ्च सूर्यस्तस्मै वै नमो नमः २८ 
अनेयो वे सिंहो देवो भगवान्यश्च 
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सोमस्तसन्े वै नमो नमः २९अॐ मां ॐ 
यो वै दसिहो देवो भगवान्यश्च विरार्- 
पुरुषस्तस्मै वै नमो नमः ३० ॐ स्यं ॐ 
योवे चसिहो देवो भगवान्यथ जीवः 

स्तस्मै वै नमो नमः ३१ अहंञ्योवै 
रसिदो देवो भगवान्यश्च सव तस्मैवै 

नमो नमः ३२ इति तान्पजापतिरत्रवीः 

देतैदीविशन्मनच्रेनिलयं देवं स्तुवते ततो 
देवः प्रीतो भवति खात्मानं द्ययति 
तस्माय एतैभेश्रर्निव्यं देवं स्तौति स देवं 
पटयति स॒ स्च॑परयति सोऽग्तलं 
च गच्छति य एवं वेदेति महोपनिषत् ॥ 

इति चतुर्थोपनिषत् ॥ 

देवा ह् तर प्रजापतिमन्नुवन्निल्यादि स होवाच प्रजापतिरिय- 

न्तं स्पष्टाम् । अत्र हि सवे मन्त्राः भ्रणवादिकाः तदादिन्या- 

येन प्रणवं मूखमन्तरा्षरं पुनः प्रणवे सर्वेषु मन्त्रेषु दशेयति । 

अव हि मन्त्रेषु यच्छब्द द्येन अन्यतः सिद्धमनूदयः त्रचिच्छ- 
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व्दसामथ्यीत् कुत्रचित् तस्मै इव्येकवचनसामभ्यत् एक एव 

व्यूहः प्रतीयते । स च द्विविधः कचिदसाधारणायुै" तत्तदे- 

वतागम्यः प्रतीयते कचिश्च विश्वरूपः तेनैव न्यायेन उभय- 

कापि चर्सिहाकारः योगारूढ. अधस्तनहस्ताभ्यां वरदाभय- 

हस्त. उपरितनाभ्यां तत्तदवतायुधधारी कचिच्छ्कचक्रगदा- 

धारी च इत्येतत्सर्वे स्पष्ट करिष्यामः । यथा अत्रैव नृसि- 

दाकारव्यूहा ब्रह्मविष्णुमहे्रत्मकाः सुक्खुवशङ्धचक्रपिना- 

कत्रिशङैरायुवैगम्यन्ते नृससिहास्मकः पुरुषव्युहः द्विुजः 

दश्च हस्या अङ्कुख्यः दश्च पाद्या; यावानेव पुरुषः; इति 

रतेः । अत ऊध्व स्वँ सृखिहव्यहाश्चवुुंजाः चृसिहाट्मकाश्च 
ईंरब्यूह्. इंध्रायुधगम्यः पूर्वेषां पच्वानां यथासंख्यं पच्च- 

चक्तिव्यूह. सरस्वतीश्रीगौरीप्रकृतिविद्यास्मिकाः खियः खा- 

युषैगैम्याः एवं मूलमन्त्राक्षरेषु दश्चसु ठेशानीं दि्ञमारभ्य 
प्रणवसंपुटितेषु सवौभरणयुक्ताः शतरूपा उपास्याः । एवं 

वक्ष्यमाणाः सर्वे व्यूहाः यथासंख्यं मूरमन्तराक्षरेषु उपा- 

स्या. । प्रणवन्यूहः एकेन प्रणवाक्षरेण वक्षसि विहृतः प्रण- 

वचतुष्टयमाच्रः वासुदेवविग्रहः सकश्चाखवेद विग्रहः पच्वाभनि- 

विग्रह. सप्तव्याहृतिविग्रहः अष्टलोकपाङविग्रहः वसुरुद्रादि- 

याष्टपरहपञ्चंमहाभूतविग्रहाः एकैकस्मनरुसिहव्यूहे यथासंख्य 



चतुर्थपिनिषत् । १२५ 

मन्तभूताः उपास्याः इति दश्च व्यूहाः विश्वरूपाः उपास्याः । 
कारमनुमृस्युयमान्तकश्राणसूयैसोमविरा टूपुरुषजीवरूपचेत- 
नाचेतेनसबौरमका इत्येते व्यूहाः अविश्वरूपाः तत्तद सराघारण- 
रूपगम्याः एषवमेकेकव्यूहः उपास्यः तेन तेन मन्त्रेण स्तुखः 
ततो देवः स्वात्मानं स्वकीयं रूपं विश्वरूपम् अविश्वरूपं 

च यथायोग्यं दशयति । यस्मादेवं तस्मात् य उपासकः 

एतैमैन्त्रैः नित्यं नियमेन स्तौति, स देवं विग्रूपमवि्- 
रूपं च परयति साक्षात्करोति । सोऽगृतत्वमिलयादि महोप- 

निषदिलयन्तं स्पष्टार्थम् । तत्र अमृतत्वे च गच्छतीति फ- 
स्य द्विरभ्यासः स्तुतिमात्रादेव परमफकावाध्चिं मन्त्राणां 

च्च साम्यं दशयति । महोपनिषच्छब्द्ः प्रणव बाहुस्यमिति 

स्य निर्मखम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

नसिहपवंतापनीयोपनिषदद्धाष्ये 

चतुर्थोपनिषद्धाष्यं संपूणम् ॥ 

। 





५ | रसिहपूरवतापनीयो- ` $ 
६५] पनिषदधाप्यम् 

पञथ्चमोपनिषत् 





पञ्चमोपनिषत् ॥ 

\ वं तावच्चतुर्थोपनिषदि अन्त म्तुत्युप- 
निषदा महाचक्रस्थद्वातिश्त्पत्रेषु य- 
थासंख्यं द्वान्निजन्नुसिहम्तुत्योपास्यान- 
मघाय, अथदानीं महाचक्रविद्याम- 
भिधातुं महाचक्रखवरूप निरूपयितुं 
म्रभोत्तररूपाख्यायिकया पच्वमोपनि- 

षदारभ्यते--देवा ह् तर प्रजापतिमन्ुवन्निति । नन्वेवं ताह 
सतत्युपनिषद्वि्यातो महाचक्रविद्यया प्रार्भवितव्यम् । अच्नो- 
च्यते । सलयम् । यदीयं प्राक्स्यात् पुरश्चरणार्थं पच्चमाङ्गन्या- 
साथ च कत्सैव प्रतीयेत; न तु ्ािंशद्रचहोपासनामात्न 
पुरश्चरणाथेम् इतरत् सुदर्चनादिमदहाचक्रं सदा त्रिशद्वचृहकं 
पच्चमाङ्गम् इत्येवं विभागः प्रतीयेत । अतस्तद्धिभागज्ञापनार्थं 
न प्रागभिहितेयमिति । नन्वेवमपि तदादिन्यायेन महाचक्र- 
विद्या पुरञ्चरणा्थ कत्व कस्मान्न गृह्येत । तञ्च, तत्र तदा- 
दिन्यायवैषम्यात् । न हि महाचक्रस्यायमादि व त्रंशदधचूहो 

8. 0.9. 9 
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नामा; अपि तु महाचक्रनाभिवर्विक्षीरोदाणवसंबन्धिनृसिह- 

व्यूहः । तस्मान्सुक्तमुपनिषद्धिव्यातः प्रागभिधानमस्या इति ॥ 

देवा इ वै प्रजापतिमन्रुवन्महाचकं 
नाम चक्रं नो ब्रूहि भगव हति सावैका- 
मिक मोक्षन्रारं यद्यागिन उपदिरान्ति 

स होवाच प्रजापतिः षडरं वा एतत्सुद- 

चीनं महाचक्रं तस्मात्षडरं भवति षय्- 
पच्च चक्र भवति षडवा ऋतव ऋतुभिः 

संमितं मवति मध्ये नाभिभैवति नाभ्यां 
वा एतेऽराः प्रतिष्ठिताः| मायया वा 

एतत्स वेष्टिनं भवति नात्मानं माया 

स्प्दाति तस्मान्मायया बहिर्वेष्टितं मव- 

ति। अथाष्ारमष्टपच्च चक्रं भवलयष्टा- 

क्षरा वै गायत्री गायन्या संमितं भवति 

बहिमोयया वेष्टितं भवति क्षें क्षेत्र 
वा मायेषा संप्यने । अथ दाद्क्चारं ढा- 
द्शापतं चक्रं भवाति दादशाक्षरा बै ज- 
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गती जगत्या संमितं भवति बहिमी- 
यया वेष्टितं जवति । अथ षोडशारं घो- 

दाप चक्र भवति षोडदाकटो वै 

पुरुषः पुरुष एवेदं सव पुरुषेण संभिनं 
भवति मायया बहिर्वेष्टितं भवनि । अथ 

ढा्चिकादरं दाक्चिरात्पन्चं चक्रं भवति 
उाचिादक्षरा वा अनुष्टुवनुष्टुमा संभिनं 

मवति वदहिमायया वेष्टितं भवव्यरेवौ 
एतत्सुबद्धं भवति वेदा वा एतऽराः पत्र 

वा एतत्सवैतः परिक्रामति च्छन्दांसि 
चै पत्राणि ॥ १॥ 
देवाः प्राकस्तुतिश्रवणेनालयन्तहर्षिताः भ्रजापतिमन्रुबन- 

महाचक्रं नाम एतन्नामधेययुक्तं चक्रम्, यद्रा एतन्नामधेययु- 

क्तमेव चक्रं बतुलमुत्तराधरभावेन स्थितं सच्चतुष्टयाङ्गव्यापक- 

मखाख्यमङ्ग नः अस्मभ्यं ब्रूहि भगवः भगवन्निति संबोधनम् 

सावैकामिकं सर्वैकामसाधनत्वात् सार्वकामिकम् , अथवा सर्वे- 

षां देवानां ब्रह्मादीनां व्यूहाः स्वासतयचैव स्भावतयैव काभिता 
यस्मिश्चक्रे नाभिवद्योद्व्यूहेन तत्सावे कामिकम् । अत एव 
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मोश्चद्रारं प्रणववहुरुत्वान्मूखमन्त्राक्षरसंख्यातः प्रणवसंपुटी- 

करणास्प्रणवाक्षरखंख्या द्विगुणा चतुःषष्टिः । अस्यां च 

विद्याया मोक्षः प्रणवद्भारकं एव, ‹ देहान्ते देवः परं ब्रह्म 

तारकं व्याचष्टे" इति श्रुतेः । ततश्चायम्थः-- मोक्षस्य प्रण- 

वाख्यं द्वारं यस्मिस्तत्तथोक्तम् । यच्चक्रं योगिनः उपदिश- 

नतयुपासकेभ्यः । स होवाच प्रजापतिरित्युक्ता्थंम् । षडरं 

वा एतत्सुद शनं महाचक्रं महाचक्रस्येव नामान्तरं सुदशन- 

मन्बयोगात् सुदशंनम् । यद्वा सुष्टु दशेनं विदयते यस्मिस्त- 

थोक्तम् । एतत्पत्राधोभागे नारूपः अरश्व्द्वाच्यः । षडरा 

विद्यन्ते यरमिस्तत् षडरम् , यस्मादेवं तस्मात् षडरं भवति । 

षटूपत्रं चक्रं भवति अरदुपरिभागः कोणत्रययुक्तः पत्रा- 

छरति: पत्रम् , षटूपत्राणि विध्यन्ते यस्मस्तत्तथोक्तम् । एतदेव 

स्तौति--षड्वा ऋतवः ऋतुभिः संभितं भवति । एतस्मा- 

दथेवादात् अराः पद्वाणि च ऋतुबुद्योपास्यानि भवन्ति । 

अराणां प्रतिष्ठार्थं स्थानमाह-- मध्ये चक्रस्य मध्ये नाभिः 

वदुखाकारा भवति । नाभ्यां त्रै एते अराः प्रतिष्ठिताः 
प्रागुक्ताः, तदादिन्यायेन प्रत्राणि च प्रागुक्तानि । मायया 

प्रागुक्तेन मृरमन्त्रशकलयक्षरेण एतत्षडरं षटपत्रं सर्वं॑वेष्टितं 
भवति । यस्मात्त् न आत्मनं चक्रस्य खरूपम् अरपत्रात्मक 
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माया स्प्ररति तस्मान्मायया बहिर्वेष्टितं भवति ; यद्वा प्रय- 

चैतन्यमेव केवलं शुद्धे चक्रबुद्धयोपाम्यं यम्मात् तस्मादा- 

त्मानं प्रयक्चैतन्यं न माया म्पृश्चति मायाविनमिव । त- 

स्मान्मायया बहिर्वेष्टितं भवति । अष्ारम् अष्टपत्रं चक्रं 

द्वादसारं द्वादशपत्रं चक्रं षोडजारं षोडगपत्र चक्रं द्वा 

तरिशाद्रं द्ात्रिशत्पव्ं चक्रमिति चतुष्टयं षडरषट्पन्तचक्रेण 

व्याख्यातम् । तच्रायं विक्नेषः-- आद्यपन्रे अराः पल्लाणि च 

ऋरतुबुख्योपास्यानि । द्वितीयततीयपच्मेषु अराः बदबुच्या 

उपास्याः पत्राणि गायत्रीजगवयनुषटच्बुद्या यथासंख्य सुपा- 

स्यानि । वेदा एव अराः छन्दांसि वे पत्राणी-इल्यथंवादान् । 

चतुर्थं पत्रे षाडश्चाराः षोडन्नपत्राणि च षोडडाकलाबुच्या 

उपास्यानि ! कषे कषेत्रे वा मायैषा संपद्यते । पुरुष एवेदं सर्व 

पुरुषेण संमितं भवतीति म्रयक्चैतन्यं जुद्धमाह् मायया असं- 

स्पष्टम् , बहि शब्दात् । तादृशं चक्रं तस्मिन्प्रकर्प्य तदुपास्यमि- 

यथः । तथा च अरपत्रशब्दात् बहिःशब्दाच्च सबिन्दुकेन 

साकलयश्नरेण यद्ेष्टन तन् यथासंख्यं पूरैपू्वैचक्रापरपत्रासंम्परू- 

ष्टम् उत्तरोत्तरचक्राणामाश्रयत्वेन नाभिरूपभियेवं सुदशन- 

चक्रपत्रासंस्पष्ठं॒यद्रष्टनं मायया तदुपारितनाक्चरनारायणच- 

काश्रयत्वेन नाभिरूपम् एवमष्टाक्षरवेष्टनं द्वाद शाक्षरस्य ना- 
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ˆ भिरूपं द्वादश्ाक्षरवेष्ठनं सबिन्दुकमातृकाषोडशाक्षरस्य ना- 

भिरूपं सबिन्दुकाद्यमादृकाषोडराश्चरवेष्टनं द्वात्रिशदक्षरस्य 

नाभिः ततो द्वा्चिशदक्षरवेष्टनम् असस्परष्टमनाभिरूपमेव इ- 

येवे सुदशेननारायणवासुदेवषोडक्चारद्रर्िशदरचक्राणां य- 

थासंख्यं पञ्च नाभयः नाभीनामेवायेक्षया वेष्टनरूपतेदयायः 

नाभिः मायाक्ुररहितः उपरितनाः नाभयः अन्यं च 

वेष्टने सायाक्षुरणेति तत््वाथं | नन्वेवं तदहि अथशब्दस्य 

तत्र तत्र प्रयोगात्पूवेचक्रसंस्प्नास्पच्चनाभिकानि पञ्च च- 
काणि प्र॒थक्प्रयोऽ्यानि कस्मान्न परिगृह्यन्ते । तथा च एक- 

चक्रत्वेऽप्यमायिनो भूतनाभिकलर्पनायां वेष्टनल्यतिरिक्तप- 

चऋनाभिकस्पना कस्मान्न भवति £ अत्रोच्यते-- ‹ महाचक्र. 

नाम चक्रं नो ब्रूहि ' इत्युपक्रम्य "तद्धा एतन्महाचक्रम् ' 

इत्युपसंहारात् महाचक्रैकतावगमाच्च चक्रचतुयं तदन्तर्ग॑त- 

मेवेयवगम्यते । तत्र त्न अथदचाब्दभयोगस्तु तत्तचक्रोद्धार 

माङ्गछिकत्वप्रदशेनाथः । तथा वेष्ठनानां नाभिकस्पनायां 

प्रतिषेधाभावान् योग्यत्वाच्च कल्पनालाववाच्च न प्रथगुभे 

कल्पने इति । यत्र॒ कचिद्हिःशब्दपूवैको मायाशब्दः 

पठ्यते कचिद्धिपरीतः तच्रायमभिप्रायः-- यत्र मायाश्च 

व्दाद्रहि शब्दः पूवे तत्र मायाविकशेषणं बहिभूतया मायया 
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बहिमायया । यत्र. च मायाशब्दात्परः वेष्टनशब्द पूवैः 

बहिःशब्द्. तत्राविषशिष्टया मायया तत्र बहिःशब्दो न 

मायाविशेषणम , किंतु वेष्टनविशेषणम् । माया हि द्विविधा 
नारसिहमूलमन्त्रगता सबिन्दुकेकाररूपा निरुपपदान्माया- 
शब्दात्प्रतीयते ; अन्या तु रेफहकाराभ्यां मिकितसबिन्दुके- 
काररूपा सोपपदान्मायाशब्दास्प्रतीयते । ततश्च मूरमन्तरा- 
दरहिभूतमायया हीमित्येवंरूपया वेष्टितं भवतीति तच्वा्थैः । 
ततः सुदशंनचक्रे मूकमन्त्रगतमायया वेष्टनं षोडश्चचक्रेऽप्येव- 
मेव बहि.-शब्दस्य वेष्टनापपू॑मुपादानात् वेष्टनविशेषणं बहिः- 
राब्दो मधभ्यवेष्टनव्यावृ्त्यथे. । नारायणवासुदेवनारसिह च- 

केषु व्याख्यातबहिमोयया वेष्टनमिति वेष्टनचक्रोद्वारवि- 
वेकः ॥ 

एवं महाचक्रस्य सवेष्टनमुद्धारं च अभिधाय अथेदानी- 
खद्धूतचक्रे यथाविहितमन्त्रान् न्यसितुं तन्नाभ्याम् अक्षरन्या- 
समाह-- 

तदेव चक्रं सुदकीनं महाचक्रं तस्य 
मध्ये नाभ्यां तारकं भवति यदक्षरं नार- 

सिहमेका्षरं तद्भवति षटसु पलेषु षडक्- 

रं खदक्छनं भवत्यष्टसु पत्रेष्वष्टाक्रं नारा- 
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यणे भवति द्वाद्रासु पच्रषु- उाद्शाक्षरं 

वासुदेवं भवति षोडशासु प्रषु मात्- 

काव्याः सबिन्दुकाः षोडक्ा कला नवन्ति 
डाचिात्सु पत्रेषु द्वाकिंशादक्षरं मनच्रराजं 

नारसिहमानुष्टमं भवति तदा एतत्सु- 
दनं महाचक्तं सातैकामिकं मोक्लद्रारम्- 
आयं यज्र्मयं साममयं बह्ममयमशतम्थं 
भवति लस्य पुरस्ताद्रसव आसन स्द्रा 

दक्षिणत आदिलयाः पञ्चादिश्व देवा उन्त- 

रलो ब्रह्मविष्णुमहेन्वरा नाभ्यां सूयोच- 
न््रमसौ पान्वेयोस्तदेनद चाभ्युक्तम्-- क. 
चो अक्षरे परम व्योमन्यस्मिन्देवा अधि 

विभ्वे निषेदुः । यस्ते नवेद किमचाक- 
रिष्यति य इत्तद्विदुस्त इम समासत 
इति । नदेतन्महाचक्रे बालो वा युवा 

वावेद स महान्भवति स गुरुर्भवति 
स सर्वेषां मच्राणासुपदष्टा भवलयनुष्ुमा 
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दामं कुयाद नष्ट भाचेनं तदेतद्रक्षोघरं खत्यु- 

लारकं गुरुलो लव्ध कण्ठे वादो शिखायां 

वा बश्चीन सस्द्ठीपवती श्रूमिदृक्षिणाध 
नावकल्पते तस्माच्छ्रद्धया यां कांचिद- 

द्रात्सा दक्षिणा भ्वति ॥२॥ 

तच्छब्देन द्वाचिजदरं द्वात्रिजत्पत्रं चक्रम् एवशब्देन तद्- 

वावध तदेव चक्रं तदादिन्यायेन सुद नादिशचव्दैरूभ्व चक्र- 

चतुष्टयमपि महाचक्रात्मकमिति द ोयति । महाचक्रमिति मा- 

मानाधिकरण्याच्च । तस्य मध्ये महाचक्रस्य मध्ये मध्यवति- 

नाभ्यां वेष्टनरूपा हि नाभयो मूमध्याः ताः व्यावतयितुं मध्ये 

नाभ्याभिस्युक्तम् । तारकं भवति संसारतारकत्वान् तारकं भ्रण- 

वाक्षरं भवति । यदक्षरं नारसिहमेकाक्षर तद्भवतीति अक्षरम् , 

जगद्धितं वा एतदूपमक्षरमिति तृसिहपदव्याख्यानावसरे व्या- 

ख्यातं तदक्षरशब्दास्प्रयभिज्ञायते । तथा नारसिंहमिति 

तद्धितात्सामश्रभरयुपास्यं सर्व प्रतीयते । ततः सवेस्मञ्ुपास्ये 

प्रतीते एकमेवोपास्यं मूखनृसिहन्युहाख्यं वक्तुं विशिनष्टि-- 

एकाक्षरं तद्धवतीति । यदक्षरं नारसिहसुपास्यम् इयनूदयय 

तदेकं भवतीत्यक्चरं च इति महाचक्रमध्यनामिवर्तित्वेन क्षीरो- 
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दाणैवसंबन्धितया उपासनं विधीयत इव्यथ. । तत्र केचित् 

नारसिहमेकाक्षरम् इति विदेषणोपादानात् एकाक्षरनृसिह- 

मिश्चितप्रणवो नाभ्यां न्यसनीय इलयाचक्षते; तदपि सप्र 

दायिकत्वान्न विरुद्धम् । तस्मिन्नपि पक्वे नारसिंहमिति त- 

द्वितात् एकाक्षरो वृसिहमन्त्रः प्रणवमिश्चितो द्रातिरच्रसिद- 

व्यूहं विहाय यावस्प्राकरणिकं मूढन्रसिहव्यूहगतसुपास्य प्रती- 

यत एव । ततश्च एतद्धिद्याङ्मेकाक्षरो नृसिहमन्त्रो यथो- 

क्तोपास्याभिधायकत्वात् तस्य केवलः प्रणवेन बिकस्पः ए- 

काक्चरनृसिहमन्त्रस्य प्रणवस्तु नियत एषेति तत्त्वार्थः । 

अत ऊर्ध्व तत्तन्मन्त्रन्यासे तत्तच्चक्रषु पत्र्रहणम् अरतद- 

न्तरार्पत्रान्तराङव्याच्र्ययै द्र्टन्यम् । षट्सु पत्रेषु सुदञ्चन 

भवति । रेश्ानपन्नमारमभ्य षडश्नरः सुद्रनो मन्त्रो न्यस- 

नीय इलयथः । एवसुत्तरेष पत्रेषु योऽयम् । अष्टसु पत्रष्व- 

छराक्षरं नारायणे भवति । प्रणवान्तमीवेनाष्राक्षरतेति के- 

चित् । तद्वदेव द्वादशपत्रेषु द्वादशाक्षरं वासुदेवं भवतीति । 

अत्रापि द्वाद्याक्षरता पूवेवन् । षाडशपत्रषु मातृकामन्वव- 

णेस्य आद्या वणेमाठकाद्ाः साबिन्दुका चिन्दुसदिताः षोडश्च 

स्वरा भवन्ति । द्वात्रिंशत्सु पत्रेषु द्वािशदक्षरं सामाभिव्यक्तं 

मन्त्रराजमानुष्टुमं भवति । मूरमन्त्रस्यैव एकैकमक्चरम् । 
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यत्तु एकैकमक्षरम् एकैकम्मिन्पत्रे तस्रणवसंपुटितं कार्यम् , 
° प्रलयक्षरसुभयत ओंकारो भवति ' इति श्रतेः । तदश्चाख्य- 

मङ्गं महाचक्रमुपासितं तश्निश्िप्रमनिष्टे वस्तुनि तासकारि- 
त्वात् तद्ख्रं पच्चममङ्गम् । अत एव अखाङ्गमन्त्रं व्याचक्षा- 
गेरस्मामिरक्तप्रपच्चसारे--“ असुत्रासादिकतौ चात् स्तः कषेप- 
चलनार्थकौ । ताभ्यामनिष्टमाक्षिप्य क्षिप्यते फट्खडभ्निना ' 
इति । सावेकाभिकं मोक्षद्ारमिल्युक्ताथंम् । ऋङ्मयं यजुर्मयं 
साममयं ब्रह्ममयमसृतमयं भवतीति पच्च मयट्प्रययाः प्रा- 

चुयाथो रह्मा. । ऋग्यज्ुःसामाथरैप्रचुरम् । बह्ममयमिति 

बरह्मशाब्दन अथववेदः सोऽयं ब्रह्म वेद इत्यतद्भाद्यणाभि- 

घानात् । वेदप्रचुरता अराणां बेदबुद्धथोपास्यत्वान् । विका- 

„ रार्थोवा मयट् बद्विकारात्मका इत्यथे । अमृतमयं क्षीरप्रचु- 

रनाभिक क्षीर विकारनाभिकं वा इति । तस्येति तच्छब्दान्ना- 

भिम्थो विष्णुः मूलनृसिह्युहः परामृशयते । तत्परि चारका- 

न्देवानाह--पुरस्ताद्रसवः परिचारका आसते रुद्रा दश्चिणत 

आदियाः पश्चाद्धि देवा उत्तरतो ब्रह्मविष्णुमहेश्ररा ना- 

भ्यामिति । एवं दिङ्नाभिपरिचारकायुक्त्वा अथेदानीं 

पाश्चपरिचारकानाह-- सूर्याचन्द्रमसौ पाश्चयोः कुक्चिप्रद- 

शयोरिति यावत् । तदेतन्महाचक्रम् ऋचा अभ्युक्तम् | 
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यस्मिन महाचक्र, अक्षर, अद्य व्याप्राविलयस्य रूपं सरो 

मत्वर्थे, तस्मिन्ञ्याप्रिमति । परमे दच्कृषटे व्योमवत्सवैव्या- 

पकत्वन स्थिते ! अधीत्युपरिभावे । क्च इति ऋभ्बरहणम् 

उपलक्षणाथम् । ऋचः वेदाः निषेदुः यस्मिन् चके विश्वे 

सर्वँ देवाः चृसिहरूपेण निषेदुः स्थिताः । यद्वा ऋच 

इति षष्ठी । अनुषुप्संबन्धिनि अक्षरे व्याप्निमति चक्रे सवे 

वेदाः स्थिताः तत्सुदशीनमन्त्रादिसंबन्धि चक्रमिलयथैः | य 

खपासक- तन्महाचक्रं न वद नोपास्ते किम् ऋचा ऋग्वेदा- 

दिना यदि वा चा अनुष्पूछन्दन्कया ऋचा इति । 

अनेनैतदशेयति-- महाचक्रोपालनग्भितमेव अनुष्ुबुपासनं 

कुयात् न तु तद्रहितसिति । य इत्तद्विदुस्त इमे समासत. 

इत्युक्ता्थेम । इति-राब्दः चरक्समाप्नं व्यो तयति । तदेतन्महा- 

चक्रं बालो वा युवा वा वेद उपास्ते तम्य इदं फल्म-- 

स महान्भवति । महतीं प्रतिष्ठां जने प्राप्रोति । यदिवा 

महान महाविष्णुरिति । स गुरुः सर्वैः देववदाराध्यः । स 

सर्वेषां मन्त्राणामुपदेष्टा भवल्युपदे्कः । सामाभिव्यक्ता- 

बुषटुमा होमं यादिति विद्याङ्गोऽयं होमः तस्मन्द्रन्यानु- 

पादानात् प्रतिदिनं हविष्यमन्नं साञ्यं जुहुयादिति । तथा 

सख्यानुपादानात्सकृद्रादावारं वा । यदि वा सूत्रागतद्न्नप- 
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दानां मूनृसिहव्यूहः द्रानिशद्चूहे च व्याख्यातत्वान् उभ- 

यादशन होमं कुयौन् ¡ ततश्च क्षी रोदाणेवनायिने चृसिहाय 

त्रिनेत्राय पिनाकहस्तायोभ्रायेदम् इति हुत्वा ब्रह्मादिद्राधि- 

शद्चहास्मकाय चसिहायोभ्रायेति जुहुयान् इत्यव प्रतिपदं 

मूरमन्तराचरत्ति. । यद्वा अनुष्टुभा इस्येकवचनान् सच्रन्मूल- 

मन्बभुच्वाय स्वाहाकारान्तं जुहुयात् प्रतिपदम् उदिदश्य लयागः 

कार्यैः । तथा सामाभिन्यक्तावुष्रुभा अचैनं षोडनोपचारादि 

कुयादिलयनुषङ्गः । अत्रापि होममन्त्रवन्मन्त्रान्रत्त्यनाव्त्ती 

एष्टव्ये । तदेतन्महाचक्रं रक्षोघ्नं सद्युतारकं गुरब्रसादाहन्धं 

कण्ठे बाहौ शिखायां व! बध्नीत य. तम्मै गुरवे यस्मात्सप्र- 
‰। ( 

द्वीपवती द्विगुणाब्त्तापि भूमिः प्रथिवी दक्षिणार्थं नावकल्प- 
[कर 

ते, तस्माच्छरद्धया मक्या या कांचिद्धूमि वथाशक्टयवुरूपां 

दद्यात् सा दक्षिणा भवति । एवं प्रागुक्तं श्रुतित उपासन- 

मवगतं पञ्वाङ्गन्य।स उपसंहृतमेकस्मान्मतात् । अथ मता 

न्तरप्यालखोचनया महाचक्र एवोपसंहृतं तस्मासरलक्षरम 

भयत ओंकारो भवतीलयत्र मूलमन्तराक्षराणां प्रणव उप- 

संहतत्वात् प्रणवभ्रधानमेवेदं महाचक्रं तस्मिञ्शक्तिबाहुस्य- 

श्रवणान्मायया बहिवेष्टितं भवति । बहिर्मायया वेष्टितं 

भवतीलयसकृच्छवणात् उद्धूतपदन्याख्यानावसरे प्रतिपदं 
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यम्माल्खमदिश्ना सवोहीकान्मवौन्देवान्सवौनास्मनः सवीणि 

भूतानीदयस्ृन्महिमजञव्दवाच्याया मायायाः सर्वखोकस्ै- 

देवास्ममूतानां साधनत्वेन श्रवणात् तद्वेष्टितमायाधारत्वेन 

यथासंख्यं प्रथिव्यादिरोकरग्वेदादिवेदागन्यादिदेवभूतानामा- 

स्मनां च साधनव्वश्रवणान्महाचक्रान्तगैतवेष्टितमायाधारमे- 

वेदमुपासनम् । न तु मूढनरसिंहगतं पच्वाङ्गन्यासार्थं च 
अन्तरङ्खत्वान्महाचक्रमेवेदमुपासनम् । तदपि समंप्रदायाग- 

तसुपादेयमित्युपासनाविकल्पः । तब्लापि बहुतरं संप्रदायानु- 

कूस्यागतत्वात् अन्तयमेवोपासनमुपदियमिति केचित् । तस्मि- 

न्मते प्रणवसाविलयजुलक्ष्मीनृसिह गायत्रीति मन्त्रचवुष्टयमङ्ग 

सामाभिव्यक्तं यथायोग्यतया महाचक्रप्रकाश्चकत्वेन योञ्यं 

तथैवोपास्यं महाचक्रमिति रहस्यं तक्छं च इति ॥ 

एवं नृर्मिह्रह्यविद्यां सकटमतानु सारिणी कत्छामभि- 

धाय, अथेदानीं तदनुष्ठातुः कैञुतयन्यायेन फलकथनाय प्र 

-ओत्तररूपाख्यायिकामवतारयत्ति-- 

देवा ह॒वै प्रजापतिमव्रुवन्नानुष्टुभस्य 

मन्त्रराजस्य फलं नो ब्रूहि भगव हति 

स होवाच पजापति एतं मन्त्रराजं 
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नारसिहमानुष्टुभं निलयमधीते सोऽभि- 
पूतो भवति स वायुपूतो मवति स 

आदिल्यपूनो भवति स सोमपूतो भवति 

स सल्यपूलो भवति स ब्ह्यपूतो मवति 

स विष्णुप्रूतो जवति स श्द्रपूतो भवति 

स वेदपूतो भवति स सवेपूतो भवति 
स सवेपूलो भवति ॥ १॥ 

इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 

अत्र देवा ह वै इत्यारभ्य तदेतन्निष्कामस्य भव- 

ति इ्यन्तम अष्टावध्यायाः; प्रल्यभ्यायसमाप्रौ च द्िर- 

भ्यास: । देवा ह वे प्रजापतिमन्रुवन्-- अस्य मन्त्रस्य 

प्रागुक्तोपासनाविशिष्टस्य फलं नो नरूहि भगव इति । स 

होवाच प्रजापतिरित्युक्ताथेम । यो दविविधोपासकः एतम् 

इययेतच्छब्दपरामृष्टं प्रारुक्तविद्यागाभितं मन्त्रराजं सामराजं 

नारसिंहं यृसिंहाकारब्रह्मोपासनागरमम आनुष्मम् अनुष्टुष्ठ- 

न्दस्कं निलयमिति साकारब्रह्मप्रतिपत्तिद्रारेण नियभूतनिरा - 
कारब्रह्मभ्रतिषादकत्वात् निलयम् अधीते उच्चारयति । यत्र 

इदटशसामोच्वारणमात्रादेव वक््यमाणफलापनिः, किं तत्र विद्या- 
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नु्ठानात् इदयभिप्रायेण तन्न तत्र अधीते अधीते इल्यवो- 

चन् । अथवा निलयमधीते इति नियमेनाघीते । अथवा निलयम् 

अधि इ्युपरिभावे इते जानीते । सर्वे गलयथौ ज्ञानाथौः । 

नित्यं संध्योपासनादि निवैर््योँक्तकारं यो विद्यामेतामनुति- 

हतीदयथेः । अथवा निलयमावुष्टुभम इलयन्वयात् आवुष्टुभस्य 

साम्नो नियत्वं दशयति नेतरस्य सामरूपम्येति । अथवा 

निलयं संध्योपासनादि क्मांधिकृय इते जानीते । एतदुक्तं 

भवति । ततो निवयसंध्योपासनाञ्भिहोत्रादयुपास्यदेवता नार- 

सिंहरीखा विघ्रहेव्युपास्ते । एतद्धियागर्भितेलथेः । अथवा यः 

उपासकः प्रागुक्तविचाचुषएठानप्रकारज्ञाने असमथ. स केवलं 

विद्याप्रतिपादकं म्रन्थं नित्यं प्रतिदिनं खाध्यायधर्मेण अधी- 

ते पठति जपति, सोऽपि वक्ष्यमाणं फकं प्राप्रोति । तस्य , 
तज्ञपसामथ्यौत्परमेश्वर'* कारुण्यात् तद्धिदयानुष्ठानप्रकारं 

साकारप्रभ्रेति निराकारपर्यन्तमिहैव कथयति । तथा च 

अन्ते श्रूयते--‹ तद्धा एतत्परमं धामैतद्वि्ागर्भितमन्तरराजा- 

ध्यायकस्य पाठकस्य जापकस्य ` इयादिना । स॒ उपास- 

को.ऽभ्रिवाय्वादिल्यसोमसयब्रह्मविष्णुरद्रवेदैनसिदरूपैरुपास्यैः 

पूतो मवति पवित्रो भवति । अन्यैश्च स्ैनैसिहरूपैरुपास्यैः 
पूतो भवति । द्विरभ्यासोऽध्यायसमापिं योतयति ॥ 

इति प्रथमाध्यायभाष्यम् ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

य॒ पतं मनच्रराजं नारसिहमानुष्टुभं 
निद्यमधीते स सत्यु तरति स पाप्मानं 
तरति स ब्रह्महत्यां तरति स भ्रूणदहल्यां 
तरति स वीरहत्यां तरति स सवै तर 
तिस सवं तरति॥२॥ 

इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
इतःप्रभूति नियमेतद्धिवयानुष्ठानेन तस्प्रतिपादकम्रन्थाध्य- 

यनेन जपेन वा आनुषङ्किकान्येव फरानि कम्यानि तद्रहि- 

- तानि वा कथयितुमाह् । य उपासकः नियत्वेन तद्वियानुष्ठा- 

नेन तज्जपेन वा पापक्षयं कामयते । एतं मन्बराजं नारसि- 

हमानुष्ुभं नियमधीते इत्यक्ताथम । तथा इतःप्रभृति आ 

अन्लयादध्यायात् तत्र तत्र यच्छब्देन पुंलिङ्गेन प्रागुक्तृसिह- 

विद्याया निश्चिततया अनुष्ठानात् तद्ियाप्रतिपादकम्नन्थजप्ता 

चा अध्येता वा परामृश्यते । तथा तच्छब्देन पुंशिङ्गिन स 

एव परासरश्यते । तथा तत्र तत्र पुंलिङ्गान् तच्छब्दाभ्या- 

सात् तस्मिन्नेव नियानुष्ठाने जपे वा व्यस्तं समस्तं वा 

यथायोग्यतया फट गम्यते । स मल्युं पाप्मानं ब्रह्महा 
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भ्रूणहत्या घृणो गर्भः, यद्वा साङ्गवेदाथंन्याख्याता दीक्षितः 
भ्रूणः, वीरहत्यां वीर॒ पुत्रः सवनस्थः क्षन्रियो वा अन्यच 

पातकं सर्व तरति । द्विरभ्यासोऽध्यायसमाभ्निं योत्तयति +! 

इति दवितीयाध्यायभाप्यम् ॥ 

ततीयोऽध्यायः ॥ 

य एतं मच्रराजं नारसिहदमालुष्टभं 

नि्मधीत साऽभ्नि स्तम्भयति स वायुं 
स्तम्भयति स आदित्यं स्तम्भयति स 

सामं स्तम्भयति स उदकं स्तस्मयति स 

सवौन्देवान्स्तम्भयति स सर्वान्ग्रहान्स्त- 

म्भयति स विषं स्तस्मयनि स विष स्त- 

स्मयति ॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 

य एतं मन्त्रराजं नारसिहमानुष्टुभं निलयमधीते सोऽभि 
वायुमादिलयं सोमञुदकं सबौन्देवान्य्रहान्विषं स्तम्भयतीति 

स्तम्भनफठनिर्देशः । द्विरभ्यासोऽध्यायसमाप्निं योतयति ॥ 

इति तृतीयाध्यायमाष्यम् ॥ 
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भ 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

य॒ एतं मन्त्रराजं नारसिहमानुष्टुभं 
रिल्यमधीन स भूर्लोकं जयति म खुव- 
छक जयति स स्वर्लोकं जयनि स मह- 
रोकं जयति स जनोलोकं जयतिस 
तपोलोकं जयाति स सल्यलोकं जयति स 

सबेलोकं जयति स स्ैलोकं जयानि ॥ 

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

य एतं मन्त्रराजं नारसिहमावुष्टुमं नियमधीते ख 

भूवः सव्महजेनसतपः सत्यमन्यज् सवै पातारुखोकं जय- 
तीति फरनिर्देश्चः । द्विरभ्या साऽध्यायसमा्ं योतयति ॥ 

इति चतुथोध्यायभाष्यम् ॥ 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

य एतं मन्वराजं नारसिहमानुष्टुमं 

नित्यमधीते स मनुष्यानाकर्षयति स दे- 
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वानाक्षयति स नागानाकषेयति स य- 
क्षानाकषेयति स ्रहानाकषेयति स स- 
वीनाकषयति स सर्वानाकषयति ॥ ५ \ 

इति पश्चमोऽध्यायः ॥ 

य एतं मन्त्रराजं नारसिंहमायुष्मं निलयमधीते स मनु- 

यान्देवान्नागान्यशचन्प्रस्तव्यतिरिा नन्या आकषयतीति 

फङनिर्दे्ः । द्विरभ्यासोऽध्यायसमाप्निं द्योतयति ॥ 

इति पञ्चमाध्यायभाप्यम् ॥ 

षष्ठोऽध्यायः ॥ 

य एतं मन्त्रराजं नारसिहमानष्टुभं 

निदयमधघीति सोऽधरिष्टोमेन यजते स उ- 
क्थ्येन यजते स षोडशिना यजते सो- 

ऽतिराच्रेण यजते सोऽघोर्यामेण यजते 
सोऽश्वमेधेन यजते स सर्वेः कतुभिथैजते 
स सर्वैः कतुभिथेजते ॥ ६ ॥ 

इति षष्टोऽध्यायः ॥ 
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य एतं मन्त्रराजं नारसिंहमानुष्टुभं नियमधीते मोऽन्नि- 

छटोमेनोकथ्येन षोडरिना वाजपेयेनातिरत्रेणाप्रोयौमेणाय्नि- 

छठोमेनान्यैश्च सर्वैः कतुभियेजत इति फरनिदंशः । द्िरभ्या- 

सोऽध्यायसमा््चिं द्योतयति । न च वाच्यम् ‹अन्यान्थ- 

क्यात् ̀  इति न्यायेन कथं फढनिर्देश इति । यतो मनोग्या- 

परैकसाध्यत्वादेतद्विधयानुष्ठानस्य तस्य च कर्मायुष्ठानादय- 

न्तदुःसंपादत्वादिल्यधिकारमेदेन नान्यानर्थक्यमिति खर्वं 
निमेरम ॥ ् 

इति शष्ठाध्यायमाष्यम् ॥ 

सपमोऽध्यायः ॥ 
य॒ एतं मन्त्रराजं नारसिहमाचुष्टमं 

निल्यमधीते स ऋचोऽधीते स यजृष्य- 
धीते स सामान्यधीते सोऽथवौणमधीते 
सोऽङ्गिरसमधीते स चाखा अधीते स 
पुराणान्यधीते स कल्पानधीते सं गाथा 

अधीते स नारारसीरधीते स प्रणवम- 

धीते थः प्रणवमधीते स॒ सवेमघीते स 
सबैमधीते ॥ ७ ॥ 
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य: एतं मन्त्रराजं नारसिहमानुषटुम नियमधीते, सः 

ऋचो यजूषि सामान्यथकीणमङ्गिरसमे ; एतच्च त्रयीसंपुटी- 

करणम् , एतदन्तरारवर्ित्वाद्वेदत्रयस्य । तथा च तस्मिन्नेव 

ज्ाह्यणे प्रजापतिः प्रथमसथर्वाणमपश्यत ततख्यीं ततः 

अङ्गिरसम् इत्यसक्रदमिहितत्वान शाखाः पुराणानि कल्पा- 

न्गाथा नाराक्चंसीः प्रणवमधीते इति फरनिरदेशः । अव्र च यः 

प्रणवमधीते सः सर्वमधीते इति बदन मूकमन्त्रप्रणवयोः फएल- 
साम्यादुभयोः साम्यं द्शेयति । ततश्च जपे समाधौ च उभ- 

योर्विकस्पः । तथा च निलयानुष्टाने फलकामनायां प्रयोगचि- 

शेषः । तन्त्फर्पदोचवारणं मूकमन्त्रजपान्ते कायैमिति के- 
३ द [9 न [९ [म 9 ५ 

चित्; अन्ये तु तद्विनैव केवलं कामनैव कार्येति , साप्रदायि- 
7 षतु ~ (~ | ५.१ भ र [न ४ 

कमेवान्वेष्यमिति । द्विरभ्यासोऽध्यायमसमाप्नि द्योतयति । 

इति सक्तमाभ्यायभाष्यम् ॥ 

अष्टमोऽध्यायः ॥ 

अनुपनीतङरातमकमेकनो पनीतेन तत्सम- 

सुपनीतशतमेकमकेन गृहस्थेन तत्समं ग- 
₹स्थशातमेकमेकेन वानप्रस्थेन तत्सम वा- 

नपस्थङहातमकमक्रन यतिना नत्समं यती- 
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नां च चानं प्रेण रुद्रजापकेन तत्समं रद्रजा- 

पिातमकमेकनाथवैरिरःशिखाध्यायके- 
न तत्सममथवेशिरःशिग्बाध्यायकञतमे- 

कमकेन सन्त्रराजजापकेन नत्समं लढा 

एतत्परमं धाम मन्बराजाध्यायकस्य यत्र 

सूर्या न तपति यच्च न वायुवीनि यच्र न 
न्द्रमास्तपति यच्च न नक्षत्राणि भान्ति 

यव ना्धिदेहानि यच्र न खल्युः परविराति 
यच्च न दुःखे सदानन्दं परमानन्दं राश्व- 

तं चान्तं सदारिवं ब्रह्मादिवन्दितं यो- 

गिध्येयं यत्र गत्वा न निवनेन्ने योगिन 
स्तदेतदचाभ्युक्तम्- लद्िष्णाः परमं पदं 
सदा पटेथन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरात- 

तस् । नद्धिप्रासो विपन्यवो जागृवांसः 

समिन्धते । विष्णोयत्परमं पदमिति न- 
देनलिष्कामस्य मवति नदलच्िष्कामस्य 

भवति ॥ 
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एवं निलयायुष्ठाने आनुषङ्गिकं सर्वं फंठमभिधाय, अथे- 

दानी तद्धि्ाचुष्ठातुजेप्तुः अध्येतुश्च उत्कषतरतमभावेन स- 

बो्छृष्टतां सर्बोल्ङष्॑च फरमाह-- अनुपनीतशतमेकमे- 

केनोपनीतेन तत्समम् । उपनीतश्चतम् उपङ्कर्बाणकानां न 

नैष्ठिकाभिभ्रायेण तस्य सर्वोत्छरष्टत्वान् । एकमेकेन गृहस्थेन 

तत्समं गृहस्थश्चतम् एकम् एकेन वानप्रस्थेन तत्समं बानप्र- 

स्थतम् एकम् एकेन यत्तिना तत्समं सोऽयमाश्रमस्वीकार- 

मात्रे तरतमभावः नाश्रमप्रयुक्ताुष्ठानाभिप्रायेण } ततश्च यती- 

नां च शातं पूरणी स्वीकरुताश्रममान्नाणां यस्मिन्कस्मिश्चिस्स्थित- 

रुद्रजाप्येन तत्समं रृद्रजाप्यरातमेकं यस्मिन्कस्मििद्ाश्रमे 

स्थिताथरवशचिरःशिखाध्यायकेन जापकेन तत्सममथवैशिरः्ि- - 

खाध्यायकशातं मन्त्रराजजापकेन तत्समम् इत्युत्कषेतरतम- 

भावस्य मन्त्रराजजापके एतद्वि्यावति विश्रान्तत्वात् एत- 

द्ि्ाबान्सर्बोल्छृष्ट इति गम्यत । यथा आनन्दतरतमभावस्य 

ब्रह्मणि विश्रान्तत्वात् ब्रह्मानन्द् एव॒ सर्वल्छष्टः । यस्मा- 

देवं तस्मात् वै प्रसिद्धम् एतत्परमं धाम स्थानम् एतद्धि- 

द्यागर्मितमन्त्रराजाभ्यायकस्य जापकस्य अनुष्ठातुबौ । यत्र 

क्षीरोदाणैवस्थाने सूर्यो न तपति यत्र वायुने वाति यत्रन 
चन्द्रमास्तपति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाभिदहति 
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यत्र न मृत्युः प्रविशति यत्र न दु.खं सदानन्दं परमानन्द 

शश्वतं शान्तं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येयं यत्र 

गत्व न निवतेन्ते योगिनः तदेतत्स्थानम् ऋचाभ्युक्तं विष्णो- 

यैस्परमं पदमिति । यच्छब्देन क्षीरोदाणंवस्थानं परामृश्यते, 

परमपद्प्रल्यभिज्ञानात् । सूरयः उपासकाः उपासनामेदेन ता- 

दात्म्यञुपासनाया चेत् सायुज्यं फं ततश्च विष्णुरेव परमं 

पदम् । उभयत्रापि विष्णोरिति षष्ठीनिर्देशः शिङापुत्रकन्य श- 

रीरमितिवद्रष्टञ्यः । अथ उपास्योपासकमभावेन चेद्तुशरुच्विद्या 

तस्य नृसिंहस्य विष्णोः परमं पदं परमं स्थानं महाचक्रना- 

भिक्षीरोदाणेवप्रभति तत्र स्थिताः उपासकाः अनुष्ठातारः 

-जप्रारः अध्येतारो बा सदा सवैकाटं पदयन्ति । कीरशं 

तदिलयपेक्षिते, आद-~- दिवीव य॒खोक इव चक्षुः ख्यातेः 

सूर्यमण्डलम् आततम् आ समन्तान् ततं विस्तृतं वतुटं भ्र- 

काश्चासकं सर्वप्रकाश्ञाभिभवकारणम् अत. सुयेचन्द्रनक्षत्रा- 

दीनां ब्रह्मणि प्रवेशः प्रतिषिद्धः तपकवरैता च यत्र सूर्यो न 

तपतील्यादिना । एवं तस्मिन् आधिदेवात्मके दुःखे प्रति- 

षिद्धे आध्यास्मिकदुःखमप्रापरौ तत्परतिषेधति-- यत्र न दुःख- 
[+ मिति। विदुःखता दुःखाभावमातन्रे प्रप्र, सुषुप्रवज्डता स्या- 
[9 दिति तन्यावृत््यर्थं सदानन्दमिति । ब्रह्मादिवन्दितभिति । 
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तद्ादिन्यायेन नाभिम्थत्रह्मविष्णुमहे श्रेः परिचारकैः बन्द. 
नीयं महाचक्राख्यं स्थानम् । यत्र गत्वेति । तस्य गन्तव्य - 

तामाह--तद्धिप्राम इति । तत्तारकं म्थान विप्रासः विप्रा 

जराह्मणाः उपासकाः विपन्यव. मेधाविनः समाधौ धारण- | 

दाक्तियुक्ताः । जागृवांसः जागरितावस्थायामेव अवस्ान्न- 

यास््रच्युल्य समिन्धते समृद्धि छुवेन्ति । तादात्म्यपक्षे तु 

मन्त्रत्राद्मणयोयेथाम्बरूप व्याख्येयम् । इति-रब्दो मन्त्र- 

समाप्निं द्योतयति । पदचतुष्टयाभ्यामः सर्वोपनिषत्ममार्धिं 

द्यातयतीति सर्वै निमे सिद्धम् ॥ 

इति अष्माध्यायमाप्यम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्द भगवस्पृज्यपादनिष्यस्य 

शरीमच्छकरभगवतः कृतौ 

चृसिहपूवैतापनीयोपनिषद्धाष्यं 

संपूणेम् ॥ 
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नानाजन्मसु सचितन तपसा पूतेन चित्तान्मना 
मित्रेण प्रनिबोधिनेन कुतुकात्सव्रा. कृतीः श्नांकरी. । 

समुद प्रधम जरदरुरूपदरे भक्त्या मथाद्यापिताः 

स्वर हन्याप्हति करोतु गृरुराड् धन्यं तथेमं जनम् ॥ 

प्रामन्ठकरदैशिकेन्दरचितान्सवौन्रबन्धान्मुदरा 
नस्प्रीतय परिशोध्य पुस्तकचयैः समुद्य साक वधर. । 

तच्छान्रप्यराल्विमध्यतचिलमच्छीदेनिकेन्छरपु ना- 

सकूत्वाद्योपहनि सभन्छिविनयं नून कुना्थोऽस्म्य्टम्॥ 

साम्याल्दरमाधामुनपक्षरा नन्सूर्या ह तिभ्याश्रिनसोमवारे । 

श्राजञकरार्मघरतिमाघ्रतिष्टाकाले म्ेषोपदयनिर््यश्रायि ॥ 

शरशिकरफततिमाला गुरुवरतुष्टव समर्पिता मादान । 

वान्यादिमपंदभाजा सुव्रह्मण्यन भक्तिनन्नेण ॥ ४॥ 
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भगवद्रीतामाष्यम् 

श्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादेः 

विरचितम् । 

4४५. 

पथमो भागः 



॥ श्रीः ॥ 

॥ भगवद्गीताविषयाुक्रमणिका ॥ 

१. कमेसंन्यासात्मकसाधनपधाना 
त्वंपदाथपधाना च आया 

षडध्यायी । 

भरथमोऽध्यायः । 
केः 

युद्ध विष्रये सजय प्रति धृतराष्टस्य प्रभः १ 
धृतराष्ट्रेण ष्टस्य सजयस्योत्तरारम्मः ५ र 
दुयोषनस्य द्रोणाचायं प्रति युद्धसाहायकयार्थना ... ३-- ११ 
दु्ोभनहषौथे भीष्मादिभिः शङ्खपूरणम्  ... १२-- १३ 
स्वरेन्यपरोत्वाहनछ्ते कष्णाुनादिभिः खङ्खवादनम् १५ _ १८ 
पाण्डवङृतगाङ्खवादनेन धातैराष्टराणा हृदवविदारणम् १९ 
उदय व्यव्ितान्धा्ताष्टानन्वाशच योदृभिर्धिुं 

शीङ .पतयद्धैनव्वोभयोः सेनयोर्मध्ये रथखाप- 
नप्र्ैना 

* २०-२३ 
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भगवता सेनाद्वयमथ्ये रथसखथापनपूर्वकमर्जुनाय 

शोकः 

दर्दिताः समवेता योद्धार इति निरूपणम् ... २४--२५ 

युद्धमूमाबुमयोरपि सेनयो" सथितान्वन्धूनवरोक्या्ँ- 
नस्य विषादः ˆ ति ., २६--२७ 

श्रीकृष्ण प्रत्य्जुनस्य विषादप्रद्धिकोक्तिसरणिः ... २८--४६ 

शोकाङुरस्यार्जुनस्य गरचापौ परित्यज्य रथोपस्थो- 

पवेशः २४४ ४७ 

द्वितीयोऽध्यायः । 

सजयवचनम् ४ १ 

विष्रीदन्तं पार्थं युद्धे प्रविवर्तयिषोर्भगवतस्तद्विषाद- 

निबहंणोक्तिः ००. २ ३ 

गुवादिभिः सार्धं॒योद्धमयुक्तभित्युक्तिपूर्वकमर्जुनस्य 
युद्धकरणाकरणयोः कतरन्छ्रेय इति जिज्ञासोः 
श्रीकृष्ण प्रति शिष्यत्वेनोपसत्तिः ४-- ८ 

सजयवचनम् „~ ९--१० 
अर्जुनस्य शोकमोहावपनेठु भगवत्कृतः संसारनिवर्त॑क 

आत्मतच्वविनिणयप्रकारः . ११-३० 

क्षततियधर्मत्वादयुदधस्याव्यतत्कत॑न्यत्वोक्तिः ३१ 
युद्धस्य स्वर्गसाधनत्वकथनम् ३२ 
स्वधर्मभूतयुद्धाकरणे स्वधर्मकीर्विहान्याः पातककथनम् ३३ 
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सभावितस्य गतिर्वरीयस्यकीरतिस्तु दुः संहेति प्रदश॑नम् ३४ 
युद्धाद्धीतो निवृत्त इत्यादिनिन्दावचन श्रण्वतो दुः- 

ख महद्धि स्यादिति कथनम् 

अधिसमर शरीरहतौ स्वर्गप्रा्िररिविजये वा मही- 
प्रा्िरिति पद्यन्ुद्धकरण एव मतिं कर्वित्युक्तिः 

जयाजययोः समत्वहृटया युद्ध कुर्वतो दोष्राभावकथ- 

नम् 24 

आत्मतच्वसाक्षात्कारहेतोर्निष्कामकमनुष्टानस्य॑स- 

माधियोगस्य च निरूपणम् 

पारथकृतः सितप्रलक्षणप्रभः व 

सितप्रजलक्षणकथनम् 4 

विष्रयविमुखानामपीन्ियाणा तत्तद्धिषयरागानुड्त्तौ 

प्रत्ञालामः कथ स्यादित्याशङ्कायामुन्तरम् .. . 

विपश््चितोऽपि यतमानस्य प्रसभमिन्दियाणि मनो 

हरन्तीत्युक्तिः १ 

सयतेन्द्रियस्य युक्तस्य प्रज्ञा स्थिरीभवतीति कथनम् 

विषयान्ध्यायतः सङ्गादिद्वारा पुसः प्रणा्कथनम् 

मोक्षहेतूपन्यासः 

अशान्तस्यासुखित्वकथनम् 

अविजितेन्द्रियाणा मनसा प्रज्ञापहार इत्यत्र दृष्टान्त- 

प्रदर्शनम् 
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निदत्तसर्वकामस्यैव पुसः शान्तिप्रासिरिति कथनम् ७१ 

ज्ञाननिष्ठायाः स्वुतिः ३ ७२ 
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ज्यायसी चेत्कर्मणस्त इत्यादिरजैनस्य प्रभः १ 
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॥ श्रीः ॥ 

दरांकरभाष्यस्थानां 

विशेषविषयाणामयुकमणिका ॥ 
ध स 

ष्ठम् 
प्रथमोऽध्यायः । 

श्रीमद्धगवद्धीतामाष्यस्योपक्रान्तस्य निष्प्त्यहोपप्लवपरि- 
समा्त्यर्थमपेक्षितगिष्टाचारपरम्परापरा्ेष्टदेवतातच्ानु- 

संधानटक्षणमङ्गलाचरणसपत्तये निरवशेषत इतिहास- 

पुराणयो््याचिख्यासितेन गीताशाख्ञेणैकवाक्यताम- 

भिसघाय मगवत्पादङृतमन्तर्यामिविषयकस्य पौराणि- 
कशटोकस्योदाहरणम् ४ १ 
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मप्रवतंनस्य, सनकसनन्दनादीनुत्पाच वेदोक्तनिचृत्ति- 
लक्षणधर्मोपदेशपुरःसर तेषां च तद्धर्मप्रवसैनस्य मग- 
वत्कृतस्य प्रतिपादनम् ध १ 

द्विविधवेदोक्तधर्मप्रयोजनकथनम् ५. 

अनुष्ठातृणा कार्कख्या कामोद्धवात्तदभिभूतविवेकविज्ञा- 
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“इष्ट ठ पाण्डवानीकम् ' इत्यादेः (उक्त्वा तूष्णी बभूव 
ह ̀ इत्येतदन्तस्य अन्थस्य शोकमोहादिससारकारणा- 

विन्याप्रद्नार्थत्ववर्णनम् 9 
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श्रीमच्छंकरभगवस्पाद विरचितम् 

श्रीमद्धगवद्रीतामाष्यम् 
~~~ 

प्रथमोऽध्यायः 



॥ ओरीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादाः ॥ 

भीवाणीविलाससुद्रायच््रालये मुद्वितमिदम् । 



॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 

॥ श्रीम दरगवह्वीता ॥ 
(८ 2" < ४८72100 
नच भगवत्पादविरथितेन 

भाष्येण सहिता । 

षम भर मम 

नारायणः परोऽव्यक्ताद्ण्डमग्यक्तसभवम् । 
अण्डस्यान्तस्त्विमे रोका सद्वीपा च मेदिनी ॥ 

भगवान् सष्वेदं जगत्, तस्य च 

स्थिति चिकीष", मरीच्यादीनमरे सद्वा 
प्रजापतीन् , प्रवृत्तिलक्षणं धर्म ग्राह- 
यामास वेदोक्तम् । ततोऽन्यांश्च सन- 
कसनन्दनादीनुत्पाद्य, निचत्तिरुक्षणं 

धरम ज्ञानवैराग्यलक्षणं श्राहयामास । 
दवेनिधो ' हि वेदोक्तो धमैः, प्रवृत्तिलक्षणो निवरृत्तिरक्षणग्ध, 



२ श्रीमद्धगवद्धीताभाष्ये 

जगतः स्थितिकारणम् । प्राणिनां साक्षादमभ्युदयनिःभेयस- 

हेवु्य. स धर्मो ब्राह्मणायैवैणिभिराश्रमिभिश्च श्रेयोभिः 
अनुश्ठीयमानो दीर्घेण कठेन । अलुष्ठातृणां कामोद्धवात् 

हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे, 

प्रवधैमाने च अधर्मे, जगतः स्थितिं परिपिपारयिषुः स 
आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुः भौमख ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य 

रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवादंशेन ष्णः किर संबभूव । 
जराह्मणत्वस्य हि रक्षणे रचितः स्वद्वैदिको धर्मः, तद्धीनत्वा- 
दणौश्रमभेदानाम् ॥ 

स च भगवान् ज्ञानैश्व्यशक्तिबर्वीर्यतेजोभिः सदा संपन्नः 

त्रिगुणात्मिकां स्वां मायां मूलप्रकृतिं वशीकृय, अजोऽव्ययो 
भूतानामीश्रो नियञ्चुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽपि सम् ; स्वमा 

यया देहवानिव जात इव च छोकानुम्रहं वेन् लक्ष्यते । 

खप्रयोजनाभवेऽपि भूतानुजिघृक्षया वैदिकं धरमद्वयम् अञजै- 

नाय शोकमोहमहोदधौ निमम्नाय उपदिदेश, राणाधिकैर्हि 
गृहीतोऽलुष्ठीयमानश्च धर्मः प्रचयं गमिष्यतीति । तं धर्म 

मगवता यथोपदिष्टं वेदव्यासः सवैज्ञो भगवान् गीताख्यैः 

सप्तभिः श्टोकशतेरुपनिवबन्ध ॥ 

तदिदं गीताश्ञाख्धं समस्तवेदाथेसारसंग्रहभूत दुर्विज्ञेया- 



+ प्रथमोऽध्यायः । ३ 

म् , तद्थाविष्करणायानेकैर्विवृतपदपदार्थवाक्याथेन्यायमपि 

अलयन्तविरुद्धानेकार्थत्वेन रोकिकैगद्यमाणञुपरुभ्य अहं विवे- 

कतोऽ्थैनिधौरणार्थं संक्षेपतो विवरणं करिष्यामि ॥ 

तस्य अस्य गीताश्चाख्रस्य सक्षेपतः प्रयोजनं पर निःभ- 

यसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तोपरमल्क्षणम् । तच्च सव. 

क्मसंन्यासपूर्वैकादात्मज्ञाननिष्ठारूपात् धमौत् भवति । तथा 

इममेव गीतार्थं धर्ममुदिश्य भगवतेवोक्तम्-- ‹ स हि धमैः 

सुपयौप्नो ब्रह्मणः पदवेदने ' इति अनुगीतासु । तत्रैव चो- 
क्तम्-- ° तैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि छ्युभा्युभी । यः 
स्यादेकासने खीनस्तूष्णी किंचिदचिन्तयन् ॥ ̀  इति ! ज्ञानं 

सन्यासलशक्षणम् ' इति च । इहापि च अन्ते उक्तमजौनाय-- 

“ सवेधमोन् परित्यञ्य मामेकं शरणं व्रज ` इति । अभ्युद्- 

यार्थोऽपि यः प्रवृत्तिटक्षणो धर्मो बणौनाश्रमांश्चोदिदय विहि- 

तः, स देवादि्थानप्राप्रिहेतुरपि सन् › ईंश्वरापणबुद्धथा अजु- 

छीयमानः सन्त्वश्युद्धये भवति फलाभिसंधिवजजितः । ञुद्धस- 

त्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्रा्नि्रारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च 
नि; ्रेयसहेतुत्वमपि प्रतिपद्यते । तथा चेममर्थमभिसंधाय 

वक्ष्यति-- “ब्रह्मण्याधाय कमांणिः (योगिनः कर्मं कर्वन्ति 
सङ्गं यक्त्वासञयुद्धये ` इति ॥ 



) श्रीमद्धगवद्धीताभाष्ये ह 

इमं द्विप्रकारं धर्म॑नि श्रेयसप्रयोजनम् , परमाथैतत्तवं च 

वासुदेवाख्यं परं ब्रह्माभिधेयभूतं विशेषतः अभिव्यलयत् 
विषश्िष्टभयोजनसंबन्धाभिधेयवद्रीताश्चाख्म् । यतः तदथेवि- 

ज्ञाने समस्तपुरुषा्थसिद्धिः, अत. तद्विवरणे यजन क्रियते 

मया ॥ 

ध्तराघ्र उवाच-- 

धमेक्षेते कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवैत संजय ॥ १ ॥ 

संजय उवाच- 

दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 

आचार्यस्ुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत् ॥ २ ॥ 

पदयैतां पाण्डुपुताणामाचाय महतीं चम्बम् । 
व्यूढां हुपद पुतेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 

अव्र छारा महेष्वासा भीमाजैनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च दुपद्श्च महारथः ॥ ४ ॥ 



४ प्रथमोऽध्यायः । ५ 

धृष्टकेतुेकितानः कादीराजश्च वीथैवान् । 
पुरुजित्कुन्ति भोजश्च रोज्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 

युधामन्यु ञ्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयैवान् । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सय एव महारथाः ॥ ६ ॥ 

अस्माकं तु विदिशा ये ताच्चिबोध द्विजोत्तम । 

नायका मम सैन्यस्य संज्ञां तान््रवीमिते॥ 

भवान्भीष्मश्च करणञ्च करूप समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकणे सौमदत्तिजयद्रथः ॥ ८ ॥ 

अन्ये च बहवः हारा मदर्थे यक्तजीविताः । 

नानादाखप्रहरणाः सर्वे युद्धविरारदाः ॥ ९ ॥ 

अपयौक्षं तदस्माकं बरं भीष्माभिरक्षितम् । 
पयीप्षं त्विदमेतेषां बलं मीमाभिरसक्षिलम् ॥ 

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 

-मीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवे एव हि ॥ 



(- श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 

तस्य संजनयन्हषं कुरब्द्धः पितामहः । 

सिंहनादं विनव्योचैः राङ्वं दध्मौ पतापवान् ॥ 

ततः शङ्ारच मेयंदच पणवानकगोखुखाः । 

सहसैवाभ्यहन्यन्त स शाब्दस्तुखुखोऽभवत् ॥ 

ततः शवेतैदैयैयुक्ते महति खन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवदइचैव दिव्यौ शाङ्स्वौ पदध्मतुः॥ 

पाश्चजन्यं हृषीकेरो देवदत्तं धनंजयः । 
पौण्डं दध्मौ महाराङ्खं मीमकमौ व्रकोद्रः ॥ 

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुलो युधिष्ठिरः । 
नकुरः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 

कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृटदयुन्नो विराट सात्यकिश्ापरानजितः ॥१७॥ 

हुपदो द्रौपदेयारच 

सवाः ष्राथिवीपते । 



ट प्रथमोऽध्यायः । ७ 

सौमद्रदहच महाबाहुः 
राङ्खान्दध्सुः प्थकथक् ॥ १८ ॥ 

स घोषो धातैराश्राणां हृदयानि व्यदारयत् । 
नभर्च परथिवी चैव तुखुलो व्यनुनादयन् ॥ 

अथ व्यवस्थितान्दष्ा धातैराद्ान्कपिध्वजः। 
प्रवते राख्संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 

हषीकेरां तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

अज्चैन उवाच-- 

सेनयोरुभयोमैध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 

यावदेताच्निरीक्षेऽदं योदकामानवस्थितान् । 

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणससुव्यमे ॥ २२ ॥ 

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

धातैरा्ूस्य दुवुद्धेयद्धे भियचिकीषेवः ॥ २३ ॥ 



८ श्रीमद्भगवद्धीतामाष्ये , 

संजय उवाच- 

एवसुक्तो हषीकेरो गुडकेरोन मारत । 

सेनयोरुभयोभैध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ 

भ्रीष्मद्रोणपखुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । 
उवाच पाथं पदयैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 

तवापरयस्स्थितान्पाथैः 
पितूृनथ पितामहान् । 

आचायान्मातुलान्धातु- 
न्पुवान्पौत्रान्ससखींस्तथा ॥ २६ ॥ 

श्वश्ुरान्सुद् दइचैव 
सेनयोरुभयोरपि । 

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः 

सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ॥ २७ ॥ 

कृपया परयाविष्टो विषीद््निदमत्रवीत् । 
अञ्चैन उवाच- 

दष्ठेमान्खजनान्करष्ण युयुत्सुन्सखुपस्थितान ॥ 



प्रथमोऽध्यायः । 3 क 

सीदन्ति मम गा्ाणि सुखं च परिद्युष्यति । 

वेपथुदच शारीरे मे रोमहषेरच जायते ॥ २९ ॥ 

गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदद्यते । 

न च राक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ 

निमित्तानि च पडयामि विपरीतानि केराव । 
न च ओयोऽनुषदरयामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ 

न काङके विजयं क्ष्ण 
न च राज्यं सुखानि च। 

कि नो राज्येन गोषिन्द् 

किं मोगेजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 

येषाम काङकित नो 

राज्यं भोगाः सुस्वानि च । 

त इमेऽवस्यिता युद्ध 

प्रा्णास्लयक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 



१० श्रीमद्धगवद्वीताभाप्ये 

आचायौः पितरः पुत्रा 
स्तथेव च पितामहाः । 

मातुलाः -वद्युराः पौराः 
स्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 

एतान्न हन्तुमिच्छामि घरतोऽपि मधुसूदन । 

अपि त्रैखोक्यराञ्यस्य हेतोः किं लु महीक्रुने ॥ 

निहत्य धा्तराद्रान्नः का भीतिः स्थाल्ना्दंन । 
पापमेवा्रयेदस्मान्हत्वैतानातताधिनः ॥ ३६ ॥ 

नस्मान्नाहौ वयं हन्तुं धातैराष्रान्सबान्धवान् । 

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ 

यद्यप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुखक्षयक्रतं दोषं मितद्रोहे च पातकम् ॥ ३८॥ 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम् । 
कुःलक्नयक्रतं दोषं प्रपदथद्धि्जनादेन ॥ ३९ ॥ 



५ प्रथमोऽध्यायः । ११ 

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमौः सनालनाः। 
धमे नष्टे कठं कृत्लमधर्मोऽभिभवत्युन ॥ २०॥ 

अधमीभिभवात्करृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 

ख्रीषु दुष्टा वार्णोय जायते वणीसंकरः ॥४१॥ 

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो द्येषां द्ृप्तपिण्डोद्कक्रियाः ॥ 

दोचेरेतैः कुलघ्नानां वणंसकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमीः इलधमाडदच रान्वनाः॥ 

उत्सन्नकुलधमोणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो `भवतीव्यनुदधुश्ुम ॥ 2४ ॥ 

अहो बत महत्पापं कलु व्यवसिता वयम् । 

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनसुद्यताः ॥ ०५ ॥ 

यदि मामप्रतीकारमरदाखं राख्रपाणयः। 
धातंराषटरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥४६॥ 



१२ श्रीमद्धगवद्धीताभाष्ये 

संजय उवाच- 

एवसुक्तवाजजैनः संख्ये रथोपस्थ उपाविदात् । 
विज्य सदारं चापं रोकसंविग्रमानसः ॥४७॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसादस्षयां संहितायां वैयासिक्यां 

मीप्मपवेणि श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिष्ु ब्रह्मविद्याया 

योगशा श्रकृष्णाजैनसंवादे अैनविषादयोगो नाम 

प्रथमोऽध्यायः ॥ 



£ श्रीमच्छकरभगवत्पाद विरचितम् ॥ 

4 श्रीमद्धगवह्वीतामाष्यम् ( 

दितीयोऽध्यायः 
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हितीयोऽध्यायः ॥ 

संजय उवाच-- 

तं तथा कृपयाविष्टमश्ुषूणीकुकेक्षणम् । 
विषीदन्तमिदं वाक्यञुवाच मधुखदनः ॥ १ ॥ 

श्रीभगवाञुवाच-- 

कुतस्त्वा कदमलमिदं विषमे ससुपस्थितम् । 
अना्यज़ष्टमखग्यमकीर्तिकरमर्ख॑न ॥ २ ॥ 

व्यं मा स्म गमः पाथं नैतस्वय्युपपद्यते । 
कुदं ह दयदौ्बल्यं लक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 

अज्ञुन उवाच-- 

कथं मीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसरदन । 

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रूजाहौवरिखदन ॥ ४॥ 



१६ श्रीमद्धगवद्भीताभाष्ये 

गुरूनहत्वा हि महानुभावान् 

श्रेयो भोक्तुं मैक्षमपीह लोके । 

हत्वा्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
खश्जीय मोगान्रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥ 

न चैतद्िद्यः कतरन्नो गरीयो 

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 

स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धार्तराष्टाः ॥ ६ ॥ 

का्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां घमेसंमूढचेताः। 

यच्द्धेयः स्यान्निरिवतं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥ 

न हि पपदयामि ममापनुद्या- 
यच्छोकसुच्छोषणभिन्द्रियाणाम् । 

अवाप्य भूमावसपनलमरद्धं 
राज्यं खराणामपि चाधिपत्यम् ।॥ ८ ॥ 



ठ द्वितीयोऽध्यायः । १७ 

संजय उवाच- 

एवसुक्त्वा हषीके गुडाकेराः परंतपः । 

न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तूष्णीं बश्चूव ह ॥ 

तसखुवाच हषीकेदाः प्रहसन्निव भारत । 

सेनयोरुभयोमैध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 

अत्र ‹ इष्वा तु पाण्डवानीकम् › इलयारभ्य यावत् “न योत्स्य 

इति गोविन्दसुक्त्वा तूष्णी बभूव इ ' इलयेतदन्तः प्राणिनां 

श्लोकमोहादिसंसारबीजभूतदोषोद्धवकारणम्रद्नार्थत्वेन व्या- 

ख्येयो प्रन्थः । तथाहि-- अञ्जनेन राञ्यरुरुपुत्रमित्रसुहत्स्व- 

जनसंबन्धिवान्धवेषु ‹ अहमेतेषाम् ̀  ‹ ममेते" इयेवंप्रलयय- 
निमित्तसञेहविच्छेदादिनिमित्तौ आत्मन, शोकमोहौ प्रदर्ितौ 
" कथं भीष्ममहं संख्ये ` । इत्यादिना । शोकमोहाभ्यां हयभिभूत- 

विवेकविज्ञानः स्वत एव क्षत्रधर्मे युद्ध प्रवृत्तोऽपि तस्मायुद्धा- 
दुपरराम , परधम च भिक्षाजीवनादिकं कठ अववृते। तथा च 

सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषाविष्टचेतसां स्वभावत एव सखध- 
मैपरियाग. प्रतिषिद्धसेवा च स्यात् । स्वधर्मे प्रव्त्तानामपि 

तेषां बाङ्न.कायादीनां प्रवृत्तिः फटामिसयिपू्विकैव साहं- 
कारा च भवति । तत्रैवं सति धर्माधर्मोपचयात् इष्टानिष्टज- 

8 8 2 



१८ श्रीमद्धगवहरीताभाप्ये 

न्मसुखदुःखादिप्राप्निछक्षणः संसारः अनुपरतो भवति । इयतः 

ससारबीजभूतौ शोकमोहौ । तयोश्च सवेकमैसंन्यासपूर्वका- 
दात्मज्ञानात् नान्यतो निवृत्तिरिति तदुपदिदिष्षुः सर्व॑खोका- 

नुमहार्थम् अजुनं निमित्तीह्ृय आह भगवान्वासुदेवः- 

° अश्योच्यान् ` इत्यादि ॥ 

अत्र॒ केचिदाहुः--सर्वकरमसंन्यासपूवेकादात्मज्ञाननिष्ठा- 
मान्नादेव फेवखात् कैवल्यं न प्राप्यत एव । कि तर्हि” अभ्ि- 
होत्रादिश्रौतस्मार्तकर्मसहितात् ज्ञानात् कैवल्यप्रापिरिति स- 

वासु गीतासु निश्चितोऽथे इति । ज्ञापकं च आहुरस्या्थंख-- 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ` ‹( करमेण्येवा- 

धिकारस्ते ‹कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इयादि । हिंसादि- 

युक्तत्वात् वैदिकं कस अधमय इतीयमप्याशङ्का न कायो । 

कथम्? क्षात्रं कमे युद्धलक्षणं रुरुभ्रावृपुत्रादिहिसाखक्षण- 

मयन्त करूरमपि स्वधमे इति कृत्वा न अधर्माय ; तदकरणे 

च ^ तत. स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ` इति व्रुव- 

ता यावस्जीवादिश्रतिचोदितानां पश्वादिहिसालक्षणानां च क- 
मणां प्रागेव नाधमैत्वमिति सुनिशध्ितमुक्तं भवति-- इति ॥ 

तदसत्; ज्ञानकमेनिष्ठयोविभागवचनाद्रुद्धिदधयाश्रययोः । 

-अश्चोच्यान् इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्ममपि चावेक््य' 



व द्वितीयोऽध्यायः । १९ 

इत्येतदन्तेन भरन्थेन यत्परमाथौत्मतत्त्वनिरूपण कृतम् , तत्सा 

ख्यम् । तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादिषदिक्रियाभावादक- 

तो आस्मेति प्रकरणार्थेनिरूपणात् या जायते, सा सांख्यबुद्धिः । 

सा येषां ज्ञानिनामुचिता भवति, ते सांख्या. । एतस्या बुद्धेः 

जन्मन प्राक् आत्मनो देहादिव्यतिरिक्तत्वककैत्वभोक्तृत्वा- 
यपेश्षो धमौधमेविवेकपूर्वको मोक्षसाधनानुष्ठानलक्षणो योगः। 

तद्विषया बुद्धिः योगबुद्धिः । सा येषां कर्भिणामुचिता भवति 

त योगिनः । तथा च भगवता विभक्ते दे बुद्धी निर्दिष्टे “ एषा 

तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे चिमां श्रणु ' इति । तयोश्च 

सांख्यवुद्धथाश्रयां ज्ञानयोगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां 

वक्ष्यति ‹ पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता ̀  इति । तथा च योग- 

बुद्धथाश्रयां कमेयोगेन निष्ठां विभक्तां बक्ष्यति--“ क्मेयो- 

गेन योगिनाम् ̀  इति । एव सांख्यवुद्धि योगबुद्धि च आश्रि 

द्रे निष्ठे विभक्ते भगवतैव उक्ते ज्ञानकर्मणोः कर्तैतवाकवै- 

त्वैकत्वानेकत्वबुद्धयाश्रययोः युगपदेकपुरुषाश्रयत्वासभवं प- 

इयता । यथा एतद्विभागवचनम् , तथेव दर्दितं शातपथीये 

ब्राह्मणे-- ° एतमेव प्रत्राजिनो छोकमिच्छन्तो ब्राह्यणाः प्रत्र- 

जन्ति इति स्वैकमंसन्यास विधाय तच्छेषेण ८ कि प्रजया 

करिष्यामो येषां नोऽयमात्माय रोक. ` इति । तत्र च 
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प्राक् दारपरिग्रहात् पुरुष. आसा प्राकृतो धर्मेजिज्ञासोत्तर- 
कारु लोकन्नयसाधनम्-- पुत्रम् ; द्विप्रकारं च वित्तं मानुष 

दैवं च, तत्र मानुष कर्मरूपं पिव्रखोकप्रापिसाधनं विद्यां 

च दैवं वित्तं देवखोकप्राप्निसाधनम्-- ‹ सोऽकामयत ` इति 

अविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दरितानि । 
तेभ्य. “ व्युत्थाय, प्रत्रजन्ति* इति व्युस्थानमातमानमेव 

रोकमिच्छतोऽकामस्य विहितम् । तदेतद्धिभागवचनमनुपपन्न 

स्याद्यदि श्रोतकर्मज्ञानयोः समुक्चयोऽभिप्रेतः स्याद्भगवतः ॥ 

न च अञ्जनस्य प्रच उपपन्नो भवति ‹ ज्यायसी चेत्कमं- 

णस्ते ' इत्यादिः । एकपुरुषानुष्ठेयत्वासंभव बुद्धिकमंणो. भग- 

वता पू्वेमनुक्त कथमञ्जैन. अश्चतं बुद्धेश्च क्मैणो उ्यायस्त्व 
भगवलयध्यारोपयेन्म्रवैव ‹ञ्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि. ' 
इति ॥ 

किच-- यदि बुद्धिकर्मेणो. सर्वेषां समुच्चय उक्त. स्यात् 
अञ्युनस्यापि स उक्त एवेति, ' यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि 
सुनिश्चितम् ' इति कथञुभयोरुषदेरो सति अन्यतरविषय 

एव प्रश्नः स्यात्? न हि पित्तप्रशमना्थिनः वैयेन मधुरं 
शीतकं च भोक्तव्यम् इत्युपदिष्टे तयोरन्यतरतिपत्तप्ररामनका- 

रण ब्रूहि इति प्रश्रः संभवति ॥ 
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अथ अगुनस्य भगवदुक्तवचनार्थविवेकानवधारणनिमित्त 

ग्रभः कल्प्येत, तथापि भगवता प्रारूपं प्रतिवचनं 

देयम्-- मया बुद्धिकर्मणोः समुच्चय उक्तः, किमथभित्थ त्व 
श्रान्तोऽसि-- इति । न तु पुन प्रतिवचनमननुरूपं पृष्टा- 

दन्यदेव ^ दवे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तु युक्तम् ।। 

नापि स्मार्तेनैव कमणा बुद्धे. समुच्चये अभिप्रेते विभाग- 

चचनादि सर्वमुपपन्नम् । किंच-- क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं 

कम खधरमे इति जानतः ‹ तक्ति कर्मणि घोरे मां नियो- 
जयसि ` इति उपारम्भोऽनुपपन्नः ॥ 

तस्माद्रीताश्चाखे ईषन्मात्रेणापि श्रौतेन स्मार्तेन वा 

कमणा आसज्ञानस्य समुच्चयो न केनचिदरंयितु शक्यः । 
यस्य तु अज्ञानात् रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन 

दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानमुखन्न परमा्थतन्त्व- 

विषयम् ‹ एकमेवेदं सर्वं ब्रह्म अकठै च ` इति, तस्य कर्मणि 

कर्मप्रयोजने च निवृत्तेऽपि रोकसंग्रहाथं यननपूवै यथा 

वृत्ति , तथेव प्रवृत्तस्य यतवृत्तिरूपं दश्यते न तत्कमै येन 

बुद्धेः ससुच्चयः स्यात्; यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षत्नरधमे- 

चेष्टितं न ज्ञानेन समु्वीयते पुरुषाथेसिद्धये, तदत् तत्फलाभि- 

सध्यहंकाराभावस्य तुल्यत्वाष्िदुषः । तत्त्वविन्नाहं करोमीति 
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मन्यते, न च तत्फलकमभिसंधत्ते । यथा च स्वर्गादिकामा्थिनः 

अ्निदोत्रादिक्मलक्षणधमनुष्ठानाय आदहितान्नेः काम्ये एव 

अभ्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामि कृते विनष्टेऽपि कामे तदेव 

अब्निहोत्राद्यसुतिष्ठतोऽपि न तत्काम्यमभरिहोन्नादि भवति । 

तथा च दज्ञेयति भगवान्-- ' कुवन्नपि न रिप्यते' (न 

करोति न छिप्यते ` इति तन्न तत्र ॥ 

यञ्च ‹पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्  ‹ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकाद्यः' इति, तत्तु प्रचिभञ्य विज्ञेयम् । तत्कथम्? 

यदि तावत् पूर्वे जनकाद्य तत्त्वविदोऽपि प्रृत्तक्माण. 
स्यु., ते छोकसंगरहाथम् ° गुणा गुणेषु वतन्ते › इति ज्ञानेनैव 

संसिद्धिमाशिताः, कर्मसंन्यासे प्ाप्रेऽपि कमणा सहैव संसि- 
द्विमास्थिताः, न कर्मसंन्यासं कृतवन्त इ्यथैः । अथ न ते 

तत्त्वविद्. , ईश्वरसमर्षितेन कमेणा साधनभूतेन ससिद्धि 
सत्त्वुद्धिम् ; ज्ञानोत्यत्तिक्षणां वा संसिद्धिम् , आस्थिता जन- 

काद्य इति व्याख्येयम्। एतमेवार्थं वक्ष्यति भगवान् ‹ सत्त्व 

शुद्धये कमे ऊुर्वन्ति" इति । ‹ स्वकर्मणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि 

विन्दति मानवः ' इत्युक्ता सिद्धि प्राप्तस्य पुन्ञाननिषठां 
वक््यति-- सिद्धि प्राप्नो यथा ब्रह्म ` इत्यादिना ॥ 

तस्माद्रीताश्षाख्े केवखादेव तच्त्वज्ञानान्मोक्षप्रापिः न 



द्वितीयोऽध्यायः | २३ 
% 

कर्मसमु्ितात् , इति निश्ितोऽथः । यथा चायमर्थः, तथा 

प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दक्चयिष्यामः ॥ 

तदेवं धर्मसंमूढचेतसो मिथ्याज्ञानवतो महति शोकसागरे 
निमम्रस्य अनस्य अन्यत्रात्मज्ञानादुद्धरणमपङ्यन् भगवा- 

न्वासुदेवः तत॒ कृपया अञजैनसुद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाया- 
वतास्यन्नाह-- 

श्रीभगवाञुवाच-- 

अशहोच्यानन्वरोचस्त्वं पज्ञावादांथ भाषसे । 

गतासूनगताखंश नालुचोचन्ति पण्डिताः ॥ 

अशोच्यान् इदयादि । न शोच्या अश्चोच्या. भीष्मद्रो- 

णादयः, सद्वुत्तत्वात् परमार्थस्वरूपेण च निलयत्वात्, तान् 

अशोच्यान् अन्वशोचः अनुश्चोचितवानसि ‹ते न्रियन्ते 

मन्निमित्तम् , अह॒ तेविनाभूत कं करिष्यामि राज्यसुखा- 
दिनाः इति । त्वं प्रज्ञावादान् प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादांश्च 

वचनानि च भाषसे । तदेतत् मौढ्यं पाण्डित्यं च विरुद्धम् 
आत्मनि दरीयसि उन्मत्त इव इदयभिप्रायः । यस्मात् गता- 

सून् गतप्राणान् भृतान् , अगतासून् अगतप्राणान् जीवतश्च 

न अनुद्ोचन्ति पण्डिताः आत्मज्ञाः । पण्डा आत्मवि- 
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षया बुद्धि येषां ते हि पण्डिताः, ‹ पाण्डियं निर्विद्य ' इति 

रतेः । परमार्थतस्तु तान् नियान् अशोच्यान् अनुशोचसि; 

अतो मूढोऽसि इत्यभिप्रायः ॥ 

इतस्ते अशोच्या., यतो नियाः । कथम् ?-- 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिषाः। 
न चैव न भविष्यामः सर्वै वयमतः परम् ॥ 

न तु एव जातु कदाचित् अहं नासम्, किं तु आसमेव । 

अतीतेषु ॒देहोत्पत्तिविनाशेषु धटादिषु वियदिव निलय एव 

अहमासमिलयभिप्रायः । तथा न त्वं न आसी. कि तु 

आसीरेव । तथा न इमे जनाधिपाः न आसन्, किंतु 

आसन्नेव । तथा न च एव तन भविष्याम., कं तु भविष्याम 

एव, सर्वे वयम् अत. अस्मात् देहविनाश्चात् परम् उत्तरकाङे 

अपि। त्रिष्वपि कालेषु निया आत्मस्वरूपेण इयथः । देहमे- 

दानुडत्त्या बहुवचनम्, नात्ममेदाभिप्रायेण ॥ 

तत्र कथमिव निलय आत्मेति टृष्टान्तमाद- 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 

तथा देहान्तरपासिधींरस्तत्र न सुद्यति ॥ १३॥ 
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देहः अस्य अस्तीति देही, तस्य देहिनो देहवतः आत्मन. 

अस्मिन् वतमाने देहे यथा येन प्रकरेण कौमारं कुमारभावो 

बाल्यावस्था, यौवनं यनो मावो मध्यमावस्था, जरा वयो- 

हानि. जीणौवस्था, इलेता. तिस्रः अवस्थाः अन्योन्यविल- 

क्षणा- । तासां प्रथमावस्थानाशे न नाश्चः, द्ितीयावस्थोप- 

जने न उपजन आत्मनः । किं तर्हिं 2 अविक्रियस्यैव द्विती. 

यतृतीयावस्थाप्राप्निः आत्मनो दृष्टा । तथा तद्वदेव देहान् 

अन्यो देष देहान्तरम्, तस्य प्राप्निः देहान्वरप्राधिः अविक्रिय- 

स्यैव आत्मनः इलयथैः । धीरो धीमान् , तत्र एवं सति 

न सुद्यति न मोहमापद्यते ॥ 

यद्यपि आत्मविनाश्चनिमित्तो मोहो न सभवति निय 

आत्मा इति विजानत.; तथापि शीतोष्णसुखदुःखम्रापिनि- 

मित्तो मोहो छौकिको दृश्यते, सुखवियोगनिमिन्तो मोहः 
दुःखसंयोगनिमित्तश्च शोक. । इलयेतदञ्जुनस्य वचनमाशङ्कथ 
भगवानाह-- 

माच्रास्परास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःसखदाः । 

आगभापायिनोऽनिद्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ 

माबा. आभि" मीयन्ते राब्दादय इति शरोत्रादीनि इन्द्रि 



२६ श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 
॥ 

याणि । मात्राणां स्पश्लीः शब्दादिभिः संयोगाः । ते शीतो- 

ष्णसुखदुःखदाः शीतम् उष्णं सुख दुःखं च प्रयच्छन्तीति । 

अथवा स्पृश्यन्त इति स्पशः विषया शब्दादयः । माबाश्च 

स्पशश्च शीतोष्णसुखदुःखदाः । शीतं कदाचित् सुखं कदा- 
चित् दुःखम् । तथा उष्णमपि अनियतस्वरूपम् । सुखदु खे 

पुनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः । अतः ताभ्यां प्रथक् 
शीतोष्णयोः ग्रहणम् । यस्मात् ते मात्रास्पद्चोदयः आगमा- 

पायिनः आगसमापायशीला. तस्मात् अनिलाः । अतः तान् 

शीतोष्णादीन् तितिक्षख प्रसहस्व । तेषु हर्ष विषादं वा मा 

कार्षीः इत्यथः ॥ 

शीतोष्णादीन् सहतः किं खादिति शणु- 

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषेभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽद्धतत्वाय कल्पते ॥ 

यं हि पुरुषं समे दुःखसुखे यख तं समदुःखसुख सुख- 

दुःखप्राप्नौ हषविषाद्रहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न 
चारयन्ति नियासद्हौनात् एते यथोक्ता. शीतोष्णादयः, सः 

निल्ात्मस्वरूपदशंननिष्टो इन्दरसदहिष्णुः अगृतत्वाय अमृत- 

भावाय मोक्षायेयथैः, कस्पते समर्थो भवति ॥ 
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इतश्च शोकमोहौ अदत्वा शीतोष्णादिसहनं युक्तम् , 
यस्मान्-- 

नासतो विश्यते भावो नाभावो विद्यते सतः) 

उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्दिभिः ॥ 

न असत. अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न 

विद्यते नासि भावो भवनम् अस्तिता ॥ 

न हि शीतोष्णादि सकारणं प्रमाणैर्निरूप्यमाणं वस्तुसद्ध- 

वति | विकारो हि सः, विकारञ्य व्यभिचरति । यथा घटा- 

दिसंस्थानं चश्ुषा निरूप्यमाणं मृद्भथतिरकेणानुपरन्धेरसत् , 

तथा सर्वो विकारः कारणव्यतिरेकेणालुपरृच्धेरसन् । जन्म- 

प्रध्वंसाभ्यां प्राग्व च अनुपर्ब्धेः कायंस्य घटादेः ृदादि- 

कारणस्य च तत्कारणव्यतिरेकेणानुपटब्धेर सत्त्वम् ॥ 

तदसस्वे सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेत्, न , सर्वत्र बुद्धिद्धयो- 
परभ्धे. स्ुद्धिरसद्ुद्धिरिति। यद्विषया बुद्धिने व्यभिचरति. 

तत् सत्, यद्विषया व्यभिचरति, तदसत्; इति सदसद्धि- 

भागे बुद्धितन्त स्थिते, सवे दवे बुद्धी सर्वैरुपरभ्येते समा- 
नाधिकरणे न नीरोत्पख्वत्, सन् धटः, सन् पट.; सन् 

हस्ती इति । एवं सनैच्र । तयोबुंद्धथोः षटादिबुद्धिः व्यभि- 
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चरति । तथा च दितम् । न तु सद्रुद्धिः । तस्मात् घटा- 

दिबुद्धिविषयः असन् › व्यभिचारात् ; न तु सदुद्धिविषयः, 

अव्यभिचारात् ॥ 

धटे विनष्टे घटबुद्धौ व्यभिचरन्द्यां सहुद्धिरपि व्यभिच- 
रतीति चेत्, न, पटादावपि सद्ुद्धिदशेनात् । विशेषणवि- 

षयैव सा सद्रद्धि ॥ 

सद्रुद्धिवत् घटबुद्धिरपि घटान्तरे दश्यत इति चेत्, न, 

पटादौ अदनात् ॥ 

सद्रुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यत इति चेत्, न, विरेष्या- 

भावात् । सद्रुद्धि विशेषणविषया सती विरेष्याभावे विशे- 

षणानुपपनत्तौ किविषया स्यात् £ न तु पुन" सद्रुदधेः बिषया- 

भावात् ॥ 

एकाधिकरणत्वं घटादिविषशेष्याभावे न युक्तमिति चेत्, 
न, ‹इदमुदकम्' इति मरीच्यादौ अन्यतराभावेऽपि सामा- 

नाधिकरण्यदशेनात् ॥ 

तस्मादेहादेः इन्द्रस्य च सकारणस्य असतो न विद्यते 

माव इति । तथा सतश्च आत्मन. अभावः अविद्यमानता 

न विद्यते, सर्वत्र अव्यभिचारात् इति अवोचाम ॥ 
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एवम् आत्मानात्मनो. सदसतोः उभयोरपि दृष्टः उप- 
खञ्ध. अन्तो निणयः सत् सदेव असत् असदेवेति, तु अन- 
योः यथोक्तयोः वत्त्वद् डिभि: । तदिति सवैनाम, सर्व च 
जह्य, तस्य नाम तदिति, तद्धावः तत्त्वम्, ब्रह्मणो याथा- 
त्म्यम् । तत् द्रष्टु शीर येषां ते तत्त्वदार्ेन , तै. तच््वद्ि- 
भिः । त्वमपि तत्त्वदर्शिनां दृष्टिमाभिलय शोक मोहं च हित्वा 

शीतोष्णादीनि नियतानियतरूपाणि दरन्द्रानि ‹ विकारोऽय- 
मसन्नेव मरीचिजरूवन्मिभ्यावभासते ` इति मनसि निशि 
तितिक्षस्व इत्यभिप्राय. ॥ 

किं पुनस्तत् , यत्त् सदेव स्वेदा इति , उच्यते-- 

अविनारि तु तदिडि येन सवैमिदं ततम् । 
विनाङामव्ययस्थास्य न कथित्कतमदैति ॥ १५॥ 

अविनाशि न विनष्टं शीरं यस्येति । तुशब्दः असतो 
विशेषणाथे. । तत् विद्धि विजानीहि । किम् 2 येन स्म् इदं 
जगत् ततं व्याप्तं सदाख्येन बह्मणा साकारम् , आकाशेनेव 
घटादयः । विनाशम् अदशैनम् अभावम् ! अव्ययस्य न व्येति 
उपचयापचयो न याति इति अच्ययं तस्य अव्ययस्य । चैतत 
सदाख्यं ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति व्यभिचरति, निरवयव 

त्वात् , देहादिवत् । नाप्यात्मीयेन, आत्मीयाभावात् । 
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यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति, न तु एवं ब्रह्म व्येति । 

अतः अन्ययस्य अस्य ब्रह्मण विनाहं न कथित् कतु- 

महेति, न कश्चित् अत्मानं विनाशयितुं शाक्तोति इंश्वरोऽपि । 

आत्मा हि जह्य, स्वात्मनि च क्रियाविरोधात् ॥ 

किं पुनस्तदसत् , यत्स्वात्मसनत्तां व्यभिचरतीति, उच्यते- 

अन्तवन्त इमे देहा निलयस्योक्ताः कचरीरिणः । 

अनारिनोऽपमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ 

अन्तः विनाशः विद्यते यषां ते अन्तवन्तः । यथा मृगत्- 

ध्णिकादौ सदरुद्धिः अजुडत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते, 

स तस्य अन्तः, तथा इमे देहाः स्वप्रमायादेहादिवश्च अ- 

न्तवन्तः नियस्य शरीरिणः शरीरवत. अनाशिनः अग्रमेयख 

आत्मनः अन्तवन्त इति उक्ताः विवेकिभिरिलर्थः । ‹ निलय- 

स्य ` ‹ अनारिनः ` इति न पुनरुक्तम् , नियत्वस्य द्विविध- 

स्वात् छोके, नाक्चस्य च । यथा देहो भस्मीभूतः अदक्षेनं गतो 

नष्ट उच्यते । विद्यमानोऽपि यथा अन्यथा परिणतो व्या- 

ध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते । तत्र ' नित्यस्य ` ‹ अनाशिन. 

इति द्विविधेनापि नाशेन असंबन्धः अस्येलयथेः । अन्यथा 

प्रथिव्यादिवदपि निलयत्वं स्यात् आत्मन. ; ततत् मा भूदिति 
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४ निलयस्य ` ‹ अनाशिनः इत्याह । अप्रमेयस्य नः-प्रमेयस्य 

प्रयक्षादिप्रमाणैः अपरिन्छेद्यस्येदयर्थः ॥ 

ननु आगमेन आला परिच्छिद्यते, प्रयक्षादिना च 

पूर्वम् । न ; आत्मनः स्वतःसिद्धत्वात् । सिद्धे हि आत्मनि 
प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति । न हि पूर्वम् 

‹ इत्थमहम् ' इति आत्मानमप्रमाय पश्चात् प्रमेयपरिच्छेदाय 

प्रतते । न हि आत्मा नाम कस्यचित् अप्रसिद्धो भवति । 

शाखं तु अन्यं प्रमाणम् अतद्धमोध्यारोपणमात्न निवतैकत्वेन 

प्रमाणत्वम् आत्मनः प्रतिपद्यते, न तु अज्ञातारथज्ञापकत्वेन । 

तथा च श्रुतिः-- ' यत्साक्षादपरोक्ाद्रह्म य आत्मा सव- 
न्तर: इति ॥ 

यस्मादेवं नियः अविक्रियश्च आत्मा तस्मात् युध्यस्व, 

युद्धात् उपरमं मा कार्षी- इलयथैः ॥ 

न हि अत्र युद्धकतेज्यता बिधीयते, युद्धे प्रवृत्त एव हि 
असौ शोकमोहप्रतिबद्धः तूष्णीमास्ते । अतः तस्य प्रतिबन्धा- 

पनयनमात्रं भगवता क्रियते । तस्मात् ‹ युध्यस्व ' इति अनु- 

चादमत्रम् , न विधिः ॥ 

शोकमोहादिसंसारकारणनिचृत््यर्थ गीताशाखम् , न प्रवर्त- 
कम् इटेतस्याथेस्य साश्विभूते ऋचौ आनिनाय भगवान् । 
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यत्तु॒ मन्यसे (युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते ' ‹ अहमेव 

तेषां हन्ता ` इति, एषा बुद्धि. मृषैव ते । कथम् -- 

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 

य एनं प्रकृतं देहिनं वेत्ति विजानाति हन्तारं हनन- 

क्रियायाः कतौरं यश्च एनम् अन्यो मन्यते हतं देहहननेन 

‹ हत. अहम् ' इति हननक्रियाया. कूमभूतम् , तौ उभौ न 

विजानीतः न ज्ञातवन्तौ अविवेकेन आत्मानम् । ‹हन्ता 

अहम् ' ‹ हत. अस्मि अहम् इति देहहननेन आत्मानमहं- 

प्रययविषयं यौ विजानीत तौ आत्मस्वरूपानभिज्ञौ इत्यथ. । 

यस्मात् न अयम् अत्मा हन्ति न हननक्रियायाः कतौ भवति, 

नच हन्यते न च कम भवतीत्यथः, अविक्रियत्वात् ॥ 

कथमविक्रय आत्मेति द्ितीयो मन््रः-- 

न जायते भ्रियते वा कदाचि- 

न्नायं भूत्वाभविता वा न भूयः । 

अजो नित्यः राश्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ २० ॥ 
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न जायते न उत्पद्यते, जनिलक्षणा वस्तुविक्रिया न आ- 

स्मनो विद्यते इत्यथः । तथा न भ्रियते वा । वाशब्दः चार्थे । 
न म्रियते च इति अन्त्या विनादलक्रणा विक्रिया प्रतिषि- 

ध्यते । कदाचिच्छब्दः सवैविक्रियाप्रतिषेै संबध्यते- 

न कदाचित् जायते, न कदाचित भ्रियते, इत्येवम् । यस्मात् 

अयम् आत्मा भूत्वा भवनक्रियामनुभूय पञ्चात् अभविता 

अभाव गन्ता न भूयः पुन; तस्मात् न त्रियते । यो हि 

भूत्वा न भविता स म्रियत इत्युच्यते रोके । वाश- 
ब्दात् नराब्द्च्च अयमात्मा अभूत्वा वा भविता देह- 

वत् न भूयः । तस्मात् न जायते । यो हि अभूर्वा भविता 

स॒ जायत इत्युच्यते । नैवमात्मा । अतो न जायते । 

यस्मादेव तस्मात् अज., यस्मात् न भ्रियते तस्मात् नित्य- 

श्च । यद्यपि आद्यन्तयोर्विक्रिययोः प्रतिषेधे सवौ विक्रियाः 

प्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां ख- 

शब्दैरेव प्रतिषेधः कर्तैव्यः अनुक्तानामपि योवनादिसमसि- 

क्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्यात् इत्याह-- शश्चत इदयादिना । 

शाश्वत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते | राश्वद्धवः 

श्चा्चतः । न अपक्षीयते स्वरूपेण, निरवयवत्वात् । नापि 

गुणक्षयेण अपक्षयः, निगुणत्वात् । अपक्षयविपरीतापि 
6 8 ५ 
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बृद्धिकक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते-- पुराण इति । योहि 

अवयवागमेन उपचीयते स वधते अभिनव इति च उच्यते । 

अय तु आत्मा निरवयवत्वात् पुरापि नव एवेति पुराणः, 

न वर्धते इल्थः । तथा न हन्यते । हन्तिः अत्र विपरि- 

णामार्थे द्रष्टव्यः अपुनरुक्ततायै । न विपरिणम्यते इयथः । 

हन्यमाने विपरिणम्यमानेऽपि शारीरे । अस्मिन् मन्ते षड् 

आवविकारा छौकिकवस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । 

सवभ्रकारविक्रियारदहित आत्मा इति वाक्याथ. । यस्मादेव 

तस्मात् (उभौ तौ न विजानीतः" इति पूर्वेण मन्त्रेण 

अस्य सबन्ध. ॥ 

य एनं वेत्ति हन्तारम् ' इत्यनेन मन्त्रेण हननक्रियायाः 

कता कम च न भवति इति प्रतिज्ञाय; "न जायते ` इद्यनेन 

अविक्रियत्वं हेतुमुक्त्वा प्रतिज्ञाताथेयुपसहरति-- 

वेदाविनाशिनं निलयं य एनमजमव्ययम् । 
॥ © $ 

कथं स पुरुषः पाथ कं घातयति हन्ति कम् ॥ 

वेद॒ विजानाति अविनारिनम् अन्यभावविकाररहितं 

निलयं विपरिणामरहितं यो बेद इति संबन्धः । एनं पूर्वेण मन्े- 

णोक्क्षणम अजं जन्मरहितम् अन्ययम् अपक्षयरहितं कथं 
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केन प्रकारेण स विद्धान् पुरुषः अधिष्त. हन्ति हननक्रिया 

करोति, कथ वा घात्तयति हन्तार प्रयोजयति । न कथंचित् 

कचित् हन्ति, न कथचित् कंचित् घातयति इति उभयत्र 

आक्षेप एवाथे. प्रञ्नाथास्रमवान्। हेत्व्थेस्य च अविक्रियत्वस्य 

तुल्यत्वान् विदुष सवेकमंप्रतिषेध एव प्रकरणा. अभिप्रेतो 

भगवता । हन्तेस्तु आक्षेप उदाह्रणा्थत्वेन कथितः ॥ 

विदुषः क कमोसभवहेतुविशेषं परयन कमौण्याक्षि- 

पति भगवान् ' कथ स पुरूष ` इति । नतु उक्त एवात्मन' 

अविक्रियत्वं सवैकमासंभवकारणविक्षेषः । सयुक्त: । न 

तु सः कारणविशेष ;, अन्यत्वात् विदुषः अविक्रिया 

दात्मनः। न हि अविक्रिय स्थाणु विदितवतः कर्मन 

संभवति इति चेन् , न , विदुषः आत्मत्वात् । न देहादिस- 

घातस्य विद्वत्ता । अतः पारिशेष्यात् असंहतः आत्मा विद्धान् 

अविक्रियः इति तस्य विदुष कमौसंभवात् आक्षेपा युक्त 

* कथ स पुरुषः ' इति । यथा बुख्याद्याहृतस्य शब्दाद्य्थस्य 
अचिक्रिय एव सन् बुद्धिदत्त्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया उप- 

छन्धा आत्मा करप्यते, एवमेव आत्मानात्मविवेकनज्ञानेन 

बुद्धञत्त्या विद्यया असयरूपयैव परमाथैतः अविक्रिय 
एव आत्मा विद्धाुच्यते । विदुषः कर्मासंभववचनात् याचि 
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कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि इति 

भगवतो निश्वयोऽवगम्यते ॥ 

नयु विद्यापि अविदुष एव विधीयते, विदितविदयस्य पि- 

छटपेषणवत् चिद्याविधानानथेक्यात् । तत्र अनिदुषः कमौणि 

विधीयन्ते न विदुषः इति विशेषो नोपपद्यते इति चेत्, न 

अनुष्ठेयस्य भावाभावविशेषोपपत्तेः । अभ्निहोत्रादिविध्यथे- 

ज्ञानोत्तरकारम् अभ्भिहोत्रादिकमं अनेकसाधनोपसंहारपूवैक- 

मनुष्यम् ‹ कतौ अहम् , मम कतैव्यम् ' इत्येवंप्रकारविज्ञा- 

नवतः अविदुषः यथा अनुष्ठेयं भवति, न तु तथा ‹ न जायते” 

इत्याद्यालसस्रूपविष्य्ज्ञानोत्तरकारूभावि किचिदनुष्ठेय भव- 

ति, किं तु “ नाहं कतौ, नाहं भोक्ता ' इयाद्यात्मैकत्वाकठै- 

स्वादिविषयज्ञानात् नान्यदुखद्यते इति एष वि्ेष उपपद्यते । 

य पुनः ‹ कर्ता अहम् ' इति वेत्ति अत्मानम् , तस्य ८ मम 

इद कतैव्यम् ̀  इति अवश्यंभाविनी बुद्धिः स्यात ; तद्- 

वेश्चया सः अधिक्रियते इति तं प्रति कर्माणि संभवन्ति । 

स च अविद्धान्, “उमौतौ न विजानीतः इति वच- 

नात्, विशेषितस्य च विदुषः कमोक्षेपवचनाच्च (कथं स 
पुरुषः ' इति । तस्मात् विज्ञेषितस्य अविक्रियात्मदक्धिनः 

विदुषः सुसुश्षोख्च सवैकमेसंन्यासे एव अधिकार । अत एव 
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भगवान् नारायणः सांख्यान् विदुष अविदुषश्च कर्मिण. 

म्रविभज्य द्वे निष्ठे माहयति-- ‹ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमे- 

योगेन योगिनाम् ̀  इति । तथा च पुत्राय आह भगवान् 

व्यासः-- ' द्वाविमावथ पन्थानौ ` इलययादि । तथा च क्रि- 

यापथग्रैव पुरस्तात् पश्चात्संन्यासश्चेति । एतमेव विभागं पुनः 

युनर्दशीयिष्यति भगवान्-- अतत्त्ववित् ‹ अहंकारविमूढात्मा 

कतोहमिति मन्यते *, तत्त्ववित्तु नाहं करोमि इति । तथा च 

* सवैकर्माणि मनसा संन्यम्यास्ते ` इयादि ॥ 

तत्न केचित्पण्डितंमन्या ववन्ति- ' जन्मादिषिड्भाव- 
विक्रियारहित" अविक्रियः अकर्ता एकः अहमात्मा इति न 

कस्यचित् ज्ञानम् उत्पद्यते, यस्मिन् सति सर्वकरमेसंन्यासः 

उपदिश्यते इति । तन्न , ' न जायते ' इत्यादिश्चाल्नोपदेशान- 

येक्यप्रसङ्गात् । यथा च हासखरोपदेशसामर्थ्यात् घमोधमोस्ति- 

त्वविज्ञानं कठुश्च देहान्तरसंबन्धनिज्ञानसुत्पद्यते, तथा शा- 

खात् तस्यैव आत्मनः अविक्रियत्वाकरैत्वैकत्वादिविज्ञानं 

कस्मात् नोत्पद्यते इति प्रष्टव्याः ते । करणागोचरत्वान् इति 

चेत्, न , (मनसैवानुद्रष्टम्यम् ̀  इति श्रुतेः । काखराचार्योप- 

देहाक्मदमादिसस्छृतं मनः आत्मदक्षेने करणम् । तथा च 

तदधिगमाय अनुमाने आगमे च सति ज्ञाने नोत्पद्यत इति 
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साहसमात्रमेतन् । ज्ञान च उत्पद्यमान तद्धिपरीतमज्ञानम् 

अवदय बाधते इत्यभ्युपगन्तन्यम् । तच्च अज्ञानं दर्दितम् 

८ हन्ता अहम् , हतः अस्मि ` इति (उभौ तौ न विजानीतः ` 

इतिं । अत्र च आत्मनः हनन क्रियाया. कठत्वं कैतवं हेतु- 
कैतवं च अज्ञानकृतं द्क्शितम् । तच्च सवैक्रियास्वपि समा- 

नं करत्वादेः अविद्याछरतत्वम् , अविक्रियत्वात् आत्मन. । 

विक्रियावान् हि कतौ आत्मन कमैभूतमन्य प्रयोजयति 

* करु ` इति । तदेतत् अविशेषेण विदुषः सवैक्रियासु कवरैत्व 

हेतुकचैसवं च प्रतिषेधति भगवान्वासुदेवः विदुषः कमांधि- 

काराभावप्रदद्ैनार्थम् ` वेदाविनाशिनं. ..कथं स पुरुष 

इत्यादिना । क्र पुनः विदुष. अधिकार इति एतदुक्तं पूवै- 

मेव ¦ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् ' इति । तथा च स्व॑कम- 

संन्यासं वक्ष्यति ‹ स्वैकर्माणि मनसा ' इद्यादिना ॥ 

नु मनसा इति वचनात् न वाचिकानां काथिकना 

च संन्यासः इति चेत्, न, सवैकमौणि इति विशेषि- 

तत्वात् । मानसानामेव सर्वकमैणामिति चेत्, न, मनोव्या- 

पारपुवैकस्वाद्राक्षायन्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तद्नुप- 

पत्तेः । शाख्रीयाणां वाक्रायकर्मेणां कारणानि मानसानि 

कर्माणि बजैयित्वा अन्यानि सवैकमीणि मनसा संन्य- 
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स्थेदिति चेत्, न, "नैव इुर्वन्न कारयन्" इति विरदोष- 
णात् । सर्वैकमसंन्यासः अयं भगवता उक्त. मरिष्यतः न 

जीवतः इति चेत् , न , ' नवद्वारे पुरे देही आस्ते ' इति विशे- 

णानुपपत्तेः । न हि सबैकमसंन्यासेन मृतस्य तदहे आसनं 

संभवति । अङ्कुवैतः अकारयतश्च देहे संन्यस्य इति संबन्धः 

न देहे आस्ते इति चेत्, न, सर्वत्र आत्मनः अविक्रियत्वा- 

वधारणात् , आसनक्रियायाश्च अधिकरणापेक्षृत्वात् , तद्- 

नपेक्षत्वाच्च संन्यासस्य । संपूरेसतु न्यासशब्दः अन्र यागाः, 
न निक्षेपाथेः । तस्मात् गीताश्चाख्े आत्मज्ञानवत. संन्यासे 

एव अधिकारः, न कर्मणि इति तत्न तत्र उपरिष्टान् आत्म- 

ज्ञानप्रकरणे दशेयिष्याम. ॥ 

प्रकृतं तु वक्ष्यामः । तत्र आत्मनः अविनाशित्वं प्रति- 

ज्ञातम् । तत्किमिवेति, उच्यते-- 

वासांसि जीणोनि यथा विद्ाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 

तथा शारीराणि विहाय जीणौ- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 

वासांसि बसख्राणि जीणौनि दुबैख्तां गतानि यथा छोके 



४० श्रीमद्धगवद्वीताभाष्ये 
18 

विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि गृहात्ति उपादत्ते नरः 

पुरुषः अपराणि अन्यानि, तथा तद्वदेव शरीराणि विहाय 

जीर्णानि अन्यानि संयाति संगच्छति नवानि देही आत्मा 

पुरुषवत् अविक्रिय एवेत्यथेः ॥ 

करमात् अविक्रिय एवेति, आह- 

मैनं छिन्दन्ति शाखाणि नैनं दहति पावकः। 

न चैनं केदयन्त्यापो न रोषयति मारुतः ॥२३॥ 

एनं प्रकृतं देहिनं न च्छिन्दन्ति शखखाणि, निरवयवत्वात् 

न अवयवविभागं कुवन्ति । शसख्राणि अस्यादीनि । तथा न 

एनं दहति पावक., अभरिरपि न भस्मीकरोति । तथा न च 

एनं द्यन्ति आप. । अपां हि सावयवस्य वस्तुनः आर्द्री 

मावकरणेन अवयवविग्ेषापादने सामर्थ्यम् । तत् न निर- 

वयवे आत्मनि संभवति । तथा सेहवत् द्रव्यं सरेहश्चोषणेन 

नाश्चयति वायुः । एनं तु आत्मानं न शोषयति मारुतोऽपि ॥ 

यतः एवं तस्मात्- 

अच्छेद्योऽयमद्ाद्योऽयमङ्केयोऽशोष्य एव च । 

नित्यः सवेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
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यस्मात् अन्योन्यनाशहेतुभूतानि एनमात्मान नाश्चयितुं 

नोत्सहन्ते अस्यादीनि तस्मात् निलयः । निलत्वात् सर्वगतः । 

सर्वेगतत्वात् स्थाणुः इव, स्थिर इयेतत् । स्थिरत्वात् अचलः 

अयम् आत्मा । अतः सनातनः चिरंतनः, न कारणाल्कुत- 

शित् निष्पन्नः, अभिनव इत्यथैः ॥ 

नैतेषां ऋमोकानां पौनरुक्टयं चोदनीयम् , यतः एकेनैव 
ऋोकेन आत्मन" निलत्वमविक्रियत्वं चोक्तम् ‹न जायते 

म्रियते वा * इत्यादिना । तन्न यदेव आत्मविषयं किचिदु- 
च्यते, तत् एतस्मात् शछोकार्थान् न अतिरिच्यते, किचि- 

चछब्दतः पुनरुक्तम् , किचिद्र्थतत इति । दुर्बोधत्वात् आत्म- 

वस्तुन पुन पुनः प्रसङ्गमापाद्य शब्दान्तरेण तदेव वस्तु 

निरूपयति भगवान् वासुदेवः कथं नु नाम संसारिणामसं- 

सारित्वङ्ुद्धिगोचरतामापन्नं सत् अव्यक्त तन्वं संसारनिवर- 

तये स्यात् इति ॥ 

किंच-- 

अव्यक्तोऽयमविन्तयोऽयमविकार्योऽयसुच्यते । 

तस्मादेवं विदित्वेनं नाचुरोचितुमद सि ॥ २५॥ 

सवेकरणाविषयत्वात् न व्यज्यत इति अव्यक्तः अयम् 
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आल्या । अत एब अचिन्यः अयम् । यद्धि इन्द्रियगोचरः 

तत् चिन्ताविषयत्वमापद्यते । अयं त्वात्मा अनिन्द्रिय 

गोचरत्वात् अचिन्य. । अत एव अविकार्यः, यथा क्षीरं 

दध्यातच्वनादिना विकारि न तथा अयमाल्ला । निर- 

वयवत्वाञ्च अविक्रियः । न हि निरवयवं किचित् विक्रियात्मक 

दृष्टम् । अविक्रियत्वात् अविकायै अयम् आत्मा उच्यते । 

तस्मात् एव॒ यथोक्तभरकारेण एनम् आत्मानं विदिस्वा तवं 

न अनुशोचितुमर्हसि हन्ताहमेषाम . मयैते हन्यन्त इति ॥ 

आत्मनः अनिलत्वमभ्युपगम्य इदमुच्यते-- 

अथ चैनं नित्यजातं नियं वा मन्यसे नम् । 

तथापि त्वं महावाहो नैवं रोचितुमहैसि ।२६॥ 

अथ च इति अभ्युपगमार्थः । एनं प्रकृतमात्मानं निय- 

जातं खोकप्रसिद्धया प्रयनेकश्चरीरोत्पत्ति जातो जात इति 

मन्यसे तथा प्रतितत्तद्धिनागं निलय वा मन्यसे सतं मृतो 

मृत इति; तथापि तथाभवेऽपि आत्मनि त्व महाबाहो, न 

एवं श्चोचितुमदहैसि, जन्मवतो जन्म नाशवतो नारश्चये- 
ताववदं भाविनाबिति ॥ 

तथा च सति- 
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जातस्य हि श्रुवो खत्युश्रैवं जन्म सूतस्य च । 
तस्माद परिहा्यऽये न त्वं रोचितुमहेसि ॥२७॥ 

जातस्य हि रच्धजन्मनः भ्रुव अव्यभिचारी मृत्यु. 

मरणं रुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्योऽयं जन्ममरण- 

रक्षणोऽथेः । तस्मिन्नपरिहार्येऽ्थे न त्व शोचितुमर्हसि ॥ 

कायेकरणसंघातास्मकान्यपि मूतान्युदिच्य शोको न 

युक्त कठुम् , यत -- 

अव्यक्तादीनि भ्रूतानि व्यक्तमध्यानि भारन। 

अव्यक्तनिधनान्येव तल का परिदेवना ।॥ २८ ॥ 

अव्यक्तादीनि अव्यक्तम् अदनम् अनुपरुच्धिः आदिः 

यषां भूतानां पुत्रमित्रादिकार्यैकरणसंघातात्मकानां तानि 

अव्यक्तादीनि भूतानि प्रागुत्पत्ते , उत्पन्नानि च प्राङ्मर- 
णात् व्यक्तमध्यानि । अव्यक्तनिघनान्येव पुन अव्यक्तम् अद- 

दोन निधन मरण येषां तानि अव्यक्तनिधनानि । मरणा- 
दूष्वैमप्यव्यक्ततामेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः । तथा चोक्तम्-- 

‹ अदश्चनादापतित परनश्चादङ्न गत. । नासौ तव न तस्य त्व 

बृथा का परिदेवना ' इति । तत्र का परिदेवना को वा 

प्रापः अदृष्टदृष्टपरनष्टभरान्तिभूतेषु भूतेषिवित्यथै" ॥ 
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दुवि्ञयोऽयं प्रछत आसा ; कि त्मेवैकमुपारूभे साधा- 

रणे भ्ान्तिनिमित्ते । कथं दुविज्ञेयोऽयमासा इयत आह-- 

आथर्य॑वत्पदयति कश्चिदेन- 
माञ्चयैवदद्ति तथैव चान्यः । 

आशथयैवचैनमन्यः श्चणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कथित् ॥ २९॥ 

आश्च्ेवत् आश्यम् अदृष्टपूर्वम् अद्भुतम् अकस्माद्श्य- 

मानं तेन तुल्यं आश्चयैवत् आश्चयैभिव एनम् आत्मान 

परयति कथित् । आश्चयैवत् एने वदति तथैव च अन्यः । 

आश्वयेवश्च एनमन्य- णोति । श्रूत्वा दृष्टा उक्त्वापि एन- 
मात्मानं वेद् न चैव कञ्चित् । अथवा योऽयमास्मानं परयति 

स आश्वयतुस्यः, यो वदति यश्च णोति सः अनेकसहसेषु 

कश्चिदेव भवति । अतो दुर्बोध आत्मा इत्यभिप्रायः ॥ 

अथेदानी प्करणाथेयुंपसंहरन््रूते-- 

देही नित्यमवध्योऽयं देहे समस्य भारत । 
तस्मात्सवौणि भूतानि न त्वं शोचितुमरसि॥ 

देही शरीरी नित्यं स्वेदा सवोवस्थासु अवध्यः निरव- 
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यवत्वान्नियत्वाञ्च तत्र अवध्योऽयं देहे शरीरे सर्वस्य सर्व- 

गतत्वात्स्थावरादिषु स्थितोऽपि सवेद प्राणिजातस्य देहे 
वध्यमानेऽपि अयं देही न वध्यः यस्मात् , तस्मात् भीष्मा- 

दीनि सबौणि भूतानि उद्दिशय न त्व शोचितुमर्हसि ॥ 

इह परमाथतत्त्वापेक्षायां शोको मोहो वा न संभव- 

तीत्युक्तम् । न केवलं परमार्थेतत््वपिक्षायामेव । कि तु-- 

खधमैमपि चावेक्ष्य न विकग्पितुभर सि । 
धम्थौटि युद्धाच्छेयोऽन्यत्क्षन्रियस्य न विद्यते ॥ 

स्धमैमपि स्वो धमः क्षत्रियस्य युद्ध तमपि अवेक्ष्य त्वं 

न विकम्पितुं प्रचछितुम् नाैसि क्षत्रियस्य खामाविका- 

द्वमीत आत्मस्वाभाव्यादिलयभिप्रायः । तच्च युद्धं परथिवीज- 

यद्वारेण धर्माथे प्रजारक्षणार्थं चेति धमौद्नपेतं परं धम्यम् । 
१५ 

तस्मात् धम्यत् युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियख न विद्यते 

हि यस्मात् ॥ 

कुतश्च तत् युद्धं कतैव्यमिति, उच्यते-- 

यदृच्छया चोपपन्नं खगेद्धारमपाच्रतम् । 
सुखिनः क्षनियाः पाथं भन्ते युद्धमीट राम् ॥ 
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यद्च्छया च अप्रार्थिततया उपपन्नम् आगतं च्वर्गदधारम् 

अपाव्रृतम् उद्भाटितं ये एतत् इदृ्च युद्ध रभन्ते क्षत्रियाः हे 

पार्थे, करि न सुखिनः ते 

एव कतैव्यताप्राप्रमपि-- 
न क ¢ 96 $ $ 

अथ चेत्वमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि । 

ततः स्वधम कीति च दहित्वा पापमवाप्स्यासि ॥ 

अथ चेत् त्वम इमं धर्म्यं धमौदनपेतं विहितं संभ्रामं युद्ध 
न करिष्यसि चेत् , ततः तदकरणात् खधर्म कीर्वि च महा- 

देवादिसमागमनिमित्तां हित्वा केवर पापम् अवाप्स्यसि ॥ 

न केवर खधमेकीर्तिपरियाग -- 

अकीर्ति चापि भ्रूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्। 

सं भावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 

अकीर्तिं चापि युद्धे भूतानि कथयिष्यन्ति ते तव अव्य- 
यां दीर्घकम् । धमात्मा शूर इयेवमादिभिः गणैः संभा- 
विततस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते, संभावितस्य च 

अकीर्तेः वरं मरणभिलयथैः ॥ 

किच- 
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भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 
येषां च त्वं बहुमतो श्रूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ 

मयात् कणोदिभ्य रणात् युद्धात् उपरतं निषृत्तं मस्यन्ते 

चिन्तयिष्यन्ति न छृपयेति त्वां महारथा. दुर्योधनप्रभ्तय. । 

येषां च त्वं दुर्योधनादीना बहुमतो बहुभिः गुणैः युक्त. 

इयेवं मत बहुमतः भूत्वा पुनः यास्यसि राघवं छुभावम् ॥ 

किच~ 

अवाच्यवादां अ बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 

निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ 

अवाच्यवादान् अवक्तन्यवादांश्च बहून् अनेकप्रकारान् 

वदिष्यन्ति तव अहता शत्रवः निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव 

त्वदीयं सामर्थ्यं निवातकवचादियुद्धनिमित्तम् । ततः तस्मात् 

निन्दाभ्राप्रदुःखात् दु.खतरं लु किम्; ततः कष्टतरं दुख 

नास्तीय्थैः ॥ 

युद्धे पुनः क्रियमाणे कणोदिभि -- 

इतो वा पाप्स्यसि स्वे 

जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् । 
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तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय 

युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् , हत॒ सन् स्वर्ग प्राप्स्यसि । 

जित्वा वा कर्णादीन् शूरान् भोक्ष्यसे महीम् । उभयथापि 

तव ङाभ एवेयभिप्रायः । यत एव तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय 

युद्धाय कृतनिश्चय. ‹ जेष्यामि शरन् , मरिष्यामि वा” इति 

निश्चयं खेलयथेः ॥ 

तत्र युद्धं स्वधमं इयेवं युष्यमानस्योपदेङाभिमं ऋणु- 

४०५३ १०९ (- सुखदुःखे समे क्रत्वा काभालामौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 

सुखदुःखे समे तुस्ये कत्वा, रागद्रेषावप्यञ्त्वेयेतत् । 

तथा ाभाटाभौ जयाजयौ च समौ छृत्वा ततो युद्धाय 
युज्यस्व घटस्व । न एव युद्धं ङुबेन् पापम् अवाप्स्यसि । 

इत्येष उपदेशः प्रासङ्किक. ॥ 

श्लोकमोहापनयनाय छौकिको न्याय. ° स्वधर्ममपि चवे- 

ह्य' इ्याचैः ऋोकैरुक्तः, न तु ता्प्येण । परमा्थददीन- 
मिह प्रकृतम् । तच्चोक्तयुपसंद्ियते-- ‹ एषा तेऽभिहिता 
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इति शाद्चविषयविभागग्रदश्चनाय । इह हि प्रदर्दिते पुनः 
श स्रविषयविभागे उपरिष्टात् ‹ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कस- 
योगेन योगिनाम्” इति निष्ठाद्रयविषयं शाखं सुखं प्रवरति- 
ष्यते, श्रोतारश्च विषयविभागेन सुखं प्रहीष्यन्ति इयत 
आह-- 

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे लिमा श्चुणु। 
बुधा युक्तो यया पाथे कमैबन्धं प्रहास्यसि ॥ 

एषा ते तुभ्यम् अभिहिता उक्ता सांख्ये परमाथैवस्तुवि- 
वेकविषये बुद्धिः ज्ञाने साक्षात् रोकमोहादिसंसारहेतुदोषनि- 
इत्तिकारणम् । योगे तु तस्ाप्तयुपाये नि सङ्गतया इन्द्रमहा- 
णपूवेकम् इ्चराराधनार्थे कर्मयोगे कमौनुष्ठाने समाधियोगे 
च इमाम् अनन्तरमेवोच्यमानां बुद्धि णु । तां च बुद्धि 
स्तौति प्ररोचनाथैम्-जुदधथा यया योगविषयया युक्त. हे 
पाथे, कमैवन्धं कमव धमीधमौरूयो बन्ध. कमैवन्ध, त 
प्रहास्यसि इश्रपरसादनिमित्तज्ञानप्राप्यैव इदयभिप्रायः ॥ 

किंच अन्यत्- 

नेहाभिकमनाश्ोऽस्ति प्रलयवायो न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धमंस्य चायते महतो भयात् ॥ 

8 8 4 
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न इह मोक्षमार्गे कमेयोगे अभिक्रमनाञ्चः अभिक्रमण- 

मभिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाकः नास्ति यथा कृष्यादेः । 

योगविषये प्रारम्भस्य न अनैकान्तिकफटत्वभिदयर्थैः । किच~ 
नापि चिकित्सावत् प्रयवाय. विद्यते भवति । किं तु स्वल्प- 

मपि अस्य धर्मस्य योगधर्मस्य अनुष्ठितं त्रायते रश्चति 

महतः भयात् संसारभयात् जन्ममरणादिरक्षणात् ॥ 

येयं सांख्ये बुद्धिरुक्ता योगे च, वक्ष्यमाणलक्षणा सा-- 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 

बहुशाखा द्यनन्ताश्च बुदधयोऽव्यवसायिनाम् ॥ 

व्यवसायात्मिका निश्चयस्वभावा एका एव बुद्धि. इतर- 

विपरीतवुद्धिशाखाभेदस्य बाधिका, सम्यक्प्रमाणजनित- 

त्वात्, इह श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन । याः पुनः इतरा विप- 

रीतबुद्धयः, यासां श्ाखाभेदप्रचारवश्चात् अनन्तः अपारः 

अनुपरतः संसारो निलयप्रततो विस्तीर्णो भवति, प्रमाणजनि- 

तविवेकबुद्धिनिमित्तवदाञ्च उपरतास्वनन्तभेदवुद्धिषु संसारो- 

ऽप्युपरमते ता बुद्धयः बहुशाखाः बहयः शाखाः यासां 

ता बहुशाखाः, बहुभेदा इलेतत् । प्रतिशाखाभेदेन हि अन- 

न्ताश्च बुद्धयः । केषाम् £ अव्यवसायिनां प्रमाणजननितनिवे- 
कलुद्धिरहितानामिलय्थः ॥ 
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येषां व्यवसायासिका बुद्धिनौस्ति ते-- 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्दयविपशितः। 

वेदवाद्रताः पाथे नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 

याम् इमां वक्ष्यमाणा पुष्पितां पुष्पित इव वृक्षः शोभ- 

मानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्यङक्षणां प्रवदन्ति । के ? 
अविपश्चितः अमेधसः अविवेकिन इयथः । वेदवादरताः 

बह्मथेवादफरसाधनप्रकाङकेषु वेदवाक्येषु रताः हे पार्थ, न 

अन्यत् स्वगेपश्वादिफटसाधनेभ्यः कमैभ्यः अस्ति इति एवं 
वादिनः वदनश्ीखाः ॥ 

ते च-- 

कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफलपदाम् । 
करियाविदोषवबहलां मोगैभ्वयेगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ 

कामात्मानः कामस्वभावाः, कामपरा इयथः । खर्गपराः 

स्वरः परः पुरुषाः येषां ते खर्मपराः खर्गप्रधानाः । जन्म- 
क्मैफटप्रदा कमणः फलं कर्मफलं जन्मैव कमफल जन्मकर्म 
फं तत् प्रददातीति जन्मकमेफलम्रदा, तां वाचम् । प्रवदन्ति 

इवयनुषञ्यते । क्रियाविशेषबहखां क्रियाणां विशेषाः क्रिया- 
विशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वगैपञयुपुत्रा्यथा. यया 
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वाचा बाहुल्येन प्रकादइयन्ते । भोगैश्वयैगति प्रति भोगश्च 
रेच्य च भोगैश्र्ये, तयोगति. प्रापि: भोगौच््यगतिः, तां प्रति 
साघनभूताः ये क्रियाविशेषाः तद्रहुखां तां वाचं प्रबदन्त. 
मूढा. संसारे परिवतैन्ते इत्यभिप्राय. ॥ 

तेषां च-- 

भोगश्वयैप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । 
व्यवसायात्मिका बुडिः समाधौ न विधीयते ॥ 

भोगिशयैप्रसक्तानां भोगः करतेव्यः देश्य च इति भोरौ- 
श्रयेयोरेव प्रणयवतां तदात्मभूतानाम् । तया क्रियाविरोष- 

बहुख्या वाचा अपहृतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां 

व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ समाधीयते 
अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वमिति समाधिः अन्तःकरणं 
बुद्धिः तस्मिन् समाधौ, न विधीयते न भवति इत्यर्थ. ॥ 

ये एवं विवेकबुद्धिरहिताः तेषां कामात्मनां यत् फट 
तदाह- 

ञैगण्यविषया वेदा निखैयुण्यो भवान । 
निदेन्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्॥ 



द्वितीयोऽध्यायः । ५३ 
#। 

 तैगुण्यविषयाः त्रैगुण्यं संसारो विषयः प्रकाशयितव्यः 

येषां ते वेदाः त्रैगुण्यविषयाः । खं तु निैगुण्यो मव अजन, 
निष्कामो भव इल्यथेः । निद्वेन्ः सुखदुःखहेतू सम्रतिपश्षौ 

पदार्थो इन्द्रशब्दवाच्यो, ततः निगीत. निनद्धो मव । 
नियसत््वस्थः सदा सत्त्वगुणाभरितो भव । तथा निर्योगक्षेमः 

अनुपात्तस्य उपादानं योगः, उपात्तस्य रक्षणं क्षेम., योग- 

क्षेमप्रधानस्य श्रेयसि म्रवृत्तिटष्करा इयतः निर्योगक्षेम 

भव । आत्मवान् अप्रमत्तश्च भव । एष तव उपदेश्चः खधर्म- 

मनुतिष्ठतः ॥ & 

सर्वेषु वेदोक्तेषु कमसु यान्युक्तान्यनन्ततनि फलानि 
तानि नपक््यन्ते चेत्, किमर्थं तानि ईश्वरायेलयनुष्ठीयन्ते 

इत्युच्यते ) शणु- 

यावानथे उदपाने सर्बेतःसंप्लदुतोद्के । 
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 

यथा छोके करूपतडागाद्यनेकस्मिन् उदपाने परिच्छिन्नोदके 

यावान् याबत्परिमाणंः स्लानपानादिः अथे फर प्रयोजनं 

स सवैः अर्थः स्वतःसंतोदकेऽपि यः अथः तावानेव 

संपद्यते, तत्र अन्तभेवतील्थः । एवं तावान् ताबत्परिमाण 
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एव संपद्यते सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कमसु यः अर्थः यत्कमे- 
फं सः अर्थः ाह्यणस्य संन्यासिन. परमार्थतच्त्वं विजा- 

नतः यः अथः यत् विज्ञानफङं सवेतःसं्ुतोदकस्थानीयं 

तस्मिन् तावानेव संपद्यते तत्रैवान्तर्भवतीदर्थः । ‹यथा 

कृताय विजितायाधरेयाः संयन्येवमेनं सर्व॑तदभिसमेति 

यत् किचित् प्रजाः साघु कबेन्ति यस्तद्वेद यत्स बेद' 

इति श्रुतेः । (सवै कर्माखिलम्' इति च व्यति । तस्मात् 

प्राक् ज्ञाननिष्ठाधिकारम्रप्रः कर्मण्यधिकृतेन कूपतडागाचर्थ- 
स्थानीयमपि कर्मं कतेव्यम् ॥ 

तवे च~ 

कमेण्येवाधिकारस्ते भा फटेषु कदाचन । 
मा कमंफलदहेतुभ्रेमी ते सङ्गोऽस्त्वकमेणि ॥ ४७॥ 

कर्मण्येव अधिकारः न ज्ञाननिष्ठायां ते तव । तत्र च 

कमे कुवैतः मा फरेषु अधिकारः अस्तु, कमैफर्तृष्णा मा 

भूत् कदाचन कस्यांचिद्प्यवस्थायामिल्थैः । यदा कर्मफले 
तृष्णा ते खात् तदा कमैफलप्रा्रेः हेतु स्याः, एवं मा 

कमेफलहेतु भू । यदा हि कमैफटृष्णाप्रयुक्तः कमैनि 
प्रवते तदा कर्मपरस्मैव जन्मनो हेतुर्भवेत् । यदि कमैफलं 
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नेष्यते, कि कर्मणा दुःखरूपेण £ इति मा ते तव सङ्ग 

अस्तु अकर्मणि अकरणे प्रीतिमां भूत् ॥ 

यदि क्मफटम्रयुक्तेन न करव्यं कमे, कथं तर्हिं कतव्य 

मिति; उच्यते-- 

योगस्थः कुर् कमीणि 
सङ्क तयक्त्वा घनेजय । 

सिडथसिडधोः समो भूत्वा 

समत्वं थोग उच्यते ॥ ४८ ॥ 

योगखः सन् कर कमोणि केवरूमीच्रारथ॑म् ; तन्नापि 

° इश्वरो मे तुष्यतु, इति सङ्गं यक्त्वा धनंजय । फङतृष्णा- 

श्ूत्येन क्रियमाणे कमणि सत्त्वदयुद्धिजा ज्ञानप्राप्निरुक्षणा 

सिद्धिः, तद्धिप्ययजा असिद्धिः, तयोः सिद्धयसिद्धयोः अपि 

समः तुल्यः भूत्वा कुर कमणि । कोऽसौ योगः यत्रस्थः 

रु इति उक्तम् ? इदमेव तत्-- सिद्धयसिद्धथोः समत्वं 

योगः उच्यते ॥ 

यत्पुनः समत्वबुद्धियुक्तमीश्वराराधनार्थ कर्मोक्तम् , एत- 

स्मात्तमेणः-- 
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दूरेण छवरं कमै वुदियोगाडनंजय । 
बुडौ हारणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९॥ 

दूरेण अतिविप्रकर्षेण अययन्तमेव हि अवरम् अधमं जि- 
कृष्ट कमे फङा्थिना क्रियमाणं बुद्धियोगात् समत्बुद्धियु- 
क्तात् कर्मेण. जन्ममरणादिहेतुत्वात् । हे धनंजय, यत एवं 
ततः योगविषयायां बुद्धौ तत्परिपाकजायां वा सांख्यवुद्धौ 
शरणम् आश्रयमभयप्राप्िकारणम् अन्विच्छ प्रार्थयख, पर- 
माथेज्ञानशरणो भवेदयथेः । यतः ' अवरं कमं कुवीणा कृप- 

णाः दीनाः फर्हेतवः फङतृष्णाप्रयुक्ताः सन्तः, “यो वा एत- 
दक्षरं गाग्यंविदित्वास्माह्णोकास्रेति स कृपणः ' इति श्रुतेः ॥ 

समत्वबुद्धियुक्तः सन् स्वध्ममनुतिष्ठन् यत्फर प्राप्रोति 
तच्छरृणु-- 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्रतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमेसु कौरालम् ॥ 

बुद्धियुक्तः कमेसमत्वविषयया बुद्धा युक्तः बुद्धियुक्तः सः 
जहाति परित्यजति इह अस्मिन् खोके उभे सुकृतदुष्कृते 
पुण्यपापे सत्त्वञुद्धिज्ञानग्रा्निद्रारेण यतः, तस्मात् समत्व- 
बुद्धियोगाय युज्यस्व घटस्व । योगो हि कमसु कौशलम् , 
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स्वधर्माख्येषु कर्म॑सु बतेमानख या सिद्यसिच्योः समत्वबुद्धिः 

ईश्ररार्पितचेतस्तया तत् कौशं कशरभावः । तद्धि कौशलं 

यत् बन्धनस्वभावान्यपि क्माणि समत्वज्ुद्धथा स्वभावान् 
निवर्वन्ते । तम्मात्समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम् ॥ 

यस्मात्-- 

कभेज बुद्धियुक्ता हि फलं व्यत्तवा मनीषिणः । 

जन्मवन्धविनिसुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ 

कर्मजं फलं यक्ना इति व्यवहितेन संबन्ध. । इष्टानि- 

छ्देहध्रा्नि. कर्मजं फक कर्मभ्यो जातं बुद्धियुक्ताः समतव- 

बुद्धियुक्ताः सन्त. हि यस्मात् फलं यक्त्वा परिलज्य मनी- 

षिण ज्ञानिनो भूत्वा, जन्मबन्धविनिभक्ताः जन्मैव बन्ध 

जन्मबन्धः तेन विनिचक्ताः जीवन्त एव जन्मबन्धात् वि- 

निथक्ताः सन्तः, पदं परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति अना- 

मयं सर्वोपद्रवरहितमिय्थः । अथवा 'बुद्धियोगाद्धनंजय ' 

इत्यारभ्य परमाथेददौनङक्षणैव सवैतःसंगुतोदकस्थानीया 

कसयोागजसन्तवदयुद्धिजनिता वुद्धिदै्दिता, सश्षात्सुकृतदुष्कृ- 

तप्रह्ाणादिहेतुत्वश्नरवणात् ॥ 

योगानुष्ठानजनितसन्त्वश्युद्धिजा बुद्धिः कदा प्राप्स्यते 

इत्युच्यते -- 
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यदा ते मोहकलिलं बुदिव्यैतितरिष्यति । .. 
तदा गन्तासि निर्वेदं ओतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 

यदा यस्मिन्काङे ते तव मोहकरं मोहात्मकमविवेक- 

रूपं काठुष्यं येन॒ आत्मानात्मविवेकबोध कलटटुषीङकलय विषयं 

प्रयन्तःकरणं प्रवतेते, तत् तव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति- 
रमिष्यति, अतिष्ुद्धभावमापत्छ्यते इयथः । तदा तस्मिन् 

काटे गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य 
च, तदा श्रोतव्यं श्रुतं च ते निष्फं प्रतिभातीत्यभिप्रायः ॥ 

मोहकङिराययद्धारेण कन्धात्मविवेकजगप्रज्ञः कदा कर्म- 
योगजं फल परमाथेयोगमवाप्स्यामीति चेत्, तत् शणु- 

श्चुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 

रुतिविप्रतिपन्ना अनेकसाध्यसाधनसंबन्धप्रकाशचनश्रतिभिः 
श्रवणैः प्रवृत्तिनिच्त्तिलक्षणेः विप्रतिपन्ना नानाप्रतिपन्ना वि- 
क्षिप्ता सती ते तव बुद्धि. यद्। यस्मिन् काङे स्थास्यति 
स्थिरीभूता भविष्यति निश्चङा विक्षिपचरनवभिता सती 
समाधौ, समाधीयते चित्तमस्मिन्निति समाधिः आत्मा, 
तस्मिन् आत्मनि इयेतत् । अचला तत्रापि विकल्पवर्जिता 
~+ 
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इयेतत् । बुद्धिः अन्तःकरणम् । तदा तस्मिन्कारे योगम् 
अवाप्स्यसि विवेकप्रज्ञां समाधि प्राप्स्यसि ॥ 

प्रभवीजं प्रतिरुभ्य अज्ञुन उवाच छन्धखमाधिप्रज्ञस्य 
लक्षणबुभुत्सया-- 

अज्ञैन उवाच- 

स्थितप्रज्ञस्य का माषा समाधिस्थस्य केङाव । 

स्थितधीः किं एमाषेत किमासीत व्रजेत किम्॥ 

स्थिता प्रतिष्ठिता ‹ अहमस्मि परं ब्रह्म ` इति प्रज्ञा यस्य 

स. स्थितप्रज्ञः तस्य स्थितप्रज्ञस्य का माषा किं भाषणं वचनं 

कथमसौ परैभाष्यते समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य हे के- 

शव । स्थितधीः स्थितप्रज्ञः स्वयं वा किप्रभषित। किम् 

आसीत व्रजेत किम् आसनं ब्रजनं वा तस्य कथमित्यर्थः । 

स्थितभज्ञस्य छक्षणमनेन शोकेन एच्छथते ॥ 

यो ह्यादित एव संन्यस्य कमणि ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रचृत्त , 

यश्च कर्मयोगेन, तयोः " प्रजहाति ` इलयारभ्य आ अध्याय- 

परिसमाप्रैः स्थितप्रज्ञरक्षणं साधनं चोपदिश्यते । सर्वत्रैव 

हि अध्यात्मराखरे कृताथेलक्षणानि यानि तान्येव साधनानि 

उपदिश्यन्ते, यन्नसाध्यत्वातत । यानि यननसाध्यानि साध- 
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नानि छश्षणानि च भवन्ति तानि श्रीभगवानुवाच-- 

श्रीमगवाचुवाच-- 

प्रजहाति यदा कामान्सवौन्पाथं मनोगतान् । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 

प्रजहाति प्रकर्षण जहाति परियजति यदा यस्मिन्काले 

सर्वान् समस्तान् कामान् इच्छामेदान् हे पार्थ, मनोगतान् 

मनसि प्रविष्टान् हृदि प्रविष्टान् । सवेकामपरियागे तुष्टिका- 

रणाभावात् शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्त- 

स्येव प्रषृत्ति प्राप्रा, इत्यत उच्यते-- आत्मन्येव प्रयगात्म- 

सरूपे एव आत्मना स्वेनैव बाह्याभनिरपेक्षः तुष्ट परमा- 
थदशैनामृतरसलामेन अन्यस्मादङुप्रययवान् स्थितप्रज्ञः स्थि- 

ता प्रतिष्ठिता आत्मानात्मविवेकजा प्रज्ञा यस्य स. स्थितप्रज्ञः 

विद्वान् तदा उच्यते । यक्तपुत्रवित्तरोकैषणः संन्यासी 

आत्माराम आत्मक्रीडः स्थितप्रज्ञ इत्यथैः ॥ 

किवब-- 

दुःखेष्वनुदिभ्रमनाः सुखेषु विगतस्परहः । 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरूच्यते ॥ ५६ ॥ 

दुःखेषु आध्यास्मिकादिषु प्रप्रेषु न उद्धिप्नं न प्रष्ुभितं 
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दु खप्राप्नो ' मनो यस्य सोऽयम् अनुद्धिन्नमनाः । तथा सुखेषु 
प्रप्नेषु विगत्ता स्प्रहा तृष्णा यस्य, न अभ्निरिव इन्धनाद्या- 

धाने सुखान्यसु विवधेते स विगतस्प्रहः । बीतरागभयकोध. 

रागश्च भय च क्रोधश्च वीता विगता यस्मात् स वीतराग 

मयक्रोधः । स्थितधी स्थितप्रज्ञो मुनि. संन्यासी तदा 

उच्यते ॥ 

किच- 

यः सर्वत्नानभिसेदस्तत्तत्पाप्य शुभाद्युभम् । 
नाभिनन्दति न द्रे्टि तस्थ परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

यः सुनि" सर्वत्र देहजीवितादिष्वपि अनभिस्तेह अभि- 

सेहवजितः तत्तत् प्राप्य ज्युभाञ्ुभं तत्तत् शुभं अह्युभं वा 

ख्ञ्ध्वा न अभिनन्दति न दृष्टि शुभं प्राप्य न तुष्यति न 

हष्यति, अञ्युभं च प्राप्य न द्वेष्टि इयथः । तस्य एवं हषै- 

विषादवर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति ॥ 

किच-- 
+ + ४५ 

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्ानीव सवाः । 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

यदा संहरते सम्यगुपसंहरते च अयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो 
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यतिः कूम: अङ्गानि इव यथा कूम: भयात् स्ान्यङ्गानि 

उपसंहरति सर्वशः सर्वतः, एवं ज्ञाननिष्ठ; इन्द्रियाणि इन्द्रि- 

यार्थेभ्यः सवैविषयेभ्यः उपसंहरते । तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 

इत्युक्तार्थं वाक्यम् ॥ 

तत्र विषयाननाह्रतः आतुरस्यापि इन्द्रियाणि कूमाङ्गा- 
नीव संहियन्ते न तु तद्विषयो रागः स कथं संहियते इति 

उच्यते-- 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवतैते ॥ ५९ ॥ 

यद्यपि विषयाः बिषयोपटक्षितानि विषयशब्दवाच्यानि 

इन्द्रियाणि निराहारस्य अनाहवियमाणविषयस्य कष्टे तपसि 

स्थितस्य मूखंस्यापि विनिवतेन्ते देहिनो देवतः रसवज 

रसो रागो बिष्येषु यः तं वर्जयित्वा । रसशब्दो रागे 

प्रसिद्धः, खरसेन प्रवृत्तः रसिकः रसज्ञः, इत्यादिदशनात् । 

सोऽपि रसो रलनारूपः सुक्ष्म: अस्य यतेः परं परमार्थ- 
तन्त्वं ब्रह्म द्रा उपलभ्य ‹ अहमेव तत्" इति वतैमानस्य 

निवतेते नि्बीज विषयचिज्ञानं संपद्यते इयथः । न असति 

सम्यग्ददोने रसस्य उच्छेदः । तस्मात् सम्यग्व्दीनात्मिकायाः 

प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तन्यमियभिप्रायः ॥ 
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सम्यग्ददौनठक्षणप्रज्ञस्थे्यं चिकीषेता आदौ इन्द्रियाणि 
स्वव स्थापयितव्यानि, यस्मात्तदनवस्थापने दोषमाह- 

यततो दपि कौन्तेय पुरुषस्य विपथिनः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति परसमभं मनः ॥ 

यततः प्रयत्नं कुबैतः दहि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य 

विपश्चितः मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन संबन्धः । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनकशशीानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं 

विक्षोभयन्ति आङुरीङर्वन्ति, आङ्कटीकय च हरन्ति म्रसभं 

भ्रसद्य प्रकाश्चमव पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्तं मनः ॥ 

यतः तस्मात्-- 

तानि सबौणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशो हि थस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतििता ॥ 

तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं कृत्वा युक्तः 

समाहितः सन् आसीत मत्परः अहं वासुदेवः सवैप्रयगात्मा 

परो यस्य सं: मत्परः, ‹ न अन्योऽहं तस्मात् इति आसीत 

इल्यः । एवमासीनख यतेः वशो हि यस्य इन्द्रियाणि 

वर्तन्ते अभ्यासबखात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
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अथेदानी पराभविष्यत, सवानथैमूरमिदमुच्यते-- 

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।, 

ध्यायतः चिन्तयत. विषयान् शब्दादीन् विषयविशेषान् 

आलोचयतः पुंस. पुरुषस्य सङ्गः आसक्तिः प्रीतिः तेषु 

विषयेषु उपजायते उत्पद्यते । सङ्गात् प्रीतेः संजायते 

समुत्पद्यते कामः तृष्णा । कामात् कुतित् प्रतिहतान् 

क्रोधः अभिजायते ॥ 

्रोधाद्वति संमोदः संमोहात्स्छतिविश्रमः। 
स्मृनिभ्रेदाहुदिनाश्ो बुदिनादात्पणङ्यति ॥ 

क्रोधात् भवति संमोहः अविवेकः कायोकायं बिषयः । 

रुद्धो हि संमूढः सन् गुरुमप्याक्रोशति । संमोहात् स्णति- 

विभ्रम. शाखाचार्योपदेशाहितसंस्कारजनितायाः स्मृतेः स्यात् 

विभ्रमो भ्रंशः स्पृ्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्नौ अलुत्पत्ति. । ततः 
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश्च बुद्धेनौ शः । कायौकायैविषयविवेका- 

योग्यता अन्तःकरणस्य बुद्धेनश्च उच्यते । बुद्धिनाशात् 

प्रणयति । तावदेव हि पुरुषः यावदन्तःकरणं तदीयं 
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कायौकायविषयविवेकयोग्यम् । तद्योग्यतवे नष्ट एव पुरुषो 

भवति । अत॒ तस्यान्त.करणस्य बुद्धेनौक्चान् प्रणश्यति 
पुरुषार्थायोग्यो भवतीय्थः ॥ 

सवौनथेस्य मूरमुक्त विषयाभिध्यानम् । अथ इदानीं 
मोक्षकारणमिदसुच्यते-- 

रागदेषियुक्तेस्तु विषयानिन्रिथैश्वरन् । 
आत्मवदयेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 

रागद्धेषवियुक्ते रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ, तत्युरःसरा हि 

इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी, तत्र थो सुसु्चुः भवति सः 

ताभ्यां वियुक्तैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान् अवर्जनीयान् 
चरन् उपलभमान आत्मवद्यै. आत्मन वदयानि वश्षी- 

भूतानि इन्द्रियाणि तै. आत्मवश्यैः विधेयात्मा इच्छात 

विधेयः आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम् अधि- 
गच्छति । प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम् ॥ 

प्रसादे सति कि स्यात् इत्युच्यते-- 

प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याद्यु बुधिः पयवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
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प्रसादे सवैदुःखानाम् आध्यात्मिकादीनां हानिः विनाशः 

अस्य यतेः उपजायते । किच-- प्रसन्नचेतसः स्वस्थान्तः- 

करणस्य हि यस्मात् आश्य शीघं बुद्धिः पर्यवतिष्ठते आका- 

शाभिव परि समन्तात् अवतिष्ठते, आत्मस्वरूपेणैव निश्चटी- 
मवतीयथेः ॥ 

एवं प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धे. छृतचरलयता यतः, 

तस्मात् रागदेषवियुक्तेः इन्द्रियैः शाख्राविरुद्धेषु अवजंनीयेषु 
युक्तः समाचरेत् इति वाक्याथैः ॥ 

सेयं प्रसन्नता स्तूयते-- 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्।। 

नासि न विद्यते न भवतीलयथे , बुद्धिः आत्मस्वरूपविषया 
अयुक्तस्य असमाहितान्तःकरणस्य । न च अस्ति अयुक्तस्य 

भावना आत्मज्ञानाभिनिवेश्चः । तथा-- न च असि अभा- 

बयत. आत्मज्ञानाभिनिवेशामङुवैतः शान्तिः उपशमः । अशा- 

न्तस्य कुतः सुखम् ? इन्द्रियाणां हि विषयसेवादृष्णातः निव्रू- 

त्तियौ तत्सुखम् , न विषयविषया ठृष्णा । दुःखमेव हि सा । 

न कृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमान्नमप्युपपद्यते इत्यथैः ॥ 
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अयुक्तस्य कस्मद्रद्धिनास्ि इत्युच्यते-- 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 

तदस्य हरति भरज्ञां वायुनौवमिवाम्भसि ॥ ६७॥ 

इन्द्रियाणां हि यस्मात् चरतां स्वस्वविषयेषु प्रवर्तमा- 

नानां यत्त् मनः अनुविधीयते अनुप्रवतैते तत् इन्द्रियविषय- 

विकस्पनेन प्रवृत्तं मनः अस्य यते. हरति प्रज्ञाम् आसाना- 

त्मविवेकजां नाशयति । कथम् ? वायुः नावमिव अम्भसि 

उदके जिगमिषतां मागादुद्धूतय उन्मार्गे यथा वायुः नावं 

भ्रवर्तेयति, एवमात्मविषयां प्रज्ञां हृत्वा मनो विषयविषयां 

करोति ॥ 

° यततो हि ̀ इत्युपन्यस्तस्यार्थस्य अनेकधा उपपत्ति- 

मुक्त्वा तं चार्थमुपपाद्य उपसंहरति-- 

तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सबैराः। 
इन्द्रियाणीन्ियार्थभ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिषिता॥ 

इन्द्रियाणां परबत्तौ दोष उपपादितो यस्मात् , तस्मात् यस्य 

यतेः हे महाबाहो, निगृहीतानि सवैः सर्व॑प्रकरिः मानसा- 

दिभेदै. इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य. शब्दादिभ्यः तस्य प्रज्ञा 

श्रतिश्ठिता ॥ 
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योऽयं खौकिको वैदिकश्च व्यवहार्+ स उत्पन्नविवेकज्ञा- 
नस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकार्यत्वात अविद्यानिवृत्तौ निव- 

तते, अविद्यायाश्च विद्याविरोधात् निवृत्तिः, इलयेतमर्थं स्फुटी- 

ङवेन आह-- 
या निरा सवेश्रुतानां 

तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भ्रूलानि 

सा निरा पडयतो सुने: ॥ ६९ ॥ 

या निका रात्रिः स्वैपदाथौनामविवेककरी तमःस्वभाव- 

त्वात् सवैभूतानां सर्वेषां भूतानाम् । कि तत् परमाथेतत्तव 
स्थितप्रज्ञस्य विषयः | यथा नक्तचराणाम् अहरेव सद- 

न्येषां निशा भवति, तद्त् नक्तंचरस्थानीयानामज्ञाना 

सर्वैभूतानां निशेव निशा परमाथेतत्त्वम् , अगोचरत्वादत- 

दुद्धीनाम् । तस्यां परमाथेतत्त्वक्षणायामज्ञाननिद्राया. भर- 

बुद्धो जागर्ति सयमी संयमवान् , जितेन्द्रियो योगीलयथे. । 

यस्यां शआरह्मग्राहकभेद क्षणायामविद्यानिश्चायां प्रसुप्तान्येव 

भूतानि जाग्रति इति उच्यन्ते, यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव 

स्वप्रदशः, सा निशा अविदयारूपत्वात् परमाथंतत्त्वं पदयतो 

मुनेः ॥ 



1 द्वितीयोऽध्यायः । ६९ 

अतः कमणि अत्नियावस्थायामेव चोद्न्त, न बिद्याव- 
स्थायाम् । विद्यायां हि स्याम उदिते सवितरि कचार्वरमिच 
तम. प्रणाश्षसुपगच्छति अविद्या । प्राक् विद्योत्पत्तेः अविद्या 
भ्रमाणबुद्धया गृह्यमाणा क्रियाकारकफटभेदरूपा सती सर्व- 
कमेहेतुत्व प्रतिपद्यते । न अप्रमाणबुद्धया गृह्यमाणाया 
कमहेतुत्बोपपत्ति , ' प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कमैव्यं 
क्म" इति हि कमेणि कतौ प्रवसते, न ‹ अविद्यामात्राभिद 
मवै निशेव ` इति । यस्य पुन. * निशेव अविद्यामात्रमिदं 
सर्वं भेदजातम् * इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्मसंन्यासे 
एव अधिकारो न प्रवृत्तौ ¦ तथा च दहौयिष्यति-- तद्ू- 

द्यस्तदात्मान. ` इल्यादिना ज्ञाननिष्ठायामेव तस्य अधि- 

कारम् ॥ 

तत्रापि प्रवतैकम्रमाणाभावे प्रृत्यनुपपत्ति इति चेत्, म ; 

स्वात्मविषयत्वाद्ात्मनिज्ञानस्य । न हि आत्मनः म्बात्मनि 

भ्रवतैकम्रमाणापेक्चता, आत्मत्वादेव । तदन्तत्वाश्च सवेप्रमा- 

णानां प्रमाणत्वस्य । न दहि आत्मस्वरूपाधिगमे सति पुनः 

श्रमाणप्रमेयव्यवहारः संभवति । प्रमावृत्वं हि आत्मनः 

निवतेयति अन्टं प्रमाणम् ; निवतेयदेव च अप्रमाणीमवति, 

स्वप्रकाठप्रमाणमिव प्रबोधे । रोके च वस्त्वधिगमे श्वत्ति- 
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हेतुत्वादशैनात् प्रमाणस्य । तस्मात् न. आत्मविदः कर्मण्य- 

धिकार इति सिद्धम् ॥ ॥ 

विदुष. लक्तैषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेरेव मोक्षप्राप्तिः, न 
तु असंन्यासिनः कामकामिनः इलयेतमर्थ दृष्टान्तेन प्रतिपाद 

यिष्यन् आह-- 

आपूर्यमाणमचलप्रतिर् 
समुद्रमापः परविान्ति यदत् । 

तद्त्कामा यं परविदान्ति सर्वे 

स शान्तिमाभोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 

आपूर्यमाणम् अद्धि. अचटप्रतिष्ठम् अचखतया प्रतिष्ठा 
अवस्थितिः यस्य तम् अचलप्रतिष्ठं सयुद्रम् आपः सवतो गता 

प्रविशन्ति स्वात्मस्थमविक्रियमेव सन्तं यद्वत् , तदत् कामा 

विषयसंनिधावपि सवेतः इच्छाविशेषाः यं पुरुषम्-- समुद्र- 

मिव आपः-- अविकुरवेन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मन्येव प्रखी- 

यन्ते न स्वात्मवद्ं कर्वन्ति, स. शान्ति मोक्षम् आप्रोत्ति, 

न इतरः कामकामी, काम्यन्त इति कामाः विषयाः तान् 

कामयितुं शीरं यस्य सः कामकामी, नैव प्राप्नोति इयर्थः ॥ 

यस्मादेवं तस्मात्-- 



त दितीयोऽध्याय. । ७१ 

विहाय कामान्यः सवोन्पुमां अरति निःर्प्ः । 
निमैमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

विहाय परिलयञ्य कामान् यः संन्यासी पुमान् सर्वान् 

अशेषतः कात्स््येन चरति, जीवनमात्रचेष्टाशेषः पयैटतीलयथः। 

निःस्पृहः शरीरजीवनमात्रेऽपि निगैता स्पृहा यस्य सः निः- 

स्पृहः सन्, निमेमः शरीरजीवनमात्राक्षिप्रपरिमरहेऽपि ममेदम् 
इतयभिनिवेश्चवर्जित., निरहंकारः विद्यावत््वादिनिमित्तात्मसं- 

भावनारहितः इ्येतत् । सः एवंभूतः स्थितप्रज्ञः ब्रह्मवित् 
शान्ति सर्व॑संसारदुःखोपरमलक्षणां निबौणाख्याम् अधिग- 

च्छति प्राप्रोति ब्क्चभूतो भवति इयथः ॥ 

सैषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते- 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां पाप्य विसुद्यति। 
स्थिल्वास्यामन्तकालेऽपि जह्मनिवोणद्च्छति ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसरचां सदहितायां वैयासिक्यां 
मीष्मपवैणि श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिष्यु ब्रह्मविद्यायां 
`योगशज्ञे श्रीकृष्णाजुनसंबादे साख्ययोगो नाम 

द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इये स्थितिः सर्व 

कमे संन्यस्य ब्रह्मरूपेणैव अवस्थानम् इेतत् । हे पाथ, न 

एनां स्थिति प्राप्य छब्ध्वा न विमुह्यति न मोहं प्राप्रोति । 

स्थित्वा अस्यां सितौ त्राह्मयथां यथोक्तायां अन्तकालेऽपि 

अन्त्ये वयद्धपि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिवरंति मोक्षम् अर्च्छति 

गच्छति । किमु वक्तव्यं जह्यचयौदेव संन्यख्च यांवल्नीवं यो 

जह्मण्येव अवतिष्ठते स बह्मनिर्गाणमूच्छति इति ॥ 

इति शीमत्परमहसपशििराजकाचार्यस्य श्रीगोचिन्द भगवत्पूज्यपाद- 
शिष्यस्य श्रीमच्छकरमगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्धीताभवष्ये 

द्वितीयो ऽध्यायः ॥ 



९ ९.४. 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ 

शा ॥ | खरस्य प्रबृत्तिनिवरत्तिविषयभूते द्वे बुद्धी 
| भगवता निर्दि, सांख्ये बुद्धि. योगे 

बुद्धिः इति च । तत्र “प्रजहाति यदा 
कामान् ` इलयारभ्य आ अध्यायपरि- 
समाप्रे सांख्यबुख्धाभितानां संन्यासं 
कततंव्यमुक्त्वा तेषां तन्निष्ठतयैव च 

छृताथता उक्ता-- ' एषा ब्राह्मी स्थितिः ' इति । अञ्जुनाय 
च "कमेण्येवाधिकारस्ते. . मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ' इति 
कर्मैव कतेन्यमुक्तवान् योगबुद्धिमाभरिय, न तत एव श्रेयः- 
प्रानम् उक्तवान् । तदेतदालक्ष्य पया्टीङृतबुद्धि- अञ्जनः 
कच ! कथं भक्ताय ्रेयोर्थिने यत्. साक्षात् भरेयःप्रापिसाधनं 
सांख्यबुद्धिनिष्ठां श्रावयित्वा मां कमणि इष्टानेकानथैयुकते 
पारंपर्येणापि अनेकान्तिकश्रयःप्राप्निफठे नियुञ्ज्यात् इति 
युक्तः पर्याक्कुरीभावः अज्जुनस्य, तदनुरूपश्च प्रभ ‹ ज्यायसी 
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चेतत्" इव्यादिः; प्रञ्रापाकरणवाक्यं च भगवतः युक्तं यथो- 

त्तविभागविषये शाखे ॥ 

केचित्तु-- अञुनस्य प्राथेमन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रति- 

कूं भगवत प्रतिवचनं बणेयन्ति, यथा च आत्मना संब- 

न्ध्रन्थे गीतार्थो निरूपित ततपरतिकरूकं च इह युनः प्रभ- 

प्रतिवचनयोः अर्थं निरूपयन्ति । कथम् 2, तत्र संबन्धर्नन्थे 

तावत-- सर्वेषामाश्रमिणां ज्ञानकमंणोः सञ्चयः गी 

निरूपितः अथं इत्यक्तम् , पुन. विशेषितं" च यावज्जीवति 
चोदितानि कमणि परियज्य केवलादेव ज्ञानात् मोक्षः 

भराप्यते इयेतत् एकान्तेनैव प्रतिषिद्धमिति । इह तु आश्र्म- 

विकल्प दश्चयता यावल्जीवश्रुतिचोदितानामेव कर्मणां. परि 

साग उक्त । तत् कथम् इदृशं विरुद्धमथंम अद्जनाय ब्रूयात् 

भगवान् , श्रोता वा कथं बिर्द्धमथेमवधारयेत् ॥ 

तत्रैतत् स्यात्-- गृहस्थानामेव श्रौतकमैपरियागेन केवा- 

देव ज्ञानात् मोक्ष प्रतिषिध्यते, न तु आश्रमान्तराणामिति । 

एतदपि पूर्वोत्तरविरुद्धमेव । कथम £ सवाश्रमिणां ज्ञानकमै- 

णोः समुश्चयो गीताश्ाखे निश्चित अर्थ. इति प्रतिज्ञाय इ 

कथं तद्विरुद्धं केवरादेव ज्ञानात् मोक्षं ब्रूयात् आश्रमा- 

न्तराणाम् ॥ 



तृतीयोऽध्यायः । ७७ 
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अथ मत श्रौतकमपेक्षया एतद्वचनम् ‹ केवखादेव ज्ञानान 
श्रौतकमेरहितात् गृहस्थानां मोक्ष प्रतिषिध्यते ' इति; तत्र 

गृहस्थानां विद्यमानमपि स्मार्ते कम अविद्यमानवत् उपेक््य 

£ ज्ञानादेव केवरात् ' इत्युच्यते इति । एतदपि विरुद्धम् । 

कथम् ? गृहस्थस्यैव स्मार्तैकर्मणा समुचितात् ज्ञानात् मोक्ष 
प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणामिति कथं बिवेकिभि. 

श्षक्यमवधारयितुम् । किच--यदि मोक्षसाधनत्वेन स्मार्तानि 

कमणि ञध्यैरेतसां ससु्चीयन्ते तथा गृहस्थस्यापि इष्यतां 

स्मरतिरेव समुज्चयो न श्रौत. ॥ 

अथ श्रोतः स्मार्तश्च गृहस्थस्यैव ससुक्चयः मोक्षाय, उध्वै- 
रेवसां तु स्मातेक्मैमात्रसमुञ्चितात् ज्ञानात् मोक्ष इति । 

तत्रैवं सति गृहस्थस्य आयासबाहूल्यात् , श्रौतं स्मातं च 

बहुदुःखरूप कर्म शिरसि आरोपितं स्यात् ॥ 

अथ गृहस्थस्यैव आयासबाहुल्यकारणान् मोक्षः स्यात् , न 

आश्रमान्तराणां श्रौतनिलयकर्मरदितत्वात् इति । तदप्यसन् , 

सर्वोपनिषत्सु इतिहासपुराणयोगक्चाखेषु च ज्ञानाङ्गत्वेन 

सुुक्षो. सर्वकर्मसन्यासविधानात् , आश्रमविकटपसमुज्चयनि- 

धानाच्च श्रुतिस््यो ॥ 
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सिद्धस्तर्हिं सर्वाश्रमिणां ज्ञानकमेणोः सयु्चयः-- न, 

सुयुक्षो. सर्वकर्मसंन्यासविधानात् । ^ पुत्रैषणाया वित्तेषणा- 

याश्च छोकैषणायाञ्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" (त- 

स्मात् न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः › ‹ न्यास एवालयरेच- 
यत् इति, ८ न कमणा न प्रजया धनेन लयागेनैके अय्ृत- 

त्वमानद्यु- ` इति च । ' ब्रह्मचयौदेव प्रव्रजेत्" इलयाद्याः 

श्रुतय. । ‹ वयज धर्मेमध्म च उभे सव्यादरते यज । उभे 

सलयानृते लयक्त्वा येन यजसि तत्यज । ससारमेव नि.सारं 

दृष्ट्रा सारदिदृक्षया । प्रत्रजन्त्यकृतोद्भाहा. परं वैराग्यमा- 

भरिताः › इति बृहस्पति, । * कमणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च 

विमुच्यते । तस्मात्कमै न र्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ' इति 

शुकालुश्चा सनम् । इहापि च ‹ स्वैकमीणि मनसा संन्यस्य 

इत्यादि ॥ 

मोक्षस्य च अकार्यत्वात् सुयुक्षोः कमौनथेक्यम् । निलयानि 

भ्रयवायपरिहाराथौनि इति चेत्, न ; असंन्यासिविषयत्वात् 

प्रयवायप्रप्तिः । न हि अभ्रिकार्याद्करणात् संन्यासिनः 

प्रयवाय. कस्पयितुं शक्यः, यथा ब्रह्मचारिणामसंन्यासिना- 

समपि कर्मिणाम् । न तावत् निलयानां क्मणामभावादेव भाव- 

रूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कस्पयितुं शक्या, ' कथमसतः 
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सजनायेत ` इति असतः सज्नन्मासंभवश्रुनेः । यदि विदहिता- 

करणात् असंभाव्यमपि प्रयवायं ब्रूयात् वेदः, तदा अनथ- 

करः वेदः अध्रमाणमिव्युक्तं स्यात्, विहितस्य करणाकर- 

णयोः दुःखमात्रफर्त्वात् । वथा च कारकं शाखं न ज्ञाप- 

कम् इलयनुपपन्ना्थं कल्पितं स्यात् । न चैतदिष्टम् । तस्मात् 

न संन्यासिनां कर्माणि । अतो ज्ञनकर्मणोः सयुश्चयानुप- 

पत्तिः; ^ अ्याय्रसी चेत् कमैणस्ते मता बुद्धि ` इति अजगु- 

नस्य प्रभ्ानुपपत्तेशच ॥ 

यदि हि भगवता द्वितीयेऽध्याये ज्ञानं कम च ससुञिल 

त्वया अनुष्ठेयम् इत्युक्तं स्यात्, ततः अञ्जनस्य प्र्नः अलु- 

पयन्नः ‹ ज्यायसी वचेत्कमेणस्ते मता बुद्धिः ' इति । अजँ 

नाय चेतत् बुद्धिकमेणी त्वया अनुष्ठेये इत्युक्ते, या क्मेणो 

ज्यायसी बुद्धिः सापि उक्तैव इति ‹ तत् किं क्मेणि घोरे मां 

नियोजयसि केशव ` इति उपारम्भः प्रभो वा न कथचन 

उपपद्यते । न च अग्नस्यैव ज्यायसी बुद्धिः न अनुष्ठेया 

इति भगवता उक्त पूम् इति कल्पयितुं युक्तम् › येन ‹ज्या- 

यसी चेत्" इति विवेकतः प्रभः स्यात् ॥ 

यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानक्मेणोर्बिरोधात् युगपद- 

नुष्ठानं न संभवतीति भिश्नपुरुषाुष्ठथत्वं भगवता पूसुक्तं 
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स्यात् , ततोऽयं प्र्च उपपन्न ‹ अ्यायसी चेत् इत्यादिः । 
अविवेकत. प्रभकस्पनायामपि भिन्नपुरुषायुष्ठेयत्वेन ज्ञान- 

कम॑निष्ठयोः भगवतः प्रतिवचन नोपपद्यते । न च अज्ञान- 
निमित्तं भगवत्प्रतिवचनं कस्पनीयम् । अस्माच्च भिन्नपुरुषा- 

लुषठेयत्वेन ज्ञानकमेनिष्ठया; भगवतः परतिवचनदर्शनात् 
ज्ञानकर्मणोः समुञ्चयालुपपत्तिः । तस्मात् केवलादेव ज्ञानान् 

मोक्ष इत्येषोऽर्थो निथितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च ॥ 

ज्ञानकर्मणोः ‹ एक बद् निधि ` इति च एकविषयैव 

म्राथेना अनुपपन्ना, उभयो ससुच्चयसमवे । ‹ कुरु कर्मैव 

तस्मात्त्वम् ” इति च ज्ञाननिष्ठासंमवम् अञ्जनस्य अवधारणेन 

दृशं यिष्यति ॥ 

अज्ञन उवाच- 
५९ ४७ ५.९ वुखिजं ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता नादेन । 

[*4 कमणि * 

तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केदाव ॥१॥ 

ज्यायसी श्रेयसी चेतत् यदि कमेण. सकाशात् ते तव 
मता अभित्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनादन । यदि बुद्धिकर्मणी 
समुक्िते इष्टे तदा एकं श्रेयःसाधनमिति कर्म॑णो ज्या 

यसी बुद्धिः इति कमणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेरुपपन्नम् 
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अञ्जनेन छृतं स्यात्, न हि तदेव तस्मात् फकतोऽतिरिक्तं 

स्यात् । तथा च, कर्मणः श्रेयस्करी भगवतोक्ता बुद्धिः, 

अश्रेयस्करं च कर्म छुर्विति मां प्रतिपादयति, तत् कि तु 
कारणमिति भगवत उपाङम्भमिव कुर्वन् तत् कि कस्मात् 
कमणि घोरे क्रूरे हिसारक्षणे मां नियोजयसि केशव इति च 
यदाह, तच्च नोपपद्यते । अथ स्मर्तेनैव कर्मणा समुच्चयः 

सर्वेषां भगवता उक्त. अञ्जुनेन च अवधारितव्धेत् , तत्कि 

कमणि घोरे मां नियोजयसि ' इत्यादि कथ युक्तं वचनम् ॥ 

किच-- 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद् निधथिलय येन ्रेयोऽहमाप्लुयाम् ॥२॥ 

व्यामिश्रेणेव, यद्यपि विविक्ताभिधायी भगवान्, तथापि 

मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रमिव भगवद्वाक्यं प्रतिभाति । तेन 
मम बुद्धि मोहयसि इव, मम बुद्धिन्यामोहापनयाय हि 

प्रवृत्तः त्वं तु कथं मोहयसि अतः ब्रवीमि बुद्धि मोहयसि 

इव मे मम इति। त्व तु भिन्नकवैकयोः ज्ञानकर्मणोः 
एकपुरुषालुष्ठानासंभवं यदि मन्यसे, तत्रैवं सति तत् तयोः 
एकं बुद्धि कमै वा इदमेव अञ्जनस्य योग्यं ॒बुद्धिशक्यव- 

स्थाजुरूपमिति निश्चि वद ब्रूहि, येन ज्ञानेन कमणा वा 
8 8 6 
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अन्यतरेण श्रेयः अहम् आघ्रुयां प्राघ्याम् , इति यदुक्तं 

तदपि नोपपद्यते ॥ 

[ 5 ~. 

यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतमपि ज्ञानं भगवता उक्त 

स्यात् , तत् कथं तयोः ¦ एकं वद ` इति एकविषयैव अ 

नस्य शुश्रूषा स्यात् । न हि भगवता पूरैयुक्तम् ^ अन्यतरदेव 

ज्ञानकमैणोः वक्ष्यामि, नैव द्वयम् ̀  इति, येन उभयप्राप्यसं- 

भवम् आत्मनो मन्यमानः एकमेव प्राथयेत् ॥ 

प्रभ्राचुरूपमेब प्रतिवचनं श्रीभगवानुवाच-- 

श्रीभगवाचुवाच- 

खोकेऽस्मिन्दिविधा निष्टा पुरा पोक्ता मयानघ । 
५३ ) \ € 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम् ॥ 

रोके अस्मिन् शाल्रार्थानुष्ठानाधिङृतानां त्रैवर्णिकानां 

द्विविधा द्विभकारा निष्ठा स्तिः अनुष्ठेयतातपर्य पुरा पूर्व 
सर्गादौ प्रजाः खष्रा तासाम् अभ्युदयनिःभ्रेयसप्राप्निसाधनं 

वेदाथेसंप्रदायमाविष्छुवैता प्रोक्ता मया सवज्ञेन ईश्वरेण दे 

अनघ अपाप । तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इयाह-- तत्र 

ज्ञानयोगेन ज्ञानमेव योगः तेन सांख्यानाम् अत्मानातमविष- 

यविवेकविज्ञानवतां जह्मचयौश्रमादेव कृतसंन्यासानां बेदान्त- 
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विज्ञानसुनिश्चिताथौनां परमहंसपरिव्राजकानां ब्रह्मण्येव अव- 

खितानां निष्ठा प्रोक्ता । कमैयोगेन कर्मैव योगः कमयोगः 

तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यथः । यदि 

च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं क्म च समुश्िय 

अनुष्ठेयं भगवता इष्टम् उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु 

चोक्तम्, कथमिह अज्जौनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्टभिन्न- 

पुरुषकठेके एव ज्ञानकमेनिष्रे ब्रूयात् ? यदि पुनः “अजनः 

ज्ञानं कमे च द्वयं श्रुखवा स्वयमेवानुठास्यति अन्येषां तु भि- 
त्रपुरुषानुष्ेयतां वक््यामि इति ̀  मतं भगवतः कल्प्येत, तदा 

रागद्वेषवान् अप्रमाणभूतो भगवान् करस्पितः स्यात् । 

तच्चायुक्तम् । तस्मात् कयापि युक्तया न समुच्चयो ज्ञान- 

क्मेणोः ॥ 

यन् अजजनेन उक्तं कर्मणो ज्यायस्त्वं बुद्धेः, तच्च स्थितम् , 

अनिराकरणात् । तस्याश्च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनामेवानुष्े- 

यत्वम् , भिन्नपुरूषानुष्ेयत्ववचनात् । भगवतः एवमेव अतु- 

मतमिति गम्यते ॥ 

मां च बन्धकारणे कर्मण्येव नियोजयसि ` इति विषण्ण- 

मनसमञजनम् ° कमं नारमे ' इयेवं मन्वानमाङुद्य आह भग- 

वान्-- न कमेणामनारम्मात् इति । अथया-- ज्ञानकमे- 
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निष्ठयोः परस्परविरोधात् एकेन पुरुषेण युगपत् अनुष्ठातुम- 

शक्यत्वे सति इतरेतरानपेक्षयोरेव पुरुषाथेदेतुत्वे प्राप्रे क्म- 

निष्ठाया ज्ञाननिष्ठाग्राप्चिहेतुत्वेन पुरुषाथेहेतुत्वम्, न स्वात- 

न्व्येण, ज्ञाननिष्ठा तु कमैनिष्ठोपायङब्धास्मिका सती स्वात- 
न्ञ्येण पुरुषार्थहेतुः अन्यानपेक्षा, इदयतमर्थं प्रदशेयिष्यन् 
आह भगवान्- 

न क्मेणामनारम्भान्नैष्कम्थ पुरुषोऽदनुते । 
न च संन्यसनादेव सिडि समधिगच्छति ॥ 

न कर्मणां क्रियाणां यज्ञादीनाम् इह जन्मनि जन्मान्तरे 

वा अनुष्ठितानाम् उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन सन्त्वशुद्धिकार- 

णानां तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्तिद्रारेण ज्ञाननिष्ठाहेतूनाम् › 

“ज्ञानयुत्पद्यते पुसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथादशैतक- 
प्रख्ये परयलयात्मानमात्मनि ` इयादिस्मरणात् , अनारम्भात् 

अनुष्ठानात् नैष्कर्म्यं निष्कमेभावं कर्मशूल्यतां ज्ञानयोगेन 
निष्ठां निष्कियात्मस्वरूपेणैव अवस्थानमिति यावत् । पुरुष" 

न अद्नुते न प्राप्रोतीयरथ. ॥ 

कर्मेणामनारम्भान्रैष्कम्य नादइनुते इति वचनात् तद्विपर्थ- 
यात् तेषामारम्भात् नैष्कर्म्यमदनुते इति गम्यते । कस्मात् 
पुनः कारणात् कर्मणामनारम्भात्नेष्कर्म्यं नारदनुते इति ? 
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उच्यते, कर्मारम्म्येव तैष्कर्म्योपायत्वात् । न ह्युपायमन्तरेण 
उपेयप्राप्निरस्ति । कर्मयोगोपायत्वं च नैष्कम्यलक्षृणस्य 

ज्ञानयोगस्य, श्रुतौ इह च, प्रतिपादनात् । श्रुतौ तावन् 
प्रकृतस्य आत्मरोकस्य वेद्यस्य वेदनोपायत्वेन ८ तमेते वेदा- 

जुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन ' इत्यादिना कमेयो- 

गस्य ज्ञानयोगोपायत्वं प्रतिपादितम् । इहापि च- 

‹ संन्यासस्तु महाबाहो दु खमापुमयोगत. ' * योगिनः कमं 
कुर्वन्ति सङ्ग यक्त्वात्मञयुद्धये ” “यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि 

मनीषिणाम् ̀  इलयादि प्रतिपादयिष्यति ॥ 

नलु च “अभयं सवैभूतेभ्यो दत्त्वा नैष्कम्यैमाचरेन् ! इत्या- 
दौ कर्वव्यकर्मसंन्यासादपि नैष्कम्यंप्राप्नि दुशंयति | छोके च 

कर्मणामनारम्भान्नष्कम्यमिति प्रसिद्धतरम् । अतश्च नैष्कम्यो- 

विनः किं कर्मीरम्भेण 2 इति प्राप्रम् । अत आह-न च 

संन्यसनादेवेति । नापि संन्यसनादेव केवलात् क्मेपरियाग- 

मान्रादेव ज्ञानरहितात् सिद्धि नैष्कम्यटक्षणां ज्ञानयोगेन 

निष्ठां समधिगच्छति न प्राप्रोति ॥ 

कस्मात् पुनः कारणात् कमसंन्यासमाललादेव केवलात् 

ज्ञानरहितात् सिद्धि नैष्कर््य्षणां पुरुषो नाधिगच्छति 

इति हत्वाकाह्ायामाह-- 
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४५ 
न हि कथित्क्षणमपि जातु तिष्टलयकमेक्रत् । 

कार्यते ह्यवशः कम सवः प्रकरृतिजैयीणः ॥ ५ ॥ 

न हि यस्मात् क्षणमपि कारं जातु कदाचिन् कथित् 

तिष्ठति अकर्मकृत् सन् । कस्मात् कार्यते प्रवर्य॑ते हि 

यस्मात् अवश एव असखतन्न एव क्म सवैः प्राणी प्रकृतिजैः 

प्रकृतितो जातैः सन्त्वरजस्तमोभिः गुणैः । अज्ञ इति 

वाक्यक्ञेषः, यतो वक्ष्यति ‹ गुणैर्यो न विचाल्यते इति । 

सांख्यानां प्रथक्षरणात् अज्ञानामेव हि कर्मयोगः, न ज्ञानि- 

नाम् । ज्ञानिनां तु गुणैरचाल्यमानानां खतश्चलनाभावात् 

कमेयोगो नोपपद्यते । तथा च व्याख्यातम् ‹ वेदाविना- 

शिनम् ̀  इलयत्र ॥ 

यत्त्वनात्मज्ञ. चोदित कम नारभते इति तदसदेवेदयादह- 

कमेद्दियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । 

इन्द्रियाथीन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहय यः आस्ते तिष्ठति 

मनसा स्मरन् चिन्तयन् इन्द्रियार्थान् विषयान् विमूढासा 

विमूढान्त.करणः मिथ्याचारा सषाचार पापाचारः स 
उच्यते ॥ 



ध ठृतीयोऽध्याय. । ८७ 

यस्त्वि्ियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजन । 

कमेच्िधेः कमेयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ६॥ 

यस्तु पुन. कमेण्यधिकृतः अज्ञः बुद्धीन्द्रियाणि मनसा 
नियम्य आरमते अद्यैन कर्मन्दरियै. वाक्पाण्यादिभिः । 
किमारभते इलयाह-- कमेयोगम् असक्तः सन् फराभिसंधि- 

वर्जितः सः विशिष्यते इतरस्मात् भिथ्याचारात् ॥ 

यतः एवम् अतः-- 

नियतं कुर कम त्वं कम ज्यायो ह्यकर्मणः । 
चारीरयाज्ापि चते न प्रसिष्येदकमेणः ।। ८ ॥ 

नियतं नियं श्ख्रोपदिष्टम् , यो यस्मिन् कर्मणि अधि- 

कृतः फलाय च अश्रुतं तत् नियतं कर्म, तत करु त्वं हे 

अज्ञैन, यत. कमे ज्यायः अधिकतरं फरतः, हि यस्मात् अक- 

मणः अकरणात् अनारम्भात् । कथम् 2 शरीरयात्रा शरीर- 

स्थितिः अपि च ते तव न प्रसिध्येत् प्रसिद्धि न गच्छेत् 

अकर्मणः अकरणात् । अतः दृष्ट. कमौकमेणोविशेषो रोके ॥ 

यच्च मन्यसे बन्धार्थत्वात् कमन कतैव्यमिति तद्प्य- 

सत्! कथम्-- 
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यज्ञा्थीत्कर्मणोऽन्यत्न लोकोऽयं कमेवन्धनः । 

तदथं कम कौन्तेय सुक्तसङ्कः समाचर ॥ ९ ॥ 

यज्ञो तै विष्णुः ' इति श्रतेः यज्ञः ईश्वरः; तदर्थ यत् 

क्रियते तत् यज्ञार्थं कम । तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन 

कर्मणा छोक्रः अयम् अधिकृतः कमछृत् कमैबन्धनः कमे 

बन्धनं यस्य सोऽयं कमबन्धनः रोकः, न तु यज्ञार्थात् । 

अतः तदर्थं यज्ञार्थं कर्मं कौन्तेय, युक्तसङ्गः क्मैफर्सङ्ग- 

वर्जितः सन् समाचर निव॑तंय ॥ 

इतश्च अधिकृतेन कम कर्तव्यम् -- 

सहयज्ञाः प्रजाः खषा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ 

सहयज्ञाः यज्ञसहिताः प्रजाः चयो वणाः ताः खषा 

उत्पाद्य पुरा पूर्वं सगादौ उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां 

सखष्टा अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं प्रसवः बृद्धि: उत्पत्तिः तं 

कुरुध्वम् । एष यज्ञः वः युष्माकम् अस्तु भवतु इष्टकामधुक् 

इष्टान् अभिप्रेतान् कामान् फठनिोषान् दोग्धीति इष्ट- 

कामधुक् ॥ 
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कथम्-- 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः अयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 

देवान् इन्द्रादीन् भावयत वर्धयत अनेन यज्ञेन । ते 

देवा भावयन्तु आप्याययन्तु बृष्टवादिना वः युष्मान् । एवं 

परस्परम् अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परं मोक्षरुक्षणं ज्ञान- 

प्रापिक्रमेण अवाष्डथ । खरग वा परं श्रेयः अवाप्स्यथ ॥ 

किच- 

इष्ान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
ॐ. 9 ०९ तैदेत्तानपदायैभ्यो यो श्रुङ्के स्तेन एव सः ॥१२॥ 

इष्टान् अभिप्रेतान् भोगान् हि वः युष्मर्भ्यं देवाः दास्यन्ते 

वितरिष्यन्ति सखीपडयुपुत्रादीन् यज्ञमाविताः यज्ञैः वधिताः 
तोषिताः इव्यथः । तैः देवैः दन्तान् भोगान् अप्रदाय 

अदत्त्वा, आनृण्यमकृत्वा इलय्थः, एभ्यः देवेभ्यः, यः भुङ्कं 

स्वदेहेन्द्रियाण्येव तपयति स्तेन एव तस्कर एव सः देबाह़वि- 

स्वापहारी ॥ 

य पुनः- 
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यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते स्वैकिल्बिषेः । 
शु ञ्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ 

देवयज्ञादीन् निवैत्यै तच््छष्टम् अशनम् अम्रताख्यम् 

अशितु शीरं येषां ते यज्ञरिष्टारिनः सन्तः मुच्यन्ते सवै- 

किल्विषे. सर्वपापै. चुल्ल्यादिपच्वसूनाक्ृतेः प्रमादकृतहिसा- 
दिजनितैश्च अन्यैः । ये तु आत्मंभरयः, भुखते ते तु अधं 
पापं स्वयमपि पापाः--ये पचन्ति पाकं निवैतैयन्ति आत्म- 

कारणात् आत्महेतोः ॥ 

इतश्च अधिल्रृतेन कमे कतैन्यम् जगच्चक्रम्रङृत्तिहेतुरहि 

क्म । कथमिति उच्यते-- 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पञजैन्यादन्नसंभवः। 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कमेससुद्धवः ॥ १४॥ 

अन्नात् भुक्तात् रोहितरेतःपरिणतात् प्लक्षं भवन्ति 

जायन्ते भूतानि । पजन्यात् बष्. अन्नस्य संभवः अन्न- 

संभवः । यज्ञात् भवति पञजन्यः, अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्य- 
(^ 0 

गादियुपतिष्ठते । आदियाञ्नायते बृष्टिव्रष्टेरन्नं तत प्रजाः ' 

इति स्प्रतेः । यज्ञः अपृवेम् । स च यज्ञः कर्मसमुद्भवः 
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ऋतविग्यजमानयोश्च व्यापारः कर्म, तत् समुद्धव यस्य 

यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञ. कर्मससुद्धन ॥ 

तज्ैवविधं क्म कुतो जातमिलाह- 

कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरससुद्ध वम् । 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नियं यज्ञे पतिषशितम् ॥ 

कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म वेदः सः उद्धवः कारणं प्रकाशको 

यस्य॒ तत् कमै ब्रह्मोद्भवं विद्धि विजानीहि । ब्रह्य पुन. 

बेदाख्यम् अक्षरसयुद्धवम् अक्षरं ब्रह्म परमात्मा सयुद्धबो 

यख तत् अक्षरसयुद्धवम् । नह्य वेद इयथः । यस्मान् 

साभ्नात् परमात्माख्यात् अक्षरात् पुरुषनिःधासवत् सुद्धे 

ब्रह्म तस्मात् सवौरथप्रकाशकत्वात् सर्वगतम्, सवैगतमपि 

सत् नियं सदा यज्ञविधिप्रधानत्वात् यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ 

रवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवनैयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो भोधं पाथं स जीवति ॥ 

एवम् इत्थम् ईश्वरेण वेदयज्ञपूवैकं जगच्चक्रं प्रवर्तितं न 

अनुवतेयति इह रोके यः कर्मणि अधिकृत. सन् अघायुः 

अघे पापम् आयुः जीवनं यस्य सः अघायुः, पापजीवनः 
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इति यावत् । इन्द्रियारामः इन्द्रियैः आरामः आरमणम् 

आक्रीडा विषयेषु यस्य स. इन्द्रियारामः मोघे ब्रथा हे पार्थ, 

स जीवति ॥ 

तस्मात् अज्ञेन अधिदतेन कतैव्यमेव कर्मेति प्रकरणाथैः । 

भाक् आत्मज्ञाननिष्टायोग्यताप्रप्रेः तादर्येन कमैयोगानुष्ठा- 
नम् अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कतेव्यमेवेलयेतत् ‹ न क्मणामना- 

रम्भात् ̀  इत्यत आरभ्य ° शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्ये- 

दकर्मणः ` इलयेवमन्तेन प्रतिपाद्य, ‹ यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र ' 

इत्यादिना “मोघं पार्थः स॒ जीवति ` इवयेवमन्तेनापि अन्थेन 

प्रासङ्गिकम् अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने बहु कार- 

णसुक्तम् । तदकरणे च दोषसकीतेनं कृतम् ॥ 

एवं सिते किमेवं प्रवतितं चक्र सर्वेणानुवतेनीयम् , आहो- 

स्वित् पू्वोक्तकमेयोगानुष्ठानोपायप्राप्याम् अनात्मविदः ज्ञान- 
योगेनैव निष्ठाम् आत्मविद्धिः सांख्यैः अनुष्ठेयामप्राप्रनेव, 
इलेवमर्थेम् अञजुनख प्रभमाश्ङ्कथ स्वयमेव वा शाख्ारथस्य 

विवेकम्रतिपत््यथम् ‹ एतं वै तमात्मानं विदित्वा निवृत्तमि- 
थ्याज्ञानाः सन्तः ब्राह्मणाः मिथ्याज्ञानवद्धिः अवयं कतं- 

व्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचयं इरीरस्थिति- 
मात्रप्रयुक्तं चरन्ति न तेषामात्मज्ञाननिष्ठाग्यतिरेकेण अन्यत्त 
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क 

कायेमस्ति ' इयेवं श्रत्यथमिह गीताशचासख्र प्रतिपिपादयिषित 
माविष्छुर्वन् आह भगवान्-- 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृस्षश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ 

यस्तु सांख्यः आत्मज्ञाननिष्ठः आत्मरतिः आत्मन्येव 

रति" न विषयेषु यस्य सः आत्मरतिरेव स्यात् भवेत् आ- 

स्मतृप्तश्च आत्मनैव तृप्तः न अन्नरसादिना सः मानवः 

मनुष्यः संन्यासी आत्मन्येव च संतुष्टः । संतोषो हि बह्या- 

थेखामे सवस्य भवति, तमनपेक््य आत्मन्येव च संतुष्ट 

सवतो वीतच्रष्ण इयेतत् । य. ईदृशः आत्मवित् तस्य काय 

करणीयं न विधते नास्ति इल्यथ ॥ 

किच-- 

नैव तस्य करतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 

न चास्य सवभूतेषु क्चिदथेव्यपाञ्चयः ॥ १८ ॥ 

नैव तस्य परभालसरतेः कृतेन कर्मणा अथे. प्रयोजनमस्ति, 

अस्तु तर्हिं अचरतेन अकरणेन प्रयवायाख्य अनथ, न 

अचरतेन इह रोके कश्चन कञ्चिदपि प्रयवायप्राप्निरूपः आ- 

त्महानिलक्षणो वा नैव अस्ति। न च अस्य सर्वभूतेषु 
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ब्ह्मादिस्थावरान्तेषु मूतेषु कश्चित् अथेञ्यपाश्रयः प्रयोजन- 
निमित्तक्रियासाध्य. व्यपाश्रयः व्यपाश्रयणम् आरुम्बनं कं- 

चित् मूतविशेषमाश्रिय न साध्यः कथ्चिदथैः अस्ति, येन 
तदथौ क्रिया अनुष्ठेया स्यात् । न त्वम् एतस्मिन् स्वत 

संशरतोदकस्थानीये सम्यग्दने वतसे ॥ 

यतः एवम्-- 
1 $ € 

तस्मादसक्तः सततं काथं कमे समाचर । 
€ 

असक्तो द्याचरन्कमे परमाभोति पूरुषः ॥ १९॥ 

तस्मात् असक्तः सङ्गवर्जितः सततं सवेदा कार्य कर्तव्यं 

नित्यं कमै समाचर नि्वैतेय । असक्तो हि यस्मात् समा- 

चरन् दश्रार्थं कम ङुवेन् परं मोक्षम् आभ्रोति पूरुषः 

सनत््वरुद्धिद्रारेण इयथः ॥ 

यस्माञ्च- 

कर्मणीव हि संसिदिमास्थिता जनकादयः 
लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कतौमहेसि ॥ २० ॥ 

कमेणैव हि यस्मात् पूर्वे क्षत्रियाः विद्वांसः संसिद्धि 
मोक्षं गन्तुम् आस्थिताः प्रवृत्ताः । के १ जनकादयः जनका- 



तृतीयोऽध्याय. । ९५ 

छपतिप्रश्रुतयः । यदि ते प्राघ्रसम्यग्दशैना.; ततः खोक- 

संग्रहा्थं॑प्रारड्धक्ैत्वात् कमणा सहैव असंन्यस्यैव कर्मं 

संसिद्धिमास्िता इव्यथः । अथ अप्राप्रसम्यग्दश्चेना जनका- 
द्य» तदा कर्मणा सत्वडुद्धिसाधनभूतेन कमेण संसिद्धि- 
माख्िता इति व्याख्येय शेक । अथ मन्यसे पूर्वैरपि 
जनकादिभि अजानद्धिरेव कव्यं कमं॑कृतम् , तावता 

नावश्यमन्येन कतैव्य सम्यग्दृशंनवता कृतार्थेनेति; तथापि 

प्रारब्धकमौयत्तः त्वं छोकसंम्रहम् एव अपि छोकस्य उन्मारी- 

परबृत्तिनिवारणं लोकसंग्रह. तमेवापि प्रयोजनं संपदयन् 

कतुम् अदहसि ॥ 

छोकसंग्रहः किमर्थं करतैव्य इत्युच्यते-- 

यद्यदाचरति अ्रे्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्पमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवतैते ॥ २१ ॥ 
यद्यत् कमै आचरति करोति श्रेष्ठः प्रधानः तत्तदेव कर्म 

आचरति इतरः अन्यः जन. तदनुगतः । किच सः श्रेष्ठः यत् 

प्रमाणं कुरुते छोकिकं वैदिकं वा छोकः तन् अयुवतेते तदेव 

प्रमाणीकरोति इलय्थैः ॥ 

यदि अत्र ते टोकसंमहकतैव्यतायां विप्रतिपत्तिः तर्हि मां 

कि न पश्यसि ~ 
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न मे पाथोसि कर्तव्यं विषु लोकेषु किंचन । 
+ © € ८ 

नानवाक्षमवाप्षन्य वत एव च कमाण ।॥ २२ 

नमे मम पाथं न अस्ति न विद्यते कतव्यं त्रिषु अपि 
छोकेषु किंचन किचिदपि । कस्मात् £ न अनवाप्तम् अप्राप्तम् 
अवाप्तव्यं प्रापणीयम् ; तथापि वते एव च कर्मणि अहम् ॥ 

^ < यदि ह्यहं न वतय जातु कमेण्यतन्दितः । 
मन्त € 

मम वत्मीलुवतैन्ते मनुष्याः पाथं सराः ॥२३॥ 

यदि हि पुनः अहं न वकतेय जातु कदाचित् कर्मणि अत- 
न्द्रित अनरस. सन् मम श्रेष्ठस्य सतः वत्मे मागैम् अनु- 
वतन्ते मनुष्या हे पार्थ, सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कयौ कम चेदहम् । 
संकरस्थ च कतौ स्थासुपहन्यामिमाः प्रजाः । 

उत्सीदेयुः विनश्येयु. इमे सर्वे रोका: रोकस्थितिनि- 
मत्तस्य कमेण अभावात् न कुर्या कमै ॒चेत् अहम् । 
किच, संकरस्य च कतां स्याम् । तेन कारणेन उपहन्याम् 
इमा. प्रजा । प्रजानामनुग्रहाय प्रवृत्त. उपहतिम् उपहननं 
ङ्याम् इत्यथैः । मम ईश्वरस्य अननुरूपमापदयेत ॥ 



तृतीयोऽध्यायः । ९७ 
॥। 

यदि पुनः अहमिव त्वं छकृताथबुद्धिः, आत्मवित् अन्यो 

वा, तस्यापि आत्मन. कतैन्याभवेऽपि परानुग्रह एव 

कर्तव्य इल्याह-- 

सक्ताः कभेण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयीदिद्वांस्तथासक्तशिकीषैर्लोक संग्रहम् ।२५॥ 

सक्ताः कमणि ८ अस्य कमणः फलं मम भविष्यति 

इति केचित् अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् 

विद्धान् आत्मवित् तथा असक्त. सन् । तदत् किमर्थ 

करोति ? तत् शणु-- चिकी: कठुभिच्छु. रोकसंग्रहम् ॥ 

एव छोकसंप्रहं चिकीर्षः न मम आत्मविद्. कर्तव्यमस्ति 

अन्यस्य वा लोकसंग्रहं मुक्त्वा । तत॒ तस्य आत्मा्िद्ः 

इदमुपदिदयते-- 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कभेसङ्धिनाम् । 
जोषयेत्सवैकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ 

बुदधे्भेदः बुद्धिभेदः ‹ मया इद कर्तव्यं मोक्तव्यं चास्य 
कर्मणः फम् इति निश्चयरूपाया बुद्धे भेदनं चानं 

बुद्धिभेदः तं न ज्ञनयेत् न उत्पादयेत् अज्ञानाम् अविवेकिनां 
8. 8. 7 
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कर्मसङ्गिनां कमणि आसक्तानां आसङ्गवताम् । किं वु 
छुर्यात् £ जोषयेत् कारयेन् सर्वकर्माणि विद्वान् खयं तदेव 

अविदुषां कमं युक्त. अभियुक्तः समाचरन् ॥ 

अविद्धानज्ञः कथं क्मु सजत इलयाह-- 

थक्तेः कियमाणानि गुणैः कमौणि सर्वाः । 
अहंकारविमूढात्मा कतौहमिति मन्यते ॥ २७॥ 

प्रकृतेः प्रकृतिः प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां गुणानां साम्या- 

वस्था तस्याः प्रकृतेः गुणैः विकारैः कार्यकरणर्यैः क्रिय- 
माणानि कमांणि लौकिकानि शाखीयाणि च सर्वशः सर्व- 
प्रकारः अहंकारविमूढासा कायेकरणसंघातात्मप्रययः अह- 

कारः तेन विविधं नानाविधं मूढः आत्मा अन्तःकरणं 
यस्य सः अयं कायेकरणधर्मा कार्यकरणाभिमानी अविद्यया 

कमाणि आसनि मन्यमानः तत्तत्कर्मणाम् अहं कतौ इति 

मन्यते ॥ 

यः पुनर्विद्रान्-- 

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकभेविमागयोः। 
गुणा ग॒णेषु बतेन्त इति मल्वा न सल्ते ॥ २८॥ 

त्ववित् तु महावाहो । कस्य तत्त्ववित् £ गुणकमेवि- 



ठृतीयोऽध्यायः । ९९ 
#। 

आगयोः गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्ववित् इयथः । 

गुणाः करणासकाः गुणेषु विषयात्मकेषु वतेन्ते न आत्मा 

इति मत्वा न सज्जते सक्तिं न करोति ॥ 

ये पुनः- 

धकृतेरौणसंमूढाः सल्लन्ते शणकमेखु । 
तानकरृत्ल विदो मन्दान्करत्लविन्न विचालयेत् ॥ 

प्रकृतेः गुणैः सम्यक् मूढाः संमोदिताः सन्त॒ सजन्त 
गुणानां कमसु गुणकर्मसु वयं कम कुर्मः फलाय ' इति । 
तान् कर्मसङ्किनः अङ्ृत्स्रविदः कर्मफरमात्रदद्िनः मन्दान् 

मन्दग्रज्ञान् छइत्स्रवित् आत्मवित् खयं न विचाख्येत् बुद्धि- 

भेदकरणमेव चानं तत् न कुर्यान् इयर्थः ॥ 

कथं पुनः कर्म॑ण्यधिछतेन अज्ञेन सुुष्चुणा कमै कतैव्य- 

मिति, उच्यते- 

मयि सवोणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराश्ीर्निभेमो भ्रूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 

मयि वासुदेवे परमेश्वरे सवैज्ञे सवौत्मनि सवोणि कमो- 

णि संन्यस्य निक्षिप्य अध्यासचेतसा विवेकबुद्धथा ‹ अहं 
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^ 

कतौ ईश्वराय श्रूलवत् करोमि ` इयनया बुद्धवा । किच, 

निराशीः यक्ताञ्चीः निर्ममः ममभावेश्च निर्गतः यस्य तव 

स त्वं निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतञ्वरः विगतसंतापः 

विगतश्लोकः सन्निलथेः ॥ 

यदेतन्मम मतं कम कर्तव्यम् इति सप्रमाणसुक्तं॑तत् 

तथा-- 

ये मे मतमिदं निदयमनुतिष्टन्ति मानवाः। 

अद्धावन्तोऽनसखयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ 
ये मे मदीयम् इदं मतं निलयम् अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते 

मानवा मनुष्याः श्रद्धावन्तः श्रदधाना. अनसूयन्तः असुयां 

च मयि परमगुरौ वासुदेवे अकुर्वन्त, मुच्यन्ते तेऽपि एवं- 

भूताः कर्मभिः धमौधर्माख्यै. ॥। 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् । 

सवैज्ञानविमूढांस्तान्विडि नष्टानचेतसः ॥६२॥ 

ये तु तद्विपरीताः एतत् मम मतम् अभ्यसूयन्तः निन्द्- 

न्तः न अनुतिष्ठन्ति नानुवतेन्ते मे मतम् , सर्वेषु ज्ञानेषु वि- 

विधं मूढा ते । सरवज्ञानविमूढान् तान् बिद्धि जानीहि 
नष्टान् नाक्षं गतान् अचेतसः अविवेकिनः ॥ 



तृतीयोऽध्यायः । १०१ 

कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं नानुतिष्ठन्ति; परध- 

मन् अनुतिष्ठन्ति, स्वधर्म च नानुवतैन्ते, त्वत्मतिकूलाः कथं 

न बिभ्यति त्वच्छासनातिक्रमदोषात् 2 तत्राह-- 

सदशं चेष्टते खस्याः रकृतेज्ञीनवानपि । 
क्रति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 

मशम् अनुरूपं चेष्टते चेष्टां करोति । कस्य ? स्वस्याः 
४.३ [^> ५ ूर्वकृतध्माधमादिसंस्कार <, - सखकीयायाः प्रकृतेः । प्रकृतिनौम ६ 

वतेमानजन्मादौ अभिव्यक्तः, सा प्रकृतिः । तस्याः सदश- 
मेव सर्वो जन्तुः ज्ञानवानपि वेष्टते, कि पुनमूखेः । तस्मात् 
भरछरति यान्ति अनुगच्छन्ति भूतानि प्राणिनः । निग्रहः 

निषेधरूपः कि करिष्यति मम वा अन्यस्य वा ॥ 

यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसहृश्चमेव चेष्टते, न च 
भ्रकृतिद्यूल्यः कश्चित् अस्ति, ततः पुरुषकारस्य विषयानुप- 

पत्तेः शाखानथैक्यपराप्तो इवयुच्यते-- 

इन्द्रियस्येन्दरियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तथो वामागच्छेन्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ 

इन्द्रियस्येन्द्रियस्य अर्थे न द्दादिविषये 
॥ + 

प्रशिमरहम सं? 1 14 ध 

प्रन्थानयः करे, उ, ति. कि सौल 

स्नाय, बाराणसी १ 
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इष्टे रागः अनिष्टे दवेषः इयेवं प्रतीन्दरियार्थं रागद्वेषौ अवश्यं 
भाविनौ तत्र अयं पुरुषकारस्य श्ाखरार्थस्य च विषय 
उच्यते । शाखार्थे प्रदत्तः पूर्वमेव रागद्वेषयोवशं नागच्छेत् । 
या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्धेषपुरःसरैव स्वकार्ये पुरुषं 
भवतैयति । तदा खधरमेपरिलयागः परधर्माचुष्ठानं च भवति । 
यदा पुनः रागद्वेषौ तत्मरतिपक्षेण नियमयति तदा शाखदृष्टि- 

रेव पुरुषः भवति, न प्रकृतिवश्चः । तस्मात् तयोः रागदे- 
षयोः वशं न आगच्छेत्, यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य 
परिपन्थिनौ श्रेयोमार्मस्य विघ्नरकतौरौ तस्करौ इव पथी- 
सथः ॥ 

तत्र रागद्वेषप्रयुक्तो मन्यते श्ाख्राथैमप्यन्यथा ‹ परधर्मो 
ऽपि धर्मत्वात् अनुष्ठेय एव › इति, तदसत्-- 

श्ेयान्खधर्मो विगुणः परधमौत्खलुष्ितात् । 
खधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 

्रेयान् प्रशस्यतरः स्वो धर्मः स्वधगैः विगुणः अपि 

विगतशुणोऽपि अनुष्ठीयमानः परधमात् श्नुष्ठितात् साहु- 

ण्येन संपादिताद्पि । स्वधर्मे सितस्य निधनं मरणमपि 

भ्रयः परधर्मे सितस्य जीवितात् । कस्मात् £ परधर्मः भया- 
वहः नरकादिखक्षणं भयमवहति यतः ॥ 
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यद्यपि अनथेमूृलम् ‹ ध्यायतो विषयान्पुंसः ' इति ‹ राग- 
देवौ यस्य परिपन्थिनौ ' इति च उक्तम् , विश्ठिप्रम् अनव- 
धारितं च ' तदुक्तम् । तत् संक्षिप्नं निधितं च इदमेवेति 

ज्ञातुमिच्छन् अयनः उवाच ‹ ज्ञाते हि तस्मिन् तदुच्छेदाय 
यल्नं कुर्याम् › इति 

अजन उवाच- 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 

, अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्त. सन् राज्ञेव भूयः अयं पापं 

कमै चरति आचरति पूरुषः पुरुष. स्वयम् अनिच्छन् अपि 

हे वाष्णेय बृष्णिङुखम्रसूत, बखात् इव नियोजितः राज्ञेव 

इत्युक्तो दृष्टान्तः ॥ 

णु तवं तं वैरिणं सवौन्थकर यं त्वं पृच्छसि इति 
भगवान् उवाच-- 

श्रीभगवाचुवाच-- 

काम एष क्रोध एष रजोणससुद्धवः 1 

महादानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम् ॥ 

८ केशवस्य -समग्रस्य धर्मस्य यकस ॒शभ्रियः । वैराग्य- 



१०४ श्रीमद्धगवद्रीताभाप्ये 

स्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीङ्गना ' एेःश्रयौदिषट्कं यस्मिन् 
वासुदेवे नियमप्रतिबद्धत्वेन सामस्सयेन च वर्तेते, ‹ उत्पात 
परह्य चैव भूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स 
वाच्यो भगवानिति ` उत्पत्त्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य 

स बासुदेव. वाच्यः भगवान् इति ॥ 

काम एष. सचरोकशतरुः यन्निमित्ता सवोनथप्राप्िः प्राणि- 
नाम् । स एष कामः प्रतिहतः केनचित् करो धत्वेन परिणमते । 

अतः कोधः अपि एष एव रजोगुणसमुद्भवः रजश तत् गुणश्च 

रजोगुणः सः सञुद्धवः यस्य सः कामः रजोगुणसमुद्भवः, 

रजोगुणस्य वा समुद्भवः । कामो हि उद्भूतः रजः प्रवतेयन् 
पुरुषं प्रवतैयति ; ' ठृष्णया हि अहं कारितः इति दुःखिनां 

रजःकार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रखापः श्रूयते । महाशनः महत् 

अङ्चनं अस्येति महाशनः ; अत एव महापाप्मा, कामेन हि 

परितः जन्तुः पापं करोति । अतः विद्धि एनं कामम् इह 

संसारे वैरिणम् ॥ 

कथं वैरी इति दृष्टान्तैः प्रयाययति- 

धूमेनाधियते वहि्यथादर्शो मखेन च । 
यथोल्बेनावृतो गभमस्तथा तेनेदमाचरतम् ॥ ३८ ॥ 



तृतीयोऽध्यायः । १०५ 
#। 

धूमेन सहजेन आत्रियते वद्धिः प्रकाशात्मकः अप्रकाज्ञा- 
त्मकेन, यथा वा आदर्शो मेन च, यथा उल्बेन च जरा- 

युणा गर्भवेष्टनेन आबतः अच्छादितः गर्भैः तथा तेन 

इदम् अब्तम् ॥ 

कि पुनस्तत् इदंशब्दवाच्यं यत् कामेनावरतमित्युच्यते-- 

आचरत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 

कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 

आवृतम् एतेन ज्ञानं ज्ञानिन. निलयवैरिणा, ज्ञानी हि 

जानाति (अनेन अहमनर्थे प्रयुक्तः ` इति पूर्वमेव । दु.खी 

च भवति नियमेव । अतः असौ ज्ञानिनो निटवैरी, न तु 
मूखैस्य । स हि कामे तृष्णाकाठे मिल्लमिव पयन् तकर्ये 

दुःखे प्राप्रे जानाति ‹ठृष्णया अदं दु.खित्वमापादितः' 

इति, न पूरवेमेव । अतः ज्ञानिन एव निलयैरी । किंरूपेण 
कामरूपेण कामः इच्छैव रूपमस्य इति कामरूपः तेन 

दुष्पूरेण दु-खेन पूरणमस्य इति दुष्पूरः तेन अनखेन न 

अस्य अरं प्याप्निः विद्यते इययनखः तेन च ॥ 

किमधिष्ठानः पुनः कामः ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैर 
सर्व॑स्य लोकस्य ! इत्यपेक्षायामाह, ज्ञाते हि शबोरधिष्ठाने 
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सुखेन निबहेणं करतुं शक्यत इति- 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानखुच्यते । 

एतैर्विमोहयव्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥ 

इन्द्रियाणि मनः बुद्धिश्च अस्य कामस्य अधिष्ठानम् 

आश्रयः उच्यते । एतैः इन्द्रियादिभिः आश्रयैः विमोहयति 
विविधं मोहयति एष कामः ज्ञानम् आवृत्य आच्छाद्य 
देहिनं शरीरिणम् ॥ 

यतः एखम्- 

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजदिष्येनं ज्ञान विज्ञाननाानम् ॥ ४१॥ 

तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ पूवमेव नियम्य वशीकृ 
भरतषभ पाप्मानं पापाचारं कामं प्रजहिहि परिलयज एनं 
प्रकृतं वैरिणं ज्ञानविज्ञाननाश्नं ज्ञानं श्ादख्जतः आचायैतश्च 
आत्मादीनाम् अवबोधः, विज्ञानं विशेषतः तदनुभवः, तयोः 

ज्ञानविज्ञानयोः श्रेयःप्रापिहेत्वोः नाडानं नाशकरं प्रजहिहि 

आत्मनः परियजेयथः ॥ 

इन्द्रियाण्यादौ नियम्य कामे शत्रुं जहिहि इत्युक्तम् , 
तत्र किमाश्रयः काम जह्यात् इत्युच्यते- ॥ 
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इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्धियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्िर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 

इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्थूकं बा्यं॑परिच्छिन्न 
च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरत्वन्यापित्वाद्यपेक्षया पराणि प्रकृ- 
छटटानि आहुः पण्डिताः । तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः संकस्प- 

विकल्पात्मकम् । तथा मनसः तु परा बुद्धि. निश्चयास्मिका । 

तथा य सवेहयेभ्य., बुद्धथन्तेभ्य आभ्यन्तरः, य देि- 
नम् इन्द्रियादिभिः आश्रयैः युक्तः कामः ज्ञानावरणद्वारेण 

मोहयति इत्युक्तम् । बुद्धेः परतस्तु सः सः बुद्धेः द्रष्टा 

पर आतमा ॥ 

ततः किम्-- 

एव बुद्धेः परं बुधा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जरि राञ्चुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४३॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसचां संहिताया वैयासिक्यां 

भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्वीतासुपनिषल्यु ब्रह्मविचायां 
€ 9 भ 

योगराज श्रीकृष्णाजुनसंवदि कमैयोगो नाम 

तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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एवं बुद्धे परम् आत्मानं बुद्धा ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक् 

स्तम्भनं कृत्वा आत्मानं ख्ेनैव आत्मना संस्कृतेन मनसा 
सम्यक् समाधायेयथैः । जहि एने शरं हे महाबाहो काम- 
रूपं दुरासदं दुःखेन आसदः आसादनं प्राप्तिः यस्य त 

दुरासदं दुिज्ञेयानेकविशेषमिति ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपखिाजकाचारयस्य श्रीगोविन्दभगवप्पूज्यपाद- 

निष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभष्ये 

तृतीयो ऽध्यायः ॥ 



भरीमच्छंकरभगवत्पाद विरचितम् 

श्रीमदगवद्रीतामाष्यम् 
-~---~~--~ 

चतुर्थोऽध्यायः 

(1 



चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
~ 9४ 

यं योगः अध्यायद्येनोक्तः ज्ञाननिष्ठाक्षणः, 

सर्सन्यासः कमेयोगोपायः, यस्मिन् वेदार्थः 

परिसमाप्तः; प्रवृत्तिरुक्षणः निवृत्तिटक्षणन्, 

गीतासु च सबौसु अयमेव योगो विवक्षितो 
भगवता । अतः परिसमाप्तं वेदां मन्वानः 

तं वंशकथनेन स्तौति श्रीभगवान्-- 

भ्रीभगवाचुवाच- 

इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् । 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक््वाकवेऽज्रवीत् ॥ १॥ 

इमम् अध्यायहयेनोक्तं योगं विवस्वते आदिल्याय सगीदौ 

प्रोक्तवान् अहं जगत्परिपारूयितृणां क्षन्नियाणां बङाधानाय 

तेन योगबलेन युक्ताः समथो भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम् । 
ब्रह्मक्षत्रे परिपाङ्ति जगत् परिपार्यितुमख्म् । अव्ययम् 

अन्ययफङत्वात् । न ह्यखख योगस्य सम्यग्दशेननिषठाढक्षणस्य 
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मोक्षाख्यं फं व्येति । स च विवस्वान् मनवे प्राह । मनु. 

इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत् ॥ 

एवं परम्परापासमिमं राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 

एवं क्षत्रियपरम्पराप्राघ्रम् इमं राजषेयः राजानघ्च ते 

ऋषयश्च राजषेय विदुः इमं योगम् । स योगः काङेन इह 

महता दीर्घेण नष्टः विच्छिन्नसंप्रदायः संवृत्तः । हे परतप, 

अत्मनः विपक्षभूता. परा इति उच्यन्ते, तान् शौयैतेजो- 

गभस्तिभि. भाुरिव तापयतीति परतपः शान्ुतापन इलय्थ' ॥ 

~ दुबैखानजितेन्द्रियान् प्राप्य नष्टं योगमिममुपङभ्य खोकं 
च अपुरुषार्थसंबन्धिनम्- 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमम् ॥ 

स एव अयं मया ते तुभ्यम् अद्य इदानी योगः प्रोक्त 

पुरातनः भक्तः असि मे सखा च असि इति । रहस्यं हि 

यस्मात् एतत् उत्तमं योगः ज्ञानम् इयथः ॥ 

भगवता विप्रतिषिद्धमुक्तमिति मा भूत् कखचित् बुद्धि 
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इति परिहारार्थं चोद्यमिव कुवेन अजन उवाच-- 

अ्ञैन उवाच- 

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। 

कथमेतदिजानीयां त्वमादौ पोक्तवानिति ॥ 

अपरम् अवाक् वसुदेवगृहे भवतो जन्म । परं पूर्व सर्गादौ 

जन्म उत्पत्तिः विवस्वतः आदिलयस्य । तत् कथम् एतत् 

विजानीयाम् अविरुद्धाथैतया, यः त्वमेव आदौ प्रोक्तवान् 

इमं योगं स एव इदानी मह्यं पोक्तवानसि इति ॥ 

या वासुदेवे अनीश्रासर्वज्ञाशङ्का मूखौणाम् , तां परिहरन् 

श्रीभगवादुवाच, यदर्थो ्यजैनस्य प्रभरः- 

श्रीभगवादुवाच-- 

बह्ननि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
ड सवौणि $ ५ 

तान्यहं वेद् सवाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 

बहूनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि जन्मानि तव 

च हे अजुन । तानि अहं वेद जाने सवांणि न त्वं वेत्थ न 

जानीषे, धर्माधमौदिप्रतिबद्धज्ञानराक्तित्वात् । अहं पुनः 

नियञ्ुदधबुद्धसुक्तस्वभावत्वात् अनावरणज्ञानशक्तिरिति वेद 

अष्टं हे परंतप ॥ 
8, छ 8 
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कथं तर्हिं तव निदेन्धरस्य धमीधमीमावेऽपि जन्म 
इति, उच्यते-- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
भ्ूलानामीश्वरोऽपि सन् । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया ॥ £ ॥ 

अजोऽपि जन्मरहितोऽपि सन , तथा अव्ययात्मा 
अक्षीणज्ञानशाक्तिखभावोऽपि सन्, तथा भूतानां बह्मादिश्त- 
म्बपयेन्तानाम् ईश्वरः ईंशनशीरोऽपि सन् , प्रकृतिं स्वां मम 
वैष्णवी मायां त्रिगुणात्मिकाम् , यस्या वशे सवं जगत् 
वतेते, यया मोहितं सत् खमात्मानं वाञुदेवं न जानाति, 
तां प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय वश्चीक्ृतय संभवामि देहवानिव 
भवामि जात इव आत्ममायया आत्मनः मायया, न परमा- 
थतो लोकवत् ॥ 

तच्च जन्म कदा किमर्थं च इत्युच्यते-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्खानिमवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यहम् ॥ 

यदा यदा हि धर्मस्य गकानिः हानिः वणोश्रमादिङश्चणस्य 
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प्राणिनामभ्युदयनिःश्रेयससाधनस्य भवति भारत, अभ्युत्था- 

नम् उद्भवः अधर्मस्य, तदा तदा आत्मानं सजामि अहं 

मायया ॥ 

किमथेम् " -- 

परित्राणाय साधूनां विनाराय च दुष्कृताम् । 

ध्मसंस्थापनाथाय सं भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां सन्मागंस्थानाम् ; विना- 

शाय च दुष्कृतां पापकारिणाम्, किंच धमेसंस्थापनार्थाय 

धरमेस्य सम्यक् स्थापनं तदथं संभवामि युगे युगे प्रतियुगम् ॥ 

तत्-- 

जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नैति मामेति सोऽजैन ॥ 

जन्म मायारूपं कमे च साधूनां परित्राणादि मे मम 

दिव्यम् अप्राकृतम् रेश्वरम् एवं यथोक्तं यः वेत्ति तत्त्वतः 

तत्त्वेन यथावत् द्यक्त्वा देहम् इमं पुनजैन्म पुनरुत्पत्ति न 

एति न प्राप्नोति । माम् एति आगच्छति सः यमुच्यते हे 

अजैन ॥ 

नैष मोक्षमार्ग इदानी प्रवृत्तः; क तर्हि ? पूवेमपि- 
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वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाभिताः। 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 

वीतरागभयक्रोधा. रागश्च भयं च क्रोधश्च वीताः विगता 

येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः मन्मयाः ब्रह्मविद्. ईरामेद- 

दर्दिनः मामेव च परमेश्वरम् उधाश्चिताः केवलज्ञाननिष्ठा 

इयथः । अहव. अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानमेव च परमा- 

त्मविषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां श्युद्धि गताः सन्त 

मद्भावम् ईश्वरभावे मोक्षम् आगताः समनुप्राप्ता. । इतरतपो- 

निरपेक्षज्ञाननिष्ठा इत्यस्य िङ्गम् ‹ ज्ञानतपसा ' इति विशे- 

षणम् ॥ 

तव तर्हिं रागद्वेषौ स्तः, येन केभ्यभिदेव आत्मभावं 
प्रयच्छसि न सर्वेभ्यः इत्युच्यते-- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । 
मम वत्मोनुवर्तन्ते मनष्याः पां सर्वाः ॥ 

ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत्फलार्थितया मां 

प्रपद्यन्ते तान् तथैव तत्फट्दानेन भजामि अनुगह्यामि अहम् 

इत्येतत् । तेषां मोक्षं प्रति अनथित्वात् । न हि एकस्य 

मुुक्चुलं फरार्थित्व च युगपत् संभवति । अतः ये फठा- 
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धिनः तान् फड्प्रदानेन, ये यथोक्तकारिणस्तु अफलार्थिनः 

म॒सुश्चवश्च तान् ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनः मुमु- 

क्षव्श्च॒तान् मोक्षप्रदानेन, तथा आर्तीन् आर्सिंहरणेन 

इत्येव यथा प्रपन्ते ये तान् तथैव भजामि इत्यर्थः । न पुनः 

रागद्धेषनिमित्तं मोहनिमित्तं वा कंचित् भजामि । सर्वथापि 

सबौवस्थस्य मम इश्वरस्य वत्म मागैम् अयुवर्तन्ते मनुष्याः-- 
यत्फलार्थितया यस्मिन् कमणि अधिकृताः ये प्रयतन्ते ते 

मनुष्या अत्र उच्यन्ते-- हे पार्थं सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥ 

यदि तव ईश्वरस्य रागादिदोषाभावात् सर्वप्राणिषु अलु- 
जिधृक्षायां तुल्यायां सर्वफढप्रदानसमर्थे च त्वयि सति 

° वासुदेवः सर्वम्" इति ज्ञानेनैव मुमुक्षवः सन्तः कस्मात् 
त्वामेव स्वँ न प्रतिपद्यन्ते इति ए इणु तत्र कारणम्-- 

काङ्कन्तः कर्मणां सिरि यजन्त इह देवताः । 
क्षिपं हि मानुषे ठोके सिदिभवति कभेजा ॥ 

काहून्तः अभीप्सन्तः कर्मणां सिद्धि फरनिष्यत्ति प्राथे- 
यन्तः यजन्ते इं अस्मिन् रोके देवताः इन्द्राप्रथाद्याः ; ‹ अथ 

योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद् 

यथा पञ्युरेवं स देवानाम् ' इति श्रतेः । तेषां हि भिन्नदेवता- 
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४५ याजिनां फटाकाह्िणां कषिप्रं शीघ्रं हि यस्मात् मायुषे कोके, 
मनुष्यलोके हि शासखराधिकारः । “क्षिप्रं हि मानुषे छोके 
इति विशेषणात् अन्येष्वपि कमैफरसिद्धि दर्शयति भगवान्। 
मानुषे रोके वणौश्रमादिकमौणि इति विरोषः, तेषां च 
वणौश्रमाद्यधिकारिकर्मेणां फलसिद्धिः क्षिप्रं भवति । कमजा 
कमणो जाता ॥ 

मानुषे एव खोके वर्णोश्रमादिकर्माधिकारः, न॒ अन्येषु 
छोकेषु इति नियमः किनिमित्त इति ? अथवा वणीश्रमादि- 
प्रविभागोपेताः मलुष्याः मम वर्म॑ अनुवर्तन्ते सर्वशः 
इत्युक्तम् । कस्मात्पुनः कारणात् नियमेन तवैव वस्म अनु- 
वतेन्ते न अन्यस्य इति उच्यते-- 

चातुवैण्यै मया खष्टं गुणकसैविभागङाः । 
तस्य कतौरमपि मां विदधकतीरमन्ययम् ॥ 

चत्वार एव वणौः चातुर्वर्ण्य मया ईश्वरेण सृष्टम् उत्या- 
दितम्, ‹ ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्' इयादिश्रतेः । गुणक- 
मेविभागस्चः गुणविभागश्च कमेविभागशश्च । गुणाः सत्व- 
रजस्तमांसि । तत्र॒ सात्त्विकस्य सत्त्वप्रधानस्य ब्राह्मणस्य 
° शमो दमस्तपः ' इव्यादीनि कर्माणि, सत्त्वोपसर्जनरजःभधा- 
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नस्य क्षत्रियस्य शौर्यतजःपरथरतीनि कर्माणि, तमडपसजै- 
नरजःप्रधानस्य वैश्यस्य छृष्यादीनि कमीणि, रजउपसर्जन- 
तमःप्रधानस्य शर्वस्य शुश्रूषैव क्म इत्येवं गुणकमेविभागः 
चातुर्ैण्य मया सष्टम् इयर्थः । तच्च इदं चातुर्वर्ण्य न 

अन्येषु छोकेषु, अतः मानुषे छोके इति विरेषणम् । हन्त 

तर्हिं चातुवैण्यस्य सगौदेः कमणः कठैत्वात् तत्फङेन युज्यसे, 

अतः न त्वं नियसुक्तः नित्येश्रश्च इति : उच्यते-यद्यपि 

मायासंब्यवहारेण तस्य कर्मणः कतौरमपि सन्त मा परमा- 

थत. विद्धि अकतौरम् । अत एव अव्ययम् असंसारिणे च 

मां विद्धि ॥ 

येषां तु कर्मणां कतारं मां मन्यसे परमार्थतः तेषाम् 

अकत एवाहम् , यतः- 

न मां कमौणि छिम्पन्तिन मे कमफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमभिने स बध्यते ॥ 

न मां तानि कर्माणि छिम्पन्ति देहाद्यारम्भकत्वेन, अहं- 

काराभावात् । न च तेषां कमेणां फलेषु मे मम स्प्रहा 
तृष्णा । येषां तु संसारिणाम् ‹ अहं कतो ` इत्यभिमानः 

कैद, स्पा तत्फलेषु च, तान् कमणि छिम्पन्ति इति 
युक्तम्, वदभावात् न मां कमणि छिम्पन्ति । इति एवं यः 
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अन्योऽपि माम् आसत्वेन अभिजानाति ‹ नाहं कता नमे 

कर्मफले स्पृहा ` इति सः कर्मभिः न बध्यते, तस्यापि न देहा- 

द्ारम्भकाणि कमांणि भवन्ति इयर्थः ॥ 

° नाहं कतो न मे कर्मफठे स्परहा ' इति- 

एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वैरपि सुख्ठुभिः। 
कुर कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कूतम् ॥ १५॥ 

एवं ज्ञात्वा छृतं कमे पूर्वैः अपि अतिक्रान्तैः सुयुश्चुभिः । 
क्रु तेन कर्भैव त्वम्, न तृष्णीमासनं नापि संन्यासः 
कर्तव्यः, तस्मात् त्वं पूर्वैरपि अनुष्ठितत्वात् , यदि अनात्मज्ञः 

स्वं तदा आत्महु्येम् , तत््वविश्ेत् टोकसंग्रहार्थं पूर्वैः 

जनकादिभिः पूवैतर कृतं न अधुनातनं कृतं निवैर्षितम् ॥ 

तत्र क्म ॒चेत् कर्तव्यं त्वद्चनदेव करोम्यहम्, किं 

विशोषितेन ` पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् * इत्युच्यते , यस्मात् महत् 

वैषम्यं कर्मणि । कथम् -- 

किं कमे किमकर्मेति 
कवयोऽप्यन्न मोहिताः 

तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि 
यज्ज्ञात्वा मोध््यसेऽश्युभात् ॥ १६॥ 
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कि कमं किं च अकम इति कवय. मेधाविनः अपि अत्र 

अस्मिन् कमोदिविषये मोहिताः मोहं गताः । तत् अतः ते 
ठुभ्यम् अहं कमे अकम च प्रवक्ष्यामि, यत् ज्ञात्वा विदित्वा 
कमोदि मोक्ष्यसे अशुभात् संसारात् ॥ 

न चैतत्त्वया मन्तव्यम्--क्म नाम देहादिचेष्टा छोकभ- 

सिद्धम् , अकम नाम तदृक्रिया तूष्णीमासनम्; किं तत्र 

बोद्धव्यम् £ इति । कस्मात् , उच्यते-- 

कमणो ह्यपि बोव्यं बोव्यं च विकमेणः । 
अकमेणओ् बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥१७॥ 

कर्मणः शाख्विहितस्य हि यस्मात् अपि असि बोद्ध- 

व्यम्, बोद्धव्यं च अस्त्येव विकमेणः प्रतिषिद्धस्य, तथा 

अकमेणश्च तृष्णीभावस्य बोद्धव्यम् अस्ति इति त्रिष्वप्यध्या- 

हारः कर्तव्य । यस्मात् गहना विषमा दुर्ेया-- कमेणः 

इति उपरुक्षणा्थं कमोदीनाम्-- कमोकममेविकर्मेणां गतिः 

याथात्म्यं तत्त्वम् इयथः ॥ 

कि पुनस्तन््वं कमोदेः यत् बोद्धव्यं वक्त्यामि इति प्रति- 

ज्ञातम् ? उच्यते- 
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कमण्यकमे यः पटयेदकमेणि च कमे यः। 

स बुडिमान्मुष्येषु स युक्तः कृत्लक्करत् ॥ 

कर्मणि, क्रियते इति कर्म॑ व्यापारमात्रम्, तस्मिन् 
कर्मणि अकमे कर्माभावं य पयेत्, अकमेणि च कमा- 

भवे क्चैतन्त्रत्वात् प्रवृत्तिनिघ्रच्योः--वस्तु अप्राप्यैव हि 

स्वै एव क्रियाकारकादिग्यवहारः अविद्याभूमौ एव--कम 
यः पर्येत् पश्यतति, सः बुद्धिमान् मनुष्येषु, सः युक्तः योगी 
च, कृत्स्रक्ङरत् समस्तकम॑च्च स., इति स्तूयते कमौकर्म- 

णोरितरेतरदर्शी ॥ 

ननु किमिदं विरुद्धमुच्यते ‹ कमणि अकम यः पर्येत् ' 

इति ‹ अकर्मणि च कर्म ̀  इति, न हि क्म अकम स्यात् , 

अकर्म वा कसँ । तत्र विरुद्धं कथं पश्येत् द्रष्टा ~ न, अकम 

एव परमार्थतः सत् कमैवत् अवभासते मूढदृष्टेः रोकस्यः 
तथा कर्मैव अकर्मवत् । तत्र यथाभूतदश्चेनाथमाह भग- 
वान्-- ‹ कर्मण्यकम॑य. पर्येत् इयादि । अतो न 

विरुद्धम् । बुद्धिमन्त्वाद्युपपत्तेश्च । ‹ बोद्धव्यम् ' इति च 
यथाभूतदज्ञेनमुच्यते । न च विपरीतज्ञानान् अद्युभात् 
मोक्षणं स्वात्; "यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्युभात्' इति च 

उक्तम् । तस्मात् कर्माकर्मणी विपर्ययेण गृहीते प्राणिमि 
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#। 

तद्िपर्ययग्रह निवृत्यर्थ भगवतो वचनम् ‹ कमैण्यक्म यः 

इत्यादि । न च अत्र कमौधिकरणमकममे अस्ति, ण्डे बद्- 

राणीव । नापि अकमोधिकरणं कर्मास्ति, कमौभावत्वादक- 

मैणः । अतः विपरीतगृहीते एव कर्माकर्मणी डौकिकैः, 

यथा सृगतृष्णिकायासमुदकं शुक्तिकायां वा रजतम् । नलु 

कमै कर्मैव सर्वेषां न कचित् व्यभिचरति-- वन् न, 
नौस्थस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेशु अगतिषु नगेषु प्रतिकूल- 
गतिददनात् , दूरेषु चक्षुषा असंनिृष्टेषु गच्छत्सु गलयभा- 

बदरीनात् , एवम् इहापि अकमैणि कर्मदर्शनं कमणि च अ- 

कर्मदर्शनं विपरीतद्नं येन तन्निराकरणा्थमुच्यते ८ कम- 

ण्यक यः पर्येत्" इटयादि ॥ 

तदेतत् उक्तप्रतिवचनमपि असकृत् अल्यन्तविपरीतद्शन- 

भाविवतया मोयुह्यमानो रोकः श्रुतमपि असकृत तत्तवं 
विस्मय विस्मय भिभ्याप्रसङ्कम् अवतायौवता्यं चोदयति 

इति पुनः पुनः उत्तरमाह भगवान् , दुर्विज्ञेयत्वं च आरक्ष 

वस्तुनः । ‹ अव्यक्तोऽयमचिन््योऽयम् ' ‹ न जायते प्रियते " 

इत्यादिना आत्मनि कमौभावः श्रुतिस्खतिन्यायप्रसिद्ध. उक्त 

वक््यमाणश्च । तस्मिन् आत्मनि कमौभावे अकर्मणि कर्मवि- 

परीतदहीनम् अलयन्तनिरूढम् , यतः, कि कमे किमकर्मेति 
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कवयोऽप्यत्र मोहिताः ` । देहाद्याश्रयं कमे आत्मन्यध्यारोप्य 

"अहं कर्ता, मम एतत् कमै, मया अस्य कमणः फलं 

भोक्तव्यम् › इति च, तथा ‹अहं तुष्णीं भवामि, येन अं 

निरायासः अकम सुखी स्याम्” इति का्यंकेरणाश्चयं 

ज्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखित्वम् आत्मनि अध्यारोप्य ‹न 

करोमि किंचित्, तूष्णी सुखमासे इति अभिमन्यते 

छोकः । तत्रेदं लोकस्य विपरीतदशेनापनयाय आह् भग- 

वान्-- ‹ कमेण्यकमं यः पर्येत् ' इत्यादि ॥ 

अत्र च कर्म कर्मैव सत् कार्यकरणाश्रयं कमैरहिते 

अविक्रिये आत्मनि सर्वैः अध्यस्तम् , यतः पण्डितोऽपि 

° अहं करोमि ' इति मन्यते । अतः आलमसमवेततया सवै- 

रोकम्रसिद्धे कमणि नदीकरूटस्थेष्विव वृक्षेषु गतिप्रात्तिखो- 

स्येन अकम कमौभावं यथाभूतं गल्यभावमिव ब्रक्षेषु यः 
पयेत्, अकमैणि च का्यैकरणव्यापारोपरमे क्मेवत् 

आत्मनि अध्यारोपिते, " तूष्णी अद्वन् सुखं आसे ' 

इत्यहंकाराभिसंधिहेतुत्वात् , तस्मिन् अकमेणि च कम यः 

पश्येत्, यः एवं क्माकमेविभागज्ञः सः बुद्धिमान् पण्डितः 

मनुष्येषु, सः युक्तः योगी कत्छकमंकश्च सः अछ्युभात् मो- 

क्षितः कृतकरो भवति इव्यथः ॥ 



चतुर्थोऽध्यायः । १२५ 

अयं शोकः अन्यथा व्याख्यात. कैश्चित् । कथम् ? नि- 

लयानां किङ क्मेणाम् ईश्वरार्थं अनुष्ठीयमानानां तत्फलाभा- 

वात् अकर्मणि तानि उच्यन्ते गौण्या वत्या । तेषां च 
अकरणम् अकम, तश्च प्रल्यवायफछत्वात् कम उच्यते 

गौण्यैव बत्त्या । तत्र नित्ये कमणि अकम यः परयेत 

फलाभावात् ; यथा भेनुरपि गौः अगौः इत्युच्यते क्षीराख्य 

फलं न प्रयच्छति इति, तद्त् । तथा निदयाकरणे तु अक- 

मणि च कर्म यः पयेत् नरकादिप्रयवायफङं प्रयच्छति 

इति ॥ 

नैतत् युक्त व्याख्यानम् । एवं ज्ञानात् अञ्ुभात् मोक्षा- 

नुपपत्तेः ° यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽश्चभात् ' इति भगवता उक्त 

वचने बाध्येत । कथम् £ निलयानामनुष्ठानात् अद्चुभात् स्यात् 

नाम मोक्षणम्, न तु तेषां फएराभावज्ञानात्। न हि नित्यानां 

कङाभावज्ञानम् अद्युभयुक्तिफरुत्वेन चोदितम् , नियकमेज्ञान 

वा । न च भगवतैवेहोक्तम् । एतेन अकमेणि कर्मदशेनं 

र्युक्तम् । न हि अकमेणि ८कमै › इति दनं कतेज्यतया इह 

चचोधते, नियस्य तु करव्यतामात्रम् । न च “अकरणात् 

निलयस्य प्रत्यवायो भवति ' इति विज्ञानात् किचित् फठं 

स्यात् । नापि नित्याकरणे ज्ञेयत्वेन चोदितम् । नापि “ कमे 
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अकम " इति मिथ्यादश्चनात् अश्युभात् मोक्षणं बुद्धिमत्त्वं 

युक्तता छृत्स्रकमकृत्तवादि च फढम् उपपद्यते, स्तुतिर्वा । 
मिथ्याज्ञानमेव हि साक्षात् अश्चुभरूपम् । कुतः अन्यस्माद्- 

डुभात् मोक्षणम्? न हि तमः तमसो निवतेकं भवति ॥ 

नयु कर्मणि यत् अकमेददौनम् अकर्मणि वा क्मदरछनं न 
तत् मिथ्याज्ञानम् , कि तहिं गौणं फरभावाभावनिमित्तम्- 

न, कमौकर्मविज्ञानादपि गौणात् फटस्य अश्रवणात् । नापि 

श्रतहान्यश्रुतपरि कल्पनायां कश्चित् विशेष उपलभ्यते । स्वश- 
ब्देनापि शक्यं वक्तुम् ‹ नियकर्मणां फलं नासि, अकरणाश्च 

तेषां नरकपातः स्यात् † इति , तच्र व्याजेन परव्यामोहरू- 

पेण ‹ कमेण्यकमे यः पयेत् ' इत्यादिना किम् 2 तत्र एवं 

व्याचक्षाणेन भगवतोक्तं वाक्य छोकव्यामोहाथेमिति व्यक्तं 

कल्पितं स्यात्! न च एतत् छद्यरूपेण वाक्येन रक्षणीयं वस्तु , 

नापि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं सुबोधं स्यात् इयेवं 

वक्तुं युक्तम् ।  कमेण्येवाधिकारस्ते ' इत्र हि स्फुटतर 

उक्तः अथः, न पुनवैक्तव्यो भवति । सवत्र च प्रशस्तं 

बोद्धग्यं च कर्तव्यमेव । न निष्प्रयोजनं बोद्धन्यमित्युच्यते ॥ 

न च मिथ्याज्ञानं बोद्धन्यं भवति, तस्मत्युपस्थापितं वा 

वस्त्वाभासम् । नापि निलानाम् अकरणात् अभावात् प्रय- 
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वायमाबोतपत्तिः, ‹ नासतो विद्यते भावः इति वचनात् 
* कथं असतः सल्नायेत' इति च दर्दितम् असतः सजन्म- 
प्रतिषेधात् । असतः खदुत्पत्ति जुवता असदेव सद्धवेत्, स- 
जापि असत् भवेत् इत्युक्तं स्यात् । तञ्च अयुक्तम्, सरव. 
प्रमाणवरिरोधात् । न च निष्फलं विदध्यात् कर्मं शाखम् , 
दुःखस्रूपत्वात् › दुःखस्य च वुद्धिपूवैकतया कायैत्वालुपपत्तेः। 
तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमात् अनथौयैव उभयथापि 
करणे च अकरणे च शाखं निष्फटं कर्तं स्यात् । 
स्वाभ्युपगमाविरोधश्च ' निलयं निष्फटं कर्मं ̀  इति अभ्युप- 
गम्य ‹ मोक्षफङाय ' इति न्रुवतः । तस्मात् यथाश्रुत एवाथे. 

कर्मण्यकर्म यः ` इत्यादेः । तथा च व्याख्यातः अस्माभिः 

शोकः ॥ 

तदेतत् कर्मणि अकर्मैदशेनं स्तूयते-- 

यस्य स्व समारम्भाः कामसंकल्पव्जिताः। 

ज्ञानाभिदग्धकमीणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ 

यस्य यथोक्तद्दिनः सर्वे यावन्तः समारम्भाः सवौणि 

कर्माणि, समारभ्यन्ते इति समारम्भाः, कामसंकल्पवर्जिता. 

कायैः तत्कारणैश्च संकल्यैः वर्जिता. सुधेव चेष्टामात्रा अनु- 
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प्रीयन्ते; प्रवृत्तेन चेत् खोक संग्रहा्थम् , निवृत्तेन चेत् जीवन- 

मात्रा्थम् । तं ज्ञानाभिद्ग्धकमौण कमौदौ अकमदिदर्शानं 

ज्ञानं तदेब अग्निः तेन ज्ञानाभ्चिना दग्धानि श्ुभाद्युभलक्ष- 

णानि कमौणि यस्य तम आहुः परमाथेतः पण्डितं बुधा 
ब्रह्मविद्. ॥ 

यस्तु अकमोदिदर्चा, सः अक्रमौदिदश्नादेव निष्कमौं 

संन्यासी जीवनमात्रार्थचेष्टः सन् कर्मणि न प्रवतेते, यद्यपि 

प्राक् विवेकतः प्रवृत्त । यस्तु प्रारब्धकमो सन् उन्तरकाटसु- 

त्पन्नात्मसम्यग्दशनः स्यात् , सः स्वकर्मणि प्रयोजनमपश्यन् 

ससाधनं क्म परियजव्येव । सः कुतश्चित् निमित्तात् 

कर्मपरिलयागासंभवे सति कमणि तत्फठे च॒ सङ्गरहिततया 

स्वप्रयोजनाभावात् ठोकसंग्रहार्थं॒पूर्वैवत् कर्मणि प्रवृत्तोऽपि 

यैव किंचित् करोति, ज्ञानाधिद्ग्धकमैत्वात् तदीयं कमे 

अकर्मैव संपद्यते इयेतमर्थं दशयिष्यन् आह-- 

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं निव्यदृसो निरा्रयः। 
कमेण्यभिप्रब्रत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः। 

लक्त्वा कमैसु अभिमानं फटासङ्गं च यथोक्तेन ज्ञानेन 

नियव्प्रः निराकाह्ौ विषयेषु इलयथेः । निराश्रयः आश्रय- 
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रहितः, आश्रयो नाम यत् आश्रिल पुरुषार्थं सिसाधयिषति; 

दृष्टादृ्टेष्टफङसाधनाश्रयरहित इयथः । विदुषा क्रियमाणं 

कमै परमार्थतोऽकर्मैव, तस्य निष्कियात्मदशैनसंपन्नत्वात् । 

तेन एवेभूतेन स्वभ्रयोजनाभावात् ससाधन कमे परियक्तव्य- 
मेव इति प्राप्रे, ततः निर्गमासंभवात् रोकसग्रहवचिकीरषेया 

शिष्टविगरहेणापरिजिहीषेया वा पूरवैवत् कमणि अभिग्रवृत्तोऽपि 

निष्करियात्मद्दौनसंपन्नत्वात् नैव किचित् करोति सः ॥ 

यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्रागेव कमौरम्भात् ब्रह्मणि 

सबौन्तरे प्रयगात्मनि निष्क्रिये संजातात्मदशैनः स दृष्टाद्षटे- 

षविषयाश्चीर्विवजिततया दृष्टादृष्टार्थे कमेणि प्रयोजनमपश्यन् 

ससाधनं कर्मं सन्यस ₹शारीरयात्रामात्रचेष्टः यतिः ज्ञाननिष्ठो 

मुच्यते इलयेतमर्थ ददौयितुमाह- 

निरारीयैतचित्तात्मा यक्तसर्वैपरि्रहः। 
छारीर केवरं कम कुबैन्नाभोति किल्विषम् ॥ 

निराश्चीः निगैताः आशिषः यस्मात् सः निराशीः, यत- 

चित्तात्मा चित्तम् अन्तःकरणम् आत्मा बाह्यः कार्यकरणसं- 

धातः तौ उभावपि यतौ संयतौ येन सः यतचित्तात्मा, 

लक्तसवैपरिग्रहः यक्तः सवैः परिग्रहः येन सः यक्तसवै- 
8. 8. 9 
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परिग्रहः, शारीर शारीरस्थितिमाच्रप्रयोजनम् , केवरं तत्रापि 

अभिमानवजितम् , कर्म कुवन् न आप्नोति न प्राप्रोति किल्बि- 

षम् अनिष्टूपं पापं धर्म च । धर्मोऽपि जुुक्षोः किस्विषमेव 

बन्धापादकत्वात् । तस्मात् ताभ्यां मुक्तः भवति, संसारात् 

मुक्तो भवति इयथः ॥ 

८ शारीरं केवलं कर्म ̀  इत्यत्र किं शरीरनिवर्ख शारीर कर्म 

अभिप्रेतम्, आहोस्ित् शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं 

कसं इति? फं च अतः यदि रारीरनिर्वयं शारीरं कर्मं 

यदि वा शरीरस्थितिमाच्नप्रयोजनं शारीरम् इति? उच्यते- 

यदा शरीरनि्ैर्य कमं॑शारीरम् अभिप्रेतं स्यात्, तदा 

दृष्टादृष्टभयोजनं कमे प्रतिषिद्धमपि शरीरेण कुवन् नाप्नोति 

किल्बिषम् इति ब्रुवतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत । शासनीय च 

कर्मं दृष्टाृषटप्रयोजनं शरीरेण छुवैन् नाप्नोति किल्विषम् इतय- 

पि ब्रुवतः अग्राप्प्रतिषेधप्रसङ्ग. । ‹ शारीरं कर्मं वैन ' इति 

विरोषणात् केवरशब्दप्रयोगाच्च वाड््नसनिवैर्य कम विधि- 

प्रतिषेधविषयं धमौधमैशब्दवाच्यं कुबैन् प्राप्रोति किल्विषम् 

इत्युक्तं स्यात् । तत्रापि बाङ््नसाभ्यां विहितायुष्ठानपक्ष 

किस्बिषभ्राप्निवचनं विरुद्धम् आपद्येत । प्रतिषिद्धसेवापक्षेऽपि 

भूताथालुवादमात्रम् अनर्थकं स्यात् । यदा तु शारीरस्थिति- 
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मान्नभ्रयोजनं शारीरं क्म अभिप्रेतं भवेन्, तदा दष्टादृष्टम्रयो- 

जनं कम विधिगप्रतिषेधगम्यं शरीरवाड््नसनिवेलयैम् अन्यत् 

अङुर्वन् तैरेव शरीरादिभिः शरीरस्थितिमात्रभ्रयोजनं केव- 

करब्दप्रयोगात् ' अहं करोमि  इदयभिमानवर्जित गरीरादि- 

चेष्टामात्नं छोकदृष्टथा वेन् नाप्नोति किर्बिषम् । एवंभूतस्य 
पापशब्दवाच्यकिल्विषभ्राप्यसंभवात् किल्विषं संसारं न 

आप्नोति, ज्ञानाभ्रिद्ग्धसवेकमेत्वात् अप्रततिबन्धेन मुच्यत 

एव इति पूर्वोक्तसम्यग्ददौनफलानुवाद एव एषः । एवम् 

°ज्ञारीरं केवकं कर्म ̀  इयस्य अथेख परिग्रहे निरवद्य 

भवति ॥ 

लयक्तसवैपरिग्रहस्य यतेः अन्नादेः शरीरस्थितिहेतोः परिभ- 

हस्य अभावात् याचनादिना शारीरस्थितौ कर्तव्यतायां प्रा- 

प्रायाम् “ अयाचितमसंक्लपतमुपपन्नं यदच्छया ` इव्यादिना 

वचनेन अनुज्ञातं यतेः रारीरस्थितिहेतोः अन्नादेः प्रापिद्रारम् 

आविष्कुवैन् आह- 

यटच्छालाभसंतुष्टो ढन्द्ातीतो विमत्सरः । 

समः सिडावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 

यदृच्छाकाभसंतुष्टः अग्राथितोपनतो काभो यद्च्छा- 

छाभः तेन संतुष्ट- संजाताटप्रययः । इन्दरातीतः इन्द्रैः 
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शीतोष्णादिभिः हन्यमानोऽपि अविषण्णचित्तः इन्द्रातीतः 

उच्यते । विमत्सरः विगतमत्सरः निर्वैरबुद्धिः समः तुल्यः 

यदृच्छालाभस्य सिद्धौ असिद्धौ च। यः एवंभूतो यतिः 
अन्नादेः शरीरस्थितिहेतोः छाभाराभयोः समः हषविषाद- 

वज्ञितः कर्मादौ अकमौदिदर्ा यथामूतात्मदशेननिष्ठः सन् 
शरीरस्थितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकमणि शरीरादि निर्र्ये 

£ नैव किंचित् करोम्यहम् , गुणा गुणेषु बतेन्ते ` इयेवं सदा 

संपरिचक्षाणः आत्मनः कठैत्वाभावं पर्यन्नैव किंचित् 
भिक्षाटनादिकं कर्म॑ करोति, रोकन्यवहारसामान्यदशैनेन 

तु लौकिकैः आरोपितकैत्वे भिक्षाटनादौ कमणि कतां 
भवति । स्वानुभवेन तु शाखप्रमाणादिजनितेन अकर्तेव । 
स एवं पराध्यारोपितकवैत्वः शरीरस्थितिमात्रभ्रयोजनं भिक्षा- 

टनाद्किं कर्म॑ कृत्वापि न निबध्यते बन्धहेतोः कर्मणः 

सहेतुकस्य ज्ञानाभिना दग्धत्वात् इति उक्ताचुबाद् एव एषः ॥ 

‹लयक्त्वा कमैफङासङ्गम्' इयनेन छोकेन यः प्रारब्ध- 

कमी सन् यदा निष्कियन्रह्मात्मदरोनसंपन्नः स्यात् तदा 

तस्य आत्मनः कठकमेप्रयोजनाभावदरदिनः क्मपरियागे 

प्राने कृतश्िननिमित्तात् तदसंभवे सति पूर्ववत् तस्मिन् 

कर्मणि अभिप्रबृत्तस्य अपि ‹नैव किचित् करोति सः 
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इति कमांभावः प्रद्र्ितः ] यस्य एवं कमौभावो दर्ितः 

तस्थैव-- 

गतसङ्गस्य सुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रं प्रवि्ीयते ॥ २३ ॥ 

गतसङ्गस्य सवैतानिवृत्तासक्तेः, मुक्तस्य निव्ृत्तथमांधरमा- 

दिबन्धनस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञाने एव अवस्थितं चेतः 

यस्य सोऽयं ज्ञानावस्थितचेताः तस्य, यज्ञाय यज्ञनिवृत््य्थम् 

आचरतः निवैतेयतः कर्म॑ समग्रं सह अग्रेण फेन वतेते 

इति समम्रं कर्म॑तत् समग्र प्रविखीयते विनयति 

इव्यथः ॥ 

कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कमे स्वकार्यारम्भम् 

अङ्कवत् समग्रं प्रविरीयते इत्युच्यते यतः -- 

ज्ह्यापेणं ब्रह्य हविन्रै्याम्नौ ब्रह्मणा हुतम् । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमेसमाधिना ॥ २४ ॥ 

बरह्म अर्पणं येन करणेन ब्रह्मवित् हविः अभ्मौ अयति 

तत् ब्रह्मैव इति परयति, तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावं 
पद्रयति, यथा शुक्तिकायां रजताभावं परयति , तदुच्यते 

ज्येव अपैणामिति, यथा यद्रजतं तत् शुक्तिकैवेति । ° जह्य 
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अर्पणम् ' इति असमस्ते पदे । यत॒ अपैणबुद्धथा गृह्यते छोके 
तत् अस्य ब्रह्मविदः ब्रहैव इत्यथैः । ह्य हविः तथा यत् 
हबिनद्धया गृह्यमाणं तत् ब्रह्मैव अस्य । तथा ‹ बह्माप्नौ ' इति 

समस्तं पदम् । अश्निरपि ब्रहैव यत्र हूयते ब्रह्मणा कत्री, 
नह्यैव करतँयर्थः । यत् तेन हूतं हवनक्रिया तत् ब्रह्मैव । यत् 

तेन गन्तव्यं फलं तद्पि ब्रह्मैव बह्यक्मसमाधिना ब्रह्मैव 

कम॑ब्रह्मकमै तस्मिन् समाधिः यस्य सः ब्रह्मकर्मसमाधिः 

तेन बह्मक्मसमाधिना जद्मैव गन्तन्यम् ॥ 

एवं छोकसंम्रहं चिकीषणापि क्रियमाणं कमं परमार्थतः 

अकम, ब्रह्मजुद्धलुपमरदितत्वात् । एवं सत्ति निधरत्तकर्मणोऽपि 
सवैकमैसंन्यासिनः सम्यग्दशंनस्तुयर्थ यज्ञत्वसंपादनं ज्ञानस्य 

सुतरामुपपद्यते, यत् अर्पणादि अधियज्ञे प्रसिद्धं तत् अस्य 

अध्यात्मं जह्यैव परमार्थदर्िन इति । अन्यथा सर्वस्य 
नरह्मत्वे अपेणादीनामेव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम् अनथकं 

स्यात् । तस्मात् ब्रह्मैव इदं सर्वमिति अभिजानतः विदुषः 
कर्माभावः । कारकबुद्धयभावाच्च । न हि कारकलुद्धिरहितं 

यज्ञाख्यं कमे दृष्टम् । सवमेव अभ्निहोत्रादिकं क्म॑राब्दस- 

मर्पितदेवताविशेषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमन् कत्रैभिमानफटा- 

भिसंधिमञ्च दृष्टम् , न उपमृदितक्रियाकारकफरमेदबुद्धिमत् 
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कटैत्वाभिमानफलकाभिसंधिरदहितं वा । इदं तु ब्रह्मबुद्धयुपम्- 

दितापेणादिकारकक्रियाफलमेदनुद्धि कर्म । अतः अकर्मैव 
तत् । तथा च द्दितम् ‹ कर्मण्यकर्म: पर्येत् ८ कर्म- 
ण्यभिप्रवत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ‹गुणा गणेषु 
वतन्ते ' ‹ नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत वच्ववित्” 
इत्यादिभिः । तथा च दयन् तत्र तत्र क्रियाकारकफकभेद्- 

बुदधलयपमदं करोति । दृष्टा च काम्याभिहोत्रादौ कामोपमर्देन 
काम्याभिहोत्रादिहानिः । तथा मतिपूवैकामतिपूरवैकादीनां 
कमेणां कायविशेषस्य आरम्भकत्वं दृष्टम् ! तथा इहापि 

बरह्मवुद्धयुपख्रदितापेणादिकारकक्रियाफखमेदुद्धेः बाद्यचेष्टा- 
मात्रेण कर्मापि विदुषः अकम संपद्यते । अतः उक्तम् 

° समभर प्रविलीयते ' इति ॥ 

भ, 
अत्र॒ केविदाहुः- यत् ब्रह्म तत् अपेणादीनि, 

ब्रह्मैव किक अपणादिना पजच्वविधेन कारकात्मना व्यव 

स्थितं सत् तदेव कमे करोति । ततर न अपंणादिवुद्धिः निव- 
त्येते , कं तु अपैणादिषु ब्रह्मबुद्धिः आधीयते ; यथा प्रति- 

मादौ विष्ण्वादिवुद्धिः, यथा वा नामादौ बह्मबुद्धिरिति ॥ 

सत्यम् , एवमपि स्यात् यदि ज्ञानयज्ञस्तुयर्थं प्रकरणं न 

स्यात् । अत्र तु सम्यग्द्रनं ज्ञानयज्ञदाब्दितम् अनेकान् 
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यज्ञशाब्दितान् करियाविद्ोषान् उपन्यस्य '! श्रेयान् द्रन्यमया- 

ज्ञात् ज्ञानयज्ञः ` इति ज्ञानं स्तौति । अत्र च समथेमिदं 

वचनम् ‹ ब्रह्मार्पणम् ̀  इदयादि ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने ; अन्यथा 

सर्वस्य बह्मत्वे अर्पणादीनामेव विदोषतो ब्ह्मत्वाभिधानमन- 

थकं स्यात् । ये तु अपणादिषु प्रतिमायां विष्णुहृष्टिवत् 

ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते नामादिष्विव चेति नरुवते न तेषां ब्रह्म- 
विद्या उक्ता इह विवक्षिता स्यात्, अपेणादिविषयत्वात् 

ज्ञानस्य । न च दृष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते । 

° ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ̀  इति चोच्यते । विरुद्धं च सम्य- 

ग्दशेनम् अन्तरेण मोक्षफटं प्राप्यते इति । प्रकृतविशे- 

धश्च; सम्यग्दशेनं च प्रकृतम् ‹ कर्मण्यकर्म यः पयेत्” 

इयत्र, अन्ते च सम्यण्दशनम् , तस्यैव उपसंहारात् । 

£ श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञात् ज्ञानयज्ञः, ‹ ज्ञानं छल्ध्वा परां 

शान्तिम् ' इत्यादिना सम्यग्दनस्तुतिमेव कुर्वन् उपक्षीणः 
अध्याय. । तेत्र अकस्मात् अर्पणादौ ब्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे 

प्रतिमायामिव विष्णुहृष्टि उच्यते इति अनुपपन्नम् । तस्मात् 

यथान्याख्याताथे एव अयं छोकः ॥ 

तत्र अधुना सम्यग्ददोनख यज्ञत्वं संपाद्य तत्स्तुयर्थम् 
अन्येऽपि यज्ञा उपश्चिप्यन्ते- 
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दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 
जह्याग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति ॥ २५ ॥ 

दैवमेव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन असौ दैवो यज्ञः तमेव 
अपरे यज्ञं योगिन कर्मिण पयुपासते छबन्तीय्थैः । जद्माम्नौ 

‹ सयं ज्ञानमनन्तं बह्म ` ‹ विज्ञानमानन्दं बह्म ` “यत् सा- 

क्षादपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सवीन्तरः › इल्यादिवचनोक्तम् 

अङनायादिसरवैसंसार धमैवजितम् (नेति नेति इति निरस्ता- 

शोषविशेषं ब्रह्मराब्देन उच्यते । ब्रह्म च तत् अभ्िश्च सः 

होमाधिकरणत्वविवक्षया ब्रह्मभिः । तस्मिन् ब्रह्माप्नो अपरे 
अन्ये ब्रह्मविदः यज्ञम-- यज्ञशब्दवाच्य आत्मा, आत्म- 

नामसु यज्ञशब्दस्य पाठात्-- तम् आत्मानं यज्ञं परमार्थतः 

परमेव ब्रह्म सन्तं बुद्धथादयुपाधिसंयुक्तम् अध्यस्तसर्वोपाधि- 
धमेकम् आहतिरूपं यज्ञेनैव आत्मनैव उक्तङक्षणेन उपजुह्वति 
प्रक्षिपन्ति, सोपाधिकस्य आत्मनः निरुपाधिकेन परन्रह्म- 

सखरूपेणैव यददन स तस्मिन् होमः तं छुर्वेन्ति ब्रह्मात्मैक- 

त्वदशैननिष्ठाः संन्यासिनः इव्यथः ॥ 

सोऽयं सम्यग्दरौनरक्षणः यज्ञः दैवयज्ञादिषु यज्ञेषु उप- 

क्षिप्यते ‹ ब्रह्मापेणम् ̀  इव्यादिष्छोकै- प्रस्तुतः "श्रेयान् द्रव्य- 
मयाद्ज्ञात् ज्ञानयज्ञः परंतप ` इवयादिना स्तुयथैम्-- 
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ओघ्रादीनीन्दरियाण्यन्ये संयमाभिषु जहति । 

चाव्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाभिषु जहति ॥ 

श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमाभिषु । 

प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्यते इति बहुवचनम् । संयमा एव 

अभ्रयः तेषु जुहृति इन्द्रियसंयममेव कुनैन्ति इयथः । शाब्दा- 

दीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाभिषु इन्द्रियाण्येव अम्नयः तेषु 

इन्द्रिया्निषु जुति शरोत्रादिभिरविरुद्धविषयग्रहणं होमं 

मन्यन्ते ॥ 

किच-- 

स्वाणीन्दियकमीणि प्राणकमोणि चापरे । 
[ = ^> स०९ आत्मसंयमयोगाग्नौ जहृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 

स्वांणि इन्द्रियकमौणि इन्द्रियाणां कमौणि इन्द्रिय 

कमणि, तथा प्राणकमौणि प्राणो वायु. आध्यात्मिकः 
तत्कर्माणि आकुच्वनप्रसारणादीनि तानि च अपरे आत्म- 

संयमयोगाप्नौ आत्मनि संयमः आत्मसंयमः स एव यो- 

गाभ्िः तस्मिन् आत्मसंयमयोगाप्नौ जुह्ति प्रक्षिपन्ति ज्ञान- 

दीपिते सखेहैनेव प्रदीपे विवेकविज्ञानेन उञ्ञ्वरभावम् आपा- 
दिते जहृति प्रविङापयन्ति इयथः ॥ 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्नथापरे । 

खाध्यायज्ञानयन्ञाञ थतयः संद्ितवताः ॥२८॥ 

द्रव्ययज्ञाः तीर्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञवु्या कवैन्ति 
ये ते द्रव्ययज्ञाः | तपोयज्ञाः तपः यज्ञः येषां तपस्विना 

ते तपोयज्ञाः योगयज्ञाः प्राणायामप्रत्याहारादिलक्षणो 

योगो यज्ञो येषा ते योगयज्ञाः । तथा अपरे खाध्यायज्ञान- 

यज्ञाश्च स्वाध्यायः यथाविधि ऋगाद्यभ्यासः यज्ञः येषां 

ते स्वाध्याययज्ञाः । ज्ञानयज्ञाः ज्ञान राखरार्थपरिज्ञानं यज्ञ. 

येषां ते ज्ञानयज्ञाश्च यतय. यतनशीखाः संशितव्रताः सम्यक् 
शितानि तनूककतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषां ते 

संशितव्रताः ॥ 

किच~ 

अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपाने तथापरे । 
प्राणापानगती रूद्ा प्राणायामपरायणाः । २९॥ 

अपाने अपानवृत्तौ जहति प्रक्षिपन्ति प्राणं प्राणचत्तिम् , 

पूरकाख्यं प्राणायामं कुवैन्तीदय्थः । प्राणे अपानं तथा 

अपरे जुति, रेचकाख्यं च प्राणायामं छुवेन्तीयेतत् । 

प्राणापानगती मुखनासिकाभ्यां वायो निगमनं प्राणस्य 
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गतिः, तद्विपर्ययेण अधोगमनम् अपानस्य गतिः, ते प्राणा- 

पानगती एते रुद्धा निरुध्य प्राणायामपरायणाः प्राणाया- 

मत्पराः ; कुम्भकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ 

किच~ 

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहृति । 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३०॥ 

अपरे नियताहाराः नियतः परिमितः आहारः येषां ते 

नियताहाराः सन्तः प्राणान् वायुभेदान् प्राणेषु एव जुति 

यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान् बायुभेदान् तस्मिन् 

तस्मिन् जहृति, ते तल प्रविष्टा इव॒ भवन्ति । सर्वेऽपि एते 

यज्ञविदः यज्ञक्षपितकस्मषाः यज्ञैः यथोक्तैः क्षपितः नारितः 

कस्मषो येषां ते यज्ञक्षपितकस्मषा ॥ 

एवं यथोक्तान् यज्ञान् निवैयं-- 

यज्ञदिष्टाखतश्रुजो यान्ति बरह्म सनातनम् । 

नायं खोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 

यज्ञरिष्टामृतमुजः यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्टं यज्ञशिष्टं च 

तत् अमृतं च यज्ञदिष्टामृतं तत् भु खते इति यज्ञरिष्टागत- 
सुज. । यथोक्तान् यज्ञान् कृत्वा तच्छिष्टेन काङेन यथावि- 
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धिचोदितम् अन्नम् असृताख्यं यु खते इति यज्ञरिष्टाखतभुजः 
यान्ति गच्छन्ति ब्रह्य सनातनं चिरन्तनं मुुक्चवग्धेत् , 

कारातिक्रमापेक्षया इति सामर्ध्यात् गम्यते । न अयं रोक 

सवैभाणिक्चाधारणोऽपि अस्ति यथोक्तानां यज्ञानां एकोऽपि 

यज्ञः यस्य नास्ति सः अयज्ञ. तस्य । कुतः अन्यो विरिष्टसा- 

धनसाध्यः कुरुसत्तम ॥ 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता जह्यणो सुखे । 
जाच्विद्धि ९9 + > कमेजान्विडि. तान्सवौनेचं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 

एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा. वितता. वि- 

स्तीणाः ब्रह्मणो वेदस्य सुखे द्वारे वेदद्वारेण अवगम्यमाना. 

ह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते; तद्यथा ‹वाचि हि प्राणं 

जुहुमः › इत्यादयः । कर्मजान् कायिकवाविकमानसकमेद्ध- 

वान् विद्धि तान् सवौन् अनात्मजान्, निव्यौपायो हि 

आत्मा । अत एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अश्युभात् । न मदरथा- 

पारा इमे, निन्यौपारोऽहम् उदासीन इयेवं ज्ञात्वा अस्मात् 

सम्यग्ददीनात् मोक्ष्यसे संसारबन्धनात् इयर्थः ॥ 

° ब्रह्मार्पणम् इत्यादिग्छोकेन सम्यग्ददौनस्य यज्ञत्वं सं- 
पादितम् । यज्ञाश्च अनेके उपदिष्टाः । तैः सिद्धपुरुषार्थप्रयो- 
जनैः ज्ञानं स्तूयते । कथम् -- 
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प्रेयान््रव्यमया्ज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 

सै कमीखिठं पाथे ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 

श्रेयान् द्रव्यमयात् द्रव्यसाधनसाभ्यात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः 

हे परंतप । द्रव्यमयो हि यज्ञः फरस्यारम्भकः, ज्ञानयज्ञ. न 

फलटारम्भकः; अत. श्रेयान् प्ररास्यतर. । कथम् यतः सर्वं 
कमं समस्तम् अखिलम् अप्रतिबद्धं पार्थं ज्ञाने मोक्षसाधने 

सवेतःसंप्टुतोदकस्थानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवतीलर्थ. 

५ यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्वं॑तदभि- 

समेति यत् किंचितस्मजाः साधु कुवन्ति यस्तद्ेद यत्स वेद् ' 

इति श्रुतेः ॥ 

तदेतत् विशिष्टज्ञानं तर्हिं केन प्राप्यते इत्युच्यते-- 

तद्िडि प्रणिपातेन परिपश्ेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वददीनः ॥३४॥ 

तत् विद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्यते इति । आ- 

चा्यौन् अभिगम्य, प्रणिपातेन प्रकर्वेण नीचैः पतनं प्रणिपातः 

दीषेनमस्कारः तेन, ८ कथं बन्धः ? कथं मोक्षः का विद्या का 

चाविद्या 2 इति परिप्रश्नेन, सेवया गारुदयुश्रूषया एवमादिना । 

प्रश्रयेण आवर्जित्ता आचाय उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते 
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ज्ञानं यथोक्तविरोषणं ज्ञानिनः। ज्ञानवन्तोऽपि केचित् यथा- 

वन् तत्त्वददौनरीखाः, अपरे न, अतो विशिनष्टि तत्त्वददिीनः 

इति । ये सम्यग्द्र्िन. तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यश्चमं भवति 
नेतरत्र इति भगवतो मतम् ॥ 

तथा च सति इदमपि समर्थं वचनम्-- 

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन श्रूतान्यशोषेण द्रक््यस्यात्मन्यथो सपि ॥ 

यत् ज्ञात्वा यन् ज्ञानं तैः उपदिष्टं अधिगम्य प्राप्य पुनः 

भूयः मोहम् एषं यथा इदानी मोहं गतोऽसि पुनः एवं 

न यास्यसि हे पाण्डव । किच-- येन ज्ञानेन भूतानि 

अशेषेण ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि द्रक्ष्यसि साक्षात् 

आत्मनि प्रयगात्मनि ‹ मल्संस्थानि इमानि भूतानि ̀  इति 
अथो अपि मयि वासुदेवे ‹ परमेश्वरे च इमानि ` इति ; कष्नज्ञ- 

शछरेकत्वं सर्वोपनिषतरसिद्ध द्रक्ष्यसि इथे. ॥ 

किंच एतस्य ज्ञानख माहात्म्यम्-- 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकरन्तमः | 

सै ज्ञानष्वेनैव घ्जिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
अपि चेत् असि पापेभ्यः पापछ्द्धथः सर्वेभ्यः अति- 
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शयेन पापछ्ृत् पापङ्ृत्तमः सर्वं ज्ञानपबेनैव ज्ञानमेव पुवं 

करत्वा वृजिनं ब्रजिनाणैवं पापसमुद्रं संतरिष्यसि । धर्मोऽपि 

इह भुयुक्षोः पापम् उच्यते ॥ 

ज्ञानं कथं नारायति पापमिति दृष्टान्त उच्यते-- 

यथैधांसि समिडोऽग्निभस्मसात्छुरतेऽजेन । 
ज्ञानाग्निः स्बैकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 

यथा एधांसि काष्ठानि समिद्ध. सम्यक् इद्धः दीप्र 
अभ्नि. भस्मसात् भस्मीभावं कुरुते हे अजन, ज्ञानमेव 

अनिः ज्ञानाभिः सवेकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा निर्वीजी- 

करोतीदयथैः । न दहि साक्षादेव ज्ञानाभि. कममाीणि इन्धनवत् 

भस्मीकर्तुं शक्रोति । तस्मात् सम्यग्दर्शनं सवैक्मणां निर्बी- 
जत्वे कारणम् इत्यभिप्राय. । सामर्थ्यात् येन॒ कर्मणा 

ङारीरम् आरब्धं तत् प्रवृत्तफलत्वात् उपभोगेनैव क्षीयते । 

अतो यानि अप्रवृत्तफटानि ज्ञानोत्पत्ते. प्राक् कृतानि ज्ञान- 
सह भावीनि च अतीतानेकजन्मकृतानिं च तान्येव सबाणि 

भस्मसात् कुरुते ॥ 

यतः एवम् अत.- 

न टि ज्ञानेन सचा पवित्र मिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिडः काटठेनात्मनि विन्दति ॥ 
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न हि ज्ञानेन सदृद्ं तुल्यं पवित्रं पावनं शुद्धिकरम् इह 
विद्यते । तत् ज्ञानं खयमेव योगसंसिद्ध. योगेन कर्मयोगेन 

समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतः योग्यताम् आपन्नः सन् 

सुचः कारेन महता आत्मनि चिन्द्ति छभते इत्यथ ॥ 

येन एकान्तेन ज्ञानप्राप्नि. भवति स उपायः उपदि- 

उयते- 

५९/ ह् (3 # ® क 

अदधावाह्भते ज्ञानं तत्परः संयतेच्िथः। 

ज्ञानं रुड्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 

श्रद्धावान् श्रद्धालुः कमते ज्ञानम् । श्रद्धालुत्वेऽपि भवति 

कथित् मन्दप्रस्थानः, अत॒ आह-तत्परः, गुरूपसदनादौ 

अभियुक्त. ज्ञानर्ञ्ध्युपाये श्रद्धावान् । तत्परः अपि अजि- 

तेन्द्रियः स्यात् इदययतः आह-- संयतेन्द्रियः, संयतानि 

विषयेभ्यो निवतितानि यस्य इन्द्रियाणि स संयतेन्द्रियः । 

य एवेभूतः श्रद्धावान् तत्परः संयतेन्द्रियश्च सः अव्य ज्ञानं 

रमते । प्रणिपातादिस्तु बाह्योऽनैकान्तिकोऽपि भवति, 

मायावित्वादिसंभवात्, न तु तत् श्रद्धावत््वादौ इत्येका- 

न्ततः ज्ञानरब्ध्युपाय. । कि पुनः ज्ञानराभात् स्यात् 

इत्युच्यते-- ज्ञानं ङञ्ध्वा परां मोक्षाख्यां शान्तिम् उपरतिम् 
७ 7 10 
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अचिरेण शिम्रमेव अधिगच्छति । सम्यग्द्रौनात् क्षिप्रमेव 
मोक्षो भवतीति सर्वैराखन्यायप्रसिद्धः सुनिशितः अथः ॥ 

अत्र संशय. न कर्तव्यः, पापिष्ठो हि संदायः; कथम् 

इति उच्यते-- 

अज्ञश्चा्चदधानश्च संदायात्मा विनयति । 

नाथं खोकोऽस्ति न परो न खखं संरायात्मनः ॥ 
अज्ञश्च अनात्मज्ञश्च अश्रदधानश्च गुरुवाक्याखेषु अ- 

विश्वासवांश्च संशयात्मा च संरायचित्तश्च विनश्यति । अज्ञा- 

श्रहधानौ यद्यपि विनयतः, न तथा यथा संशयात्मा । 
संशयात्मा तु पापिष्ठः सर्वेषाम् । कथम् ? नायं साधारणोऽ- 

पि खोकोऽस्ति | तथा न परः छोकः । न सुखम्, तन्नापि 

संशायोत्पत्ते' सदायात्मनः संशयचित्तस्य । तस्मात् संशयो 

न कर्तव्यः ॥ 

कस्मात् -- 

योगसंन्यस्तकमीणं ज्ञानसंछिन्नसं दायम् । 
आत्मवन्तं न कमरीणि निबध्नन्ति धनंजय ।॥४१॥ 

योगसंन्यस्तकर्माणं परमा्थद्रनरक्षणेन योगेन संन्य- 

स्तानि कर्माणि येन परमा्थदिना धमौध्मांख्यानि तं 
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योगसंन्यस्तकर्माणम् । कथं योगसंन्यस्तकर्मेलयाह-- ज्ञान- 

संछिन्नसंदायं ज्ञानेन आल्मेश्वरैकत्वदरौनरक्षणेन संछिन्नः 
संयो यस्य स. ज्ञानसंचछिन्नसंशयः । य एवं योगसंन्यस्त- 

कर्मां॑तम् आत्मवन्तम् अप्रमत्तं गुणचेष्टारूपेण दृष्टानि 

काणि न निबध्नन्ति अनिष्टादिरूपं फटठं नारभन्ते हे 

धनजय ॥ 

यस्मात् कमेयोगानुष्ठानात् अञयुद्धिश्चयहेतुकज्ञानसंछि- 
न्रसंङायः न निबध्यते कमभि: ज्ञानाभ्निद्ग्धकर्मत्वादेव, 

यस्माच ज्ञानकमांनुष्ठानविषये संशयवान् विनर्यति- 

तस्मादज्ञानसंभूलतं हत्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

छिन्तवेनं संदायं योगमातिष्टोततिष्ठ भारत ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां 

भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां 

योगासन श्रीकृष्णाजँनसंवादे कर्मयोगो नाम 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

तस्मात् पापिष्ठम् अज्ञानसंभूतम् अज्ञानात् अविवेकात् 

जातं हृत्स्थं हृदि बुद्धौ स्थितं ज्ञानासिना सोकमोहादिदोष- 
हरं सम्यग्दहनं ज्ञानं तदेव असिः खङ्खः तेन ज्ञानासिना 
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आत्मनः स्वस्य, आत्मविषयत्वात् संरायस्य । न हि परस्य 

संशयः परेण च्छेत्तव्यतां प्राप्रः, येन स्वस्येति विरोष्येत । 

अतः आत्मविषयोऽपि स्वस्यैव भवति । छिनच्वा एनं संचयं 
स्वविनाशेतुभूतम् , योगं सम्यग्दद्यैनोपायं कर्मानुष्ठानम् 

आतिष्ठ कुर्विलयथैः । उत्तिष्ठ च इदानी युद्धाय भारत इति ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरि्राजका चार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद- 

शिष्यस्य श्रीमच्छकरमगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्धीताभष्ये 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ 



भ्रीमच्छकरभगवत्पाद विरचितम् 

4 श्रीमद्धगवद्वीतामाष्यम् 
~~~ 
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६ मण्यकम य पदयेत् ̀  इत्यारभ्य “स 

मै युक्त. छृत्लरकमेकृत् ' ‹ ज्ञानाभिद्ग्ध- 

कर्माणम् ̀  ‹ दारीरं केवरं कमे कुर्वेन् ̀ 

° यदच्छाखाभसंतुष्ट. ' ° ब्रह्माणं ब्रह्म 

हवि" ` ‹ कर्मजान् विद्धि तान् सवौन् 

सर्व कर्माखिर पार्थं ̀  ‹ ज्ञानाभि. 

स्वकर्माणि ` ‹ योगसंन्यस्तकमीणम् ' इयेतैः वचनैः सर्वक- 
मैसंन्यासम् अवोचत् भगवान् । ‹ छिच्वैनं संशयं योगमा- 
तिष्ठ ` इत्यनेन वचनेन योगं च कर्मानुष्ठानरक्षणम् अनु- 

तिष्ठ इत्युक्तवान् । तयोरुमयोञ्च कमीयुठानकर्मसंन्यासयो, 
सितिगतिवत् परस्परविरोधात् एकेन सह कतुमशाक्यत्वात् , 

कारभेदेन च अचुष्ठानविधानामावात् , अथौत् एतयो. अन्य- 

तरकतनव्यताप्राप्तौ सयां यत् प्ररास्यतरम् एतयोः कमावुष्ठा- 

नकमम॑सन्यासयोः तत् कर्तव्यं न इतरत् इत्येवं मन्यमान. 
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प्रशस्यतरबुयुरसया अञ्जन उवाच-- संन्यासं कर्मणां कृष्ण ° 

इत्यादिना ॥ 

ननु च आत्मविद्. ज्ञानयोगेन निष्ठां प्रतिपिपाद् यिषन् 

पूर्वोदाहृतैः वचनै भगवान् सवैकमेसंन्यासम् अवोचत् , 

न तु अनात्मज्ञख । अतश्च कमनुष्ठानक्मसन्यासयोः 

भिन्नपुरुषविषयत्वाच् अन्यतरस्य प्रश्ञस्यतरत्वबरुमुत्सया अय 

परभ्र. अनुपपन्नः । सदयमेव त्वद्भिप्रायेण प्रश्नो न उपपद्यते ; 

ष्टुः स्वाभिप्रयेण पुनः प्र्मः युज्यत एवेति वदामः । 
कथम् ? पूर्वोदाहतेः वचनै. भगवता कर्मसंन्यासस्य करत॑- 
व्यतया विवक्षितत्वात् , प्राधान्यमन्तरेण च कर्तार तस्य 
कतंव्यत्वासंभवात् अनात्मविद्पि कतौ पक्षे प्राप्र अनृद्यत 

एव , न पुन. आत्मवित्करकत्वमेव संन्यासस्य विवक्षितम् , 

इयेवं मन्वानस्य अजनस्य कमौनुष्ठानकमेसंन्यासयोः अवि- 

द्तपुरुषकठैकत्वमपि अस्तीति पूर्वोक्तिन प्रकारेण तयो. पर- 

स्परषिरोधात् अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ति प्रशस्यतरं च 

कतैव्यम् न इतरत् इति प्रशस्यतरबिविदिषया प्रभः न 

अनुपपन्नः ॥ 

प्रतिवचनवाक्याथैनिरूपणेनापि प्रष्टुः अभिप्रायः एवमे- 
वेति गम्यते । कथम् १ ‹ संन्यासकमेयोगौ निःभ्रेयसकरौ 
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तयोस्तु कमेयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम् । एतत् 

निरूप्यम्-- किम् अनेन आत्मवित्ककैकयो. संन्यासक- 

मेयोगयो. निःश्रेयसकरत्वं प्रयोजनम् उक्त्वा तयोरेव छत- 

शित् विशेषात् कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् 

उच्यते ४ आहोस्वित् अनात्मवित्ककैकयोः सन्यासकमैयो- 

गयोः तदुभयम् उच्यते £ इति । किचातः-- यदि आत्म- 

वित्कदैकयोः कर्मसन्यासकमेयोगयोः निःश्रेयसकरत्वम् , 

तयोस्तु कमैसंन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते; 
यदि वा अनात्मवित्करैकयोः संन्यासकमंयोगयोः तदुभयम् 

उच्यते इति । अत्र उच्यते- आत्मवित्कतुकयोः संन्यास- 

कभमैयोगयो. असंभवात् तयोः नि.भ्रेयसकरत्ववचनं तदी- 

याच्च कमैसंन्यासात्त् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम् इे- 

तत् उभयम् अनुपपन्नम् । यदि अनात्मविदः कर्मेसन्यासः 

त्पतिकूरुश्च कमानुष्ठानकक्षणः कमयोग. संभवेताम् , 

तदा तयोः निःशरेयसकरत्वोक्ति. कर्मयोगस्य च कमैसंन्या- 

सात् विरिष्टत्वाभिधानम् इयेतत् उभयम् उपपद्येत । आत्म- 

विदस्तु संन्यासकमैयोगयोः असंभवात् तयोः नि.भ्रयस- 

करत्वाभिधानं कर्मसंन्यासाञ्च कर्मयोगः विशिष्यते इति 

चं अनुपपन्नम् ॥ 
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, अत्र॒ आह-- किम् आत्मविदः संन्यासकमेयोगयोः 

उभयोरपि असंभवः? आहोस्ित् अन्यतरस्य असंभवः? 

यदा च अन्यतरख्य असंभवः, तदा कि कर्मसंन्यासस्य, 

उत कर्मयोगख इति , असंभवे कारणं च वक्तन्यम् इति । 

अत्र उच्यते-- आत्मविदः निवृत्तमिथ्याज्ञानत्वात् विपयैय- 

ज्ञानमूलस्य कर्मयोगस्य असंभवः स्यात् । जन्मादिसि्वैवि- 

क्रियारहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन यो वेत्ति 

तस्य आत्मविदः सम्यग्दरोनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस्य निष्कि- 

यात्मस्वरूपावस्थानलक्षणं सवैकर्मसंन्यासम् उक्त्वा तद्विपरी- 

तस्य॒ मिथ्याज्ञानमूखकठत्वाभिमानपुरःसरस्य सक्रियात्म- 
स्वरूपावस्थनरूपस्य कमयोगस्य इह गीताशाखे तत्र तल 

आत्मखरूपनिरूपणप्रदेशेषु सम्यगज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कायेनि- 

रोधात् अभावः प्रतिपाद्यते यस्मात्, तस्मात् आत्मविदः 

निदृत्तमिथ्याज्ञानस्य विपययज्ञानमूलः कर्मयोगो न संभव- 
तीति युक्तम् उक्तं स्यात् ॥ 

केषु केषु पुनः आत्मख्रूपनिरूपणप्रदेशेषु आत्मव्रिद 

कमाभावः भिपादयते इति अत्र उच्यते-- " अविनाशि तु 
तत्" इति प्रङृल ‹ य एनं वेत्ति हन्तारम्.' “ बेदाविनारिनं 

निलयम् ̀  इवयादौ तत्र तत्र आत्मविदः कर्माभावः उच्यते ॥ 
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ननु च कमैयोगोऽपि आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र 

प्रतिपाद्यते एव ; तद्यथा-- ° तस्माद्युध्यस्व भारत ` ‹ स्वधम- 

मपि चावेक्ष्य ` ‹ कमैण्येवाधिकारस्ते › इत्यादौ । अतश्च कथम् 

आस्मविद. कर्मयोगस्य असंभवः स्यादिति £ अत्र उच्यते-- 

सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कायैविरोधात् , ‹ ज्ञानयोगेन सां- 

ख्यानम् ' इयनेन सांख्यानाम् अत्मतन्त्वविद्म् अनात्म- 

वित्कठककर्मयोगनिष्ठातः निष्कियात्मस्वरूपावस्थानठक्षणा- 

याः ज्ञानयोगनिष्ठाया प्रथक्रणान् , छृतकृत्यत्वेन आत्मविदः 

प्रयोजनान्तराभावात् , ‹ तस्य कार्य न विद्यते" इति कर्त॑व्या- 

न्तराभाववचनाज्च, "न कमणामनारम्भात् ' "संन्यासस्तु महा- 

बाहो दु.खमाघ्रुमयोगतः ' इत्यादिना च आत्मज्ञानाङ्गत्वेन 

कर्मयोगस्य विधानात् , ‹ योगारूढस्य तस्यैव राम. कारणसु- 

च्यते ' इत्यनेन च उत्पन्नसम्यग्दशेनस्य कर्मयोगाभाववचनात , 

डारीरं केवरं कम कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम् ` इति च शारीर- 

स्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो निवारणात्, ‹नैव किचि- 

त्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ̀  इत्यनेन च शरीरस्थिति- 

माच्रप्रयुक्तेष्वपि दशैनश्रवणाविक्रमैसु आत्मयाथात्म्यविद्ः 

८ करौमि ' इति प्रययस्य समाहितचेतस्तया सदा अकतैन्य- 

त्वोपदेश्चात् आत्मतत्त्वविद सम्यग्दशनविरुद्धो भिथ्याज्ञान- 
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हेतुकः क्भेयोगः स्वप्रेऽपि न सभवियतुं शक्यते यस्मात् , 

तस्मात् अनात्मवित्कदैकयोरेव संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेय- 

सकरत्ववचनम् , तदीयाच्च कमेसंन्यासात् पू्वोक्तात्मवित्क- 

दकसर्वकर्मसंन्यासविलक्षणात् सलेव कर्वैत्वविज्ञाने कर्मक- 
देशविषयात् यमनियमादिसहितत्वेन च दुरुष्ठेयात् सुकर- 

त्वेन च कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम् इयेवं प्रतिवचन- 

वाक्याथेनिरूपणेनापि पूर्वोक्तः श्रष्ुरभिप्रायः निश्चीयते इति 
स्थितम् ॥ 

‹ ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते ` इलयत्र ज्ञानक्मणो. सह असं- 

भवे “यच्छय एतयोः तद्रूहि ' इयेवं परष्ठोऽद्नेन भगवान् 
सांख्यानां संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्म॑यो- 

गेन योगिनां निष्ठा प्रोक्तति निर्णयं चकार । ८ न च संन्य- 

सनादेव केवखात् सिद्धि समधिगच्छति" इति वचनात् 

ज्ञानसहितस्य सिद्धिसाधनत्वम् इष्टम्, कमेयोगस्य च, 

विधानात् । ज्ञानरहितस्य संन्यास श्रेयान् , किं वा कमै- 

योगः श्रेयान् ? ` इति एतयोः विेषवुभुस्सया-- 

अञ्जन उवाच-- 

संन्यासं कमेणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिधितम् ॥ १॥ 
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॥। 

संन्यासं परित्यागं कर्मणां श्राखीयाणाम् अनुष्ठेयविरशे- 

षाणां शंससि प्रशंससि कथयसि इत्येतन् । पुन" योगं च 

तेषामेव अनुष्ठानम् अवदयकतेग्यं शंससि ! अतः मे कतरत् 

शरेय. इति संशय -- कि कमोनुष्ठानं श्रेयः, कि वा तद्धा- 

नम् इति । प्रदास्यतरं च अनुष्ठेयम् । अतश्च यत् श्रेय 

प्ररास्यतरम् एतयोः कर्म॑संन्यासकर्मयोगयोः यदचुष्ठानात् 

श्रेयोबापिः मम स्यादिति मन्यसे, तत् एकम् अन्यतरत् सह 

एकपुरुषालुष्ठेयत्वासंभवात् मे बरूहि सुनिश्चितम् अभिप्रेतं 

तवेति ॥ 

सख्वामिप्रायम् आचक्षाणो निणेयाय श्रीभगवालुवाच-- 

श्रीभगवालुवाच- 
# © नक ॐ 

संन्यासः कमयोग निः ेयसकराबुभो । 
©. 4 0 भ + 

तयोस्तु कमेसंन्यासात्कमेयोगो विदिष्यते ॥ 

संन्यास. कर्मणां परिलयागः कर्मयोगश्च तेषामनुष्ठानं 

तौ उभौ अपि निःश्रेयसकरौ मोक्षं कुवीत ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन । 

उभौ यद्यपि निःश्रेयसकरौ, तथापि तयोस्तु निःश्रेयसहेत्वोः 

कर्मसंन्यासात् केवलात् कर्मयोगो विशिष्यते इति कमेयोगं 

स्तौति ॥ 
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कस्मान् इति आह-- 

ज्ञेयः स निवयसंन्यासी यो न देष्टि न काङ्कति । 
निद्धन्दो दि महाबाहो सुखं बन्धात्पसुच्यते ॥ 

ज्ञेयः ज्ञातव्यः स कर्मयोगी नियसंन्यासी इति यो न 

द्ेषटि किचित् न काति दुःखसुखे तत्साधने च । एवंविधो 
य, कमणि वतैमानोऽपि स निलयसंम्यासी इति ज्ञातव्यः 

इत्यथैः । निदधन दन्द्रवजितः हि यस्मात् महाबाहो सुखं 

बन्धात् अनायासेन प्रसुच्यते ॥ 

संन्यासकर्मयोगयोः भिन्नपुरषानुष्ठेययोः विरुद्धयोः फठे- 

ऽपि बिरोघो युक्त, न तु उभयोः निःश्रेयसकरत्वमेव इति 

पराप्ते इदम् उच्यते- 

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 

एकमप्याखितः सम्ययुमयोर्विन्दते फलम् ॥४॥ 

सांख्ययोगौ प्रथक् चिरुद्धमिन्नफटौ बाटाः प्रवदन्ति न 
पण्डिताः । पण्डितास्तु ज्ञानिन एकं फटम् अविरुद्धम् इच्छ- 

न्ति । कथम् ? एकमपि सांख्ययोगयोः सम्यक् आस्थित. 
सम्यगलुष्ठितवान् इयर्थः, उभयोः विन्दते फलम् 1 उभयोः 

तदेव हि निःश्रेयसं फलम्, अतः न फले विरोधः अस्ति ॥ 
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नु संन्यासकमेयोगराब्देन प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः 

फलैकत्वं कथम् इह अग्रकरतं जवीति ? नैष दोष.-- यद्यपि 

अञ्जैनेन संन्यासं कमैयोगं च केवरम् अभिप्रेत्य प्रञ्नः कृतः, 

भगवांस्तु तद्परित्यागेनैव स्वाभिप्रेतं च विक्ोषं संयोज्य 

शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददौ ‹ सांख्ययोगौ ` इति । 

तौ एव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसमवुद्धित्वादिसंयुक्तौ 
सांख्ययोगशाब्दवाच्यौ इति भगवतो मतम् 1 अतः न अप्र 

कृतप्रक्रियेति ॥ 

एकस्यापि सम्यगनुष्ठानान् कथम् उभयोः फर विन्दते 

इति उच्यते- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तव्योरोरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स परयति ॥ 

यत् सांख्यैः ज्ञाननिष्ठ. संन्यासिभिः प्राप्यते स्थानं 
मोक्षाख्यम् , तत् योगैरपि ज्ञानम्राप्तयुपायत्वेन इंशरे सम्य 

कर्माणि आत्मनः फम् अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते 

योगा. योगिनः तैरपि परमार्थज्ञानसंन्यासम्रापचिद्वारेण गम्यते 

इत्यभिप्रायः । अतः एकं सांख्यं च योगं च यः पयति 

फठैकत्वात् स प्यति सम्यक् पदयतीदयथेः ॥ 
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एवे तर्हिं योगात् संन्यास एव विशिष्यते, कथं तहि 

इदमुक्तम् ‹ तयोस्तु कमेसंन्याखात् कर्मयोगो विरिष्यते 

इति? श्रृणु तत्र कारणम्-- सया पृष्ठं केवरं कमसंन्यासं 

कर्मयोगं च अभिप्रेय तयो अन्यतर. क. श्रेयान् इति । 

तदनुरूपं प्रतिवचनं मया उक्तं कमेसन्याखात् कर्मयोग 

विशिष्यते इति ज्ञानम् अनपेक्ष्य । ज्ञानापेक्षस्तु संन्यास 

सांख्यमिति मया अभिप्रेतः । परमाथेयोगश्च स एव । 

यस्तु कर्मयोगः वैदिकः स च ताद््यौत् योगः संन्यास 

इति च उपचर्यते । कथं तादर्थ्यम् इति उच्यते-- 

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो खुमिन्रैह्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 

संन्यासस्तु पारमार्थिकः हे महाबाहो दुःखम् आष 

्राप्ुम् अयोगत योगेन चिना । योगयुक्तः वैदिकेन क्म- 
योगेन इंश्वरसमर्पितरूपेण फठनिरपेक्षेण युक्तः, मुनिः 

मननात् ईश्वरस्वरूपस्य सुनि., ब्रह्य-- परमात्मज्ञाननिष्टा- 

छक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यासः ब्रह्म उच्यते, ‹ न्यास इति 

ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः' इति श्रुतेः-- ब्रह्म परमार्थसंन्यासं 

परमाथज्ञाननिष्ठारुक्षणं नचिरेण धिप्रमेव अधिगच्छति 

भ्राभ्रोति । अतः मया उक्तम् “ कमेयोगो विरिष्यतेः इति ॥ 
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यदा पुनः अयं सम्यग्ज्ञानप्राप््युपायत्वेन-- 

योगयुक्तो विद्युडात्मा 
विजितात्मा जितेद्ियः। 

सयैभूतात्मभरूतात्मा 
कुवन्नपि न रिष्यते ॥ ७॥ 

योगेन युक्तः योगयुक्तः, बि्ुद्धात्मा विञ्युद्धसत्त्वः , 

विजितात्मा विजितदेह.; जितेन्द्रियश्च, सवैभूतात्मभूतात्मा 
सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तम्बपयेन्तानां भूतानाम् आत्मभूतः आत्मा 

्रलयक्चेतनो यस्य सः सवैभूतात्मभूतात्मा सम्यग्दर्ञौत्यथः, 

स तत्रैवं वतैमानः टोकसं्रहाय कर्म छु्वं्नपि न छिप्यते 

न कमेभिः बध्यते इलयथेः ॥ 

न च असौ परमार्थतः करोतीयतः-- 

नैव किंचित्करोमीति 
युक्तो भन्येत तत्त्ववित् । 

पटयञ्श्ुण्वन्स्ण्रास्षिघ्- 

ज्नदनन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन् ॥ ८ ॥ 

प्रलपन् विख्जन्ग्रहस्ुन्मिषन्निमिषन्नपि । 

इन्द्रियाणीन्धियार्थेषु बतेन्त इति धारयन् ॥९॥ 
8 8 11 
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न 

नैव किचित् करोमीति युक्तः समाहितः सन् मन्येत 

चिन्तयेत् , नन्त्ववित् आत्मनो याथात्म्यं तन्वं वेत्तीति त- 

तत्ववित् परमार्थदर्शाय्थः ॥ 

कदा कथं वा तत्वमवधारयन् मन्येत इति, उच्यते-- 

पदयन्निति । मन्येत इति पूर्वेण संबन्धः । यस्य एवं तत्त्व- 

विद्: स्वैकाय॑करणचेष्टासु कर्मसु अकर्मैव, पयतः सम्यग्द्- 

दिनः तस्य स्वैकमेसंन्यासे एव अधिकारः, कर्मणः अभाव- 
दशनात् । न हि सगतृष्णिकायाम् उद्कलुद्धया पानाय भ्रवृ- 

त्तः उद्काभावज्ञानेऽपि तत्रैव पानप्रयोजनाय प्रतते ॥ 

यस्तु पुनः अतत्त्ववित् प्रवृत्तश्च कसयोगे-- 

जद्यण्याधाय कमोणि सङ त्यक्तवा करोति यः। 
लिप्यते न स चापेन पद्यपच्नमिवाम्मसा॥ १०॥ 

ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य ‹ तदर्थं कम करोमि 

इति थय इव स्वाम्यर्थं सवौणि कर्माणि मोक्षेऽपि फठे सङ्ग 

लयक्त्वा करोति यः: सर्वकर्माणि, छिप्यते न स पापेन न सं- 

बध्यते पद्यपन्नरमिव अम्भसा उद्केन । केवरं सत्त्वशुद्धिमा- 

तरमेव फठं तस्य कमणः स्यात् ॥ 
यस्मात्-- 
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कायेन मनसा वुदथा केवरेरिन्दियेरपि । 
योगिनः कमे कुबैन्ति सङ्क त्यक्त्वात्मद्युडये ॥ 

कायेन देहेन मनसा बुद्धा च केवकैः ममत्ववर्जितैः 
‹ ई्रायैव कमै करोमि, न मम फलाय ` इति ममत्वबुद्धिद्यू- 

न्यैः इन्द्रियैरपि-- केवरुगब्दः कायादिभिरपि प्रयेकं संब- 
ध्यते--सर्वैव्यापारेषु ममतावर्जनाय । योगिनः कर्मिणः कर्म 

कुवन्ति सङ्खं यक्त्वा फरविषयम् आत्मछयुद्धये सच््वञयुदधये 

इत्यथैः । तस्मात् तत्रैव तव अधिकारः इति कुरु कर्यौव ॥ 

यस्माचच-- 

युक्तः कभेफलं त्यक्त्वा 
रान्तिमाभोति नेशिकीम् । 

अयुक्तः कामकारेण 
कले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 

युक्तः (ईश्वराय कमौणि करोमि न मम फटाय › इयेवं 

समाहितः सन् कर्मफलं यक्स्वा परिखयज्य शान्ति मोक्षा- 

ख्याम् आप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां भवां सन्त्वुद्धिज्ञानप्राधि- 
सवैकर्मसंन्यासज्ञाननिष्ठाकरमेणेति वाक्यशेषः । यस्तु पुनः 
अयुक्तः असमाहितः कामकारेण करणं कारः कामस्य 
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कारः कामकारः तेन कामकारेण, कामपरेरिततयेल्यथैः, ‹ मम 
फलाय इदं करोमि कर्म ' इयेवं फठे सक्तः निबध्यते । 
अतः त्वं युक्तो भव इयथः ॥ 

यस्तु परमार्थदर्शी स.- 

सवेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते खुं वनी । 
नवदारे पुरे देही नैव कुवेन्न कारयन् ॥ १३ ॥ 
` सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य नियं 

नैमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च तानि सर्वाणि कमणि मनसा 
विवेकलुद्धथा, कमौदौ अकमैसंदशेनेन संसज्येत्य्थः, आस्ते 
तिष्ठति सुखम् । त्यक्तवाड्यनःकायचेष्टः निरायासः प्रसन्न- 
चित्तः आत्मनः अन्यत्र निवृत्तसर्वबाह्यप्रयोजन, इति 
“ सुखम् आस्ते ' इत्युच्यते । वशी जितेन्द्रिय इत्यर्थः । क 
कथम् आस्ते इति, आह-- नवद्वारे पुरे । सप्र शीर्षण्यानि 
आत्मन उपङन्धिद्वाराणि, अवाक् दवे मूत्रपुरीषविसगोरथे, तै. 
दरिः नवद्वारं पुरम् उच्यते शरीरम् , पुरमिव पुरम्, आत्मैक- 
स्वाभिकम् , तदर्थप्रयोजनेश्च इन्द्रियमनोवुद्धिविषयैः अनेक- 
फङनिज्ञानस्य उत्पाद्कैः पौरैरिव अधिष्ठितम् । तस्मिन् 
नवद्वारे पुरे देही सर्वै कम संन्यस्य आस्ते, किं विरोषणेन 
सर्वो हि देही संन्यासी असंन्यासी वा देहे एव आस्ते, 
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तच्च अनथकं विशेषणमिति । उच्यते-- यस्तु अज्ञः देदी 

देहेन्द्रियसंघातमाबरात्मदर्शी स सर्वोऽपि ‹ गेहे भूमौ आसने 

वा आसे ` इति मन्यते । न हि देहमात्रात्मदद्िनः गेहे इव 

देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । देहादिसंधातव्यतिरिक्ता- 

त्मदर्शिनस्तु ‹ देहं आसे ` इति भ्रयः उपपद्यते । परकर्मणां 

च परस्मिन् आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितानां विद्यया 

विवेकज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते । उत्पन्नविवेकनज्ञानख 

सवैकमसंन्यासिनोऽपि गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आस- 

नम् प्रारब्धफलकर्मसंसकारशेषानुवृत््या देह एव विरोषविज्ञा- 

नोत्पत्तेः । देहे एव आस्ते इति अस्त्येव विरेषणफरम् , 

विद्रदविद्टलसत्ययभेदपेश्षत्वात् ॥ 

यद्यपि कायैकरणकमौणि अविद्या आत्मनि अध्यारो- 

पितानि ‹ संन्यस्यास्ते ' इत्युक्तम् , तथापि आटमसमवायि तु 

करत्वं कारयितृत्वं च स्यात् इति आशङ्क्य आह-- नैव 
कवैन् स्वयम्, न च कार्यकरणानि कारयन् क्रियासु प्रव- 

तैयन् । कि यत् तत् कठत्वं कारयिरृत्वं च देहिनः खात्म- 

समवायि सत् संन्यासात् न संभवति, यथा गच्छतो गतिः 

गमनव्यापारपरिलयागे न स्यात् तद्वत्? कि वा स्वत एव 

आत्मनः न असि इति £ अत्र उच्यते-- न अस्ति आत्मनः 
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स्वत. कैतवं कारयितृत्वं च । उक्तं हि “अविकार्योऽय- 

मुच्यते : शरीरस्थोऽपि न करोति न छ्िप्यतेः इति । 

° ध्यायतीव छेङायत्तीव ' इति श्रुते ॥ 

किच-- 

न कत्वं न कमीणि लोकस्य खजति पश्चुः। 

न क्मैफलसंयोगं खभावस्तु भरवतैते ॥ १४॥ 

न कवतवं खतः कुरु इति नापि कर्माणि रथघटप्रासादा- 

दीनि इष्सिततमानि खोकख सृजति उत्पादयति प्रमु: आ- 
त्मा । नापि रथादि छृतवतः तत्फठेन संयोगं न कर्मफल- 

संयोगम् । यदि किंचिदपि सवतः न करोति न कारयति च 

देही, कः तर्द कुवन् कार्यश्च प्रवतेते इति, उच्यते-- ख- 

भावस्तु स्वो भावः खभावः अविद्यारक्षणा प्रकृतिः माया 

प्रवते ° दैवी हि ' इयादिना वक्ष्यमाणा ॥ 

परमाथतस्तु-- 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकरतं विभुः । 

अज्ञानेनाच्रतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 

न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्यापि कस्यचित् पापम् । 

न चैव आदत्ते सुकृतं भक्तेः प्युक्तं विभुः। किमर्थं तदि भक्तैः 
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पूजादिटक्षणं यागदानहोमादिकं च सुकृतं प्रयुज्यते इत्याह-- 

अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानम्, तेन मुद्यन्ति 

: करोमि कारयामि भोश््ये भोजयामि ' इत्येवं मोहं गच्छन्ति 

अविवेकिनः संसारिणो जन्तवः ॥ 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः 

तेषामादित्यवञ्ज्ञानं पकादायति तत्परम् ॥१६॥ 

ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृताः मुह्यन्ति जन्तवः तत् 

अज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन आत्मविषयेण नाहितम् 
आत्मनः भवति, तेषां जन्तूनाम् आदित्यवत् यथा आदित्यः 

समस्तं रूपजातम् अवभासयति तद्त् ज्ञानं ज्ञेय वस्तु स्वै 

प्रकारायति तत् परं परमार्थतत्त्वम् ॥ 

यत् परं ज्ञानं प्रकाहितम्-- 

तदहुदडयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः । 

गच्छन्त्यपुनराच्रससि ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 
तस्मिन् ब्रह्मणि गता बुद्धिः येषां ते तददय, तदा- 

त्मानः तदेव परं ब्रह्म आत्मा येषां ते तदात्मानः, तज्निष्ठाः 

निष्ठा अभिनिवेश्य तात्प सर्वाणि कमाणि संन्यस्य तस्मिन् 

ब्रह्मण्येव अवस्थानं येषां ते तकिष्ठाः, तत्सरायणाश्च तदेव 
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परम् अयनं परा गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केव- 

खात्मरतय इयथः । येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते 

गच्छन्ति एवंविधाः अपुनरादृत्तिम् अपुनर्देहसंबन्धं ज्ञाननिधू- 

तकस्मषाः यथोक्तेन ज्ञानेन निधूतः नाक्ितः करमषः पापादि- 

संसारकारणदोषः येषा ते ज्ञाननिधूतकस्मषाः यतयः इलयथैः ॥ 

येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते पण्डिताः कथं 

त्त्वं परयन्ति इत्युच्यते-- 

विदयाविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिीनः॥ 

विद्याविनयसंपन्ने विद्या च विनयश्च विद्याविनयो, विनयः 
उपरामः, ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नः विद्याविनयसंपन्नः 

विद्धान् विनीतश्च यो बाह्मणः तस्मिन् ब्राह्मणे गवि हस्तिनि 

ञयुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिन" । विधाविनयसं- 
पन्ने उत्तमसंरकारवति ब्राह्मणे सास्त्विके, मध्यमायां च 

राजस्यां गवि, संस्कारहीनायाम् अलयन्तमेव केवर्तामसे 

हस्यादौ च, सत्त्वादिगुणैः तज्ञेश्च संस्कारैः तथा राजसैः 

तथा तामसैश्च संस्कारैः अलन्तमेव अस्पष्टं समम् एकम् 
अविक्रियं तत् ब्रह दरष्टुं शीलं येषां ते पण्डिताः समदक्िनः ॥ 
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ननु अभोज्यान्नाः ते दोषवन्तः, ‹ समासमाभ्यां विषम- 

समे पूजातः ` इति स्मृतेः । न ते दोषवन्तः । कथम् ए -- 

इहैव तैर्जितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्रह्यणि ते स्थिताः ॥ 

इह एवे जीवद्धिरेव तैः समदरसिभिः पण्डितै. जितः व- 

शीकृतः सगः जन्मः येषां साम्ये सवभूतेषु नह्मणि समभावे 

स्थितं निख्वरीभूतं मनः अन्त.करणम् । निर्दोषं यद्यपि 

दोषवत्सु धपाकादिषु मूढे: तदोषै. दोषवत् इव विभाव्यते, 

तथापि तदोः अस्प्षटम् इति निर्दोषं दोषवर्जितं हि यस्मात् ; 

नापि स्वगुणभेदमिन्नम्, निगंणत्वात् चैतन्यस्य । वक्ष्यति 
च भगवान् इच्छादीनां कषेत्रधमैत्वम् ; ‹ अनादित्वान्निगण- 
त्वात् ̀  इति च । नापि अन्या विद्ोषाः आत्मनो भेदकाः 

सन्ति, प्रतिशरीरं तेषां सत्वे प्रमाणासुपपत्तेः । अतः समं 

जह्य एके च । तस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिताः । तस्मात् न 

दोषगन्धमात्रमपि तान् स्परशति, देहादिसंधातात्मदश्नाभि- 
मानाभावात् तेषाम् । देहादिसघातात्मदशेनाभिमानवद्धिषयं 

तु तत् सूत्रम् ' समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः इति, पू- 

जाविषयत्वेन विशेषणात् । दश्यते हि ब्रह्मवित् षडङ्गवित् 

चतुवेदेवित् इति पूजादानादौ गुणविशेषसंबन्धः कारणम् । 
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ब्रह्म तु सर्वेगुणदोषसबन्धवर्थितमियतः ' ब्रह्मणि ते सिता! 

इति युक्तम् । कमेविषयं च “ समासमाभ्याम् ` इलयादि । इद 

तु सवैक्मैसन्यासविषयं प्रस्तुतम् , ‹ स्वकर्माणि मनसा" 

इत्यारभ्य आध्यायपरिसमपेः ॥ 

यस्मात् निर्दौषं समं ब्रह्म आत्मा, तस्मात्- 

न प्रहृष्येत्प्ियं प्राप्य नोदिजेत्पाप्य चाबियम् । 

स्थिरबुदिरसंमूढो बह्मविद्रह्यणि स्थितः ॥ २०॥ 

न प्रहृष्येत् म्रहर्ष न कुर्यात् प्रियम् इष्ट प्राप्य कुन्ध्वा । 

न उद्धिजेत् प्राप्य च अप्रियम् अनिष्टं छुन्ध्वा । देहमात्रात्म- 

दरिनां हि भ्रियाभ्रियप्राप्री हषीविषादौ कुवौते, न केबलात्म- 

दिनः, तस्य प्रियाप्ियभ्ाप््यसंभवात् । किंच-- सवभूतेषु 

एकः सम. निर्दोषः आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बु- 

द्धिः यस्य सः सिरवुद्धिः असंमूढ. संमोहवर्जितश्च स्यात् 
यथोक्तन्रह्यवित् ब्रह्मणि स्थितः, अकर्मकृत् सर्वकमैसंन्यासी 

इत्यथैः 

किच, ब्रह्मणि स्थित-- 

बाह्यसपर्चैष्वसक्तात्मा 
विन्दलयात्मनि यत्सुखम् । 



पञ्चमोऽध्याय । १७६१ 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 
सुखमक्षयमरदलुते ॥ २१ ॥ 

बाह्यस्पशेषु बाह्याश्च ते स्परांश्च बाह्यस्पश्चाः स्प्रर्यन्ते 

इति स्पर्शः शब्दादयो विषयाः तेषु ॒बाह्यस्प्षु, असक्तः 

आस्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम् असक्तात्मा विषयेषु 

प्रीतिवजितः सन् विन्दति मते आत्मनि यत् सुखं तत् 
विन्दति इत्येतत् । स ब्रह्मयोगयुक्तास्मा ब्रह्मणि योगः 
समाधिः ब्रह्मयोग: तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः तस्मिन् 
व्याप्तः आत्मा अन्तःकरणं यस्य॒ स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, 
सुखम् अक्षयम् अरलुते व्याप्नोति । तस्मात् बाह्यविषयप्रीतेः 

क्षणिकायाः इन्द्रियाणि निवतैयेत् आत्मनि अश्षयञुखार्था 

इयथः ॥ 

इतश्च निवतंयेत्-- 

ये हि संस्पदीजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 

ये हि यस्मात् संस्पशंजाः विषयेन्दरियसंस्परशेभ्यो जाता 

भोगा भुक्तयः दुःखयोनय एव ते, अविद्याकृतत्वात् । दरयन्त 

हि आध्यास्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तान्येव । यथा इहरोके 
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तथा पररोकेऽपि इति गम्यते एवचाब्दात् । न संसारे 

सुखस्य गन्धमात्रमपि अस्ति इति बुद्धा विषयमृगदृष्णिकाया 

इन्द्रियाणि निवतैयेत् । न केवरं दुःखयोनय एव, आ्यन्त- 

चन्तश्च, आदिः विषयेन्द्रियसंयोगो भोगानाम् अन्तश्च तदधि- 

योग॒ एव ; अतः आद्यन्तवन्तः अनिलाः, मध्यक्षणभावि- 

त्वान् इयर्थः । कौन्तेय, न तेषु भोगेषु रमते बुधः विवेकी 
अवगतपरमार्थतन्त्वः , अलन्तमूढानामेव हि विषयेषु रतिः 

दृश्यते, यथा पशुप्रभ्रतीनाम् ॥ 

अयं च श्रेयोमारगप्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः सवीनथप्राप्नि- 

हेतुः दुर्भिवारश्च इति तत्परिहारे यल्लाधिक्यं कत॑व्यम् 
इ्याह भगवान्-- 

शाक्तोतीहेव यः सोढुं पाक्छरीरविमोक्षणात् । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 

शक्रोति उत्सहते इहैव जीवन्नेव यः सोदुं प्रसहितुं प्राक् 
पूर्व शरीरविमोक्षणात् आ मरणात् इयथः । मरणसीमाकरणं 

जीवतोऽवदयंभावि हि का्मक्रोधोद्धबो वेगः, अनन्तनिमित्त- 

चान्" हि सः इति यावत् मरणं तावत् न विखम्भणीय 

इयथः । कामः इन्द्रियगोचरमराप्त इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मये- 
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माणे वा अनुभूते सुखहेतौ या ग्धिः ष्णा स कामः, कोधञ्च 
आसनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मये- 

माणेषु वा यो द्वेषः सः क्रोधः, तौ कामक्रोधौ उद्धवो यस्य 
वेगस्य सः कामक्रोधोद्धवः वेगः । रोमाच्नप्रहृष्टनेत्रवदनादि- 

कलिङ्गः अन्त.करणप्रक्षोभरूप कामोद्धवो वेगः, गात्रप्रकम्प- 

्रस्वेदसंदषटोष्ठपुटरक्तनेत्रादिलिङ्गः कोधोद्धवो वेगः, तं काम- 

क्रोधोद्धवे वेगं यः उत्सहते प्रसहते सोदुं प्रसहितुम् , सः 

युक्तः योगी सुखी च इह रोके नरः ॥ 

कर्थभूतच्च ब्रह्मणि स्थितः बह्म प्राप्नोति इति आह 

मगवान्-- 

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः । 

स योगी ब्रह्यनिवौणं जह्यभूतोऽधिगच्छति ॥ 
यः अन्तःसुखः अन्तः आत्मनि सुखं यस्य सः अन्तः- 

सुखः, तथा अन्तरेव आत्मनि आरामः आरमणं क्रीडा यस्य 
सः अन्तरारामः, तथा एव अन्तः एव आत्मन्येव ज्योतिः 

प्रकाशो यस्य सः अन्तर्ज्योतिरेव, यः हदशः सः योगी 
बरह्मनिवौणं ब्रह्मणि निवरैति मोक्षम् इह जीवन्नेव ब्रह्मभूतः 
सन् अधिगच्छति प्राप्रोति ॥ ८ 

किंच-- 
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लभन्ते ब्रह्मनिवीणग्धषयः क्षीणकल्मषाः । 
चिन्नदरैधा यतात्मानः सवैभूतदिते रताः ॥ २५॥ 

छभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षम् षय" सम्यग्दर्दीनः संन्या- 

सिनः क्षीणकल्मषाः क्षीणपापाः निर्दोषाः छिन्दधैधाः छिन्न- 
संशयाः यतात्मानः संयतेन्द्रिया. सबैभूतहिते रताः सर्वेषां 

भूतानां हिते आनुद्कलये रताः अदिसका इत्यथे. ॥ 

किंच-- 

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । 
अभितो बह्मनिवौणं वतेते विदितात्मनाम् ॥ 

कामक्रोधवियुक्तानां कामश्च कोधश्च कामक्रोधौ ताभ्यां 
वियुक्तानां यतीनां संन्यासिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम् 

अभितः उभयतः जीवतां मृतानां च ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षो वतैते 
विदितात्मनां विदितः ज्ञातः आत्मा येषां ते बिदितात्मानः 

तेषां विदितात्मनां सम्यग्द्िनामिल्थैः ॥ 

सम्यग्द्दौननिष्ठानां संन्यासिनां सद्यः युक्तिः उक्ता | 
कर्मयोगश्च डेश्वरापितसवेभावेन इश्वरे ब्रह्मणि आधाय 

क्रियमाणः सत्त्वशुद्धिज्ञानम्राप्निस्वकमेसंन्यासक्रमेण मोक्षाय 

इति भगवान् पदे पदे अन्रवीत् , वक्ष्यति च । अथ इदानीं 
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ध्यानयोगं सम्यग्द्शंनस्य अन्तरङ्ग विस्तरेण वक््यामि इति 

तस्य सूत्रस्थानीयान् शोकान् उपदिराति स्म-- 

स्परौन्करत्वा बदिबोद्यां क्चुञ्रैवान्तरे चुवोः। 
प्राणापानौ समौ करत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ 

यतेन्द्रियमनोवुदिसुनि्मोक्षिपरायणः । 
विगनेच्छामयकोधो थः सदा सुक्त एव सः ॥ 

स्पदान् शब्दादीन् कृत्वा बहिः बाह्यान्-- श्रोादिद्ारेण 

अन्तः बुद्धौ प्रवेरिता राब्दादयः विषयाः तान् अचिन्तयत 

शब्दादयो बाह्या बहिरेव कृता. भवन्ति- तान् एवं बहिः 

छ्ृत्वा चश्चुश्चैव अन्तरे भ्रुवोः ! करत्वा इति अनुषज्यते । 
तथः प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कृत्वा, यतेन्द्रिय- 

मनोबुद्धिः यतानि संयतानि इन्द्रियाणि मन. बुद्धिश्च यस्य सः 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि , मननात् सनिः संन्यासी, मोक्षपरायणः 

एवं देहसंस्थानात् सोक्षपरायण" मोक्ष एव परम् अयन परा 

गतिः यस्य सः अयं मोक्षपरायणो मुनिः भवेत् । विगतेच्छा- 

भयक्रोधः इच्छा च भयं च कोधश्च इच्छाभयक्रोधाः ते 

विगताः यस्मात् स विगतेच्छाभयक्रोध › यः एवे वतेते सदा 

संन्यासी, युक्त एव सः न तस्य मोक्षायान्यः कतेव्योऽस्ति ॥ 
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एवं समाहितचित्तेन किं चिज्ञेयम् इति, उच्यते-- 

भोक्तारं यज्ञतपसां सवैलोकमहेश्वरम् । 

खुष्टदं स्वैभूतानां ज्ञात्वा मां रान्तिर्च्छति ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहक्षयां संहिताया वैयासिक्यां 

भीष्मपवणि श्रीमद्धगवद्भीतासूपनिषत्षु ब्रह्मविद्याया 

योगश्ाखे श्रीकृष्णाजंनसंवादे सेन्यासयोगो नाम 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

भोक्तारं यज्ञतपसां यज्ञानां तपसां च कवरूपेण देव- 

तारूपेण च, सवैरोकमहेश्रं सर्वेषां खोकानां महान्तम् 

ईशरं सुदं सवभूतानां सर्वप्राणिनां प्रस्युपकारनिरपेक्षतया 

उपकारिणं सवभूतानां हृदयेशयं सर्वकमेफठाण्यक्षं सरवप्र- 

लययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञात्वा रान्ति सर्वसंसारोपरतिम् 

ऋच्छति प्राप्नोति ॥ 

इति श्रीमत्यरमहसपरित्राजकाचार्यस्य भ्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद- 

िष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्धीतामष्ये 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

क 



श्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितम् 

श्रीमद्धगवद्रीतामाष्यम् 

षष्ठोऽध्यायः 

| ~~ | 

+ ए 1. 
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< & 

ट तीतानन्तराध्यायान्ते भ्यानयो- 
¢ गस्य सम्यग्दनं प्रति अन्तरङ्गस्य 

सूत्रभूताः शोकाः ` स्पश्चौन् कृत्वा 
बहिः ` इवयादयः उपदिष्टाः ! तेषां 

वृत्तिस्थानीयः अयं षघोऽध्यायः आ- 

रभ्यते । तत्र ध्यानयोगस्य बहिरङ्क 

कर्म॑ इति, यावत् ध्यानयोगारोहणसमथः तावत् गृहस्थेन 

अधिकृतेन कर्तव्यं कर्मे इत्यतः तत् स्तौति-- अनाश्रित 

इति ॥ 
नयु किमर्थं ध्यानयोगारोहणसीमाकरणम् , यावता अनु- 

छेयमेव विहितं कर्म यावल्नीवम् । न, ‹ आररक्षोयनेर्योगं 

क्म कारणमुच्यते" इति विशेषणात्, आरूढस्य च शामेनैव 

संबन्धकरणात् । आरुरुक्षोः आरूढस्य च रामः कम॑च 

उभयं कतंव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत्स्यात्, तदा " आरुरुक्षोः 
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" आरूढस्य च ` इति शमकर्मविषयमेदेन विशोषणं विभाग- 

करणं च अनर्थकं स्यात् ॥ 

तत्र आश्रमिणां कथित् योगमासरष्चुः मवति, आरूढश्च 

कश्चित्, अन्ये न आररक्षवः न च आरूढाः, तानपेक्ष्य 

‹आरुरुक्षोः ` ° आरूढस्य च ` इति विशेषणं विभागकरणं च 

उपपद्यत एवेति चेत्, न , ‹ तस्यैव ' इति वचनात् , पुन 

योगग्रहणाञ्च “योगारूढस्य ' इति, य आसीत् पूर्वं योग- 
मारुरुष्चुः, तस्यैव आरूढस्य शाम एव कर्तव्य. कारण योग- 
फर प्रति उच्यते इति । अतो न यावज्जीवं कैव्यत्वप्राप्चिः 

कस्यचिदपि कमणः । योगविभरष्टवचनाश्च-- गृहस्थस्य चेत् 
कर्मिणो योगो विहितः षष्ठे अध्याये, सः योगविश्रष्टोऽपि 

क्मगति कममफलं प्राप्रोति इति तस्य नाराश्ङ्का अनुपपन्ना 
स्यात् 1 अवश्यं हि कृतं कमे काम्यं निलयं वा-- मोक्षस्य 

नियत्वात् अनारभ्यत्वे-- स्वं फं आरभत एव । निलयस्य 

च कर्मणः वेवप्रमाणावनुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम् इति 

अवोचाम, अन्यथा वेदस्य आनथक्यग्रसङ्गात् इति । न च 

कमीणि सति उभयविश्रष्टवचनम् , अर्थवत् कर्मणो विभ्ंद्ाका- 

रणानुपपत्तेः ॥ 

कर्म॑कृतम् ईश्वरे संन्यख इद्यतः कतुः कम॑ फलं 
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नारभत इति चेन्; न, इश्वरे संन्यासस्य अधिकतरफर्दे- 

तुत्वोपपत्तेः ॥ 

मोक्षायैव इति चेन्, खकर्मणां कृतानां ईशर संन्यासो 
मोक्षायैव, न फलान्तराय योगसदितः, योगाच्च विभ्रष्टः ; 

इयतः तं प्रति नाशाशङ्का युक्तैव इति चेत्, न; ‹ एकाकी 

यतचित्तात्मा निरारीरपरिग्रह. ` ' ब्रह्मचारित्रते स्थितः 

इति कमैसंन्यासविधानान् । न च अत्र ध्यानकाठे खीस- 

हायत्वाशङ्का, येन एकाकित्वं विधीयते । न च गृहस्थस्य 

° निराश्चीरपरिप्रहः ` इल्यादिवचनम् अनुक्रम् । उभयवि- 

श्रष्टप्रञ्ाजुपपत्तेश्च ॥ 

अनाश्रित इलयनेन कर्मिण एव संन्यासित्वं योगित्वं च 

उक्तम्, प्रतिषिद्धं च निरभ्नैः अक्रियस्य च संन्यासित्वं 

योगित्वं चेति चेत्, न, ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गम्य सतः 

कमेण फटाकाह्वासंन्यासस्तुतिपरत्वात् । न केवलं निरभिः 
अक्रियः एव संन्यासी योगी च । कि तर्हि? कम्यैपि, 

कमैफलासङ्गं संन्यस्य कर्मयोगम् अतिष्ठन् सत्त्वडुद्धधर्थम् , 

«स संन्यासी च योगी च भवति ' इति स्तूयते । न च एकेन 
वाक्येन कमफलासङ्गसंन्यासस्तुतिः चतुथौश्रमप्रतिषेधश्च उप- 
पद्यते । न च प्रसिद्धं निरसने अक्रियस्य परमाथेसंन्यासिनः 
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श्रतिस्मरतिपुराणेतिहासयोगश्चाखेषु विदितं संन्यासित्वं योगि- 

त्वं च प्रतिषेधति भगवान् । सखवचनविरोधाच्च-  स्व- 

कर्माणि मनसा संन्यस्य. ..नैव इुर्वन्न कारयन् आस्ते ' 

मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः 
° विहाय कामान्यः स्वन् पुमांश्चरति निःस्परहः' ‹ स्वारम्भप- 

रियागी ` इति च तत्र तत्र भगवता वचनानि दरदितानि, 

तैः विरुभ्येत चतु्थांश्रमप्रतिषेधः । तस्मात् मुनेः योगम् 
आरुरुक्षोः प्रतिपन्नगाहंस्थ्यस्य अन्निहोत्रादिकमं फटनिरपे- 
क्षम् अवु्ठीयमान ध्यानयोगारोहणसाधनत्वं सत्त्वशयुद्धिद्धारेण 

परतिपद्यते इति ‹स संन्यासी च योगी च ` इति स्तूयते ॥ 

श्रीमगवाचुवाच-- 

अनाभितः कभेफलं काय कम करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥ 

अनाश्रित न आश्रितः अनाश्रित. । किम् कर्मफ 

कमेणां फलं कमफल यत् तदनाभितः, क्मफल्वृष्णारहित 

इत्यथैः । यो हि कर्म॑फटे ठृष्णावान् सः कर्मफर्माभितो 

भवति; अय तु तद्धिपरीतः, अतः अनाश्रितः कर्मफलम् । 

एवंभूतः सन् कार्यं कतव्यं निलयं काम्यविपरीतम अभिहो- 
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त्रादिकं कम करोति निवैतेयति यः कश्चित् ईंटृशः कर्मी 

स कम्यन्तरेभ्यो विदिष्यते इट्येवमथमाह-- ‹ स सन्यासी 

च योगी च: इति । संन्यासः परित्यागः स यस्यासि स 

संन्यासी च, योगी च योगः चित्तसमाधानं स॒ यस्यास्ति 

स योगी च इति एवेगुणसंपन्नः अयं मन्तव्यः, न केवरं 

निरभिः अक्रिय एव संन्यासी योगी च इति मन्तव्यः । 

निगैताः अग्नयः कर्माङ्गभूताः यस्मात् स निरभ्निः, अक्रि- 

यश्च अनभ्रिसाधना अपि अविद्यमानाः क्रियाः तपोदाना- 

दिकाः यख असौ अश्ियः ॥ 

नलु च निर्न: अक्रियस्थैव श्रतिस्पतियोगश्चाखेषु संन्या- 

सित्वं योगित्वं च प्रसिद्धम् । कथम् इह साम्ने: सक्रियस्य 

च संन्यासित्वं योगित्वं च अग्रसिद्धमुच्यते इति । नैष 

दोषः, कयाचित् गुणव्रच्या उभयस्य संपिपाद्यिषितत्वात् । 

तत् कथम् 2 क्मफलसंकल्पसंन्यासात् संन्यासित्वम् , योगा- 

गतेन च कमौनुष्ठानात् क्मणकसंकल्पस्य च वचित्तविक्षे - 

पहेतोः परिव्यागात्त् योगित्व च इति गोणञुभयम् , न पुनः 

मुख्यं संन्यासित्वं योगित्वं च अभिप्रेतमिलेतमर्थं॑दकेयि- 

तु साह- 
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य॑ संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न दयसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कथचन ॥२॥ 

यं सर्वैकमैतत्फकपरिवयागलक्षणं परमाथेसंन्यास सन्या- 

खम् इति प्राहुः श्रुतिस्खरतिविदः › योगं कर्मानुष्ठानलक्षणं तं 
परमाथसंन्यासं बिद्धि जानीहि है पाण्डव । कर्मयोगस्य 

परवृत्तिरक्षणस्य तद्विपरीतेन निवबरत्तिखक्षणेन परमाथेसंन्या- 

सेन कीदशं सामान्यमङ्गीकय तद्भाव उच्यते इदयपेक्षायाम् 

इदमुच्यते-- अस्ति हि परमाथेसेन्यासेन सादृद्यं कठै- 

द्वारकं कर्मयोगस्य । यो हि परमाथेसंन्यासी स लयक्तसर्व- 

कर्मेसाधनतया सर्वकमैतत्फरूविषयं संकस्पं प्रवृत्तिहेतुका- 

मकारणं संन्यस्यति । अयमपि कर्मयोगी कर्म द्ुर्वाण एव 

फटविषयं संकल्पं संन्यस्यति इवयेतमर्थ दशयिष्यन् आह-- 

न हि यस्मात् असंन्यस्तसंकस्पः असंन्यस्तः अपरिलयक्तः 

फरुविषयः संकल्पः अभिसधिः येन सः असंन्यस्तसंकल्पः 

कश्चन कथिद्पि कर्मी योगी समाधानवान् भवति न 

संभवतीलय्थः , फरसंकल्पस्य चित्तविक्षेपहेतुत्वात् । तस्मात् 

यः कश्चन कर्मी संन्यस्तफठसंकस्पो भवेत् स॒ योगी समा- 

धानवान् अविक्षिप्रचित्तो भवेत् , चित्तविक्षेपदेतोः फलठसं- 

कर्पस्य संन्यस्तत्वादियभिप्रायः ॥ 
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एवं परमाथसंन्यासकर्मयोगयोः कटद्रारकं संन्याससा- 

मान्यमपेक्ष्य “यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डवः 

इति कर्मयोगस्य स्तुयर्थं संन्यासत्वम् उक्तम् । ध्यानयोगस्य 

फरनिरपेक्षः कर्समयोगो बहिरङ्गं साधनमिति तं संन्यासत्वेन 

स्तुत्वा अधुना कमेयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्वं ददौयति- 

आरुरुश्लोसनेर्योगं कमे कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव दामः कारणसुच्यते ॥ ३ ॥ 

आरुरुक्षोः आरोदुमिच्छतः, अनारूढस्य, भ्यानयोगे 

अवस्थातुमशक्तस्यैवेयथै । कस्य तस्य आरुरुक्षोः १ सुनेः, 

कमेफरसंन्यासिन इयथः । किमारुरक्षो 2 योगम् । कर्मं 

कारणं साधनम् उच्यते । योगारूढस्य पुनः तस्यैव शमः उ- 

परामः सवैक्मभ्यो निचरत्तिः कारणं योगारूढस्य साधनम् 

उच्यते इलय्थैः । यावद्यावत् कर्मभ्यः उपरमते, तावत्तावत् 

निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्त समाधीयते । तथा सति 

स इटिति योगारूढो मवति । तथा चोक्तं व्यासेन-- 

‹ चैताददं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सलयता च । 

शीरं स्थितिर्दण्डनिधानमाजेवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ' 

इति ॥ 
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अथेदानी कदा योगारूढो भवति इत्युच्यते-- 

यदा हि नेन्दियार्थषु न कभेस्वनुषल्वते । 
सवैसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 

यदा समाधीयमानचित्तो योगी दि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रि 

याणाम शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु कर्मसु च नित्यनैमि- 
त्तिककाम्यप्रतिषिद्धेषु प्रयोजनाभावबुद्धया न अनुषलते अनु- 

ष्गं कर्तैव्यताबुद्धि न करोतीलयथेः । सवैसंकस्पसंन्यासी स~ 
बीन् संकल्पान् इहामुत्राथंकामहेतून् संन्यसितुं रीम् अस्य 

इति सर्व॑सकल्पसंन्यासी, योगारूढः प्राप्तयोग इ्येतत् , तदा 

तस्मिन् काटे उच्यते ¦ ' सर्वसंकस्पसंन्यासी ' इति वचनात् 

सर्वाश्च कामान् स्वांणि च कमीणि संन्यस्येदियर्थः । संक- 

स्पमूका हि सवे कामा. -- “ संकस्पमूढ. कामो वै यज्ञाः 

संकल्पसंभवाः । काम जानामि ते मूकं संकल्पाक्किङ जा- 
यसे । न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि इलया- 

विस्मरते: । सर्वकामपरिदयागे च सर्वकर्मसंन्यासः सिद्धो भ- 

वति, ° स यथाकामो भवति तत्रतुभैवति यत्रतुभवति,+ तत्कमे 

कुरुते इयादिश्रुतिभ्यः, ° यद्यद्धि करुते जन्तु. तत्तत् 

कामस्य चेष्टितम् ' इलययादिस्मृतिभ्यश्च ; न्यायाच्च-- नहि 

सवेसंकल्पसंन्यासे कश्चित् स्पन्दितुमपि शक्त. । तस्मात् 
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° सर्वसंकल्पसंन्यासी › इति वचनात् सर्वान् कामान् सर्वा- 

णि कमणि च याजयति भगवान् ॥ 

यदा एवं योगारूढः, तदा तेन आत्मा उद्धूतो भवति 
संसारादनथेजातात् । अतः-- 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ।॥५॥ 

उद्धरेत् संसारसागरे निमग्नम् आसना आसनं ततः 

उत् ऊध्वं हरेत् उद्धरेत्, योगारूढतामापादयेदियथैः ! न 

आत्मानम् अवसादयेत् न अधः नयेत्, न अधः गमयत् । 

आत्मैव हि यस्मात् आत्मनः बन्धुः । न हि अन्यः कश्चित् 

बन्धुः, यः संसारमुक्तये भवति । बन्धुरपि तावत् मोक्षं प्रति 

प्रतिकूर एव, सखेहादिबन्धनायतनववात् । तस्मात् युक्तमव- 

धारणम् ‹ आ्मैव ह्यात्मनो बन्धुः ' इति । आत्मैव रिपु 

शत्रुः । यः अन्यः अपकारी बाह्यः शतुः सोऽपि आत्मत्रयुक्त 

एवेति युक्तमेव अवधारणम् ‹ आत्मैव रिपुरात्मन › इति ॥ 

आत्मैव बन्धुः आत्मैव रिपुः आत्मनः इत्युक्तम् । तत्र 

किंलक्षण आत्मा आत्मनो बन्धु", किखक्षणो वा आत्मा 

आत्मनो रिपुः इत्युच्यत-- 
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बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु राच्ुत्वे वतैतात्सेव शाश्चुवत् ॥६॥ 

बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य, तस्य आत्मनः स आत्मा 

बन्धु येन आत्मना आत्मैव जितः, आत्मा कार्यकरणसं- 

घातो येन वशीकृतः, जितेन्द्रिय इयथः । अनात्मनस्तु 

अजितात्मनस्तु शानुत्वे शत्रुभावे वर्तेत आत्मैव शानुवत् , 

यथा अनात्मा श्चन आत्मन. अपकारी, तथा आत्मा आत्मन 

अपकारे वर्तेत इयर्थः ॥ 

जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्मा समाहितः । 

चछीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 

जितात्मन. कायैकरणसंघात आत्मा जितो येन सः 

जितात्मा तस्य जितात्मनः, प्रान्तस्य प्रसन्नान्तःकरणस्य 

सतः संन्यासिनः परमात्मा समाहित. साक्षादात्मभावेन 
वर्तेते इयथः । किच सछीतोष्णसुखदु.खेषु तथा माने अप- 

माने च मानापमानयो. पूजापरिभवयोः सम. स्यात् ॥ 

ज्ञानविज्ञानतुसात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, 

युक्त इत्युच्यते योगी समलो्टारमकाञ्चनः ॥ 
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ध 

ज्ञानविज्ञानवृप्तात्मा ज्ञान शाञ्चोक्तपदाथोनां परिज्ञानम् , 

विज्ञानं तु शाखरतो ज्ञातानां तथैव स्वानुभवकरणम् , ताभ्यां 

ज्ञानविज्ञानाभ्यां वप्र. संजातारुप्रयय. आत्मा अन्तःकरणं 

यस्य सः ज्ञानविज्ञानवप्तात्मा, कूटस्थः अप्रकम्प्य; भवति 

इत्यथै, विजितेन्द्रियश्च । य ईह › युक्तः समाहित. इति 

स उच्यते कथ्यते । स योगी समरोष्टाइमकाथ्चनः रोष्टा 

इमकाच्चनानि समानि यस्य सः समलोष्टाइमकाशच्चनः ॥ 

किच-- 

सखुष्टन्मित्नायदासीनमध्यस्थदेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्िर्वि्िष्यते ॥ ९ ॥ 

“सुहृत् ̀  इ्यादिग््ोकाधेम् एक पदम् । सुन् इति प्रव्यु- 

पकारमनपेक्ष्य उपकर्ता, मिन्नं ्ञेहवान् , अरिः शत्रु › उदा- 

सीन न कस्यचित् पक्षं भजते, मध्यस्थ. यो विरुद्धयोः 

उभयो. हितैषी, दवेष्यः आत्मनः अप्रियः, बन्धु. संबन्धी 

इयेतेषु साधुषु शाखालुवर्तिषु अपि च पापेषु प्रतिषिद्धका- 

रिषु सर्वेषु एतेषु समबुद्धिः * कः किकमा ' इ्यव्याप्रतवुद्धि- 

सिर्थः । विशिष्यते, ‹ विमुच्यते › इति वा पाठान्तरम् । यो- 

गारूढानां सर्वेषाम् अयम् उत्तम इयथः ॥ 
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अत एवमुत्तमरटप्राप्ये- 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहासि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 

योगी ध्यायी युश्ीत समादध्यात् सततं सवेदा आसा- 
नम् अन्तःकरणं रहसि एकान्ते गिरिगुहादौ स्थितः सन् 

एकाकी असहायः । ° रहसि स्थितः एकाकी च ' इति विशे- 

षणात् संन्यासं कृत्वा इत्यथैः । यतचित्तात्मा चित्तम् अन्त.क- 

रणम् आत्मा देहश्च संयतौ यस्य सः यतचित्तात्मा, निरक्षी 
वीततृष्णः अपरिग्रहः परिग्रहरदहितश्चेत्यथैः । संन्यासित्वेऽपि 

लयक्तसवेपरिरहः सन् यु ्लीत इत्यर्थः ॥ 

अथेदानीं योगं युतः आसनाहारविहारादीनां योगसा- 

धनत्वेन नियमो वक्तव्यः, प्राप्रयोगस्य छक्षणं तत्फलादि च, 

इत्यत आरभ्यते । तत्र आसनमेव तावत् प्रथममुच्यते-- 

छुचौ देदो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। 
नात्युच्दतं नातिनीचं चैलाजिन कुदोत्तरम् ॥ 

शचौ शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो वा, देहो स्थाने 
प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् अचलम् आत्मनः आसनं नात्युच्छतं ना- 
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तीव उच्छति न अपि अतिनीचम् , तच्च चैखाजिनङशोत्तरं चेखम् 
अजिनं कुशाश्च उत्तरे यस्मिन् आसने तत् आसन चैखाजि- 

नङ्कशोत्तरम् । पाठकमाद्धिपरीतः अत्र कमः चैरादीनाम् ॥ 

प्रतिष्ठाप्य, किम् - 

तच्रेकाग्रं भनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
उपविद्यासने युज्ञयाद्योगमात्मविश्युद्धये ॥१२॥ 

तत्र तस्मिन् आसने उपविदय योगं युखधात् । कथम् ? 

स्वैविषयेभ्य. उपसंहृ एकाग्रं मनः करत्वा यतचित्तन्द्रियक्रिय. 

चित्तं च इन्द्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्य 

सः यतचित्तेन्द्रियक्रियः। स किमथ योगं युयात् इत्याह-- 

आत्मविद्युद्धये अन्त.करणस्य बिद्ुद्धधर्थमिलेतत् ॥ 

बाह्यमाखनसुक्तम्, अघुना शरीरधारणं कथम् इत्यु- 

च्यते- 

खमं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचटं स्थिरः । 

संपद्य नासिकाग्रं स्वं दिाश्ानवलोकयन् ॥ 

समं कायशिरोग्रीवं कायश्च शिरश्च भ्रीवा च कायशि- 

रोप्रीवं तत् समं धारयन् अचरं च । समं धारयतः चरनं 
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संभवति, अतः विशिनष्टि- अचरमिति । स्थिरः स्थिरो 

भूत्वा इलययथैः । स्वं नासिकाग्रं संप्रेक्ष्य सम्यक् प्रेक्षणं 
दशनं छृतेव इति । इवशब्दो टुप्नो द्रष्टव्यः । न हि खना- 
सिकाम्रसंग्रक्षणमिह विधिर्सितम् । कि तर्हि चक्षुषो 

दृष्टिसंनिपातः । स च अन्तःकरणसमाधानापेक्षो विवक्षित । 

खनासिकाप्रसम्रेक्षणमेव चेत् विवक्षितम्, मनः तत्रैव समाधी- 

येत, नात्मनि । आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति 

" आलससंस्थं मन. कत्वा ` इति । तस्मात् इवश्चब्दरोपेन 

अक्ष्णो दृष्टिसंनिपात एव ‹ सग्र्य ` इव्युच्यत । दिशद्च 

अनवरोकयन् दि्चां च अवलोकनमन्तराङ्कब॑न् इयेतत् ॥ 

किच-- 

प्ररान्तात्मा विगतभीतन्रैह्मचारितते स्थितः । 
मनः संयम्य मचिन्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 

प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण शान्तः आत्मा अन्तःकरण यस्य 

सोऽयं प्र्ान्तात्मा, विगतभीः विगतभयः, जद्यचारित्रते 

स्थितः ब्रह्मचारिणो व्रतं ॒द्यचर्य गारुशुशरूषाभिक्षान्नमु- 
क्त्यादि तस्मिन् स्थितः, तद्नुष्ठाता भवेदित्यथैः । किच, 

मन. संयम्य मनसः वृत्तीः उपसंहृत्य इत्येतत्, मचित्तः 
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मयि परमेश्वरे चित्त यस्य सोऽयं मच्चित्तः, युक्तः समाहितः 

सन् आसीत उपविशेत् । मत्परः अहं परो यस्य सोऽयं 

मत्परो भवति । कथित् रागी सखरीचित्त.; न तु खयमेव 

परत्वेन गृह्णाति, किं तर्हि राजानं महादेवं वा । अयं 

तु मजित्तो मत्परश्च ॥ 

अथेदानीं योगफलमुच्यते- 

युखननेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 

चछान्ति निवांणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 

यु खन् समाधानं छुर्बन् एवं यथोक्तेन विधानेन सदा 

आत्मानं सर्ब॑दा योगी नियतमानस. नियतं संयतं मानस 

मनो यद्ध सोऽयं नियतमानसः, शान्तिम् उपरति निवोण- 

परमां निर्वाणं मोक्षः तत् परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः सा 

निर्वाणपरमा तां निबौणपरमाम् , मत्संस्थां मदधीनाम् अधि- 

गच्छति प्राप्रोति ॥ 

इदानीं योगिन. आद्दारादिनियम उच्यते-- 

नाव्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः। 

न चातिस्व्रश्ीलस्य जाग्रतो नैव चाजैन ॥१६॥ 
8 8 13 
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न अलयश्नतः आत्मसंमितमन्नपरिमाणमतीलयाश्रतः अश्न 

तः न योगः अस्ति। न च एकान्तम् अन्नतः योगः अस्ति। 

"यदु ह वा आत्मसंमितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति यद्धूयो 

हिनस्ति तद्यत् कनीयोऽन्नं न तव्बति ' इति श्रुतेः । तस्मात् 

योगी न आत्मसंमितात् अन्नात् अधिकं न्यूनं वा असीयात्। 
अथवा, योगिनः योगक्ाख्े परिपठितात् अश्नपरिमाणात् 

अतिमात्रमश्तः योगो नास्ति। उक्तं हि-- अर्धं सव्य- 

लनान्नस्य ठृतीयुदकस्य च । वायो. संचरणार्थ तु चतुथ॑म- 

वशेषयेत्' इत्यादिपरिमाणम् । तथा-- न च अतिस्वभ्र- 

शरस्य योगो भवति नैव च अतिमाललं जाग्रतो भवति 

च अन ॥ 

कथं पुनः योगो भवति इत्युच्यते- 

गुक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कमस । 
युक्तसखभ्रावबोधस्य योगो मवति दुःखहा ॥१७॥ 

युक्ताहारविहारस्य आयते इति आहारः अन्नम् , विह्- 

रणं विहारः पदक्रमः, तौ युक्तौ नियतपरिमाणौ यस्य स. 

युक्ताहारविहारः तस्य, तथा युक्तचेष्टस्य युक्ता नियता चेष्टा 

यस्व कमसु तस्य, तथा युक्तखप्रावबोधस्य युक्तेः स्वप्रश्च अव- 
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बोधश्च तौ नियतकालौ यस्य तस्य, युक्ताहारविहारस्य युक्त- 

चेष्टस्य कमेसु युक्स्वप्रावबोधस्य योगिनो योगो भवति 
दुःखहा दुःखानि सर्वाणि हन्तीति दुःखहा, सवेसंसारदुःख- 

क्षयज्त् योगः भवतीदयर्थः ॥ 

अथ अघुना कदा युक्तो भवति इत्युच्यते-- 

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावति्ठते 

निःस्पदः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 

यदा विनियतं विक्ेषेण नियतं सयतम् एकाप्रतामापन्नं 

चित्तं हित्वा बाह्या्चिन्ताम् आत्मन्येव केवले अवतिष्ठते, 
स्वात्मनि शिति छभते इयथः । निस्पृहः सनैकामेभ्यः 
निर्गता दष्टादृष्टविषयेभ्यः स्प्हा ठृष्णा यस्य योगिनः सः 

युक्त. समाहितः इत्युच्यते तदा तस्मिन्काङे ॥ 

तस्य योगिनः समाहित यत् चित्त तस्योपमा उच्यते-- 

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्ता ¦ 

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ 

यथा दीपः प्रदीपः निवातस्थः निवाते वातवरिते देशे 

स्थितः न इङ्गते न चरति, सा उपमा उपमीयते अनया 
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इत्युपमा योगक्ञैः वचित्तप्रचारदाशभिः स्पृता चिन्तिता 
योगिनो यतचित्तख संयतान्तःकरणस्य युतो योगम् अनु- 

तिष्ठतः आत्मनः समाधिमसुतिष्ठत इयथः ॥ 

एवं योगाभ्यासबलदेकाम्रीभूतं निबातप्रदीपकस्पं सत्-- 

यत्रोपरमते चित्तं निरुडं योगसेवया । 
यत चैवात्मनात्मानं परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ 

यत्र यस्मिन कारे उपरमते चित्तम् उपरति गच्छति 

निरुद्धं स्वतो निवारितप्रचारं योगसेवया योगानुष्ठानेन, 

यत्र चैव यस्मिश्च काटे आत्मना समाधिपरिङद्धेन अन्त.क- 

रणेन आत्मानं परं चैतन्यं उ्योति.खरूपं परयन् उपरूभ- 

मानः स्वे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टि भजते ॥ 

किच-- 

सुखमाव्यन्तिकं यत्तदुद्िग्ाद्यमतीन्दियम् । 

वेत्ति यच्च न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 

सुखम् आलयन्तिकं अलयन्तमेव भवति इव्यायन्तिकम् अ- 

नन्तमिलय्थः, यत् तत् बुद्धिमाद्यं बुद्धथेव इन्द्रियनिरपेक्षया 

गृह्यते इति बुद्धिपराह्यम् अतीन्द्रियम् इन्द्रियगोचरातीतम् 
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अविषयजनितमियथः, वेत्ति तत् ईंट्यं सुखमदुभवति यत्र 

यस्मिन् कारे, न च एव अयं विद्धान् आत्मम्बरूपे स्थितः 

तस्मात् नैव चरति तत्त्वतः तत्त्वस्वरूपात न प्रच्यवते 

इत्यथे ॥ 
किच~ 

यं छच्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

यं छन्ध्वा यम् आत्मराभं छुल्ध्वा प्राप्य च अपरम 

अन्यत् काभं काभान्तरं ठतः अधिकम् अस्तीति न मन्यते न 

चिन्तयति । किच, यस्मिन् आत्मतच्तवे स्थितः दुःखेन शख- 

निपातादिलक्षणेन गुरुणा महता अपि न विचास्यते ॥ 

८ यत्रोपरमते इयाद्यारभ्य यावद्भिः विशेषणैः विरिष् 

आत्मावस्थाविक्चेषः योग उक्त'-- 

तं विद्याहुःस्रसंयोगवियोगं योगसंक्ञितम् । 
स निञ्येन योक्तव्यो योगोऽनिर्विष्णचेतसा । 

त विद्यान् विजानीयात्त् दु-खसंयोगवियोगं दुःखे. 

संयोगः दुःखसंयोगः, तेन वियोगः दुःखसंयोगवियोगः, त 
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दुःखसंयोगवियोगं योग इत्येव संज्ञितं विपरीतलक्चणेन 
विद्यात् विजानीयादित्यथेः । योगफलसुपसंहस्य पुनरन्वा- 

रम्भेण योगस्य कर्तव्यता उच्यते निश्चयानिर्वेदयो" योगसाध- 

नत्वविधानार्थम् । स यथोक्तफलो योगः निश्चयेन अभ्यव- 
सायेन योक्तव्य. अनिर्विण्णचेतसा न निर्बिण्णम् अनिर्वि- 

ष्णम् । करि तत्? चेत तेन निर्वेदरहितेन चेतसा वचिनत्तेने- 

त्यथः ॥ 

किच- 

संकल्पपरभवान्कामांस्त्यत्तवा सवीनदोषतः। 
मनसैवेन्द्रियम्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ 

संकल्पप्रभवान् संकस्पः प्रभवः येषां कामानां ते संकल्प- 

प्रभवाः कामाः तान् त्यक्त्वा परित्यज्य सवौन् अशेषतः 

निरेपेन । किच, मनसैव विवेकयुक्तेन इन्द्रियम्रामम् इन्द्रि 

यसमुदायं विनियम्य नियमनं करत्वा समन्तत. समन्तात् ॥ 

दानः, दानेरुपरमेहुडथा धृतिय॒हीतया । 
आत्मसंस्थं मनः करत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥ 

शनैः शनैः न सहसा उपरमेत् उपरति क्यात् । कया 

बुद्धया । किंविशिष्टया ? धृतिगृहीतया धृत्या वर्येण गृहीतया . 
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धृतिगृहीतया धैर्येण युक्तया इयर्थः । आत्मसंस्थम् आत्मनि 

संस्थितम् ‹ आत्मैव सर्व न ततोऽन्यत् किंचिदस्ति ' इत्येव- 

मात्मसंस्थं मन. छत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् । एष योगस्य 

परमो विधिः ॥ 

तत्र 'एवमात्मसंस्थ मनः कर्त प्रवृत्तो योगी-- 

यतो यतो निश्चरति मनखश्लमस्थिरम् । 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वरा नयेत् ॥२६॥ 

यतो यतः यस्माद्स्मात् निमित्तात् शब्दादेः निश्चरति 

निगच्छति स्वभावदोषात् मनः चश्वलम् अलय्थ चलम् , अत 

एव अस्थिरम् , ततस्ततः तस्मात्तस्मात् शब्दादेः निमित्तात् 

नियम्य तत्तन्निमित्तं याथात्म्यनिरूपणेन आभासीकृल वैरा- 

ग्यभावनया च एतत् मन. आत्मन्येव वश्च नयेत् आत्म- 

वरयतामापादयेत् । एवं योगाभ्यासबलात् योगिनः आत्म- 

न्येव प्रक्चाम्यति मनः ॥ 

पशान्तमनसं दयेन योगिनं सुखसुन्तमम् । 

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥ 

प्रखान्तमनसं भरकर्षेण शान्तं मनः यख सः प्रञ्ञान्तमनाः 
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तं प्रशान्तमनस हि एन योगिनं सुखम् उत्तमं निरतिरायम् 

उपैति उपगच्छति शान्तरजसं प्रक्षीणमोहादिङ्धेदारजसमि- 

लर्थैः, ब्रह्मभूतं जीवन्मुक्तम् ' ब्रह्मैव सर्वम् ̀ इयेवं निश्चय- 

वन्तं ब्रह्मभूतम् अकर्मषं धमौधमौदिवजितम् ॥ 

युश्लन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकरमषः । 
खुखेन ब्रह्मसंरपश्ीमल्यन्तं सुखमरलुते ।॥ २८ ॥ 

यु न् एव यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्तरायवजित 

सदा सर्वदा आत्मानं विगतकर्मषः विगतपापः , सुखेन 

अनायासेन बह्मसंस्पर्च ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य तत 
जरह्मसंस्पशं॑सुखम् अखन्तम् अन्तमतीलय वतत इययन्तम् 
उत्कृष्टं निरतिश्चयम् अदुते व्याप्नोति ॥ 

इदानीं योगस्य यन् फं ब्रह्मैकत्वदरीनं सवैसंसारवि- 

च्छेदकारणं तत् प्रदद्यैते-- 

सवैभ्रूतस्थमात्मानं सवैभूतानि चात्मनि । 
इश्चते योगयुक्तात्मा स्वैच्र समदद्ीनः ॥ २९ ॥ 

सवैभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु सित स्वम् आत्मानं सवेभू- 
तानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयैन्तानि च सर्वभूतानि 
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आत्मनि एकतां गतानि इंक्षते प्यति योगयुक्तात्मा समा- 
हितान्त करणः सरवेत्र समदशनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु 

विषमेषु सर्वभूतेषु समं निर्विशेषं ब्रह्यात्मेकत्वविषयं देनं 
ज्ञानं यस्य स सवेत समदश्ञेनः ॥ 

एतस्य आत्मैकत्वदद्चौनस्य फटम् उच्यते-- 

यो मां पडयति सवत्र स्प च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणयामि सचमेन परणरयति ॥ 

यो मां परयति वासुदेवं सवस्य आत्मानं सर्वत्र सर्वेषु 
भूतेषु सवे च ब्रह्मादिभूतजातं मयि स्वौत्मनि पदयतिः 
तस्य एवं अल्मेकत्वदर्शिनः अहम् ईश्वरो न प्रणद्यामि न 
परोक्षतां गमिष्यामि । स चमे न प्रणश्यति स च विद्वान 

मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षो भवति, तस्य च 

मम च एकात्मकत्वात् , स्वात्मा हि नाम आत्मनः प्रिय 

एव भवति, यस्माञ्च अहमेव सवौत्मैकत्वदरषी । 

इयेतत् पूरव्छोकार्थं सम्यग्देनमनूद्य॒तत्फटं मोक्ष. 

अभिधीयते- 

स्ैभ्रूतस्थितं यो मां भजवयेकत्वमाख्ितः। 

स्था बतैमानोऽपि स योगी मयि वतैते ॥ 
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सर्वथा सर्वप्रकरै वतमानोऽपि सम्यग्दर्हौ योगी मयि 

्ैष्णवे परमे पदे वर्त॑ते, निलयमुक्त एव सः, न मोक्षं प्रति र 

केनचित् प्रतिबध्यते इयथे. ॥ 

किंच अन्यत्-- 

आत्मौपम्येन समच समं परयति योऽ्ञैन । 
सुखं वा यदिवा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

आत्मौपम्येन आत्मा स्वयमेव उपमीयते अनया इत्युपमा 

तस्या उपमाया भावः ओपम्यं तेन आत्मौपम्येन, सर्वत्र 

स्वैभूतेषु समं तुल्यं पश्यति य अजुन; स च कि समं 
परयति इत्युच्यते--यथा मम सुखम् इष्टं तथा सवप्राणिनां 

सुखम् अनुक्रम् । वाराब्द चार्थे । यदि वा यच्च दुखं मम 

प्रतिकूम् अनिष्टं यथा तथा सर्वप्राणिनां दुखम् अनिष्ट 

प्रतिक्ूकं इलयेवम् आत्मौपम्येन सुखदु.खे अनुक्रप्रतिकूठे 

वुल्यतया सर्वेभूतेषु समं परयति, न कस्यचित् प्रतिकूखमा- 

चरति, अर्हिसक इयथः । यः एवमर्हिसकः सम्यग्दरौननि- 

छठ: स योगी परमः उल्छृष्टः मतः अभिप्रेतः सर्वयोगिनां 

मध्ये ॥ 

एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दशनरुक्षणस्य योगस्य दुःखसं- 
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पाद्यतामारक््य छशूषः धवं तसप्युपायमज्न उवाच-- 

अञ्जन उवाच-- 
योऽय योगस्त्वया पोक्तः 

साम्येन मधुखदन । 

एतस्याहं न परयामि 

चश्लत्वास्स्थितिं स्थिराम् । ३३ ॥ 

यः अयं योग. त्वया भक्तः साम्येन समतेन हे मधुसू- 

दन एतस्य योगस्य अहं न पश्यामि नोपरमे, चश्चङत्वात 

मनसः किम् ? सिराम् अचलां स्थितिम ॥ 

प्रसिद्धमेतत्-- 

चचश्चलं हि सनः कृष्ण प्रमाथि बरुवहुढम् । 

तस्या निग्रहं भन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ 

च्रं हि मनः | कृष्ण इति कृषतेः विरेखनाथेस्य 

रूपम् । भक्तननपापादिदोषाकषेणात् छृष्ण", तस्य संबुद्धिः हे 

क्ष्ण । हि यस्मात् मनः चश्च न केवखमलर्थ चश्वलम् , 

भ्रमाथि च ्रमथनश्षीखम्, प्रमध्राति शरीरम् इन्द्रियाणि च 

विक्ठिपत् सत् परवक्षीकरोति । किच---बर्बत प्रवरम् ›, न 
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हि 

केनचित् नियन्तु शक्यम् ; दुभिवारत्वात् । किंच--टदं त- 

न्तुनागवत् अच्छेद्यम् । तस्य एवंभूतस्य मनसः अहं निग्रहं 

निरोधं मन्ये वायोरिव यथा बायोः दुष्करो निग्रहः ततोऽपि 

दुष्करं मन्ये इत्यभिप्रायः ॥ 

श्रीभगवालुबाच, एवम् एतत यथा व्रवीषि-- 

श्रीभगवाञचुवाच-- 

असंरायं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 

असंशयं नासि संशयः ‹ मनो दुर्नि्रहं चलम् ̀  इलयत्र 

हे महाबाहो । कितु अभ्यासेन तु अभ्यासो नाम चित्तभूमौ 

कस्यांचित् समानप्रययाव्रत्तिः चित्तख । वैराग्येण वैराग्यं 

नाम दृष्टादषटेष्टभोगेषु दोषदश्चनाभ्यासात् वैवृष्ण्यम् । तेन 

च वैराग्येण गृह्यते विध्रैपरूपः प्रचारः चित्तस्य । एवं तन् 
मनः गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यथैः ॥ 

यः पुनः असंयतात्मा, तेन- 

असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः । 
वदयात्मना तु यतता इाक्योऽवाप्तुखुपायतः ॥ 
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असंयतात्मना अभ्यासवैराग्याभ्यामसंयतः आत्मा अन्त.- 

करणं यस्य सोऽयम् असंयतात्मा तेन असंयतात्मना योगो 

दुष्मरापः दुःखेन प्राप्यत इति मे मतिः। यस्तु पुन. वदयात्मा 

अभ्यासवैराग्याभ्यां वर्यत्वमापादिन आत्मा मनः यस्य सो- 

ऽय वहइयात्मा तेन वदयात्मना तु यतता भूयोऽपि भ्रयतन 

कुवेता शक्यः अवापं योगः उपायत" यथोक्तादुपायात् ॥ 

तब ॒योगाभ्यासाङ्गीकरणेन इहरोकपरलोकप्राधिनिमि- 

त्तानि कर्माणि संन्यस्तानि, योगसिद्धिफटं च मोक्षसाधनं 

सम्यग्ददौने न प्राप्रमिति, योगी योगमार्गात् मरणकारे चछि- 

तचित्तः इति तस्य नाशमारशङ्य अजुन उवाच-- 

अ्चैन उवाच-- 

अयतिः अडयोपेतो योगाचलितमानसः। 

अप्राप्य योगसंसिदि कां गति कष्ण गच्छति ॥ 

अयतिः अप्रयन्नवान् योगमार्गे श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या 

च उपेतः योगात् अन्तकाले च चितं मानस मनो यस्य 

स. चितमानसः अष्स्यति. सः अप्राप्य योगसंसिद्धिं योग- 

फर सम्यग्दक्शेनं कां गति हे छृष्ण गच्छति ॥ 
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कचिन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नयति । 

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो बद्यणः पथि ॥ 

कञ्चिन् कि न उभयविध्रष्टः क्ममागौत् योगमागोश्च 

विभ्रष्ट. सन् छिन्नाभ्रमिव नदयति, किं चा न नह्यति अप्र 

तिष्ठो निराश्रय. हे महाबाहो विमूढ सन ब्रह्मण. पथि ब्रहम 
प्राप्निमार्गे ॥ 

पतन्मे संदाय कृष्ण च्छेत्तुमरस्यरोषतः। 
त्वदन्यः संदायस्यास्य च्छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ 

एतत् मे मम संशयं छृष्ण च्छेत्तुम् अपनेतुम् अर्हसि 
अशेषतः । त्वदन्यः त्वत्तः अन्यः ऋषि देवो वा च्छेत्ता 
नाशयिता संशयस्य अस्य न हि यस्मात् उपपद्यते न संभ- 

चति । अतः त्वमेव च्छेततुमहेसि इत्यथैः ॥ 

श्रीभगवायुवाच- 

पाथं नैवेह नाखुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कथिहुगेति तात गच्छति ॥ 

हे पाथ नैव इह रोके नामुत्र परस्मिन् वा रोके विनाश. 
तस्य विद्यते नास्ति । नारो नाम पूर्वस्मात् हीनजन्मध्रामिः 



षष्ठोऽध्यायः । २०७ 
६ 

स योगभ्रष्टस्य नासि । न हि यस्मात् कल्याणछ्रत् ज्युमङत्् 

कश्चित् दुगेति इुस्सितां गति हे तात, तनोति आत्मानं पुत्र- 

रूपेणेति पिता तात उच्यते । पितैव पुत्र इति पुत्रोऽपि तात 

उच्यते । शिष्योऽपि पुत्र उच्यते । यतो न गच्छति ॥ 

कि तु अस्य मवति -- 

प्राप्य पुण्यक्रुतां खोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। 

चछुचीनां श्रीमतां गेहे योगस्रष्टोऽभिजायते ॥ 

योगमार्गे प्रवृत्त संन्यासी सामथ्यौत् प्राप्य गत्वा पुण्य- 

कृताम् अश्वमेधादियाजिनां लोकान् ; तत्र च उषित्वा वासमभ- 

नुभूय शाश्वती निलया. समा. संवत्सरान् ; तद्धोगक्षये 

शुचीनां यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे गृहे योग- 

श्रष्टः अभिजायते ॥ 

अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम् । 

एताडि. दुंभतरं लोके जन्म यदीदम् ॥ ४२॥ 

अथवा श्रीमतां टात् अन्यस्मिन् योगिनामेव दरि- 

द्राणां कुरे भवति जायते धीमतां बुद्धिमताम् । एतत् हि 

जन्म, यत् दरिद्राणां योगिनां कुठे, दुरेभतरं दुःखछभ्य- 
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तरं पूर्वसपेश््य लोके जन्म यत् ईदृशं यथोक्तविरोषणे कुड ॥ 

यस्मात्-- 

तच्र तं बुद्धिसयोगं लभते पौवैदेहिकम् । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३॥ 

तत्र योगिनां इठे तं बुद्धिसंयोगं बुद्धया सयोगं बुद्धि- 

सयोगं रभते पौवदेदिकं पूवस्मिन् देहे भवं पोवेदेदिकम् । 
यतते च प्रयत्नं च करोति ततः तस्मात् पूवैकृतात् संस्का- 

रात् भूयः बहुतर संसिद्धौ संसिद्धिनिभित्तं हे कुरुनन्दन ॥ 

कथं पूरवदेहवुद्धिसंयोग इति तदुच्यते-- 

पूवीभ्यासेन तेनैव ह्यते दवरोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य राब्द्ब्रह्मातिवतैते ॥ ४४॥ 

यः पूवैजन्मनि कृतः अभ्यासः स. पूर्वाभ्यासः, तेनैव 
बरवता हियते संसिद्धौ हि यस्मात् अवशोऽपि स. योग- 
अष्टः; न कृतं चेत् योगाभ्यासजात् संस्कारात् बख्वत्तर- 

मधर्मादिरक्षणं कमे, तदा योगाभ्यासजनितेन संस्कारेण 

हियते , अधमेश्चेत् बङवत्तरः कतः, तेन योगजोऽपि सर्कार 

अभिभूत एव, तत्क्षये तु योगजः संस्कारः खयमेव कायै- 
मारभते, न दी्धकारूखस्यापि विनाञ्चः तख अस्ति इव्यथं । 



् 

षष्ठोऽध्याय । २०९ 
॥। 

अतः जिज्ञासुरपि योगस्य स्वरूपं ज्ञातुमिच्छन् अपि योग- 

मार्गे प्रवृत्तः सन्यासी योगश्रष्टः, सामर्थ्यात् सोऽपि शब्द्- 

बरह्म वेदोक्तकमीनुष्ठानफलम् अतिवरेते अतिक्रामति अपाक- 
रिष्यति , किमुत बुद्धा यः योगं तन्नि अभ्यासं कुयोत् ॥ 

कुतश्च योगित्व श्रेयः इति-- 

प्रयल्नादयतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ 

प्रयन्नात् यतमान › अधिकं यतमान इत्यथः । तत्र योगी 

विद्धान् सञ्ुद्धकिस्विषः विुद्धकिस्विष सञ्युद्धपापः अनेकज- 

न्मसंसिद्ध- अनेकेषु जन्मसु किचिक्किचित् सस्कारजातम् उप- 

चित्य तेन उपचितेन अनेकजन्मकृतेन संसिद्ध अनेकजन्मसं- 

सिद्ध. ततः छन्धसम्यग्द शंनः सन् याति परा प्रकृष्टां गतिम् ॥ 

यस्मादेवं तस्मात्-- 

तपखिभ्योऽधिको योगी 

ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कर्मिभ्यञ्ाधिको योगी 

तस्माद्योगी भवान ॥ ४ ॥ 
3 ए 1 
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तपस्िभ्यः अधिकः योगी, ज्ञानिभ्योऽपि ज्ञानमत्र 

शाञ्ञा्थपाण्डियम् , तद्रद्धोऽपि मतः ज्ञातः अधिकः श्रेष्ठः 

इति । कर्मिभ्यः, अबभ्निहोत्रादि क्म, तद्वद्वयः अधिकः योगी 

विशिष्टः यस्मात् तस्मात् योगी भव अञ्जन ॥ 

योगिनामपि सर्वषां मद्धतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मतः॥ 

इति श्रीमहाभारते चतसाहख्चयां संहितायां वैयासिक्या 

भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशल्ञे श्रीकृष्णाजनसंवदे ध्यानयोगो नाम 

षष्ठोऽध्यायः ॥ 

योगिनामपि सरेषां सद्रादियादिष्यानपराणां मध्ये मद्गतेन 

मयि वासुदेवे समाहितेन अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्धावान् 
श्रहधानः सन् भजते सेवते यो माम्, स मे मम युक्ततमः 

अतिशयेन युक्तः मतः अभिप्रेतः इति ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचाय॑स्य श्रीगोविन्द भगवव्पूज्यपाद.- 

शिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्धीताभष्यि 

षष्ठोऽध्यायः ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः ॥ 
------- 

५ गिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । श्रद्धा- 

वान्भजते यो मां समे युक्ततमो मत'* इति 

प्रभ्रवीजम् उपन्यस्य, खयमेव ‹ ईशं मदीयं 

2(/0/2॥| तत्त्वम्; एवं मट़ृतान्तरात्मा स्यात् ` इयेतनं 
विवक्षुः श्रीभगवाचुवाच-- 

॥ 

श्रीमगवानुवाच- 

मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 

असंशायं समग्रं मां यथा ज्ञाखसि तच्छणु ॥ 

मयि बक््यमाणविशोषणे परमेश्वरे आसक्त मनः यस्य सः 

मय्यासक्तमनाः, हे पाथं योगं यु खन् मनःसमाधानं कुर्वन् , 

मदाश्रय. अहमेव परमेश्वर आश्रयो यस्य स" मदाश्रयः । यो 

हि कश्चित् पुरुषार्थेन केनचित् अर्थी भवति स तत्साधनं 

क्म अभिहोत्रादि तप दानं वा किचिन् आश्रय प्रतिपद्यते, 

अयं तु योगी मामेव आश्रयं प्रतिपद्यते, हित्वा अन्यत् सा- 
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धनान्तरं मय्येव आसक्तमनाः भवति । यः त्वं एवंभूत. सन् 
असंशयं समभरं समस्तं विभूतिबलशक्तयैश्वयौदिगुणसंपन्नं मां 
यथा येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संश्ययमन्तरेण ‹ एवमेव भगवा- 

न्" इति, तन् श्णु उच्यमानं मया ॥ 

तञ्च मद्विषयम्-- 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यदोषतः | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञज्ञातव्यमवदिष्यते ॥ 

ज्ञानं ते तुभ्यम् अह सविज्ञानं विज्ञानसहितं स्वानुभवयुक्तम् 

इद् वक्ष्यामि कथयिष्यामि अशेषतः कारस््येन । तत् ज्ञानं विव- 

क्षितं स्तौति श्रोतुः अभिसुखीकरणाय--यत् ज्ञात्वा यत् ज्ञा- 

ने ज्ञात्वा न इह् भूयः पुन अन्यत् ज्ञातव्यं पुरुषाथंसाधनम् 

अवशिष्यते नावदिष्टं भवति । इति मत्तच्वज्ञो यः, सः सर्व- 

ज्ञो भवतीलयथं । अतो विशिष्टफलकत्वात् दुकेम ज्ञानम् \¦ 

कथमिव्युच्यते-- 

मदष्याणां सहसेषु कथिग्यतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेति तत्त्वतः] 

मनुष्याणां मध्ये सहस्रेषु अनेकेषु कञ्चिन् यतति प्रयज 
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करोति सिद्धये सिद्धधथेम् । तेषां यततामपि सिद्धानाम् , 

सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय यतन्ते, तेषा कथित् एव हि मां 

वेत्ति तत्त्वतः यथावत् ॥ 

श्रोतारं प्ररोचनेन अभिञुखीकयाह-- 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकरूतिरधा ॥ ४॥ 

भूमिः इति पथिवीतन्माबमुच्यते, न स्थूरा, ^भिन्ना 

प्रकृतिरष्टधा † इति वचनात् । तथा अबादयोऽपि तन्मात्रा- 

ण्येव उच्यन्ते-- आपः अनकः वायु. खम । मनः इति 
मनसः कारणमहंकारो गृह्यते । बुद्धिः इति अहंकारकारणं 

महत्तरवम् । अहंकारः इति अविद्यासंयुक्तमव्यक्तम् । 

यथा विषसंयुक्तमन्नं विषमित्युच्यते, एवमहकारबासनावत् 

अव्यक्तं मूखकारणमहंकार इत्युच्यते, प्रवतेकत्वात् अहंका- 

रस्य । अहंकार एव हि सर्वस्य प्रवृत्तिबीजं रृष्टं रोके । 

इतीयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम रेश्वरी मायाश्चक्तिः अष्टधा 

भिन्ना मेदमागता ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां परकृतिं विद्धि मे पराम् । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५॥ 
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अपरा न परा निङ्ृष्टा अशुद्धा अनथेकरी संसारबन्धना- 

त्मिका इयम् । इत. अस्याः यथोक्तायाः तु अन्यां विदयुद्धा 

प्रकृति मम आत्मभूतां विद्धि मे परां प्रकृष्टां जीवभूतां क्षे्न- 
ज्ञलक्षणां प्राणधारणनिभमित्तभूतां हे महाबाहो, यया प्रकत्या 

इदं धायेते जगत् अन्तः प्रविष्टया ॥ 

एतद्योनीनि भूतानि स्वांणीत्युपधारय । 
अहं क्रत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा ॥ द ॥ 

एतद्योनीनि एते परापरे कषेतरक्षेतरज्ञक्षणे प्रज्ृती योनिः 

येषां भूतानां तानि एतद्योनीनि, भूतानि सवौणि इति एवम् 

उपधारय जानीहि । यस्मात् मम प्रकृती योनिः कारणं 

सर्वभूतानाम्, अतः अदं कृत्लस्य समस्तस्य जगतः प्रभवः 

उत्पत्ति प्रख्यः विनाशः तथा । प्रकृतिदटय द्वारेण अहं सर्वज्ञः 

इश्वरः जगतः कारणमित्यथैः ॥ 

यतः तस्मात्-- 

मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मपि सर्वमिदं पोतं सते मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 

मत्तः परमेश्वरात् परतरम् अन्यत् कारणान्तरं किचित् 

नास्ति न विद्यते, अहमेव जगत्कारणमिलयथेः, हे धनेजय । 
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॥, 

यस्मादेवं तस्मात् मयि परमेश्वरे सबोणि भूतानि सवभिदं 

जगत् प्रोतं अनुस्यूतम् अनुगतम् अनुविद्धं भ्रथितमिलयये , 

दीषेतन्तुषु पटवत् , सूत्रे च मणिगणा इव ॥ 

केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सवैमिदं भरोतमित्युच्यते- 

रसोऽहमष्छु कौन्तेय प्रभासि हारिदययोः। 
परणवः सवैवेदेषु शाब्दः खे पौरुषं दषु । ८ ॥ 

रसः अहम् , अपां यः सार. स रसः, तस्मिन् रसभूते 

मयि आपः प्रोता इयथः । एवं सर्वत्र । यथा अहम् अप्सु 

रसः, एवं प्रभा अस्मि शशिसूयंयोः । प्रणवः ओकारः सवे- 

वेदेषु, तस्मिन् प्रणवभूते मयि सर्वे वेदाः प्रोताः । तथा खे 

आकारे गब्दः सारभूतः, तस्मिन् मयि खं प्रोतम् । वथा 

पौरुषं पुरुषस्य भावः पौरुषं यतः पुबुद्धिः नृषु, तस्मिन 

मयि पुरुषाः प्रोताः ॥ 

पुण्यो गन्धः एथिव्यां च 

तेजश्चास्ि विभावसौ । 
जीवनं स्ैश्रतेषु 

तपश्चास्मि तपखिषु ॥ ९॥ 
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पुण्यः सुरभिः गन्धः प्रथिव्यां च अहम् , तस्मिन् मयि 

गन्धभूते प्रथिवी श्रोता । पुण्यत्वं गन्धस्य स्वभावत एव 

परथिव्यां दर्शितम् अबादिषु रसादेः पुण्यत्वोपरक्षणारथम् । 

अपुण्यत्वं लु गन्धादीनाम् अविद्याधमाचयपक्षं संसारिणां भूत- 

विरोषसंसर्मनिमित्तं भवति । तेजश्च दीधिश्च अस्मि विभा- 

वसौ अग्रौ । तथा जीवनं स्ैभूतेषु, येन जीवन्ति सबौणि 
भूतानि तत् जीवनम्. । तपश्च अस्मि तपस्विषु, तस्मिन् 

तपसि मयि तपस्विन प्रोताः ॥ 

बीजं मां स्वश्रूतानां विद्धि पां सनातनम् | 
बुद्धिबद्धिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम् ॥१०॥ 

बीज प्ररोहकारणं मां विद्धि सवेभूतानां हे पाथं सना- 

तनं चिरन्तनम् । कैच, बुद्धि" विवेकरशाक्ति" अन्तःकरणस्य 

बुद्धिमतां विवेकदचक्तिमताम् अस्मि, तेज" प्रागत्भ्यं तद्रता 

तेजस्विनाम् अहम् ॥ 

बरं बरख्वतां चाहं कामरागविवर्जितम् । 

धरममाविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥११॥ 

ब साम्यम् ओजो बलवताम् अहम् , तच्च बलं काम- 

रागविवजितम् , कामश्च रागश्च कामरागौ-- काम. वृष्णा 
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असंनिकृष्ट विषयेषु, रागो र जना प्राप्रेषु विष्येषु-- 

ताभ्या कामरागाभ्यां विवर्जितं देदहादिधारणमात्रार्थ वरं 

सनत्वमहमस्मि, न तु यतस्संसारिणां वष्णारागकारणम् । 

किंच-- धमाविरुद्धः धर्भेण शाखार्थेन अविरुद्धो य. प्राणिषु 

भूतेषु कामः, यथा देहधारणमात्रा्यथैः अहानपानादिवि- 

षयः, स कामः अस्मि हे भरतषभ ॥ 

किच- 

ये चैव सात्विका भावा राजसास्नामसाओथ ये, 

मत्त एवेति तान्विद्धि न खहं तेषु ते मयि ॥ 

ये चैव सारिविका. सत्त्वनिवृत्ताः भावा पदाथौ. , 

राजसा" रजोनि्त्ताः, तामसाः तमोनिवरत्ताश्च, ये केचिन 

प्राणिनां स्वकमवशात् जायन्ते भावा.) तान् मत्त एव जाय- 

मानान् इति एवं विद्धि सर्वान् समस्तानेव । यद्यपि त 

मत्त. जायन्ते, तथापि न तु अहं तेषु तदधीनः तद्वशः, 

यथा ससारिण. । ते पुनः मयि मद्रक्षाः मदधीनाः ॥ 

एवंभूतमपि परमेश्वरं नियञद्बुदधसुक्स्वभावं सवेभू- 

तात्मानं निणं संसारदोषबीजप्रदाहकारण मां नाभिजानाति 
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जगत् इति अनुक्रोशं दश्चयति भगवान् । तञ्च किनिमित्त 

जगत अज्ञानमित्युच्यते- 

त्निभिैणमयैमौवैरेभिः स्वमिदं जगत् । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ 

त्रिभि गुणमयैः गुणविकारैः रागद्वेषमोदादिप्रकरैः 
भावै पदार्थैः एभि यथोक्तैः सर्बम् इदं प्राणिजातं जगत् 
मोहितम् अविवेकितामापादितं सत् न अभिजानानि माम, 

एभ्यः यथोक्तेभ्यः गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं विलक्षणं च 

अव्ययं व्ययरदितं जन्मादिसर्वभावविकारवज्जितम् इय. ॥ 

कथं पुन. दैवीम् एतां त्रिुणास्मिकां वैष्णवीं मायामति- 
कामति इत्युच्यते-- 

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

देवी देवस्य मम इश्वरस्य विष्णोः स्वभावभूता हि यस्मा- 

त् एषा यथोक्ता गुणमयी मम माया दुर्या दुःखेन अलय- 
यः अतिक्रमणं यस्याः सा दुरलयया । तन्न एवं सति सबेध- 
मान् परित्यञ्य मामेव मायाविनं खवास्मभूतं सर्वात्मना ये 
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प्रप्यन्ते ते मायाम् एतां सवेभूतमोषिनी तरन्ति अतिक्राम- 

न्ति, ते संसारबन्धनात् मुच्यन्ते इय. ॥ 

यदि तवां प्रपन्नाः मायामेतां तरन्ति, कस्मात् त्वामेव सर्वे 

न प्रपद्यन्ते इत्युच्यते-- 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतन्ञाना आसुरं नावमाभिताः 

न मां परमेश्वरं नारायणं दुष्कृतिन. पापकारिण. मूढा 

प्रपद्यन्ते नराधमाः नराणां मध्ये अधमाः निष्टा: । ते च 

मायया अषहृतज्ञानाः संमुषितज्ञानाः आसुर भावं हिसानू- 

तादिरक्षणम् आश्रिताः ॥ 

ये पुननैरोत्तमाः पुण्यकमौण -- 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुङ्कतिनोऽजैन । 
आर्तो जिक्ञासुरथीरथी ज्ञानी च भरतषभ ॥१६॥ 

चतुर्विधाः चतुःप्रकारा भजन्ते सेवन्ते मां जना सुक 

तिन पुण्यकर्माण. हे अजञौन । आते; आर्तिपरिग्रृहीतः तस्कर- 

व्याघ्ररोगादिना अभिभूतः आपन्नः, जिज्ञासुः भगवत्त्तव 

ज्ञातुमिच्छति यः, अथाोर्थी धनकामः, ज्ञानी विष्णो. 

तत्त्वविच हे भरतषभ ॥ 
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नेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्िर्विदिष्थत । 

पियो हि ज्ञानिनोऽल्यथंमहं स च मम पियः॥ 

तेषां चतुर्णा मध्ये ज्ञानी तत्त्ववित् तच्त्वविन््वात् नित्य- 

युक्त भवति एकभक्तिश्च, अन्यस्य भजनीयस्य अदनात् , 
अतः स एकभक्तिः विरिष्यते विषम् आधिक्यम् आपद्यते, 
अतिरिच्यते इयथः । प्रियो हि यस्मात् अहम् आत्मा ज्ञानि- 

नः, अतः तस्य अहम् अर्थं प्रिय. , प्रसिद्धं हि रोके आ- 

त्मा प्रियो भवति ` इति । तस्मात् ज्ञानिनः आत्मत्वात् वा- 

सुदेवः प्रियो भवतीयर्थः । स च ज्ञानी मम वासुदेव आत्मै- 
वेति मम अलय प्रिय. ॥ 

न तहिं आर्तादयः त्रयः वासुदेवस्य प्रियाः न, कि 
तर्हि 2 

उदाराः सवै एवैते 

ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्| 
आस्थितः स हि युक्तात्मा 

मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥ 

उदाराः उच्छृष्टाः सवै एव एते, त्रयोऽपि मम प्रिया 

एवेदयथेः । न हि कथित् मद्भक्तः मम वासुदेवस्य अग्रिय 
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भवति । ज्ञानी तु अल प्रियो भवतीति विदोषः । तत् 

कस्मात् इयत आह-- ज्ञानी तु आत्मैव न अन्यो मत्तः 
इति मे मम मतं निश्चयः । आदितः आरोदुं प्रवृत्तः सः 
ज्ञानी हि यस्मात् ^ अहमेव भगवान् वासुदेवः न अन्यो- 

ऽस्मि ` इत्येवं युक्तामा समादहितचित्त सन् मामेव परं 
ब्रह्य गन्तव्यम् असुत्तमां गति गन्तुं प्रवृत्त इल्यथेः ॥ 

ज्ञानी पुनरपि स्तूयते- 

बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 

वासुदेवः सबैमिति स महात्मा सुदुरुभः ॥ 

बहूनां जन्मनां ज्ञाना्थसंस्काराश्रयाणाम् अन्ते समाप्तौ 
ज्ञानवान् प्राप्रपरिपाकज्ञानः मां बासुदेव प्रयगात्मानं प्रय- 

क्षत. प्रपद्यते । कथम् £ वासुदेवः सर्वम् इति । य. एवं 
सवौत्मानं मां नारायणं प्रतिपद्यते, सः महात्मा, न तत्समः 

अन्यः अस्ति, अधिको वा । अतः सुदुकंभः, मनुष्याणां 

सदसेषु ' इति हि उक्तम् ॥ 

आत्मैव सर्वो वासुदेव इयेवमप्रतिपत्तौ कारणसुच्यते- 

कामैसतैस्तेहैतज्ञानाः प्रप्यन्तेऽन्यदेवताः | 
तं तं नियममास्थाय प्रकरा नियताः खया ॥ 
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कामैः तैस्तैः पुत्रपडुस्वगौदि विषयैः न अपहृतवि- 

वेकविज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता प्राप्नुवन्ति वासुदेवात् 
आत्मन. अन्या. देवता , तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो 
यो यो नियमः तं तम् आस्थाय आश्रित्य प्रकरया स्वभावेन 

जन्मान्तरार्जितसंस्कारविरोषेण नियताः नियमिताः स्या 

आसीयया ॥ 

तेषां च कामिनम्-- 

यो यो थां यां तयं भक्तः ्रद्धयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तखाचलां अद्धा तामेव विदधाम्यहम् ॥ 

य. य. कामी यां यां देवतातनु श्रद्धया संयुक्तः भक्तश्च 

सन् अर्चितुं पूजयितुम् इच्छति, तस्य तद काभिन 

अचला स्थिरां श्रद्धां तामेव विदधामि स्थिरीकरोमि ॥ 

यथैव पूर्व प्रबरृत्त. खमावते य. यां देवतातनुं श्रद्धया 
अचितुम इच्छति-- 

स तया श्रद्धया युक्त- 
स्तखा राधनमीहते । 

खमते च ततः कामा- 

न्मथैव विहितान्हि तान् ॥ २२॥ 
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स तया मद्धिहितया श्रद्धया युक्त. सन् तस्याः देवतात- 

न्वाः राधनम् आराधनम् ईहते चेषते । छभमते च ततः 

तस्याः आराधितायाः देवतातन्वा. कामान् ईप्सितान् मयैव 

परमेश्वरेण सवेज्ञेन कमैफरविभागज्ञतया विहितान् निरमि- 

तान् तान् , हि यस्मात् ते भगवता विहिताः कामाः तस्मात् 

तान् अवश्यं रभते इत्यथैः । ‹ हितान्” इति पदच्छेदे 

दहितत्वं कामानामुपचरितं कस्प्यम् ; न हि कामा हिताः 

कखचित् ॥ 

यस्मात् अन्तवत्साधनव्यापारा अविवेकिनः कामिनश्च 

ते, अतः-- 

अन्तवत्तु फलं तेषां 

तदद्ववयल्पमेधसाम् । 

देवान्देवयजो यान्ति 

मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 

अन्तवत् विनाशि तु फलं तेषां तत् भवति अल्पमेधसां 

अर्पग्रज्ञानाम् । देवान्देवयजो यान्ति देवान् यजन्त इति 

देवयजः, ते देवान् यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि । एवं 

समाने अपि आयासे मामेव न प्रपद्यन्ते अनन्तफलाय, 

अहो खलु कष्टं वतन्ते, इत्यनु कों द्यति भगवान् ॥ 
8 उ. 15 
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किंनिमित्तं मामेव न प्रपद्यन्ते इत्युच्यते- । 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४॥ 

अव्यक्तम् अप्रकाशं व्यक्तिम् आपन्नं प्रकाश्च गतम् 

इदानीं मन्यन्ते मां नियप्रसिद्धमीश्वरमपि सन्तम् अबुद्धयः 

अविवेकिनः परं भावं परमात्मखरूपम् अजानन्तः अविवे- 

किन: मम अव्ययं व्ययरष्ितम् अनुत्तम निरतिशयं मदीयं 

भावमजानन्तः मन्यन्ते इयर्थः ॥ 

तदज्ञानं किनिमित्तमि्युच्यते-- 

नाहं भकाराः सर्वस्य योगमायासमाघ्रतः। 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ 

न अहं प्रकाशः सर्वैस्य छोकख, केषांचिदेव मद्भक्तानां 

भकाः अहमियभिप्रायः। योगमायासमावृतः योगः गुणानां 
युक्तिः घटनं सैव माया योगमाया, तया योगमायया समा- 
वृतः, संछन्नः इयथः । अत एव मूढो रोकः अयं न अभि- 
जानाति माम् अजम् अन्ययम् ॥ 

यया योगमायया समावृतं मां छोकः नाभिजानाति, 
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नासौ योगमाया मदीया सती मम इश्वरस्य मायाविनो ज्ञानं 

प्रतिबध्नाति, यथा अन्यस्यापि मायाविनः मायाज्ञाने तद्त् ॥ 

यतः एवम् , अतः-- 

वेदाहं समतीतानि वतैमानानि चान । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद् न कञ्चन ॥ 

अहं तु वेद् जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि भूतानि, 

बतैमानानि च अञ्जन, भविष्याणि च मूतानि वेद अहम् । 
मां तु वेद न कश्चन मद्भक्तं मच्छरणम् एकं मुक्त्वा , मत्त- 

त्ववेदनाभावादेव न मां भजते ॥ 

केन पुन. मत्तत्त्ववेदनप्रतिबन्धेन प्रतिबद्धानि सन्ति 

जायमानानि सर्वभूतानि मां न विदन्ति इत्यपेक्षायामि- 

दमाह- 

इच्छाद्वेषसमुत्थेन दन्दमोहेन भारत । 

सर्श्रतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
इच्छाद्रेषसयु्थेन इच्छा च द्वेषश्च इच्छाद्वेषौ ताभ्यां 

समुत्तिष्ठतीति इच्छाद्वेषसमु्थः तेन इच्छाद्रेषसमुत्थेन । केनेति 

विरोषापेक्षायामिदमाह-- इन्द्रमोहेन इन्ढनिमित्तः मोहः 

द्रन्द्रमोहः तेन । तावेव इच्छाद्वेषौ शीतोष्णवत् परस्परविरुद्धौ 
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खुखढुःखतद्धेतुविषयौ यथाकारं सरवैमूतैः संबभ्यमानौ इन्द्र 
शब्देन अभिधीयते । तल यदा इच्छाद्वेषौ सुखदुःखतद्धेतुसं- 

प्राप्या छब्धात्मकौ भवत., तदा तौ सर्बैभूतानां प्रज्ञाया, 
स्ववश्यापादनद्वारेण परमाथौतमतत््वविषयज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्ध- 
कारणं मोह जनयतः । न हि इच्छाद्वेषदोषवरीकृतचिनत्तस्य 
यथाभूताथेविषयज्ञानञुतपद्यते बहिरपि, किमु वक्तव्यं 
ताभ्यामाविष्टवुद्धेः संमूढस्य प्रलयगात्मनि बहूप्रतिबन्पे ज्ञानं 
नोत्पद्यत इति । अतः तेन इच्छद्रेषसमुत्थेन दन्द्रमोहेन, 
भारत भरतान्वयज, सवैभूतानि संमोहितानि सन्ति संमोह 
संमूढतां सर्गे जन्मनि, उत्पत्तिकाटे इयेतत्, यान्ति 
गच्छन्ति है परंतप । मोहवश्ञान्येव सर्वैभूतानि जायमा- 
नानि जायन्ते इत्यभिप्राय. । यत. एवम्, अतः तेन इन्द्र 
मोहेन प्रतिबद्धभज्ञानानि सवैभूतानि संमोदितानि मामात्म- 
भूतं न जानन्ति ,, अत एव आत्मभावेन मां न भजन्ते ॥ 

के पुनः अनेन हन्दरमोहेन निरुक्ताः सन्तः त्वां विदि- 
स्वा यथाकाखमात्मभावेन मजन्ते इत्यपेश्ितमथै दरयितुम् 
उच्यते-- 

येषां त्वन्तगतं पापं 
जनानां पुण्यकर्मणाम् । 
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१.९ उन्द्रमोहनिसक्ता £ 
ते दन 

भजन्ते मां दढत्रताः ॥ २८ ॥ 

येषां तु पुनः अन्तगतं समाप्तप्रायं क्षीणं पापं जनानां 
पुण्यकर्मणां पुण्य कम येषां सत्तवशुद्धिकारणं विद्यते ते पुण्य- 
कमौणः तेषां पुण्यकर्मणाम् , ते दन्द्रमोहनिर्युक्ताः यथोक्तेन 

दन्द्रमोदेन निसैक्ता. भजन्ते मां परमात्मानं दृढव्रताः । 
: एवमेव परमाथैतत्तवं नान्यथा › इयेवं सर्वपरिलयाग्रतेन 

निश्चितविज्ञानाः दृढव्रताः उच्यन्ते ॥ 

ते किमर्थं भजन्ते इत्युच्यते- 

जरामरणमोक्षाय 
मामाभिलय यतन्ति ये । 

ते ब्रह्म तद्विुः कृत्ल- 
मध्यात्मं कम चाखिलम् ॥ २९ ॥ 

जरामरणमोक्षाय जरामरणयोः मोक्षार्थं मां परमेश्वरम् 

आश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्तः यतन्ति प्रयतन्ते ये, ते यत् 

ब्रह्म परं तत् विदुः छत्रं समस्तम् अध्यात्मं प्रयगात्मविषयं 

वस्तु तत् विदुः, कमं च अखिरं समस्तं विदुः ॥ 
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साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च.ये विदुः| 
प्रयाणकाेऽपि च मां ते विदुयक्तचेतसः ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वैयासिक्यां 

भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्धीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविधाया 

योगदयाखे श्रीकृष्णाज नसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 

सप्तमोऽध्यायः ॥ 

साधिभूताधिदैवम् अधिभूतं च अधिदैवं च अधिभूताधि- 
दैवम् , सह अधिभूताधिंदेवेन वतेते इति साधिभूताधिदैवं च 
मां ये विदुः, साधियज्ञं च सह् अधियज्ञेन साधियज्ञं ये वि- 
दुः, प्रयाणकाङे मरणकारे अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः, 

समाहितचित्ता इति ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरि्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपाद- 

रिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभष्यि 

सप्तमोऽध्यायः ॥ 

० 



श्रीमच्छकरभगवत्पादविरचितम् 

श्रीमद्धगवद्रीतामाष्यम् 
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-- ~ 

| ब्रह्म तद्धिदु त्म् ` इत्यादिना भगवता 
/ अञ्जनस्य प्रभवीजानि उपदिष्टानि । अत 

९9८ $ च 8 तत््रन्ा्थम् अयन उवाच- 
की + 8५ ] हीर 

अज्चुंन उवाच- 

किं तद्र्य किमध्यात्मं किं कमे पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किसुच्यते ॥ १॥ 

अधियज्ञः कथं कोऽ देहेऽस्मिन्मधुसदन । 

प्रयाणकारे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ 

एषां प्रभानां यथाक्रमं निणेयाय श्रीभगवानुवाच-- 

श्रीभगवानुवाच- । 

अक्षरं ब्रह्म परमं खमावोऽध्यात्मसुच्यते । 

भूतभावोद्भवकरो विसगैः कमेसंक्ञितः ॥ ३ ॥ 



२२३४ श्रीमद्धगवहीताभाष्ये 

अक्षरं न क्षरतीति अक्षरं परमात्मा, ' एतस्य बा अक्षरस्य 

्रश्ञासने गाग ' इति श्रुतेः । ओकारस्य च “ ओभिलेकाक्षर 

जरह्म ` इति परेण विरेषणात् अग्रहणम् । परमम् इति च 

निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरम् विशेषणम् । तस्यैव 

परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रयगात्मभावः स्वभावः, स्वो भाव, 

स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते । आत्मानं देहम् अधिष्ृत्य प्रयगा- 
त्मतया प्रवृत्तं परमाथैन्रह्मावसानं वस्तु स्वभावः अध्याखम् उ- 

च्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते । भूतभावोद्भवकरः भूतानां 
भाव. भूतभावः तख उद्धव" भूतभावोद्धवः तं करोतीति भूत- 

भावोद्धवकरः, भूतवस्तूरपत्तिकर इत्यथैः । विसगैः बिसजनं 
देवतोदेशेन चरपुरोडाश्ादेः द्रव्यस्य परिलयागः; स एष 

विसगलक्षणो यज्ञः कमेसंक्ितः कमेराष्दित, इयेतत् । एत- 

स्मान् हि बीजभूतात् ब्रृष्टधादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतानि 

उद्भवन्ति ॥ 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । 
अधियज्ञोऽहमेवाच्र देहे देशतां वर ॥ ४॥ 

अधिभूतं प्राणिजातम् अधिय भवतीति । कोऽसौ 
क्षरः क्षरतीति क्षरः विनारी, भावः यत्किचित् जनिमत् 

वस्तु इयर्थः । पुरुषः पूणम् अनेन सर्वमिति, पुरि शयनात् 
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वा, पुरुषः आदिलयान्तरगैतो हिरण्यगर्भः, सर्ब॑प्राणिकरणानाम् 

अनुप्राहकः, सः अधिदैवतम् । अधियज्ञः सर्वयज्ञाभिमानिनी 

विष्ण्वाख्या देवता, भयज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेः । स॒ दहि 
विष्णु. अहमेव , अत्र अस्मिन् देहे यो यज्ञः तस्य अहम् 

अधियज्ञः, यज्ञो हि देहनिवैयेत्वेन देहसमवायी इति देहा- 

धिकरणो भवति, देहभ्रतां वर ॥ 

अन्तकाटे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेषरम् । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्वन्र संडायः ॥ 

अन्तकङ़े मरणक्राठे च मामेव परमेश्वरं विष्णुं स्मरन् 

मुक्त्वा परियस्य केवरं शरीरं यः प्रयाति गच्छति, सः 

मद्भावं वैष्णवं तत्त्वं थाति । नास्ति न विद्यते अत्र अस्मिन् 
अर्थे संशाय. याति वान वा इति ॥ 

न मद्धिषय एव अयं नियमः । कि तहि -- 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते कलेबरम् । 

तं तमेवैति क्यैन्तेय सदा नद्धावभावितः ॥ ६॥ 

यंयं वापि यं यं मां देवताविरोषं स्मरन् चिन्तयन् 

लयजति परियजति अन्ते अन्तकाले प्राणवियोगकाटे कठेवर 
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शारीरं तं तमेव स्म्रतं भावमेव एति नान्यं कौन्तेय, सदा 
सवेदा तद्धावभावितः तस्मिन् भावः तद्भावः स॒ भावितः 
स्मयैमाणतया अभ्यस्त; येन सः तद्भावभावितः सन् ॥ 

यस्मात् एवम् अन्वया भावना देहान्तरप्राप्तौ कारणम्-- 

तस्मात्सर्वेषु काटेषु मामनुस्मर युध्य च । 

मय्यर्षितमनोवुद्धिमौमेवैष्यस्य सं दायः ॥ ७ ॥ 

तस्मात् सर्वेषु कषेषु॑माम् अनुस्मर यथाशाखम् । 

युध्य च युद्धं च सखम कर । मयि वासुदेवे अपिते मनो- 
बुद्धी यस्य तव स त्वं मयि अर्पितमनोबुद्धिः सन् मामेव 
यथास्मृतम् एष्यसि आगमिष्यसि ; असंशयः न संद्ययः अत्र 

विद्यते ॥ 

किंच-- 

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥८॥ 

अभ्यासयोगयुक्तेन मयि वचित्तसमपैणविषयभूते एक- 
स्मिन् तु्यप्रेययावृत्तिछक्षणः विखृक्षणप्रययानन्तरितः अ- 

भ्यासः स चाभ्यासो योगः तेन युक्तं ततैव व्याप्तं 
योगिनः चेतः तेन, चेतसा नान्यगामिना न अन्यल्न विष. 
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यान्तरे गन्तु शीलम् अस्येति नान्यगामि तेन नान्यगा- 

मिना, परमं निरतिरयं पुरुषं दिव्यं दिवि सूर्यमण्डले 
भवं याति गच्छति ह पार्थं अनुचिन्तयन् शाखाचार्योप- 

देशम् अयुभ्यायन् इलयेतत् ॥ 

किविरिष्टं च पुरुषं याति इति उच्यत-- 

कवि पुराणमनुरासितार- 
मणोरणीयां समनुस्मरेदयः । 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादिलयवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥ 

कवि क्रान्तद्िन सवेज्ञं पुराण चिरन्तनम् अनुशासि- 

तारं सवद जगत प्रशासितारम् अणोः सृक्ष्मादपि अणीयांसं 

सृष्ष्मतरम् अनुस्मरेत् अनुचिन्तयेत् यः कथित् , सर्वस्य कर्म- 

फरजातस्य धातार विधातारं विचिलतया प्राणिभ्यो विभ- 

तारम्, अचिन्यरूपं च अस्य रूपं नियतं विद्यमानमपि केन- 

चित् चिन्तयितुं शक्यते इति अचिन्यरूपः तम्, आदिय- 
वर्णम् आदिल्यस्येव निलचैतन्यम्रकाशो वर्णो यस्य तम् 

आदिलयवणेम् , तमसः परस्तात् अज्ञानरक्षणात् मोहान्ध- 

कारात् परं तम् अनुचिन्तयन् याति इति पूर्वेण सबन्धः ॥ 
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किच-- 

प्रयाणकाले मनसाचटेन 

भक्त्या युक्तो योगवेन चैव । 
श्रुवोमेध्ये पाणमावेदय सम्य- 

क्स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥ 

प्रयाणकाङे मरणकाटरे मनसा अचटेन चरूनवजितेन 

भक्यया युक्त. भजनं भक्तिः तया युक्तः योगबलेन चैव 
योगस्य बं योगबल समाधिजसंस्कारप्रचयजनितचित्तस्थै- 

यैरक्षणं योगबलं तेन च युक्तः इयर्थः, पूर्वं हृदयपुण्ड- 

रीके वज्ञीकृय चित्तं ततः उध्वेगामिन्या नाड्या भूमिजय- 
कमेण श्रुबोः सभ्ये प्राणम् आवेश्य स्थापयित्वा सम्यक् 

अप्रमत्तः सन्, सः एवं विद्धान् योगी {कवि पुराणम् 

इत्यादिलक्षणं तं परं परतरं पुरुषम् उपैति प्रतिपद्यते दिव्यं 

द्योतनात्मकम् ॥ 

पुनरपि वक्ष्यमाणेन उपायेन प्रतिपिस्सितस्य ब्रह्मणो वेद- 

विद्वदनादिविशेषणविशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान्-- 

यदक्चरं वेदविदो वदन्ति 

विदन्ति थद्यतयो वीतरागाः । 
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यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 

यत् अक्षर न क्षरतीति अक्षरम् अविनाशि वेदविदः 

वेदार्थज्ञाः बद्न्ति, ‹ तद्वा एतदक्षरं गाये ब्राह्मणा अभिवद् 

न्ति ' इति श्रुते., सवैविशेषनिवतंकत्वेन अभिवदन्ति ८अ- 

स्थूकमनणु ' इलयादि । किंच~-- विशन्ति प्रविशन्ति सम्य- 

गदछनम्राप्तौ सवां यत् यतयः यतनश्चीरा. संन्यासिनः 

वीतरागाः बीतः विगतः रागः येभ्य ते वीतरागाः । यच्च अक्षर- 

मिच्छन्त -- ज्ञातुम् इति बाक्यशेषः-- ब्रह्मचर्य गुरौ 

चरन्ति आचरन्ति, तत् ते पदं तत् अक्षराख्यं पद पदनीयं 

ते तव संग्रहेण संग्रह. सकषेपः तेन सक्षेपेण प्रवक्ष्ये 

कथयिष्यामि ॥ 

सयो ह वै तद्धगवन्मयुष्येषु प्रायणान्तमोकारमभि- 

ध्यायीत कतमं वाव स तेन छोकं जयतीति । तस्मै स 

होवाच एतद्वै सयकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोकारः' 

इत्युपक्रम्य ८ यः पुनरेतं त्रिमात्रणोमिलेतेनेवाक्षरेण परं पुरुष- 

ममिध्यायीत--स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मरोकम् ' इत्यादिना 

वचनेन, ८अन्यत्र धमौदन्यत्राधमोत्' इति च उपक्रम्य 

८ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति । तपांसि सवौणि च यद्वदन्ति । 
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यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीम्यो- 

मियेतत्' इव्यादिभिश्च वचनैः परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण, 

प्रतिमावत् प्रतीकरूपेण वा, परन्रह्मप्रतिपत्तिसाधनतवेन मन्द्- 

मध्यमबुद्धीनां विवक्षितस्य ओंकारस्य उपासनं कालान्तरे 
मुक्तिफलम् उक्तं यत् , तदेव इहापि ८ कवि पुराणमनुश्ासि - 

तारम् ` ‹ यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ' इति च उपन्यस्तस्य परख 

ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रतिपत््युपायभूतस्य ओकारस्य काल- 

न्तरसुक्तिफरम् उपासनं योगधारणासदितं वक्तव्यम › प्रस- 

क्तानुप्रसक्तं च यत्किचित्, इयेवमथः उत्तरो मन्थ आ- 

रभ्यते- 

सेद्राराणि संयम्य 
मनो हदि निरुध्य च । 

मूर््याधायात्मनः प्राण- 
मासितो योगधारणाम् ॥ १२॥ 

सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराणि उप- 

छन्धौ, तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं क्रत्वा मनः हृदि हृदय- 
पुण्डरीके निरुध्य निरोधं कृत्वा निश््रचारमापाद्य, तत्र वशी- 

कृतेन मनसा हृदयात् उभ्वैगामिन्या नाड्या उष्वैमारुद्य 
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मूर्भिं आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः प्रवृत्त योगधारणां 
धारयितुम् ॥ 

तत्रैव च धारयन्-- 

आओभियेकाक्षरं ब्रह्म 
त्याहरन्मामनुस्मरन । 

यः प्रयाति लयजन्देदं 

स थाति परमां गतिम् ॥ १३ ॥ 

ओभिति एकाक्षरं ब्रह्म ब्रह्मणः अभिधानभूतम् ओंकार 
व्याहरन् उच्चारयन् , तदथभूतं माम् ईश्वरम् अनुस्मरन् 

अनुचिन्तयन् यः प्रयाति भ्रियते, स॒ यजन् परिलयजन् 
देहं शरीरम्-- ‹ यजन् देहम् † इति प्रयाणविरोषणा्थम् 
देहद्यागेन प्रयाणम् आसनः, न स्वरूपनारोनेयथं -- स. 

एव याति गच्छति परमां प्रकृष्टां गतिम् ॥ 

किंच-- 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नियः । 

तखा रभः पाथं नित्ययुक्तख योगिनः ॥ 

अनन्यचेताः न अन्यविषये चेतः यस्य सोऽयम् अनन्य- 

चेताः, योगी सततं स्वेदा य मां परमेश्वरं स्मरति नियद्. । 
8 8 16 
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सततम् इति नैरन्तर्यम् उच्यते, निलयराः इति दीधकाट- 
त्रम् उच्यते । न षण्मासं संवत्सरं वा, किं तर्हि  यावन्नीवं 

नैरन्तर्येण यः मां स्मरतीलयथैः । तस्य योगिनः अहं सुरुभः 

सुखेन छभ्यः हे पाथ, निलययुक्तस्य सदा समाहितचित्तस्य 

योगिनः । यतः एवम् , अतः अनन्यचेताः सन् मयि सदा 

समाहितः भवेत् ॥ 

तवे सौरभ्येन कि स्यात् इत्युच्यते; श्छणु तत मम 

सौरुभ्येन यत् भवति-- 

मासुपेलय पुनज॑न्म दुःखाल्यमदाश्वतम् । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 

माम् उपेद माम् ईश्वरम् उपेय मद्धावमापद्य पुनर्जन्म 

पुनरत्पत्ति नाप्नुवन्ति न प्राप्नुवन्ति । किविशिष्ट पुनजैन्म 

न प्राप्युवन्ति इति, तद्धिरोषणमाह-- दु खाढयं दुःखानाम् 

आध्यात्मिकादीनां आख्यम् आश्रयम् आीयन्ते यस्मिन् 
दुःखानि इति दुःखाख्यं जन्म । न केवरं दुःखाख्यम्, 

अदा्तम् अनवस्थितसरूपं च । नाप्नुवन्ति इंटशं पुनजैन्म 

महात्मानः यतयः संसिद्धि मोक्षाख्यां परमां प्रकृष्टं गताः 

्राप्राः । ये पुनः मां न प्राप्नुवन्ति ते पुनः आवतैन्ते ॥ 
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किं पुनः त्वत्त. अन्यत् प्राप्राः पुनरावतैन्ते इति, 
उच्यते-- 

आ बह्यश्चुवनाष्धोकाः पुनराव्तिनोऽङैन । 
मासुपेव्य तु कौन्तेय पुनजैन्म न विद्यते ॥ १६॥ 

आ ब्रह्मभुवनात् भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम् , 

बरह्मणो भुवने ब्रह्मभुवनम् , ब्रह्मखोक इयथः, आ ब्रह्मभुव- 
नात् सह ब्रह्मभुवनेन खोकाः सर्वे पुनरावर्तिनः पुनरावतैनख- 

भवाः हे अञ्जन । माम् एकम् उपेय तु कौन्तेय पुनजैन्म 

पुनरुत्पत्तिः न विद्यते ॥ 

ज्रह्मखोकसहिताः रोका: कस्मात् पुनरावर्तिन.  कार- 

परिच्छिन्नत्वात् । कथम् -- 

सहस्रथुगप्थैन्तमहयं दरह्मणो विदुः । 
रानि युगसहस्रान्तां तेऽहोरावविदो जनाः ॥ 

सहखयुगपयैन्तं सहस्राणि युगानि पयैन्तः पयेवसानं यस्य 
अहः तत् अहः सहखयुगपयैन्तम् , ब्रह्मणः प्रजापतेः विराजः 

विदुः, राच्रिम् अपि युगसह्नान्तां अहःपरिमाणामेव । के वि- 

दुरियाह-- ते अहोरात्रविद. कारसंरूयाविदो जनाः इयथः । 

यतः एवं कार्परिच्छिन्नाः ते, अतः पुनरावर्तिनो रोका: ॥ 
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प्रजापतेः अहनि यत् भवति रात्रौ च, तत् उच्यते- 

अच्यक्ताद्यक्तयः सवः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रान्यागमे प्रीयन्ते तच्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 

अव्यक्तात् अव्यक्तं ॒प्रजापतेः स्वापावस्था तस्मात् 

अव्यक्तात् व्यक्तयः व्यज्यन्त इति व्यक्तयः स्थावरजङ्गम- 

क्षणाः सवः प्रजाः प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह. 

आगमः अहरागमः तस्मिन् अहरागमे काले ब्रह्मणः प्रबो- 

धकाङे । तथा रात्र्यागमे ब्रह्मणः स्वापकारे प्रणीयन्ते 

स्वः व्यक्तयः तत्रैव पूर्वोक्ते अव्यक्तसंज्ञके ॥ 

अक्रताभ्यागमकृतविप्रणाश्चदोषपरिहाराथम् , बन्धमोक्ष- 

शाखप्रशृत्तिसाफल्यप्रद्ौनार्थम् अविद्यादिङ्ेशमूखकममाशयव- 
शाश्च अवशः भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इयतः संसारे 
त्ैराग्यप्रददीनार्थं च इदमाह- 

प्रूतग्रामः स एवायं श्रूत्वा चत्वा प्रीयते । 

राच्यागसमेऽवश्ाः पाथ प्रमवव्यहरागमे ॥ १९ ॥ 

भूतग्राम. भूतसञुदायः स्थावरजङ्गमलक्षणः यः पूवे- 

स्मिन् कस्पे आसीत् स एव्र अथं नान्यः । भूत्वा भूत्वा 
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अ्रागमे, प्रीयते पुनः पुनः रात्र्यागमे अहन श्ये अवसः 
अस्वतन्त्र एव, है पार्थ, प्रभवति जायते अवश्य एव 
अहरागमे ॥ 

यत् उपन्यस्तम् अक्षरम् , तस्य प्राप्त्युपायो निर्दिष्टः 
‹ ओमियेकाक्षरं ब्रह्म ' इत्यादिना । अथ इदानीम् अक्षर- 
स्यैव स्वरूपनिर्दिदिक्षया इदम् उच्यते, अनेन योगमार्गेण 
इदं गन्तव्यमिति-- 

परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो- 

ऽन्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 

यः स सर्वेषु भूतेषु 

नयत्सु न विनदयति ॥ २० ॥ 

परः व्यतिरिक्तः भिन्नः, कुत : तस्मात् पूर्वोक्तात् । 

वु-शब्दः अक्षरस्य विवक्षितस्य अव्यक्तात् वैलक्षण्यविशेष- 
णार्थः । भावः अक्षराख्यं परं ब्रह्म । व्यतिरिक्तत्वे सलयपि 

सालक्षण्यप्रसङ्गोऽस्तीति तद्धिनिवृच्यथेम् आह-- अन्यः 

इति । अन्यः विलक्षणः । स च अव्यक्तः अनिन्द्रियगोचरः । 

£ परस्तस्मात् इत्युक्तम् , कस्मात् पुनः परः" पूर्वोक्तात् भूत- 

आामबीजभूतात् अचिद्यालक्षणात् अव्यक्तात् । अन्यः विर- 
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क्षणः भावः इयभिप्रायः । सनातन चिरन्तन य. सः 

मावः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिषु नद्यस न विनश्यति ॥ 

अब्यक्तोऽक्चर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् । 

यं प्राप्य न निवतैन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 
योऽसौ अव्यक्तः अक्षरः इत्युक्तः, तमेव अक्षरसंज्ञकम् 

अव्यक्तं भावम् आहुः परमां प्रकृष्टं गतिम् । यं परं भावं 

प्राप्य गत्वा न निवतैन्ते संसाराय, तत् धाम स्थान परमं 

रकष मम, विष्णो परमं पद्मियर्थः ॥ 

तष्छव्धे. उपायः उच्यते-- 

पुरुषः स परः पाथं भक्त्या रभ्यस्त्वनन्यथा । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवैमिदं ततम् ॥ 

पुरुषः पुरि शयनात् पूणैतवाद्वा, स परः पार्थ, परः नि- 

रतिश्चयः, यस्मात् पुरुषात् न परं किंचित् । सः मक्लया 

कभ्यस्तु ज्ञानलक्षणया अनन्यया आत्मविषयया । यस्य पुरु- 

षस्य अन्तःस्थानि मध्यस्थानि भूतानि कायेभूतानि ; कार्य 

हि कारणस्य अन्तवेतिं भवति । येन पुरुषेण सर्व इदं जगत् 

ततं व्याप्तम् आकाशेनेव घटादि ॥ 
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प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेक्षितनह्मबुद्धीनां काछान्तरयु- 
क्तिभाजां ब्रह्मप्रतिपत्तये उत्तरो मार्गो वक्तव्य इति ‹ यत्र 

काठ ' इत्यादि विवक्धिताथंसमपेणार्थम् उच्यते, आदृत्तिमा- 

गोपन्यासः इतरमाग॑स्तुयथैः-- 

यव कारे त्वनाच्रस्तिमाच्र्ति चैव योगिनः । 

प्रयाता यान्ति तं कारं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ 

यत्र काटे प्रयाताः इति व्यवहितेन संबन्धः । यत्र य- 

स्मिन् काठे तु अनावृत्तिम् अपुनजैन्म आवृत्ति तद्िपरीतां 

चैव । योगिनः इति योगिनः कर्मिणश्च उच्यन्ते, कर्मिण- 
सतु गुणतः-- ‹ कमेयोगेन योगिनाम् ' इति विदोषणात्- 
योगिनः । यत्र कारे प्रयाताः मृताः योगिनः अनावृत्ति 

यान्ति, यत्र काले च प्रयाताः आवृत्ति यान्ति, तं कालं 

वक्ष्यामि भरतषेभ ॥ 

बं काठकमाह- 

अग्रि्ज्योतिरहः शुद्ः षण्मासा उत्तरायणम् । 

तव प्रयाता गच्छन्ति र्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ 

अन्निः काडाभिमानिनी देवता । वथा ज्योतिरपि 

देवतैव कालाभिमानिनी । अथवा, अन्निञ्योतिषी यथा- 
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श्रते एव देवते । भूयसा तु निर्देशो “ यत्र काठे' ८ तं कारम् › 
इति आश्रवणवत् । तथा अहः देवता अहरभिमानिनी, 

शुङ्धः शु्ठपश्षदेवता ; षण्मासा उत्तरायणम् , तत्रापि देवतैव 

मागैभूता इति स्थित. अन्यन्न अयं न्यायः । तत्र तस्मिन् 

मार्गे प्रयाताः मृताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासकाः 

जरह्मोपासनपरा जना. । ‹ क्रमेण ` इति वाक्यशेषः । न हि 

सद्योमुक्तिभाजां सम्यग्दशेननिष्ठानां गतिः आगतिवां कचित् 
अस्ति, “ न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति › इति श्रतेः । बरहमसंरी- 

नभ्राणा एव ते ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एव ते । 

धूमो राधिस्तथा क्षणः 

षण्मासा दक्षिणायनम् । 

तच्र चान्द्रमसं ज्योति- 

योगी पाप्य निवतते ॥ २५॥ 

धूमो रालः धूमाभिमानिनी रात्र्यभिमानिनी च देवता । 
तथा कृष्णः कृष्णपक्षदेवता । षण्मासा दक्षिणायनम् इति च 

पूरवेवत् देवतैव । तत्र चन्द्रमसि भवं चान्द्रमसं ज्योतिः फलम् 
इष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्य भुक्त्वा तरक्षयात् इह पुनः 

निवतेते ॥ 
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शुङ्खक्रषणे गती द्यते जगतः चाभ्वते मते । 

एकया यातयनाव्त्तिमन्यथावतैते पुनः ॥ २६ ॥ 

खञ्कृष्णे शठा च कृष्णा च शुहकृष्णे, ज्ञानप्रकाशकत्वात् 
शुङ्ा; तदभावात् कृष्णा ; एते शङ्क्ृष्णे हि गती जगतः 

इति अधिकृतानां ज्ञानकर्मणोः, न जगतः सर्वस्यैव एते 

गती संभवतः; शाश्वते निये, संसारस्य निल्यतवात् , मते 

अभिप्रेते । तत्र एकया शुङ्खया याति अनावृत्तिम् , अन्यया 

इतरया आवतेते पुनः भूयः ॥ 

नैते खती पाथं जानन्योगी मुष्यति कञ्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवान ॥२७॥ 

न एते यथोक्ते छती मार्गौ पाथं जानन् संसाराय एका, 

अन्वा मोक्षाय इति, योगी न मुह्यति कश्चन कथिदपि । 

तस्मात् सर्वेषु काठेषु योगयुक्तः समादितो भव अञ्जन ॥ 

छृणु तस्य योगस्य माहास्म्यम्- 

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् । 
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अव्येति तत्सवैमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानसुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा सहितायां वैयासिक्यां 

भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशाखे श्रीकृष्णाजनसंवदे तारकब्रह्मयोगो नाम 

अष्टमोऽध्यायः ॥ 

वेदेषु सम्यगधीतेषु यज्ञेषु च साद्वुण्येन अनुष्ठितेषु तपःसु 
च सुतपरेषु दानेषु च सम्यग्दत्तेषु, एतेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं 

शास्रेण, अयेति अतीलय गच्छति तत् सरै फकजातम् , इदं 
विदित्वा सप्तप्रभनि्णयद्वारेण उक्तम् अर्थं सम्यक् अवधाय 

अनुष्ठाय योगी, परम् उक्छृष्टम् देवरं स्थानम् उपैति च 

परतिपद्यते आयम् आदौ मवम् , कारणं ब्रह्म इयथै" ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिव्ाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद- 

शिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 

अष्टमो ऽध्यायः ॥ 

-&- 



श्रीमच्छंकरभगवत्पाद विरचितम् 

श्रीमद्धगवद्रीतामाष्यम् 
------------ 

न, 

नवमोऽध्यायः 
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घरमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण. 

॥; | उक्त. । तस्य च फठम् अगन्यविरादि- 

क्रमेण काछान्तरे ब्रह्प्राप्निलश्षणमेव 

अनावृक्तिरूपं निर्दिष्टम् । तत्र ‹ अनेनै- 

व प्रकारेण मोक्षप्राप्निफङ्म् अधिग- 

म्यते, न अन्यथा इति तदाश्चङ्काव्या- 

विवसेयिषया श्रीभगवान् उवाच-- 

श्रीभगवानुवाच- 

इदं तु ते य॒द्यतमं 
प्रवक्ष्यास्यनसयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं 

यज्ज्ञात्वा मोश््यसेऽद्युभात् ॥ १ ॥ 

इदं ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम् उक्त च पूर्वेषु अध्यायेषु, 

तत् बुद्धौ संनिधीछत्य इदम् इत्याह । तु-शब्दो विरेषनि- 
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धौरणाथेः । इदमेव तु सम्यग्ज्ञानं साक्षात् मोक्षप्राप्रिसाध- 

नम् ‹ वासुदेवः सर्वमिति ‹ आत्मैवेदं सर्वम् ' ‹ एकमेवाद्वि- 
तीयम् ' इ्यादिश्रुतिस्खतिभ्यः , नान्यत्; (अथ ते येऽन्य- 

थातो विदुः अन्यराजान ते क्षय्यलोका भवन्ति" इत्यादि- 

ध्रतिभ्यश्च । ते तुभ्यं गुह्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथयि- 

ष्यामि अनसूयवे असूयारहिताय । किं तत् ज्ञानम् । कि- 
विशिष्टम् विज्ञानसहितम् अनुभवयुक्तम् , यत् ज्ञाता प्राप्य 

मोक्ष्यसे अद्युभात् संसारबन्धनात् ॥ 

तच्च-- 

राजविद्या राजणगुद्यं पविच्रमिदसुत्तमम् । 

परल्यक्लावगमं धम्य सुसुखं कतमव्ययम् ॥ २ ॥, 

राजविद्या विद्यानां राजा, दीप्त्यतिरायवन्त्वात्, दीप्यते 

हि इयम अतिशयेन ब्रह्मविद्या सवेविद्यानाम् । तथा राज- 

गुह्यं गुह्यानां राजा । पवित्रं पावनं इदम् उत्तमं सर्वेषां पावना- 

नां शुद्धिकारणं ब्रह्मज्ञानम् उत्कृष्टतमम् । अनेकजन्मसदखरसं- 

चितमपि धमाधमौदि समूं कम क्षणमात्रादेव भस्मीकरोति 
इत्यतः कि तस्य पावनत्वं वक्तव्यम् । किच--प्रयक्षावगम 

श्रयक्षेण सुखादेरिव अवगमो यस्य तत् प्रयक्षावगमम् । 

अनेकगुणवतोऽपि धमैविरद्धत्वं दृष्टम् , न तथा आत्मज्ञानं धर्म- 
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विरोधि, कितु धर्म्यं धमीदनपेतम् । एवमपि, स्याहुःखसंपा्य- 
मिलत आह-- सुसुखं कठुँम् , यथा रन्नविवेकविज्ञानम् । 
तत्र अल्पायासानामन्येषां कर्मणां सुखसंपाद्यानाम् अर्पफ- 
खत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्टमिति, इदं तु सुखसंपा- 

यत्वात् फठक्षयात् व्येति इति प्राप्ते, आह--अव्ययम् 

इति । न अस्य फङ्तः कर्मवत् व्ययः अस्तीति अन्ययम् । 

अतः श्रद्धेयम् आत्मज्ञानम् ॥ 

ये पुनः-- 

अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 

अप्राप्य मां भिवतैन्ते खत्युसं सारवत्मेनि ॥३॥ 

अश्रहधाना श्द्धाविरहिताः आत्मज्ञानस्य धर्मस्य अस्य 

खरूपे तत्फठे च नास्तिकाः पापकारिण-, असुराणाम् ड- 

पनिषदं देहमात्रात्मददौनमेव प्रतिपन्नाः असुतृपः पाषा. पुर- 

षाः अश्रदधानाः, परंतप, अप्राप्य मां परमेच्रम्, मत्राप्रौ 
नैव आशङ्का इति मत्माप्निमागैमेदभक्तिमात्रमपि अप्राप्य 

इत्यर्थः । निवर्तन्ते निश्चयेन वतैन्ते, क £--मृत्युसंसार- 

वर्त्मनि सच्युयुक्तः संसारः मृत्युसंसारः तश्च वत्म॑नरक- 

ति्यगादिप्रापनिमागैः, तस्मिन्नेव बतैन्ते इयथः ॥ 
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स्वुया अञजैनमभियुखीकृय आह- 

मया तत्तमिदं स्व जगदन्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि स्वैभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 

मया मम यः परो भावः तेन ततं व्याघ्रं सर्वम् इदं 

जगत् अव्यक्तमूतिना न व्यक्ता मूति. स्वरूप यस्य मम 

सोऽहमव्यक्तमूतिः तेन मय। अव्यक्तमूर्तिना, करणागोचर- 
स्वरूपेण इत्यथ. । तस्मिन् मयि अव्यक्तमूर्तौ स्थितानि 

मत्स्थानि, सर्वभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयैन्तानि । न हि 
निरात्मकं किंचित् भूतं व्यवहाराय अवकस्पते । अतः 

मस्स्थानि मया आस्मना आत्मवच्वेन स्थितानि, अतः मयि 

स्थितानि इति उच्यन्ते । तेषां मूतानाम् अहमेव आत्मा 
इत्यत. तेषु स्थितः इति मूढवुद्धीनां अवभासते, अत. 

वीमि-- न च अदं तेषु भूतेषु अवस्थितः, मूतेवत् संे- 

षाभावेन आकारास्यापि अन्तरतमो हि अहम् । न हि अस- 

सगि वस्तु कचित् आधेयभावेन अवस्थितं भवति ॥ 

अत एव असंसर्गित्वात् मम-- 

न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमेश्वरम् । 
भूतथ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत मावनः ॥ ५॥ 
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न च मत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि । पर्य मे योगं युक्ति 

घटने मे मम देवरम् इईंश्रस्य इमम् रेश्वरम् , योगम् आत्मनो 

याथात्म्यमियथेः । तथा च श्रुति असंसर्मित्वात् असङ्गतां 

ददौयति-- ‹ असङ्गो न हि सञ्जते ̀  इति । इदं च आच्च- 

यम् अन्यत् पर्य-- भूतश्रृत् असङ्गोऽपि सन् भूतानि 

निभिं , न च भूतस्थः, यथोक्तेन न्यायेन द्ितत्वात् भूत- 

स्थत्वाजुपपत्तेः । कथं पुनरुच्यते ८ असौ मम आत्मा ` इति 

विभज्य देहादिसङ्घातं तस्मिन् अहंकारम् अध्यारोप्य छोक- 

बुद्धिम् अनुसरन् व्यपदिशति ‹ मम आत्मा इति; न पुनः 

आत्मनः आत्मा अन्यः इति लोकवत् अजानन् । तथा 

भूतभावनः भूतानि भावयति उत्पादयति वधेयतीति वा भूत- 

भावन. ॥ 

यथोक्तेन शोकद्टयेन उक्तम् अर्थं दृष्टान्तेन उपपादयन् 

आह-- 

यथाकारास्थितो निलयं वायुः सवेच्रगो महान । 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 

यथा रोके आकारासितः आकाशे स्थितः नियं सदा 

वायु. सर्वत्र गच्छतीति स्बेत्रगः महान् परिमाणतः, तथा 
8 उ 1¶ 
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आकारावत् सर्वगते मयि असंग्ेवेणैव स्थितानि इलेवम् उप- 

धारय विजानीहि ॥ 

एवं वायुः आकारो इव मयि स्थितानि सर्वभूतानि स्थि- 
तिका, तानि- 

सवेभ्रूतानि कौन्तेय परकरुतिं यान्ति मामिकाम् | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विखजाम्यहम् ॥ 

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम् अपरां 

निकृष्टां यान्ति मामिकां मदीयां कल्पक्षये प्रर्यकाडे । पुनः 

भूयः तानि भूतानि उत्पत्तिकाङे कल्पादौ विखजामि उत्पाद्- 

यामि अहं पूवेवत् ॥ 

एवम् अविद्याटक्षणम्-- 

परकूति खामवष्टभ्य बिखजाभि पुनः पुनः । 

भूतय्राममिमं कत्लमवददां पकरतेवेदात् ॥ ८ ॥ 

प्रकृति खां खीयाम् अवष्टभ्य वश्च विरजामि पुन 

पुनः भरकृतितो जातं भूतमामं मूतसमुदायम् इमं वतमानं 

छत्लं समग्रम् अवराम् अस्वतन्त्रम्, अविद्यादिदोवैः परवश्ची- 
छतम्, प्रकृतेः वशात् खभाववश्छात् ॥ 
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तर्हिं तस्य ते परमेश्वरस्य, मूतभ्रामम् इमं विषमं विद्- 
धतः; तन्निमित्ताभ्यां धमौधमभ्यां संबन्धः स्यादिति, इदम् 
आह भगवान्-- 

नच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति घनंजय। 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ।॥। ९ ॥ 

न च माम् इश्वर तानि भूतभ्रामस्य विषमसर्गौनिमित्तानि 
कमोणि निबध्नन्ति धनंजय । तत्र कर्मणां असंबन्धिते 
कारणमाह-- उदासीनवत् आसीनं यथा उदासीन. उपे- 
क्षकः कश्चित् तद्वत् आसीनम् , आत्मन. अविक्रियत्वात् , 

असक्तं फलासङ्गरदितम् , अभिमानवजितम् ‹ अहं करोमि ` 

इति तेषु कमैसु । अतः अन्यस्यापि कैत्वाभिमानाभावः 
फरासङ्गाभावश्च असंबन्धकारणम् , अन्यथा कर्मभिः बध्यते 

मूढः कोशकारवत् इयभिप्रायः ॥ 

तत्न ‹ भूतग्राममिमं विखजामि * ‹ उदासीनवदासीनम् ' 

इति च विरुद्धम् उच्यते, इति तत्परिहारार्थम् आह-- 

मयाध्यक्षेण प्रक्रतिः सूयते सचराचरम् । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धिपरिवतेते ॥ १० ॥ 
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मया अध्यक्षेण सर्वतो दृशिमाघ्रस्वरूपेण अविक्रियास्मना 

अध्यक्षेण मया, मम माया चरिगुणासिका अविद्याङक्षणा 

प्रकृतिः सूयते उत्पादयति सचराचरं जगत् । तथा च मन्त्र- 

वणैः-- ‹ एको देवः सवभूतेषु गूढः स्ैन्यापी सर्व॑मूता- 

न्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सवैभूताधिवासः साक्षी चेता केवरो 
निर्युणश्च ` इति । हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 
जगत् सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकं विपरिवतैते सवौवखासु ! 
दृक्शिकभैत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सवा प्रवृत्तिः -- अहम 

इदं भोक्ष्ये, पदयामि इदम, शृणोमि इदम् , सुखमल्ुभवामि, 

दुःखमनुभवामि, तदर्थमिदं करिष्ये, इदं ज्ञास्यामि, 

इ्याद्या अवगतिनिष्ठा अवगलयवसानैव । ‹यो अस्याध्यक्षः 

परमे व्योमन् ' इत्यादयश्च मन्त्राः एतमर्थं ददोयन्ति । ततश्व 
एकस्य देवस्य सवोष्यक्चभूतचेतन्यमात्रस्य परमार्थतः सवै- 

मोगानभिसंबन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरस्य अभवे भोक्तुः 

अन्यस्य अभावात्। किनिमित्ता इयं सृष्टिः इयत्र प्रञ्चप्र- 

तिवचने अनुपपन्ने, (को अद्धा वेद् क इह प्रवोचत् । ऊत 

आजाता छत इय विद्धष्ठिः ` इद्यादिमन्त्रवर्णेभ्यः । दर्दितं 

च भगवता-- “ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ' 

इति ॥ 
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एवं मां नियञयुद्धलुदधमुक्तस्वभावं सर्जनं सवैजन्तूनाम् 
आत्मानमपि सन्तम्-- 

अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाभितम्। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेग्वरम् ॥ ११ ॥ 

अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कर्वन्ति मां मूढाः अविवे- 
किनः मानुषीं मनुष्यसंबन्धिनी ततु देहम् आश्रितम , मनु. 
ष्यदेहेन व्यवहरन्तमियेतत्, परं प्रकृष्टं भावं परमात्मत- 
त्वम आकाराकस्पम् आकाशादपि अन्तरतमम् अजानन्तो 
मम भूतमहेश्वरं स्वेभूतानां महान्तम् इश्वरं स्वात्मानम् । 
ततश्च तशय मम अवज्ञानभावनेन आहताः ते वराकाः ॥ 

कथम्८- 

मोघारा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं भिताः ॥ 

मोघाशाः बृथा आशाः आशिषः येषां ते मोघाश्ञाः, 

तथा मोघकमौणः यानि च अग्निहोत्रादीनि तैः अवुष्ठीय- 

मानानि कर्माणि तानि च, तेषां भगवत्परिभवात्, खात्म- 

भूतस्य अवज्ञानात्, मोधान्येव निष्फडानि कर्माणि भव- 

न्तीति मोधकमीण । तथा मोघज्ञानाः मोघं निष्फडं ज्ञानं 
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येषां ते मोघज्ञानाः, ज्ञानमपि तेषां निष्फङ्मेव स्यात् । 
विचेतसः विगतविवेकाश्च ते भवन्ति इलयभिप्रायः। 

किच-- ते भवन्ति राक्षसी रक्षसां प्रकृति सखभावम् 

आसुरीम् असुराणां च प्रकृति मोहिनी मोहकरीं देहात्मवा- 

दिनीं श्रिताः आशिता, छिन्द्धि, भिन्द्धि; पिब, खाद्, 

परस्वमपहर, इयेवं बद नशीका क्रूरकमांणो भवन्ति इथं. 

“असुयां नाम ते छोकाः ' इति श्रुतेः ॥ 

ये पुनः श्रदधानाः भगवद्धक्तिलक्षणे मोक्षमार्गे 

्रवृत्ताः-- 

महात्मानस्तु मां पाथं दैवीं परकृतिमाभिताः। 
मजन्लयनन्यमनसो ज्ञाल्ला भूतादिमव्ययम् ॥ 

महात्मानस्तु अश्ुद्रचित्ताः माम् इश्वरं पार्थं दैवीं देवानां 
ग्रकृति दामदमदयाश्रद्धादिरक्षणाम् आश्रिताः सन्तः भजन्ति 

सेवन्ते अनन्यमनस, अनन्यचित्ता: ज्ञात्वा भूतादि मूतानां 

वियदादीनां प्राणिनां च आदिं कारणम् अन्ययम् ॥ 

कथम् ~~~ 

सततं कीलैयन्तो मां यतन्तश्च दृढबताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या निव्ययुक्ता उपासते ॥ 
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सततं सवेदा भगवन्तं ब्रह्मस्वरूपं मां कीर्तयन्तः, यतन्त- 

श्च इन्द्रियोपसंहारशमदमदयादहिसादिरक्षणः धर्मैः प्रयतन्तश्च, 
दृढव्रता. दृढं सिरम् अचास्यं व्रते येषां ते दृढव्रताः नम- 

स्यन्तश्च मां हृदयेशयम् आत्मानं भक्या निययुक्ताः सन्तः 

उपासते सेवन्ते ॥ 

ते केन केन प्रकारेण उपासते इत्युच्यते-- 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो भासुपासते । 

एकत्वेन एथक्त्वेन बहूधा विश्वतोमुखम् ॥।१५॥ 

ज्ञानयज्ञेन ज्ञानमेव मगवद्धिषयं यज्ञः तेन ज्ञानयज्ञेन 

यजन्तः पूजयन्तः माम् ईश्वरं च अपि अन्ये अन्याम् उपास- 

नां परित्यज्य उपासते । तच्च ज्ञानम्--एकत्वेन ‹ एकमेव परं 
ब्रह्य: इति परमार्थदर्शनेन यजन्तः उपासते । केचिच परथ- 

क्त्वेन ‹ आदियचन्द्रादिभेदेन स एव भगवान् विष्णुः अव- 

सितः * इति उपासते । केचित् “बहुधा अवस्थितः स एव 

मगवान् स्वैतोमुखः विश्वरूपः ' इति तं विन्रूपं सवैतोमुखं 

बहुधा बहुप्रकारेण उपासते ॥ 

यदि बहुभिः प्रकरै; उपासते, कथं त्वामेव उपासते इति, 

अत आह-- 
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अहं कतुरहं यज्ञः खधादमहमौषधम् । 
मच्रोऽदमहमेवाल्यमहमभरिरहं इतम् ॥ १६॥ 

अहं कतुः श्रोतकर्मभेदः अहमेव । अहं यज्ञः स्मातैः । 
किंच स्वधा अन्नम् अहम् , पिदभ्यो यत् दीयते । अहम् 

ओषधं सर्वप्राणिभिः यत् अद्यते तत् ओषधशब्दकशषब्दितं बरी- 

हियवादिसाधारणम् । अथवा स्वधा इति सर्वप्राणिसाधा- 

रणम् अन्नम् , ओषधम् इति व्याध्युपरामनार्थ भेषजम् । मच्रः 

अहम् ›, येन पितृभ्यो देवताभ्यश्च हविः दीयते | अहमेव 

आज्यं हविश्च । अहम् अभि.) यस्मिन् हूयते हविः सः अग्निः 

अहम् । अदं हुतं हवनकम च ॥ 

किच~ 

पिताहमख जगतो माता धाता पितामहः । 

वेद्यं पविनच्र्मोकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 

पिता जनयिता अहम् अस्य जगतः; माता जनयित्री, 

घाता कमैफठस्य प्राणिभ्यो विधाता, पितामहः पितुः पिता, 

वेद्यं वेदितव्यम् , पवित्रं पावनम् ओंकारः, ऋक् साम यजुः 

एव च ॥ 
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किच- 

गतिभेतोौ पशुः साक्षी निवासः दारणं खुद्टत् । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ 

गतिः कमफलम् , भत पोष्टा, प्रभुः खामी, साक्षी 
प्राणिनां कृताकृतस्य, निवास. यस्मिन् प्राणिनो निवसन्ति, 

शरणम् आतोनाम् , प्रपन्नानामातिहरः । सुहत् प्रत्युपका- 

रानपेक्षः सन् उपकारी, प्रभवः उत्पत्ति जगत., प्रख्यः 

प्रीयते अस्मिन् इति, तथा स्थानं तिष्ठति अस्मिन् इति, 

निधानं निक्षेपः काान्तरोपभोग्य प्राणिनाम्, बीजं प्ररोहका- 

रणं प्ररोहधर्मिणाम् , अव्यय यावत्संसारभाविल्वात् अव्ययम् , 

न हि अबीजं किचित् प्ररोहति, नियं च प्रोहददयौनात् 

बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते ॥ 

किच-- 

तपाम्यहमहं वं निगहाम्युत्खजामि च । 

अस्तं चैव सत्युश्च सदसचाहमजैन ॥ १९॥ 

तपामि अहम् आदिलो भूत्वा कैथित् रदिमभिः 

उल्बणैः । अहं वर्षं कैश्चित् रदिमभि उत्सृजामि । उत्स्रज्य 

पुनः निगृह्णामि कथित् रद्भिः अष्टमिः मासैः पुनः उत्छ- 
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जामि प्रावृषि । अमृतं चैव देवानाम् , मृत्युश्च मत्यानाम् । सत् 
यस्य यत् संबन्धितया विद्यमानं तत्, तद्धिपरीतम् असच्च 

एव॒ अहम् अञ्जन । न पुनः अलयन्तमेव असत् भगवान् , 
खयं काथैकारणे वा सदसती ॥ 

ये पूर्ोक्तेः निवृत्तिप्रकारिः एकत्वप्रथक्सवादिविज्ञाने. यज्ञे 
मां पूजयन्तः उपासते ज्ञानविदः, ते यथाविज्ञानं मामेव 
्ाप्ुबन्ति । ये पुनः अज्ञाः कामकामा.-- 

न्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरिष्टठा खगैतिं प्राथेयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥२०॥ 

त्रैविद्याः ऋग्यज्जुःसामविदः मां वस्वादिदेवरूपिणं सोमपा. 

सोमं पिबन्तीति सोमपाः, तेनैव सोमपानेन पूतपापाः शुद्ध- 
किल्बिषाः, यज्ञैः अभनिष्टोमादिभिः इटा पूजयित्वा स्वगैति 

स्वगैगमनं स्वरेव गतिः खगेतिः ताम् , प्रार्थयन्ते । ते च पुण्यं 
पुण्यफरम् आसाद्य संप्राप्य सुरेन्द्ररोकं शतक्रतो स्थानम् अ- 

अन्ति भुखते दिव्यान् दिवि भवान् अप्राङ्ृतान् देवभोगान् 

देवानां भोगान् ॥ 
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ते तं ् ुक्त्वा खर्गलोकं विचालं 
क्षीणे पुण्ये मत्येरोकं विद्रान्ति । 

एवं च्रयीधमैमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ 

ते तं भुक्त्वा स्वगैडोकं विशां विस्तीणी क्षीणे पुण्ये 

मत्यैखोकं विशान्ति आविशन्ति । एवं यथोक्तेन प्रकारेण त्रयी- 

धर्म केवलं वैदिकं कमे अनुप्रपन्ना. गतागते गतं च आगतं 

च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान् कामयन्ते इति 

कामकामाः छमन्ते गतागतमेव, न तु स्वातन्त्र्यं कचित् 

रभन्ते इलय्थः ॥ 

ये पुनः निष्कामाः सम्यग्द्िनः-- 

अनन्या्िन्तयन्तो मां 
ये जनाः पयुपासते । 

तेषां निद्याभियुक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥ 

अनन्याः अष्रथग्भूताः परं देवं नारायणम् आत्मत्वेन गना 

सन्तः चिन्तयन्तः मां थे जनाः सन्यासिन. पयुपासते, तेषां 
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परमा्थदर्िनां निलयाभियुक्तानां सतताभियोगिनां योगक्षेमं 

योगः अप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तदुभयं बहामि प्राप- 

यामि अहम्; ‹ ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ` ८ स च मम प्रियः 

यस्मात् , तस्मात् ते मम आत्मभूताः प्रियाश्च इति ॥ 

ननु अन्येषामपि भक्तानां योगक्षेमं बहत्येव भगवान् । 

सलं बहत्येव , किंतु अय विरोषः-- अन्ये ये भक्ताः ते 

आत्मार्थं स्वयमपि योगक्षेमम् दहन्ते, अनन्यदिनस्तु न 

आत्मा्थ॑योगक्षेमम् ईहन्ते, न हि ते जीविते मरणे वा 

आत्मनः गृद्ध कुवन्ति ; केवलमेव भगवच्छरणाः ते ; अतः 

भगवानेव तेषां योगक्षेमं वहतीति ॥ 

नु अन्या अपि देवताः त्वमे चेत् , तद्भक्ताश्च त्वामेव 

यजन्ते । सलयमेवम्-- 

येऽप्यन्यदेवताभक्ता 

यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कौन्तेय 
यजन्त्यविधिपूवैकम् ॥ २६ ॥ 

येऽपि अन्यदेवताभक्ताः अन्यासु देवतासु भक्ताः अन्य- 
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देवताभक्ताः सन्तः यजन्ते पूजयन्ति श्रद्धया आस्तिक्यबु्या 
अन्विताः अनुगताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अवि- 
धिपूवैकम् अविधिः अज्ञानं तत्पूर्वकं यजन्ते इयर्थः ॥ 

कस्मात् ते अविधिपूर्वकं यजन्ते इत्युच्यते , यस्मात्-- 

अहं हि सवैयज्ञानां 
भोक्ता च प्रभुरेव च । 

न तु मामभिजानन्ति 

तत््वेनातदच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 

अहं हि सर्वयज्ञानां श्रौतानां स्मार्ताना च सर्वेषां 
यज्ञानां देवतात्मस्वेन भोक्ता च प्रमुः एव च । मत्स्वामिको 
हि यज्ञः, ^ अधियज्ञोऽहमेवात्र ' इति हि उक्तम् । तथा न 

तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन यथावत् । अतश्च अविधि- 
पूर्वकम् इष्टा यागफङात् च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते ॥ 

येऽपि अन्यदेवताभक्तिमत्तवेन अविधिपूवेकं यजन्ते, तेषा- 

मपि यागफलं अवश्यंभावि । कथम् -- 

यान्ति देवव्रता देवा- 

न्पितुन्यान्ति पितृव्रताः । 
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सूतानि यान्ति भूतेज्या 

यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥ 

यान्ति गच्छन्ति देवव्रताः देवेषु व्रतं नियमो भक्तिश्च 

येषां ते देवव्रताः देवान् यान्ति । पितृन् अगभ्निष्वात्तादीन् 

यान्ति पितृव्रताः श्राद्धादिक्रियापराः पितृभक्त. । भूतानि 

विनायकमातृगणचसुभैगिन्यादीनि यान्ति भूतेज्याः भूतानां 

पूजकाः । यान्ति मद्याजिनः मद्यजनशीखाः वैष्णवाः मा- 

नेव यान्ति । समाने अपि आयासे मामेव न भजन्ते 

अज्ञानात् , तेन ते अस्पफङभाजः भवन्ति इयथः ॥ 

न केवरं मद्धक्तानाम् अनावृत्तिक्षणम् अनन्तफलम् › 

सुखाराधनश्च अहम् । कथम् -- 

पन्नं पुष्पं फलं तोयं 

यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदह भक्त्युपहत- 
मश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 

पत्रं पुष्पं फं तोयम् उदकं यः मे मह्यं मका प्रय 

च्छति, तत् अहं पत्रादि भक्या उपहृतं भक्तिपूर्वकं प्रापितं 

मक्स्युपहतम् अभ्नामि गृह्णामि प्रयतात्मनः शुदधलुद्धेः ॥ 
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यतः एवम् , अत.-- 

यत्करोषि यदश्नासि 
यज्जुहोषि ददासि यत् । 

यत्तपखसि कौन्तेय 
तत्कुरुष्व मद्पेणम् ॥ २७ ॥ 

यत् करोषि स्वतः प्राप्तम्, यत् अश्नासि, यच्च जुहोषि 

हवनं निर्बैयसि श्रौतं स्मार्ते वा, यत् ददासि प्रयच्छसि 

ब्राह्मणादिभ्यः हिरण्याज्नाज्यादि, यत् तपस्यसि तपः चरसि 

कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदपैणं मत्समर्पणम् ॥ 

एवं कुर्वैतः तव यत् भवति, तत् श्णु-- 

छ्युभाद्युमफलेरेवं 

मोक्ष्यसे कमैवन्धनैः। 

संन्यासयोगयुक्तात्मा 

विसुक्तो मासुपैष्यसि ॥ ५८ ॥ 

छभाञ्चभफठै. भामे इष्टानिष्टे फे येषां तानि छभा- 

्ुभफरानि कमौणि ते. छमाञ्भफठैः कमेवन्धनै. कर्मण्येव 

बन्धनानि कर्मबन्धनानि तैः कर्मबन्धनै. एवं मदर्पणं छन् 
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मोक्ष्यसे । सोऽयं संन्यासयोगो नाम, सन्यास असौ म- 
त्समर्पणतया करमेत्वात् योगश्च असौ इति, तेन संन्यासयो- 

गेन युक्तः आत्मा अन्तःकरण यस्य तव सः तं संन्यासयो- 
गयुक्तात्मा सन् विमुक्तः कमेबन्धनै. जीवभ्नेव पतिते चास्मि- 

म् शरीरे माम् उवैष्यसि आगमिष्यसि ॥ 

रागद्वेषवान् तदहि भगवान् , यतो भक्तान् अनुगृह्णाति, न 

इतरान् इति । तत् न-- 

समोऽहं सवभूतेषु 
न मे देष्योऽस्ति न भरियः। 

ये भजन्ति तु मां भक््या 
मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥ 

समः तुल्यः अहं सवभूतेषु । न मे दष्यः अस्ति न प्रियः। 
अभ्रिवत् अहम्--दुरस्थानां यथा अभिः सीतं न अपनयति; 

समीपम् उपसपैतां अपनयति , तथा अहं भक्तान् अयुगृहामि, 

न इतरान् । ये भजन्ति तु माम् ईश्वरं भक्या मयि ते- 

स्वभावत एव, न मम रागनिमित्तम्--बर्तन्ते । तेषु च अपि 
अहं स्वमावत एव वर्ते, न इतरेषु । न एतावता तेषु दवेषो 

मम ॥ 



नवमोऽध्याय । २७३ 

श्णु मद्केमादस्यम-- 

अपि चेत्सुदुराचारो 

भजते मामनन्यभाक् | 

साधुरेव स मन्तव्यः 

सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 

अपि चेत् यद्यपि सुदुराचारः सुष्ठु दुराचारः अतीव इ- 

स्विताचारोऽपि भजते माम् अनन्यभाक् अनन्यभक्तिः सन्, 

साधुरेव सम्यग्दृत्त एव स॒ मन्तन्य ज्ञातव्यः, सम्यक् 

यथावत् व्यवसितो हि सः; यस्मात् साधुनिश्वय सः ॥ 

उरसज्य च बाह्यां दुराचारताम् अन्त. सम्यग्न्यवसायसा- 

मथ्यौत्-- 

क्षिं भवति धमोत्मा 

चाश्वच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रतिजानीहि 

न मे भक्तः प्रणरयति ॥ ३१ ॥ 

शिग्र शीघं भवति धमौत्मा धमेचित्त. एव । भवन् 

निल शान्ति च उपश्चमं निगच्छति पराप्नोति । णु पर- 

8 ४ 18* 
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मार्थम् , कौन्तेय प्रतिजानीहि निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु, न 

मे मम भक्त मयि समपितान्तरालसा मद्भक्त. न प्रणश्यति 

इति ॥ 

किच-- 

मां हि पाथं व्यपाभिल्य 
येऽपि स्युः पापयोनयः। 

खियो वेरयास्तथा राद्रा- 
स्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२॥ 

मां हि यस्मात् पाथं व्यपाभ्िलय माम् आश्रयेन गृहीत्वा 

येऽपि स्युः मवेयु पापयोनयः पापा योनिः येषां ते पाप- 
योनयः पापजन्मानः । के ते इति, आह-- खिय. वैश्या. 

तथा शूद्रा. तेऽपि यान्ति गच्छन्ति परां प्रकृष्टां गतिम् ॥ 

किं पुनन्रद्यणाः पुण्या 
भक्ता राजषयस्तथा । 

अनित्यमसुखं लोक- 

मिमं प्राण्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥ 

“ कि पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनय. भक्ताः राजर्षयः 
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तथा राजानश्च ते ऋषयश्च इति राजषैय. । यत॒ एवम् , 

अतः अनित्यं क्षणभङ्गुरम् असुखं च सुखवजितम् इमं छोकं 

मनुष्यों प्राप्य पुरुषाथैसाधनं दुकंमं मनुष्यत्वं ङग्ध्वा 

भजस्व सेवस्व माम् ॥ 

कथम्-- 

मन्मना भव मद्भक्तो 

मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यसि युकत्वैव- 
मात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसादसचां संहिताया वैयासिक्या 

मीप्मपवणि श्रीमद्भगवद्भीतासुपनिषत्सु ब्रह्म 

विद्याया योगश्चालञे श्रीकृष्णाजनसंवादे 

राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम 

नवमोऽध्यायः ॥ 

मयि वासुदेवे मनः यद्च तव स तवं मन्मना. भव । 
तथा मद्भक्तः भव मद्याजी मद्यजनक्षीङः भव । माम् एव 

च नमस्कुरु । माम् एव ईश्वरम् एष्यसि आगमिष्यसि 
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४ 

युक्त्वा समाधाय चित्तम । एवम् आसानम् , अहं हि सर्वेषां 

भूतानाम् आत्मा, परा च गतिः, परम अयनम् › त माम् 

एवंभूतम् , एष्यसि इति अतीतेन संबन्ध › मत्परायण 

सन् इयर्थः ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपाद- 

शिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभग्ये 

नवमोऽध्यायः ॥ 

परिग्रहण व} 

{ म्स्थालय, के. ख. ति. शि. संश्यान 
१ सारनाथ, ब्ाराणसी । 
[/ 1) 0 0 
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नानाजन्मसु सचितेन तपसा पूतन चित्तात्मना 

मित्रेण प्रतिबोधितेन कुतुकात्सवीः कृती. शांकरी: । 

समुद्य प्रथमं जगद्ररपदे भक्त्या मयाद्यापिताः 

स्वकरृत्योपहति करोतु गुरुराड् धन्यं तथेमं जनम् ॥ 

श्रमच्छंकरदेकशषिकेन्द्ररचितान्सवौन्प्रवन्धान्सुदा 
तल्प्रीयि परिशोध्य पुम्तकचय. संमुश्य साक बुपरेः। 

तच्छाच्रप्रवराखिमध्यविल्सच्छीदेक्धिकेन्द्ेषु ता- 

न्ृत्वाद्योपहति सभक्तिविनयं नूनं कृतार्थोऽस्म्यहसम्॥ 

सोम्याब्दमाघाजनपक्षराजस्सूयाङ्कतिध्याभ्रितसोम वारे । ̀ { | 

श्रीद्यकरा्यप्रतिमाप्रतिष्टाकारे मयेषोपहतिर््यधायि ॥ 

श्रीश्चंकरङृतिमाखा गुरुवरतुष््ये समर्पिता मोदात् । 

बाखा।दमपद् भाजा सुब्रह्मण्येन मक्तिनम्रेण ॥ ४॥ 
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ट्रामोऽध्यायः ॥ 

< स) समे अध्याये भगवतस्तततवं विभूत- 
| यश्च प्रकारिता, नवमे च । अथ 

इदानीं येषु येषु भवेषु चिन्यो भग- 
वान्, ते ते भावा वक्तव्याः, तत्त्वं 

च भगवतो वक्तव्यम् उक्तमपि, दु- 

विज्ञेयत्वात् , इलयतः श्रीभगवानुवाच- 

श्रीभगवासुवाच-- 

भ्रूय एव मदावाहो श्ुणु मे परमं वचः । 

यत्तेऽं प्रीयमाणाय वश््यामि दितकाम्यया ॥ 

भूयः एव भूयः पुनः हे महाबाहो श्रणु मे मदीयं परमं 
प्रकृष्टं निरतिशयवस्तुनः प्रकाङ्चकं वचः वाक्यं यत् परमं - 

ते तुभ्यं प्रीयमाणाय-- मद्वचनात् प्रीयसे त्वम् अतीव 

अमृतमिव पिवन्, ततः-- वक्ष्यामि दितकाम्यया हिते- 

च्छया ॥ 
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किमथम् अहं वक्ष्यामि इयत आद-- 

न मे विदुः सुरगणाः परभवं न महभ्यः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्यराः ॥२॥ 

पु नमे विदुः न जानन्ति सुरगणाः ब्रह्मादयः । किं ते 
न विदुः मम प्रभवं प्रभावं प्रभुश्चक्त्यतिश्चयम्, अथवा 
परभवं प्रभवनम् उत्पत्तिम् । नापि महर्षयः भरग्वाद्यः 
विदुः । कस्मात् ते न बिदुरिद्युच्यते-- अहम् आदिः 
कारणं हि यस्मात् देवानां महर्षीणां च सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥ 

किंच-- 

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् । 
असंमूढः स मर्यँषु सवैपापैः पञ्ुच्यते ॥ ३ ॥ 

यः माम् अजम् अनादिं च, यस्मात् अहम् आदिः देवानां 
महर्षीणां च, न मम अन्यः आदि; वियते ; अतः अहम् 
अजः अनादिश्च; अनादित्वम् अजत्वे हेतुः, तं माम् अजम् 

(अनादिं च यः वेत्ति विजानाति ठोकमहेश्चरं लोकानां 
महान्तम् इंशरं तुरीयम् अज्ञानतत्कायवर्जितम् असंमूढः 
संमोहवर्जितः सः मर्येषु मवुष्येषु, सपय; सर्वेः पापैः 
मतिपूवामतिपूर्तैः प्रमुच्यते ्रमोक््यते ॥ 
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इतश्चाहं महेश्वरो छोकानाम्-- 

वुद्धिज्ञौनमसंमोहः क्षमा सद्यं दमः चामः 
सुखं दुःखं भवोऽभावो जयं चामयमेव च ॥ 

बुद्धिः अन्तःकरणस्य सूक्माद्यथौवबोधनसामर्थ्य॑म् , तदन्तं 
बुद्धिमानिति हि वदन्ति ज्ञानम् आत्मादिपदाथनामव- 

बोधः । असंमोहः प्रस्युरपननेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका 

प्रत्तः । क्षमा आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा अविकृतचित्तता । 

सलं यथादृष्टस्य यथाश्र॒तस्य च आत्मालुभवस्य परवुद्धिसं- 
कान्तये तथैव उश्ायैमाणा वाक् सत्यम् उच्यते । दमः 
वाद्येन्द्रियोपक्मः । शमः अन्तःकरणस्य उपशमः । सुखम् 

आहाद्; । दुःखं संतापः । भवः उद्धवः । अभावः तद्धि- 

पयेयः । भयं च त्रासः, अभयमेव च तद्विपरीतम् ॥ 

आद्दिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यरोऽयशराः । 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पथणग्विधाः ॥ 

अर्हिसा अपीडा प्राणिनाम् । समता समचित्तता । तुष्टिः ̀ 

संतोषः पर्याप्रुद्धिखौमेषु । तपः इन्द्रियसंयमपू्वकं शरी- 
रपीडनम् । दानं यथाशक्ति संविभागः । यशः धर्मनिमित्ता 

कीर्तिः । अयज्चस्तु अध्मनिमित्ता अकीर्तिः । भवन्ति भावाः 
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यथोक्ताः बुद्धथादयः भूतानां प्राणिनां मत्तः एव ईश्वरात् 

प्रथग्बिधा; नानाविधा; सखकमौनुरूपेण ॥ 

किच-- 

महषयः सप्र पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां खोक इमाः प्रजाः । 

महषयः सप्र श्ग्बादयः पूर्वे अतीतकालसंबन्धिनः, 

चत्वारः मनवः तथा सावरणा इति प्रसिद्धाः) ते च मद्धावाः 

मरद्रतभावनाः तरष्णव्रेन सामर्थ्येन उपेताः, मानसाः मनसैव 

उत्पादिताः मया जाताः उत्पन्नाः, येषां मनूनां मह्रीणां 

च सृष्टिः रोके इमाः स्थावरजङ्गमलक्षणाः प्रजाः ॥ 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात संहायः ॥ 

एतां यथोक्तां विभूतिं विस्तारं योगं च युक्ति च आ- 
त्मनः घटनम् , अथवा योगैशव्यसामर्थ्यं सर्वज्ञत्वं योगजं 

“ योगः उच्यते, मम मदीयं योगं यः वेत्ति वत्त्वतः तन्त्वेन 

यथाचदिलयेतत्, सः अविकम्पेन अप्रचङितेन योगेन सम्य- 

ग्दश्च॑नस्यैवंखक्षणेन युञ्यते संवध्यते । न अत्र संश्चयः न 
अस्मिन् अर्थे संशयः; अस्ति ॥ 
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कीटरोन अविकम्पेन योगेन युज्यते इत्युच्यते-- 

अं सस्य पभवो मत्तः सर्च पवतैते । 
इति मल्ला भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 

अहं परं ब्रह्म बासुदेषाख्य सर्वस्य जगतः प्रभवः उत्प- 
त्तिः । मत्तः एव स्थितिनाश्क्रियाफलोपभोगलक्षणं विक्रिया- 

रूपे सवै जगत् प्रवतैते । इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते 

मां बुधाः अवगतपरमाथेतत्तवाः, भावसमन्विताः भावः 
भावना परमाथेतत्त्वाभिनिवेशः तेन समन्विताः संयुक्ताः 

इयथः ॥ 

किंच-- 

मिसा मद्तपाणा बोधयन्तः परस्परम् । 

कथयन्त मां नियं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 

सचित्ताः, मयि चित्तं येषां ते मञ्चित्ताः, मद्रतप्राणाः 

मां गताः प्राप्नाः चक्षुरादयः प्राणः येषां ते मद्रतप्राणाः; 

मयि उपसंहृतकरणाः इत्यथैः । अथवा, मद्रतप्राणाः मद्रत- 

जीवना: इयेतत् । बोधयन्तः अवगमयन्तः परस्परम् अन्यो- 

न्यम् , कथयन्तश्च ज्ञानबल्वीयोदिषधर्मेः विरिष्टं मम्; 

तुष्यन्ति च परितोषम् उपयान्ति च रमन्ति च रत्तिं च 
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्रा्ुबन्ति प्रियसंगलेव ॥ 

ये यथोक्तैः प्रकरः भजन्ते मां भक्ताः सन्तः- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपूवैकम् । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माखुपयान्ति ते ॥१०॥ 

तेषां सततयुक्तानां निलाभियुक्तानां निवृत्तस्वैबाहयैष- 

णानां भजतां सेवमानानाम् । किम् अधित्वादिना कारणेन ? 

नेयाह-- प्रीतिपूर्वकं प्रीतिः स्नेहः तपूवकं मां भजतामि- 

त्यथेः । ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः सम्यग्दशेनं 
मत्त्वविषयं तेन योगः बुद्धियोगः तं बुद्धियोगम् , येन 
बुद्धियोगेन सम्यग्द्ेनलक्षणेन मां परमेश्वरम् आत्मभूतम् 

आत्मत्वेन उपयान्ति प्रतिपद्यन्ते । के १ ते ये मश्चित्तत्वादि- 

प्रकरः मां भजन्ते ॥ 

किमथेम् , कस्य॒ वा, स्वस्रापिप्रतिबन्धहेतोः नाशकं 

बुद्धियोगं तेषां त्वद्भक्तानां ददासि इल्यपेक्षायामाह-- 

तेषामेवालुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । 
नादायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 

तेषामेव कथं नु नाम श्रेयः स्यात् इति अनुकम्पार्थं द्या- 
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देतोः अहम् अज्ञानजम् अविवेकतः जातं मिथ्याप्रययलक्षणं 
मोहान्धकारं तमः नाशयामि, आत्मभावस्थः आत्मनः भावः 
अन्तःकरणाङयः तस्मिन्नेव स्थितः सन् ज्ञानदीपेन विवेक- 
प्र्ययरूपेण भक्तिप्रसादस्नेहाभिषिक्तेन मद्धावनाभिनिवेश- 
वातेरितेन ब्रह्मचयौदिसाधनसंस्कारवत्मज्ञावर्तिना विरक्ता 
न्तःकरणाधारेण विषयव्याव्रत्तचित्तरागदधेषाकटुषितनिवाता- 
पवरकस्थेन निलप्रवृत्तैकाग्यध्यानजनितसम्यग्दद्यनभास्वता 
ज्ञानदीपेनेयथः ॥ 

यथोक्तां भगवतः विभूतिं योगं च श्रुत्वा अजुन उवाच-- 
अञ्जन उवाच- 

परं ब्रह्म परं धाम पविलं परमं भवान् । 
पुरुष शाभ्व॑तं दिव्यमादि देवमजं विशम् ॥१२॥ 

परं जह्य परमात्मा परं धाम परं तेजः पविच्नं पावनं 
परमं प्रष्टं भवान् । पुरुषं शाश्वतं नित्यं दिव्यं दिवि 
भवम् आदिदेवं सर्वैदेवानाम् आदौ भवम् आदिदेवम् अजं 
विभुं विभवनशीरम् ॥ 

इटराम्- 

आहुस्त्वाखरषयः सर्वे देवर्षिनीरदस्तथा । 
असितो देवरो व्यासः खथं चैव व्रवीषि मे ॥ 
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आहुः कथयन्ति त्वाम् ऋषयः वसिष्ठादयः सवे देव- 

धिः नारदः तथा । असितः देवखोऽपि एवमेवाह, व्यासश्च, 

स्वयं चैव त्वं च जवीषि मे ॥ 

सयैमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केराव । 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ 

सर्वमेतत् यथोक्तम् ऋषिभिः त्वया च एतत् ऋतं सय- 

मेव मन्ये, यत् मां प्रति वदसि भाष्से हे केश्चव । नदहिते 

तव भगवन् व्यक्ति प्रभवं विदुः न देवाः, न दालवाः ॥ 

यतः त्वं देवादीनाम् आदिः, अतः-- 

खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 

भ्त भावन भूतेहा देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 

स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ जानासि त्वं निरति 

यज्ञानैश्र्यवरादिशक्तिमन्तम् ईशरं पुरुषोत्तम । भूतानि भाव- 
यतीति भूतभावनः; हे भूतभावन । भूतेश भूतानाम् डेशि- 
तः । हे देवदेव जगत्पते ॥ 

वक्तुमहं स्यदोषेण 
दिव्या दयात्मविभ्रूतयः । 



दशमोऽध्यायः । २८७ 

याभिर्विभूतिभिोका- 

निर्मास्तं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 

वक्तु कथयितुम् अहंसि अशेषेण । दिव्याः हि आत्म- 

विभूतयः । आत्मनो विभूतयो याः ताः वक्तुम् अहेसि । 
याभिः विभूतिभिः आत्मनो माहात्म्यविस्तरैः इमान् रोकान् 

त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ 

कथं विव्यामदं योभिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् । 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 

क्रथं विद्यां विजानीयाम् अहं हे -योगिन् त्वां सदा प्ररि- 

चिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु वस्तुषु चिन्यः असि ध्येयः 

असि भगवन् मया ॥ 

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय तिर्हि श्ण्वतो नास्ति मेऽख्तम् ॥ 

विस्तरेण आत्मनः योगं योगैश्व्यशक्तिविशेषं विभूतिं च 
त्िस्तरं ध्येयपदाथौनां है जनादन, अर्दतेः गतिकमेणः रूप- 

म्, असुराणां देवम्रतिपश्च भूतानां जनानां नरकादिगमयिच्- 

ल्रात् जनाद॑नः अभ्युदय निःश्रेचसपुरूषाथप्रयोजनं स्वैः 
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जनैः याच्यते इति वा । भूयः पूरम् उक्तमपि कथय ; त्रिः 

परितोषः हि यस्मात् नास्ति मे मम छण्वतः स्वन्मुखनिः- 

खतवाक्याग्रतम् ॥ | | 

श्रीभगवातुवाच-- 

हन्त ते कथयिष्याभि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 

हन्त इदानीं ते तव दिव्याः दिवि भवाः आत्मविभूतयः 

अत्मनः मम॒ विभूतयः याः ताः कथयिष्यामि इत्येतत् | 
प्राधान्यतः यत्र यत्र प्रधाना याया विभूतिः तांतां प्रधानां 

प्राधान्यतः कथयिष्यामि अहं ऊुरश्रेष्ठ । अरोषतस्तु वषंशते- 

नापि न शक्या वक्तुम्, यतः नास्ति अन्तः विस्तरस्य मे 

मम विभूतीनाम् इत्यथैः ॥ 

तच्र प्रथममेव तावत् श्णु- 

अहमात्मा गुडाका सवेभूतारायस्ितः। 
अहमादिथ मध्यं च भ्रूतानामन्त एव च ॥२०॥ 

अहम् आत्मा प्रत्यगात्मा गुडाके, गुडाका निद्रा 
तस्याः ईशः गुडाकेशः, जितनिद्रः इयर्थः; धनकेडश इति 
वा। सर्वभूताशयस्थितः सर्वेषां भूतानाम् आशये अन्तर्हृदि 
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स्थितः अहम् आत्मा प्रत्यगात्मा नित्यं ध्येयः । तद्शक्तेन 
च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः अहम्; यस्मात् अहम् एव 
आदिः भूतानां कारणं तथा मध्ये च स्थितिः अन्तः 
प्रख्यश्च ॥ 

एवं च ध्येयोऽहम्-- 

आदित्यानामहं विष्णुरज्योतिषां रविरं्युमान । 

मरीचिमैरुतामस्ि नक्षवाणामहं रादी ॥ २१॥ 

आदिलयानां द्रादरानां विष्णुः नाम आदित्यः अहम् । 

ज्योतिषां रविः प्रकाशयिवृणाम् अं्ुमान् रदिममान् । 

मरीचिः नाम मरुतां मरुदेवताभेदानाम् अस्मि । नक्षुच्रा- 

णाम् अहं शची चन्द्रमाः ॥ 

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। 

इन्द्रियाणां मनओ्ास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 

वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि । देवानां रृद्रादित्यादीनां 

वासवः इन्द्रः अस्मि। इन्द्रियाणाम् एकादशानां चक्षुरादीनां 

मनश्च अस्मि संकल्पविकल्पात्मकं मनश्चास्मि । भूतानाम् 
अस्मि चेतना का्यैकरणसंघाते नित्याभिव्यक्ता बुद्धिष्त्तिः 

चेतना ॥ 



२९० श्रीमद्धमवद्रीताभाष्ये 

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेदो यक्षरक्षसाम् । 

वसूनां पावकथास्मि मेर: दिखरिणामदम् ॥ 

रुद्राणाम् एकादशानां शंकरश्च अस्मि । वित्तेशः कुवेरः 

यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च । वसूनाम् अष्टानां पावक 

अस्मि अभिः । मेरुः शिखरिणां शिखरवताम् अहम् ॥ 

पुरोधसां च खुख्यं मां विद्धि पाथ बृहस्पतिम् । 
सेनानीनाम् स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ 

पुरोधसां च राजपुरोहितानां च मुख्यं प्रधानं मां विद्धि 
हे पाथे बृहस्पतिम् । स हि इन्द्रस्येति मुख्यः स्यात् पुरोधाः । 

सेनानीनां सेनापतीनाम् अहं स्कन्दः देवसेनापतिः । 
सरसां यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः 
अस्मि भवामि । 

महर्षीणां भयर गिरामस्म्येकमक्चरम् । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ 

महर्षीणां भ्रुः अहम् । गिरां वाचां पदटक्षणानाम् 
एकम् अक्षरम् ओंकारः अस्मि । यज्ञानां जपयज्ञः अस्मि, 
स्थावराणां स्थितिमतां हिमाख्यः ॥ 
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अश्वत्थः सर्वचरक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवौणां चिच्ररथः सिद्धानां कपिलो खुनिः ॥ 

अश्वत्थः सवैवृक्षाणाम्, देवर्षीणां च नारदः देवाः एव 

सन्तः ऋषित्वं प्राप्ताः मन्त्रदाीत्वात्ते देवषयः, तेषां नारदः 

अस्मि । गन्धवीणां चित्ररथः नाम गन्धवैः अस्मि। सिद्धानां 

जन्मनैव धर्मज्ञानवैराग्येश्र्यातिशयं प्राप्रानं कपिखो सनिः ॥ 

उच्यैःश्रवसमभ्वानां विद्धि मामणतोद्धवम् । 

देरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ 

उज्चैःश्रवसम् अन्धानां उच्ैःश्रवाः नाम अश्वराजः तं मां 
बिद्धि विजानीहि अमरतोद्धवम् अख्रतनिमित्तमथनोद्धवम् । 

ेरावतम् इरावयाः अपत्यं गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणाम् , तम् 

‹ मां विद्धि ` इति अनुवर्ते । नराणां च मनुष्याणां नराधिपं 

राजानं मां विद्धि जानीहि ॥ 

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् । ̀ 

प्रजनखास्मि कंदर्षः सपीणामस्मि वासुकिः ॥ 

आयुधानाम् अहं वजरं दधीच्यस्थिसंभवम्। धेनूनां दोगधी- 

णाम् अस्मि कामधुक् वसिष्ठस्य सवेकामानां दग्ध, सामा- 
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न्या वा कामधुक् । प्रजनः प्रजनयिता .अस्मि कंद्पेः कामः 
सपौणां सपभेदानाम् अस्मि वासुकिः स्राजः ॥ 

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् । 

पितृणामयेमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ 

अनन्तश्च अस्मि नागानां नागविशेषाणां नागराजश्च 

अस्मि । वरुणो यादसाम् अहम् अब्देवतानां राजा अहम् । 
पितृणाम् अथेमा नाम पिवराजश्च अस्मि । यमः संय 

मतां संयमनं ऊुवैताम् अहम् ॥ 

प्रहादास्मि दैलानां कालः कलयतामहम् । 

सगाणां च सगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ 

प्रहादो नाम च अस्मि दैवयानां दितिवंद्यानाम् । कालः 

केखयतां करनं गणनं कुवेताम् अहम् । मृगाणां च मृगेन्द्रः 

सिंहो व्याघ्रो वा अहम् । वैनतेयश्च गरुत्मान् विनतासुतः 

पक्षिणां पतत्रिणाम् ॥ 

पवनः पवतामस्मि रामः राख्रभूतामहम् । 

ज्षषाणां मकरथास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ 

पवनः वायुः पवतां पावयितृणाम् मस्मि । रामः शखभ्रताम् 
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अहं शखाणां धारयितृणां दाज्ञरथिः रामः अहम् । ज्षाणां 

मत्स्यादीनां मकरः नाम जातिविरोषः अहम् । स्रोतसां ख- 

वन्तीनाम् अस्मि जाहवी गङ्गा ॥ 

सगोणामादिरन्तशथच मध्यं चैवाहमञ्न । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद्ः प्रवदतामहम् ॥ 

सगौणां सष्टीनाम् आदिः अन्तश्च मध्यं चैव अहम् उत्पत्ति- 

स्थितिख्याः अहम् अञ्जन । भूतानां जीवाधिष्ठितानामेव 
आदिः अन्तश्च इ्याचुक्तम् उपक्रमे, इह तु सवैस्यैव सगेमा- 

चरस्य इति विशेषः । अध्यात्मविद्या विद्यानां मोक्षाथेत्वात् 

प्रधानमस्मि । वादः अथेनिणैयहेतुत्वात् प्रवदतां प्रधानम्; 

अतः स: अहम् अस्मि । प्रवक्तृद्वारेण वद्नमेदानामेव बाद्- 

जस्पवितण्डानाम् इह अ्रहणं प्रवदताम् इति ॥ 

अक्षराणामकारोऽस्मि 

द्रन्दः सामासिकस्य च। 

अहमेवाक्षयः कालो 

धातारं विभ्वतोुखः ॥ ३३ ॥ 

अक्षराणां ब्णीनाम् अकारः वर्णैः अस्मि । दरन्द्रः 

समासः अस्मि सामासिकस्य च समाससमूहस्य । किंच 

8. 8. 7. 2 
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अहमेव अक्षयः अक्षीणः काः प्रसिद्धः क्षणादययाख्यः, अथवा 

परमेश्वरः काङस्यापि कारः अस्मि । धाता अहं क्मफटस्य 

विधाता सर्वजगतः विश्वतोमुखः सवतोमुखः ॥ 

सत्यु सवेहरश्चाह- 
खुद वश्च भविष्यताम् । 

कीर्तिः ओ्रीवौक्च नारीणां 
स्ख्रतिमंधा धतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 

मृत्युः द्विविधः धनादिहरः प्राणहर ; तत्र यः प्राणहरः, 

स सर्वहरः उच्यते ; सः अहम् इयर्थः । अथवा, परः ईरः 

प्रख्ये सरवंहरणात् सर्वहरः, सः अहम् । उद्धवः उत्कर्षः 

अभ्युदयः तस्प्ापनिहेतुश्च अहम् । केषाम् ? भविष्यतां भावि- 
कस्याणानाम् , उत्कषैप्रापियोग्यानाम् इयथः । कीति; श्रीः 

वाक् च नारीणां स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा इयेताः उत्तमाः 

ख्लीणाम् अहम् अस्मि, यासाम् आभासमात्रसंबन्धेनापि 

छोकः छता्थमात्मानं मन्यते ॥ 

बृहत्साम तथा साश्नां 

गायत्री चछन्दसामहम् । 



दशमोऽध्यायः । २९५ 

मासानां मागैरीर्षोऽह- 

मृतूनां कखमाकरः ॥ ३५ ॥ 
ब्रहत्साम तथा साम्नां प्रधानमस्मि । गायत्री च्छन्द्- 

साम् अहं गायच्यादिच्छन्दोविरिष्टानामृचां गायत्री ऋक् 
अहम् अस्मि इयथः । मासानां मागशीषः अहम्, ऋतूनां 
कुसुमाकरः वसन्तः ॥ 

व्यत छलयतामस्मि 
तेजस्तेजस्विनामदहम् । 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि 

सत्वं सत्ववतामहम् ॥ ३६ ॥ 
यूतम् अक्षदेवनादिलक्षणं छखयतां छस्य कतृणाम् अ- 

स्मि । तेजस्विनां तेजः अहम् । जयः अस्मि जेतुणाम् › व्य- 

वसायः अस्मि व्यवसायिनाम् , सत्त्व सत्त्ववतां सास्तविका- 

नाम् अहम् ॥ 

चरष्णीनां वासुदेवोऽस्मि 
पाण्डवानां धनंजयः । 

सुनीनामप्यदं व्यासः 

कवीनासुदाना कविः ।॥ ३७ ॥ 
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वृष्णीनां यादवानां वासुदेवः अस्मि अयमेव अहं त्व- 

त्सखः । पाण्डवानां धनंजयः त्वमेव । मुनीनां मननशी- 

खानां सवैपदाथ॑ज्ञानिनाम् अपि अदं व्यासः, कवीनां कान्त- 

दरिनाम् उङ्राना कविः अस्मि ॥ 

दण्डो दमयतामस्मि 

नीतिरस्मि जिगीषताम् । 

मौनं चैवास्मि गुह्यानां 

ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥ 

दण्डः दमयतां दमयितृणाम् अस्मि अदान्तानां दमन- 

कारणम् । नीतिः अस्मि जिगीषतां जेतुमिच्छताम् । मौनं 
चैव अस्मि गुह्यानां गोप्यानाम् । ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् ॥ 

यच्चापि स्वेभूतानां 
बीजं तदहमजैन । 

न तदस्ति विना यत्स्या- 

न्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥ 

यश्चापि सवभूतानां बीजं प्ररोहकारणम्, तत् अहम् 
अज्जुन । प्रकरणोपसंहारार्थं विभूतिसंक्षेपमाह-- न तत् 
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अस्ति भूतं चराचरं चरम् अचरं वा, मया विना यत् ख्यात् 

भवेत् । मया अपकृष्टं परिलयक्तं निरास्मकं राल्यं हि तत् 

स्यात् । अतः मदात्मकं सर्वमिलयथः ॥ 

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां 

विभूतीनां परंतप । 

एष तुदेरातः प्रोक्तो 
विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 

न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां विस्तराणां 

परंतप । न हि ईश्ररस्य सवौत्मनः दिव्यानां विभूतीनाम् इयत्ता 

शक्या वक्तुं ज्ञातुं वा केनचित् । एष तु उदेश्चतः एकदेशेन 

प्रोक्तः विभूतेः विस्तरः मया ॥ 

यद्यद्धिभूतिमत्सत्तवं श्रीमदूरजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मभ तजोंहासं भवम् ॥2१॥ 

यद्यत् रोके विभूतिमत् विभूतियुक्तं सत्त्वं वस्तु श्रीमत् 

उर्जितमेव वा श्रीरुक्ष्मीः तया सहितम् उत्साहोपेतं वा, ` 

तत्तदेव अवगच्छ त्वं जानीहि मम ईश्वरस्य तेजोङसंभवं 

तेजसः अंशः एकदेशः संभवः यस्य तत् तेजोंशसं भवमिति 

अवगच्छ त्वम् ॥ 
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अथवा बहुनैतेन 

किं ज्ञातेन तवाजैन । 
विष्टभ्याहमिदं कुत्ल- 

मेकांरोन स्थितो जगत् ॥ ४२॥ 

इति श्रीमहामारते शतसादस्तयां संहितायां वैयासिक्यां 

भीष्मपवैणि श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषस्ु ब्रह्मविचायां 

योगशासर श्रीृष्णाजुनसंवादे' विभूतियोगो नाम 

दश्षमोऽध्यायः ॥ 

अथवा बहुना एतेन एवमादिना किं ज्ञातेन तव अयन 
स्यात् सावरोषेण । अशेषतः त्वम् उच्यमानम् अर्थ शणु-- 
विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भनं दृं कृत्वा इदं कत्सं जगत् 
एकांशेन एकावयवेन एकपादेन, सर्वभूतस्वरूपेण इलयेतत् ; 
तथा च मन्त्रवणेः-- ‹ पादोऽस्य विश्वा भूतानि ' इति; 
सितः अहम् इति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्ाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्ूज्यपाद- 
शिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्वीताभाष्ये 

द्हामोऽध्यायः ॥ 



(क र 

श्रीमच्छंकरभगवत्पाद् विरचितम् 

श्रीमद्धगवद्रीतामाष्यम् 

एकादरोऽध्यायः 





एकादशोऽध्यायः ॥ 
----# 

"नु | गवतो विभूतय उक्ताः । तत च ‹ विष्ट 

भ्याहमिदं कत्समेकांशेन स्थितो जगत् ' 

इति भगवता अभिहितं श्रुत्वा, यत् जगदा- 

त्मरूपम् आद्यमैश्वरं तत् साक्षात्कतुंमि- 

च्छन् , अजुन उवाच-- 
अजैन उवाच- 

मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ितम् । 

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोदोऽयं विगतो मम ॥१॥ 

मदयु्रहाय ममालुप्रहा्ै परमं निरतिरायं गुह्यं गोप्यम् 
अध्यात्मसोज्ञेतम् आत्मानात्माविवेकविषयं यत् त्वया उक्तं 

वचः वाक्यं तेन ते वचसा मोहः अयं विगतः मम, अवि- 

वेकलुद्धिः अपगता इयथः ॥ 
किच-- 

मवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरो मथा । 

त्वत्तः कमलपन्राक् माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ 
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भवः उत्पत्तिः अप्ययः प्रख्यः तौ भवाप्ययौ हि भूतानां 
श्रुतौ विस्तरशः मया, न संक्षेपतः, त्वत्तः त्वत्सकाश्चात् › 
कमलपत्राक्ष कमस्य पत्रं कमरूपत्रं तद्रत् अक्षिणी यस्य 

तव स त्वं कमख्पत्राक्षः हे कमरपलाक्ष, महात्मनः भावः 

माहात्म्यमपि च अव्ययम् अक्षयम् “श्रुतम् ' इति अनु- 
वर्तेते ॥ । 

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । , 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेभ्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

एवमेतत् नान्यथा यथा येन प्रकारेण आत्थ कथयसि 

त्वम् आत्मानं परमेश्वर । तथापि द्रष्टुमिच्छामि ते तव 

ज्ञने्येशक्तिबल्वीयैतेजोभिः संपन्नम् रेश्वरं वैष्णवं रूपं 
पुरुषोत्तम ॥ 

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । . 
थोग ५ अ गेश्वर ततो मे त्वं दरदायात्मानमन्ययम् ॥२॥ 

मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अञ्जनेन तत् शक्यं द्रष्टुम् 
इति प्रभो, स्वामिन् , योगेश्वर योगिनो योगाः, तेषां ईश्वरः 
योगेशधरः, हे योगेश्वर । यस्मात् अहम् अतीव अर्थी रषटम, 
ततः तस्मात् मे मदथ दीय त्वम् आत्मानम् अव्ययम् ॥! 
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एवं चोदितः अजजुनेन भगवान् उवाच-- 

श्रीभगवायचुवाच- 

परय मे पाथ रूपाणि ₹रातरोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकरूतीनि च ॥ 

पश्य मे पाथ, रूपाणि रातः अथ सहखश्चः, अनेक- 

शः इत्यथैः । तानि च नानाविधानि अनेकप्रकाराणि दिवि 

भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि नानावर्णाकृतीनि च नाना 

विलक्षणाः नीरपीतादिप्रकाराः बणौः तथा आकरृतयश्च अव- 

यवसंस्थानविरोषाः येषां रूपाणां तानि नानावर्णाचरतीनि 

च ॥ 

परयादिदयान्वसून्सद्रा- 

नभ्विनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टप्ूबौणि 

परयाख्यीणि भारत ॥ ६ ॥ 

पर्य आदिदयान् द्वादश, वसून् अष्टौ, रुद्रान् एकादका,. 
अश्िनौ द्वौ, मरुतः सप्त सप्त गणाः ये तान् । तथा च 

बहूनि अन्यान्यपि अदृष्टपू्बाणि मुभ्यरोके त्वया, त्वत्तः 
अन्येन वा केनचित् , पश्य आख्चयाणि अद्भुतानि भारत ॥ 
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न केवलम् एतावदेव-- 

इहैकस्थं जगत्कृत्लं पर्यादय सचराचरम् । 

मम देहे गुडाकेका चान्यद ्टुमिच्छसि ॥ ७॥ 

इह एकस्थम् एकस्मिन्नेव स्थितं जगत् त्स्नं समस्तं पद्य 

अद्य इदानीं सचराचरं सह चरेण अचरेण च वतेते मम 

देहे गुडाकेश्च । यञ्च अन्यत् जयपराजयादि, यत् शङ्कसे, 

° यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः इति यत् अवोचः, तद्- 

पिदरं यदि इच्छसि ॥ 

किं तु-- 

नतु मां शक्यसे द्रध्रु- 
मनेनैव खचक्चुषा । 

दिव्यं ददामिते चक्षुः 

पटेय मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥ 

न ठु मां विश्वरूपधरं शक्यसे द्षटुम् अनेनैव प्राकृतेन स्व- 

चक्षुषा स्वकीयेन चकुषा । येन तु शक्यसे द्रष्टं दिव्येन, तत् 

दिव्यं ददामि ते तुभ्यं चक्षुः । तेन प्य मे योगम् एे्रम् 

इश्वरस्य मम देश्वरं योगं योगकक्यतिशयम् इत्यथैः ॥ 
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संजय उवाच-- 

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 

दरीयामासर पाथीय परमं रूपतनैश्वरम् ॥ ९ ॥ 

एवं यथोक्तप्रकारेण उक्त्वा ततः अनन्तरं राजन् धृत- 
राष्, महायोगेश्वरः महांश्च असौ योगेश्वरश्च हरिः नारा- 

यणः दशयामास दुर्दितवान् पार्थाय प्रथासुताय परमं रूपं 
विश्रूपम् एेश्वरम् ॥ 

अनेकवक्रनयनमनेकाद्धुतद रनम् । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुघम् ॥१०॥ 

अनेकवक्त्रनयनम् अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च य- 

स्मिन् रूपे तत् अनेकवक्त्रनयनम् ›, अनेकाद्ुतद्दौनम् अने- 

कानि अद्भुतानि विस्मापकानि दशनानि यस्मिन् रूपे तत् 
अनेकाद्भुतद शेनं रूपम् › तथा अनेकदिव्याभरणम् अनेकानि 

दिव्यानि आभरणानि यस्मिन् तत् अनेकदिव्याभरणम् , 

तथा दिव्यानेकोद्यतायुधं ' दिव्यानि अनेकानि अस्यादीनि | 
उद्यतानि आयुधानि यस्मिन् तत् दिव्यानेकोद्यतायुधम्, 

‹ दशेयामास ' इति पूर्वेण संबन्धः ॥ 

कफिव-- 



३०६ श्रीमद्धगवदरीताभाष्ये 

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुेपनम् । 

सर्वीश्चयमर्य देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११॥ 

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि अम्ब- 

राणि बखराणि च धियन्ते येन ईश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बर- 

धरम् , दिव्यगन्धानुेपनं दिव्यं गन्धातुरेपनं यस्य तं दि- 

व्यगन्धानुठेपनम् , सवश्चर्यमयं सवांश्चर्यप्रायं देवम् अनन्तं 

न अस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तः तम् , विश्वतोमुखं सर्व॑तो- 

सुखं सवैभूतात्मभूतत्वात् तं दशचेयामास । ‹ अज्चैनः ददश" 

इति वा अध्याहियते ॥ 

या पुनभेगवतः विश्वरूपस्य भाः, तस्या उपमा उच्यते-- 

दिवि सर्यसहस्रस्य 

भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदी सा स्या- 

द्ासस्तस्य महात्मनः ।॥ १२॥ 

दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सूर्याणां सहं सूर्य- 

सहखं तस्य युगपदुर्थितस्य सूयैसहसरस्य या युगपदुत्थिता 

भाः, सा यदि, सदृश्ची स्यान् तस्य महात्मनः विश्वरूपस्यैव 
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भासः । यदि वा न स्यात्, ततः विश्वरूपस्यैव भाः अतिरि- 
च्यते इदयभिप्रायः ॥ 

किच- 

तचैकस्थं जगत्करत्स्नं पविभक्तमनेकधा । 
अपदयदेवदेवस ₹चारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 

तत्र तस्मिन् विश्वरूपे एकस्मिन् स्थितम् एकस्थं जगत् 

त्ख प्रविभक्तम् अनेकधा देवपिकृमजुष्यादिभेदैः अपदयत् 

दृष्टवान् देवदेवस्य हरेः शरीरे पाण्डवः अजनः तदा ॥ 

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः | 

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 

ततः तं दृष्ट्रा सः विस्मयेन आविष्टः विस्मयाविष्टः हृष्टानि 

रोमाणि यस्य सः अयं हृष्टरोमा च अभवत् धनंजयः । 

प्रणम्य प्रकर्षेण नमनं कृत्वा प्रह्वीभूत : सन् शिरसा देवं 

विश्वरूपधरं कृतादिः नमस्कारार्थं संपुरीकृतदहस्तः सन् 

अभाषत उक्तवान् ॥ । 

कथम् £ यत् त्वया दर्शितं विश्वरूपम् , तत् अहं पश्या- 

मीति स्वानुभवमाविष्कुवेन् अञ्जन उवाच-- 

1 
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अज्ञैन उवाच-- 
च 4 ऋ के क 

पडयामि द्वास्तव देव दे 
स्वस्तथा मूतविहोषसंघान् । 

ब्रह्माणमीदां कमलासनस्थ- 

सष सवोनुरगां श्च दिव्यान् ॥ १५॥ 

पश्यामि उपलभे हे देव, तव देहे देवान् सवौन् , तथा 

भूतविशेषसंघान् भूतविशेषाणां स्थावरजङ्गमानां नानासंस्थान- 

विशेषाणां संघाः भूतविशेषसरंघाः तान्, किंच-- ब्रह्माणं 
चतुर्मुखम् इंदाम् ईशितारं प्रजानां कमलासनस्थं प्रथिवीपद्य- 

मध्ये मेरुकणिकासनस्थमिलय्थः, ऋषींश्च वसिष्ठादीन् सर्वान् , 
उरगांश्च वासुकिप्रभृतीन् दिञ्यान् दिवि भवान् ॥ 

अनेकवबाहू दर वक्रनेलं 

पदयामि त्वा सवेतोऽनन्तरूपम् । 
नान्तं न मध्य न पुनस्तवादिं 

परयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
अनेकवाहूदरवक्तनेत्रम् अनेके बाहवः उदराणि वक्त्राणि 

नेत्राणि च यस्य तव सः त्वम् अनेकवाहूद्रवक्त्रनेत्रः तम् 
अनेकबाहूदरवक्लनेत्रम् । पश्यामि त्वा त्वां स्वेतः सर्वत्र 
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अनन्तरूपम् अनन्तानि रूपाणि अख इति अनन्तरूपः तम् 

अनन्तरूपम् । न अन्तम् , अन्तः अवसानम्, न मध्यम्, 

मध्यं नाम द्वयोः कोस्योः अन्तरम् , न पुनः तव आदिम्- 

न देवस्य अन्तं परयामि, न मध्यं पडयामि, न पुनः आदिं 

परयामि, हे विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 

किच-- 

किरीरिनं गदिनं चक्रिणं च 

तेजोरादि स्ैतोदीसिमन्तम् । 
पदयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 

दीप्तानटाकैब्युतिमपरमेथम् ॥ १७ ॥ 

किरीटिनं किरीटं नाम हिरोभूषणविरोषः तत् यस्य 

अस्ति सः किरीटी तं किरीटिनम् , तथा गदिनं गदा अस्य 

विद्यते इति गदी तं गदिनम् ›, तथा चक्रिणं चक्रम् अस्य 

अस्तीति चक्री तं चक्रिणं च, तेजोराद्धि तेजःपुं सवैतो- 

दीधिमन्तं सर्वैतोदीभनिः अस्य अस्तीति सवेतोदी परमान् ; तं 

सर्वतोदी परमन्तं पर्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं दुःखेन निरी्ष्यः 

दुरमिरी््यः तं दुनिरीक््यं समन्तात् समन्ततः सर्वत्र दीपा 

नलार्कदयुतिम् अनर अकश्च अनला दीपो अनलार्कौ 
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दीप्रानखाकौँ तयोः दीप्रानराकंयोः द्युतिरिव द्युतिः तेजः 

यस्य तव स त्वं दीप्रानाकंदयुतिः तं त्वां दीप्तानटाकेचु- 
तिम् , अप्रमेयं न प्रमेयम् अशक्यपरिच्छेदम् इत्येतत् ॥ 

[> 

इत एव ते योगराक्तिदशनात् अनुमिनोमि- 

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । 

त्वमव्ययः चाश्वत्तध्मगो्षा - 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 

त्वम् अक्षरं न क्षरतीति, परमं ब्रह्म वेदितव्यं ज्ञातव्यं 

सुसुष्ुभिः । त्वम् अस्य विश्वस्य समस्तस्य जगतः परं प्रकृ- 

षटं निधानं निधीयते अस्मिन्निति निधानं परः आश्रयः इय- 

थः । किंच, त्वम् अव्ययः न तव व्ययो विद्यते इति अव्य- 

यः, शाश्वतधर्मगोप्ता राश्चद्धवः शाश्वतः नियः धर्मः तस्य 

गोम श्ाखरतधर्मगोप्ता । सनातनः चिरंतनः त्वं पुरुषः पर- 

मः मतः अभिप्रेतः मे मम ॥ 

किंच- 

अनादिमध्यान्तमनन्तव्रीरथ- 

मनन्तबाह्रं चारिसू्यनेवम् । 
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पयामि त्वां दीसहतारावक्चं 

खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥ 

अनादिमध्यान्तम् आदिश्च मध्यं च अन्तश्च न विद्यते 

यस्य सः अयम् अनादिमध्यान्तः तं त्वां अनादिमध्यान्तम् , 
अनन्तवीर्यं न तव वीयैस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तवीर्यः तं 

त्वाम् अनन्तवीर्यम् , तथा अनन्तबाहुम् अनन्ताः बाहवः यस्य 

तव सः त्वम् , अनन्तवाहुः तं स्वाम् अनन्तबाहुम्, शरिसूये- 

नेत्रं शशिसूर्यौ नेत्रे यस्य॒ तव सः त्वं शशिसूर्यनेत्रः तं त्वां 
शशिसूयनेतरं चन्द्रादियनयनम् › पदयामि त्वां दीपरहुतावक्चं 
दीप्रश्च असौ हताश्च वक्त्रं यस्य तव सः त्वं दीप्रहुताश्ष- 

वक्त्रः तं त्वां दीप्रहुताशषवक््रम् , स्वतेजसा विश्वम् इदं 

समस्तं तपन्तम् ॥ 

द्यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि 

व्याप्ं त्वयैकेन दिदाश्च सवौ ¦ । 

दष्ाद्ुतं रूपमिदं तवोग्रं | 

लोकत्रय पव्यधितं महात्मन् २० ॥ 

द्यावाप्रथिव्योः इदम् अन्तरं हि अन्तरिश्चं व्याघ्र त्वया 

एकेन विश्रूपधरेण दिशश्च सवौ; व्याघ्राः । दृष्ठ उपरम्य 
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अद्भूतं विस्मापकं रूपम् इदं तच उग्रं कूरं लोकानां लयं 

खोकन्नयं प्रव्यथितं भीतं प्रचितं वा हे महात्मन् अक्षुद्र 

स्वभाव ॥ 

अथ अधुना पुरा “यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयुः 

इति अञ्जनस्य यः संशयः आसीत्, तन्निर्णयाय पाण्डवज- 
यम् एेकान्तिकं दर्शयामि इति प्रवृत्तो भगवान् । तं पशयन् 

आह-- 

किंच- 

अभीदित्वा सुरसंघा विदन्ति 

केचिद्भीताः पराञ्जर्यो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः 

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ 

अमी हि युध्यमाना योद्धारः त्वा त्वां सुरसंघाः ये 
अत्रं भूभारावताराय अवतीणीः वस्वादिदेवसंघाः मनुष्यसं- 

` स्थानाः त्वां विशन्ति प्रविशन्तः दृश्यन्ते । तत्र केचित् 
भीताः प्राज्लल्यः सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम् अन्ये पटा- 
यनेऽपि अशक्ताः सन्तः । युद्धे प्रत्युपस्थिते उत्पातादिनि- 
मिच्वावि उपलक्ष्य स्वस्ति अस्तु जगतः इति उक्त्वा महषि- 
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सिद्धसंघाः महर्षीणां सिद्धानां च संघाः स्तुवन्ति त्वां 

स्तुतिभिः पुष्कङाभिः संपूणोभिः ॥ 

किचान्यत्-- 

सुद्रादिदया वसवो ये च साध्या 

विश्वेऽभ्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवैयक्षासुरसिद्धसंघा 

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सवे ॥२२॥ 

रुद्रादिलयाः वसवो ये च साध्याः रुद्रादयः गणाः चिच्ये 

देवाः अथिनौ च देवो मरुतश्च ङष्मपाश्च पितरः, गन्धवै- 

यक्षासुरसिद्धसंघाः गन्धर्वाः हाहादहूपर तयः यक्षाः कुबेर- 
प्रभृतयः असुराः विरोचनगप्रश्तयः सिद्धाः कपिलादयः तेषां 

संघाः गन्र्वयक्षासुरसिद्धसंघाः) ते वीक्षन्ते पश्यन्ति त्वां 

विस्मिताः विस्मयमापन्नाः सन्तः ते एव सर्वे ॥ 

यस्मात्-- 

रूपं महत्ते बहू वक्रनेचं 

महावाहो बहुबाहूरुपादम् । 

बहूद्रं बह्ुदंश्राकराटं 

दष्टा खोकाः प्रव्यधथितास्तथाहम् ॥ 
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रूपं महत् अतिप्रमाणं ते तव बहुवक्त्रनेत्रं बहूनि 
वक्त्राणि सुखानि नेत्राणि चक्षूषि च यस्मिन् तत् रूपं 

बहुवक्त्रनेत्रम्, हे महाबाहो, बहुबाहूरुपादं बहवो बाहवः 

ऊरवः पादाश्च यस्मिन् रूपे तत् बहुबाहूरुपादम् , किंच, 

बहूदरं बहूनि उद्राणि यस्मिन्निति बहूदरम्, बहुदष्रकरार 

बह्वीभिः दंष्राभिः करारं विकृतं तत् बहुदंषरकरालम् , 

द्रा रूपम् हयं लोकाः लौकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिताः 

प्रचङिताः भयेन ; तथा अहमपि ॥ 

तत्रेदं कारणम्-- 

नभःस्ण्ां दीसषमनेकव्णं 
व्यात्तानन दी स्तविरालनेच्म् । 

दष्टा हि लां प्रव्यधितान्तरात्मा 

धृतिं न विन्दामि शामं च विष्णो ॥ 

नभःस्पृशं दुस्पशम् इयथः, दीपं प्रज्वछितम् , अनेकवणेम् 
अनेके वणौः भयंकराः नानासंस्थानाः यस्मिन् त्वयि तं 
त्वाम् अनेकवर्णम् , व्यात्ताननं व्यात्तानि विबरतानि आननानि 
मुखानि यस्मिन् त्वयितंत्वां व्यात्ताननम्, दौप्तविदार- 
नेत्रे दीप्रानि प्रज्वङितानि वि्ञालानि .विस्तीर्णानि नेत्राणि 
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यस्मिन् त्वयि तं त्वां दीप्रविज्ञाखनेत्रं दृष्ट्रा हि तवां प्रन्यथि- 

तान्तरात्मा प्रव्यथितः प्रभीतः अन्तरतमा मनः यख मम 

सः अहं प्रव्यथितान्तरात्मा सन् धृतिं धैय न विन्दामि न 

लभे शमं च उपङामनं मनस्तष्टि हे विष्णो ॥ 

कस्मात-~ 

दंष्टाकरालानि चते सुखानि 

दृष्टैव कालानल संनिभानि । 

दिक्चोन जानेन भे च शमे 

प्रसीद देवे जगन्निवास ॥ २५ ॥ 

दं्ाकराखानि दंश्रभिः कराङानि विकृतानि ते तव खु- 

खानि दृद्रैव उपरुभ्य काठानलसंनिभानि प्रख्यकाङे ो- 

कानां दाहकः अभिः कालानलः तत्सदृशानि कारानलसंनि- 

मानि सुखानि दृदधेयेतत् । दिशः पूवौपरविवेकेन न जने दि- 

ख्रूढो जातः भस्म । अतः नलुंमेचन उपरमे च शमे 

सुखम् । अतः प्रसीद प्रसन्नो भव हे देवेश, जगन्निवास ॥ ` 

येभ्यो मम पराजयाद्यङ्का या आसीत् सा च अपगता । 

यतः-- 
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अमी च लां धृतराष्टस्य पुवाः 

सर्वे सदहैवावनिपालसंचेः । 

भीष्मो द्रोणः खतपुवस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधसुख्यैः ॥ २६ ॥ 

अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुल्लाः दुर्योधनप्रश्तयः--^ त्व- 
रमाणाः विश्चन्तिः इति व्यवहितेन संबन्धः-- सर्वे सदैव 

सहिताः अवनिपारसंचैः अवनि पर्वं पाख्यन्तीति अवनि- 

पालाः तेषां संवैः, किंच भीष्मो द्रोणः सूतपुबः कणेः तथा 

असौ सह अस्मदीयैरपि धृष्टयस्परश्ृतिमिः योधसुख्यैः यो- 

धानां मुख्यैः प्रधानैः सह ॥ 

किंच-- 

वक्राणि ते त्वरमाणा विशान्ति 

देष्टाकरालानि भयानकानि । 

केचिदधिलभ्रा दानान्तरेषु 
संददयन्ते चुर्णितेरुत्तमाद्धैः ॥ २७ ॥ 

वक्त्राणि सुखानि ते तव त्वरमाणाः खरायुक्ताः सन्तः 
विन्त, किंविशिष्टानि मुखानि ? दष्टाकराछानि भयान 
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कानि भर्यकराणि । किंच, केचित् मुखानि प्रविष्टानां म- 

ध्ये विढम्नाः दशनान्तरेषु मांसमिव भक्षितं संदृश्यन्ते उप- 

रुभ्यन्ते चूणितैः चूर्णीह्ठतैः उत्तमाङ्गैः शिरोभिः ॥ 

कथं प्रविशन्ति मुखानि इयाह-- 

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 

ससुद्रमेवाभिसुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा 

विङान्ति वक्राण्यभिविजञ्वरन्ति ॥ 

यथा नदीनां खबन्तीनां बहवः अनेके अम्बूनां वेगाः 
अम्बुवेगाः स्वराविशेषाः समुद्रमेव अभिमुखाः प्रतिञुखाः 

द्रवन्ति प्रविशन्ति, तथा तद्रत् तच अमी भीष्मादयः नर- 

छोकवीराः मनुष्यरोके राराः विशन्ति वक्त्राणि अभिवि- 

उवछन्ति भ्रकारामानानि ॥ 

ते किमर्थं प्रविशन्ति कथं च इल्याह-- 

यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गा 

विरहान्ति नाद्याय स्द्धवेगाः। 
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तथेव नाराय विदान्ति लोका- 

स्तवापि वक्राणि सस्द्धवेगाः । २९ ॥ 

यथा प्रदीपं उवख्नम् अभ्र पतङ्गाः पक्षिणः विरान्ति 

नाज्ञाय विनाशाय समृद्धवेगाः समृद्धः उद्धूतः वेगः गतिः 

येषां ते समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति कोकाः प्राणिनः 

तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ 

त्वं पुनः- 

लेखिद्यसे ग्रसमानः समन्ता- 

छ्योकान्समयान्वदनेज्वैलद्धिः । 
तेजोभिराप्ूथे जगत्समम्रं 

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ 

ङेडिद्यसे आस्वादयसि भरसमानः अन्तः प्रवेशयन् सम- 

न्तात् समन्ततः छोकान् समग्रान् समस्तान् वदनैः वक्त्रैः 

ज्वङद्धिः दीप्यमानैः तेजोभिः अपृथ संग्याप्य जगत् समग्र 
सह अग्रेण समस्तम् इयेतत् । किंच, भासः दीप्रयः तव 

उगाः क्रूराः प्रतपन्ति प्रतापं कु्वेन्ति हे विष्णो व्यापन- 

सी ॥ ` । 
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यतः एवसुप्रख भावः, अतः-- 

आख्याहि मे को भवावुग्ररूपो 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद् । 

विज्ञातुमिच्छामि नवन्तमाद्यं 

न हि प्रजानामि तव प्रवत्तिम् ॥३१॥ 

आख्याहि ̀  कथय मे मह्यं कः भवान् उग्ररूपः क्रूराकारः? 

नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर देवानां प्रधान, प्रसीद प्रसादं 
4 

कुरु । चिज्ञातुं विशेषेण ज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यम् 

आदौ भवम् आदम् , न हि यस्मात् प्रजानामि तव त्वदी- 

यां प्रवृत्ति चेष्टाम् ॥ 

श्रीभगवाुवाच- 

कालोऽसि टोकक्चयक्रत्पच्रद्धो 

लोकान्समादतमिह परच्त्तः। 
ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे 

येऽवस्थिताः प्रयनीकेषु योधाः ॥३२॥ 

काठः अस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं करोतीति 

छोकक्षयकरत् प्रवृद्धः बृद्धि गतः । यदर्थ प्रवृद्धः तत् णु-- 
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छोकान् समाहर्मु संहर्ुम् इह अस्मिन् काटे प्रवृत्तः । हतेऽपि 

विनापि त्वा त्वां न भविष्यन्ति मीष्मद्रोणकणग्रभ्तयः सर्वे, 

येभ्यः तव आशङ्का, ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु अनीकमनी- 

कं प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षभूतेषु अनीकेषु योधाः योद्धारः ॥ 

यस्मात् एवम्-- 

तस्मात््वसुत्तिष्ट यरो लमसख 

जित्वा शाचरून्घु्कु राज्यं समृद्धम् । 
ॐ ॐ = नभ 

मयेवैते निहताः पूवमेव 

निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥३३॥ 

तस्मात् खम् उत्तिष्ठ ‡ भीष्मप्रभ्रतयः अतिरथाः अजेयाः 

देवैरपि, अञ्जनेन जिताः ` इति यङः लभस्व; केवलं पुण्यैः 

दि तन् प्राप्यते । जित्वा शनून् दुर्योधनप्रथृतीन् भुङ्क्ष्व 

राज्यं सखद्धम् असपन्नम् अकण्टकम् । मया एव एते 

निहताः निश्चयेन हताः प्राणैः वियोजिताः पूर्वमेव । निमि- 

त्तमान्र भव त्वं हे सव्यसाचिन्, सव्येन वामेनापि 

इस्तेन शराणां क्षेप्र सव्यसाची इति उच्यते अजुन: ॥ 
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द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 

कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् । 

मया हतांस्त्वं जदि मा व्यथिष्ठा 

युध्यख जेतासि रणे सपलान् ॥३४॥ 

दरोणं च, येषु येषु योधेषु अञनस्य आश्ञङ्का तांस्तान् 

व्यपदिशति भगवान्, मया हतानिति । तत्र द्रोणभीष्मयोः 

तावत् प्रसिद्धम् आशङ्काकारणम् । द्रोणस्तु धुर्वेदाचायेः 

दिव्याखसंपन्नः, आस्मनश्च विशेषतः गुरुः गरिष्ठः । 

भीष्मश्च स्वच्छन्दमृत्युः दिव्यास्रसंपन्नश्च परल्युरामेण दन्द्र- 

युद्धम् अगमत् , न च पराजितः । तथा जयद्रथः, यस्य 

पिता तपः चरति ‹ मम पुत्रस्य शिरः भूमौ निपातयिष्यति 

यः, तस्यापि किरः पतिष्यति ` इति । कर्णोऽपि वासवद्- 

तया शक्या त्वमोधया संपन्नः सूयेपुत्रः कानीनः यतः, 

अतः तन्नात्नैन निर्देशः । मया हतान् त्वं जहि निमित्तमा- 

तरेण । मा व्यथिष्ठाः तेभ्यः भयं मा कार्षीः । युध्यस्व 

जेतासि दुर्योधनप्रश्रतीन् रणे युद्धे सपन्नान् शत्रून् ॥ 

संजय उवाच- 

एतच्छत्वा वचनं केशवस्य 

कृताञ्जलिषमानः किरीटी । 
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नमस्करत्वा भुय एवाह. कृष्णं 

सगद्वदं -मीतमीतः प्रणम्य ॥ २५ ॥ 

एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य पूवोक्तं कृता जलिः सन् 

वेपमानः कम्पमानः किरीटी नमस्कृत्वा, भूयः पुनः एव 

आह उक्तवान् कृष्णं सगद्रदं भयाविष्टस्य दुःखाभिघातात् 

सेहाविष्टस्य च हरषोद्धवात्, अश्रुपूणेनेत्रतवे सति ष्मणा 

कण्ठावरोधः ; ततश्च वाचः अपाटवं मन्दशब्दत्वं यत् स 

गद्रदः तेन सह् वतैत इति सगद्रदं वचनम् आह इति वच- 

नक्रियािंशेषणम् एतत् । भीतभीतः पुनः पुनः भयाविष्ठ- 

चेताः सन् प्रणम्य प्रह्ञः भूत्वा, “आह ' इति व्यवहितेन 

संबन्धः ॥ | 

अत्र अवसरे संजयवचनं साभिप्रायम् । कथम् £ द्रणा- 

दिषु अनेन निहतेषु अजेयेषु चतुषु, निराश्रयः दुयोधनः 

निहतः एव इति मत्वा धृतराष्ूः जयं प्रति निराशः सन् संधिं 
करिष्यति, ततः रान्तिः उभयेषां भविष्यति इति । तदपि न 

अश्रौषीत् धृतरा : भवितव्यवशचात् ॥ 
अञ्जन उवाच- 

स्थाने हृषीके तव प्रकीत्यौ 

जगत्पहृष्यत्यजुरल्यते च । 
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रक्षांसि भीतानि दिदो द्रवन्ति 

संवे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः ॥ ३६॥ 

स्थाने युक्तम् । किं तत् १ तव प्रकीयौ लन्माहातम्यकी- 

तंनेन श्रतेन, हे हृषीकेश, यत् जगत् प्रहृष्यति प्रहर्षम् 

उयैति, तत् खाने युक्तम् , इयर्थः । अथवा विषयविरो- 

षणं स्थाने इति । युक्तः हषादिविषयः भगवान् , यतः 
ईश्वरः सात्मा सवेभूतसुदट्च इति । तथा अनुरज्यते अनुरागं 

च उपेति; तश्च विषये इति व्याख्येयम् । किंच, रक्षांसि 

भीतानि भयाविष्टानि दिशः द्रवन्ति गच्छन्ति; तच्च स्थाने 

विषये । सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुषैन्ति च सिद्धसंघाः सिद्धानां 

सयुदायाः कपिरादीनाम् , तच्च स्थाने ॥ 

भगवतो हर्षादिविषयतवे हेतुं द्यति- 

कस्माच ते न नमेरन्मदात्म- 

न्गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते । 

अनन्त देवे जगन्निवास 

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥ 

कस्माच्च हेतोः ते तुभ्यं न नमेरन् नमस्कुर्युः हे महया- 
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त्मन्, गरीयसे गुरुतराय ; यतः ब्रह्मणः हिरण्यगर्भस्य 

अपि आदिकतौ कारणम् अतः तस्मात् आदिकर्त्रे । कथम् एते. 

न नमस्छुयु; £ अतः हषौदीनां नमस्कारस्य च स्थानं त्वं 

अहः विषयः इव्यर्थः । हे अनन्त देवेश हे जगन्निवास त्वम् 

अक्षरं तत् परम्, यत् वेदान्तेषु श्रूयते । किं तत् £ सदसत् 

इति । सत् विद्यमानम्, असत् च यत्र नास्ति इति बुद्धिः; 

ते उपधानमभूते सदसती यस्य अक्षरस्य, यहारेण सदसती 

इति उपचर्यते । परमार्थतस्तु सदसतोः परं तत् अक्षरं यत् 

अक्षरं वेदविदः वदन्ति । तत् त्वमेव, न अन्यत् इति 

अभिप्रायः ॥ 

पुनरपि स्तौति- 

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 

स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । 

वेत्तासि वेदं च परं च धाम 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप | ३८ ॥ 

त्वम् आदिदेवः, जगतः खष्ृत्वात् । पुरुषः, पुरि शयनात् 

पुराणः चिरंतनः स्वम् एव अस्य विश्वस्य परं प्रकष्टं निधानं 

निधीयते अस्मिन् जगत् सर्वं महाभ्रख्यादौ इति । किंच, 
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वेत्ता असि, वेदिता असि सर्वस्यैव वेद्यजातस्य । यत् च वेदय 
वेद्नार्है तच्च असि परं च धाम परमं पद् वेष्णवम् । त्वया 
ततं व्याघ्रं विन्धं समस्तम्, हे अनन्तरूप अन्तो न विद्यते 

तैव रूपाणाम् ॥ 

किंच-- 

वायु्यैमोऽ्निर्बरुणः दा शाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रक्रत्वः 

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ २९ ॥ 
धायुः त्वं यमश्च अभिः वरूणः अपां पतिः शशाङ्कः 

चन्द्रमाः प्रजापतिः तं कश्यपादि: प्रपितामहश्च पितामह- 

स्यापि पिता प्रपितामहः, ब्रह्मणोऽपि पिता इयर्थः । नमो 

नमः ते तुभ्यम् अस्तु सहस्रकृत्वः । पुनश्च भूयोऽपि नमो 

नमः ते । बहुशो नमस्कारक्रियाभ्यासाद्रृत्तिगणनं कृत्वसुचा 

उच्यते । ° पुनश्च ` ' भूयोऽपि" इति श्रद्धाभक्तथतिशयात् 

अपरितोषम् आसनः दुर्च॑यति ॥ 

तथा- 

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते स्वत एव सवै । 

8. 8. 7. 4 
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अनन्तवीथौमितविक्रमस्त्वं 
सर्य समाभोषि ततोऽसि सवैः ॥४०॥ 

नमः पुरस्तात् पूर्वस्यां दिरि तुभ्यम् , अथ पृष्ठतः ते परष्ठतः 

अपिच ते नमोऽस्तु, ते सर्वेत एव सवस दिष्षु सवत्र स्थि- 

ताय हे सर्वं | अनन्तवीर्यामितविक्रमः अनन्तं वीर्यम् अस्य, 

अमितः विक्रमः अस्य । वीर्यं साम्यं विक्रमः पराक्रमः । 

वीयैवानपि कश्चित् शच्रुवधादिविषये न पराक्रमते, मन्दप- 

राकमो वा। त्वं तु अनन्तवीयैः अमिताविक्रमश्च इति अनन्त- 

वीयौमितविक्रमः । सर्व समस्तं जगत् समाप्नोषि सम्यक् 
एकेन आत्मना व्याप्नोषि यत्तः, ततः तस्मात् असि भवसि 

स्वैः त्वम् , त्वया विनाभूतं न किंचित् अस्ति इति अभि- 

प्रायः ॥ 

यतः अहं त्न्माहात्म्यापरिज्ञानात् अपराद्धः, अतः-- 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
क भ क खेति 

दे करष्णदहे यादवे सख । 

अजानता महिभानं तवेदं 

मया प्रमादात्पणयेन वापि ॥ ४१॥ 

सखा समानवयाः इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीतबुद्धधा प्र 
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सभम् अभिभूय प्रसह्य यत् उक्तं हे कृष्ण ह यादव हे सखे- 

ति च अजानता अज्ञानिना मूढेन; किम् अजानता इति 
आह-- महिमानं माहात्म्यं तव इदम् ईं्रस्य विश्वरूपम् । 

८ तव इदं महिमानम् अजानता ः इति वैयधिकरण्येन संब- 

न्धः । ( तवेमम् इति पाठः यदि अस्ति, तदा सामानाधिक- 

रण्यमेव । मया प्रमादात् विक्षिप्रचित्ततया, प्रणयेन वापि) 

ग्रणयो नाम स्ेहनिमित्तः विखम्भः, तेनापि कारणेन 

यत् उक्तवान् अस्मि॥ 

यचावदासार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारदाय्यासन भोजनेषु । 

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२॥ 

यच्च अवहासार्थं परिहासप्रयोजनाय असत्कृतः परिभूतः 

असि भवसि; क? विहारशय्यासनभोजनेषु, विहरणं वि- 

हारः पादन्यायामः, शयनं शय्या, आसनम् आस्थायिका, 

भोजनम् अदनम्, इति एतेषु विहारश्चय्यासन भोजनेषु, एकः 

परोक्षः सन् असत्कृतः असि परिभूतः असि ; अथवापि हे 

अच्युत, तत् समक्षम् , तच्छब्दः क्रियाविरोषणाथैः, प्रयक्षं 
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वा असत्कृतः असि तत् सर्वम् अपराधजातं क्षामये क्षमां 
कारये स्वाम् अहम् अप्रमेयं प्रमाणातीतम् ॥ 

यतः त्वम्-- 

पितासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् । 
न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 

लोकच्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 

पिता असि जनयिता असि छोकस्य प्राणिजातस्य चरा- 

चरस्य स्थावरजङ्गमस्य । न केवरं खम् अस्य जगतः पिता, 

पूञ्यश्च पूजाः, यतः गुरुः गरीयान् गुरुतरः । कस्मात् 

गुरुतरः त्वम् इति आह्-- न त्वत्समः त्वत्तुल्यः अस्ति । 
न हि ईश्वरदयं संभवति, अनेकेश्चरते व्यवहारानुपपत्तः । 

स्वत्सम एव तावत् अन्यः न संभवति; कुतः एव अन्यः 

अभ्यधिकः स्यात् टोकल्येऽपि स्वस्मिन् ? अप्रतिमप्रभाव 

प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते प्रतिमा यस्य तव 

प्रभावस्य सः त्वम् अप्रतिमप्रभावः, हे अप्रतिमप्रभाव निर- 

तिङयप्रभाव इत्यथः ॥ 

यत्तः एवबम्-~~~ 
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तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं 

प्रसादये त्वामहमीदामीड्यम्। 

पितेव पुत्रल सखेव सख्युः 
प्रियः पियायादैसि देव सोदुम् ॥४४॥ 

तस्मात् प्रणम्य नमस्कृ, प्रणिधाय प्रकर्षेण नीचैः 

धृत्वा कायं शरीरम् , प्रसादये प्रसादं कारये त्वाम् अहम् 

इदम् दैशितारम्, ईड्यं स्तुयम् । त्वं पुनः पुत्रश अपराधे 

पिता यथा क्षमते, सर्वै सखा इव सख्युः अपराधम्, यथा 

वा प्रियः प्रियायाः अपराधं क्षमते, एवम् असि हे देव 

सोटुं प्रसहितुम् क्षन्तुम् इयथः ॥ 

अदृष्टपूवै हृषितोऽमि दषा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 

॥५९ त् ४५ # 

तदेव मे दाय देव रूपं 

प्रसीद देवेदा जगल्तिवास ॥ ४५ ॥ 

अदृष्टपूर्वं न कदाचिदपि दृष्टपूर्वम् इदं विश्वरूपं तव 

मया अन्यैर्वा, तत् अहं दृष्टा हृषितः अस्मि । भयेन च 

प्रव्यथितं मनः मे । अतः तदेव मे मम दृशयहे देव रूपं 
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यत् मत्सखम् । प्रसीद देवेश, जगन्निवास जगतो निवासो 

जगन्निवासः, हे जगन्निवास ॥ 

किरीरिनं गदिनं चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनैव रूपेण चतुश्चैजेन 

सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं चक्र- 

हस्तम् इच्छामि त्वां प्रार्थये त्वां द्रष्टुम् अहं तथेव, पूर्ववत् 

इत्यथैः । यतः एवम् , तस्मात् तेनैव रूपेण वसुदेवपुच्रख्पेण 

चतुर्भुजेन, सहवाहो वातंमानिकेन विन्रूपेण, भव विश्र- 

मूर्ते; उपसंहृत्य विग्वरूपम् , तेनैव रूपेण भव इयथः ॥ 

अज्जैनं भीतम् उपरम्य, उपसंहलय विन्रूपम् , प्रियवच- 

नेन आश्वासयन् श्रीभगवान् उवाच-- 

श्रीभगवायुवाच- 

मया प्रसन्नेन तवाजनेदं 

रूपं परं ददितमात्मयोगात् । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 

यन्मे त्वदन्येन न दष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥ 
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मया प्रसन्नेन, प्रसादो नाम त्वयि अनुप्रहबुद्धिः, 

तद्वता प्रसन्नेन मया तव हे अञ्जन, इदं परं रूपं विन्ध- 

रूपं दर्ितम् आत्मयोगात् आत्मनः रेशर्यस्य सामथ्योत् । 

तेजोमयं तेजःप्रायं विग्धं समस्तम् अनन्तम् अन्तरहितं 

आदौ भवम् आद्यं यत् रूपं मे मम त्वदन्येन त्वत्तः 

अन्येन केनचित् न दष्पूवेम् ॥ 

आत्मनः मम रूपदरौनेन कृतार्थं एव त्वं संवृत्तः इति 

तत् स्तौति- 

न वेदयन्ञाध्ययनैने दानै- 

नै च क्रियाभिने तपोभिरुग्रैः । 
एवंरूपः चदाक्य अहं नृलोके 

द्रष्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 

न वेदयज्ञाध्ययनैः चलुणीमपि वेदानाम् अध्ययनैः यथा- 

वत् यज्ञाध्ययनैश्च-- वेदाध्ययनैरेव यज्ञाध्ययनस्य सिद्ध- 

स्वात् प्रथक् यज्ञाभ्ययनग्रहणं यज्ञविज्ञानोपलक्षणाथम्-- 

तथा न दानैः तुखापुरुषादिभिः, न च क्रियाभिः अभ्ि- 

होत्रादिभिः श्रौतादिभिः, न अपि तपोभिः उरः चान्द्रा 

यणादिभिः उः घोरैः, एवंरूपः यथादरतं विश्वरूपं 
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यस्य सोऽहम् एर्वरूपः म शक्यः अहं नृरोके मनुष्य 

रोके द्रं स्वदन्येन त्वत्तः अन्येन छुसप्रवीर ॥ 

मातेव्यथामा च विमूढभावो 

दष्टा रूपं घोरमीद्छमेदम् । 
व्यपेतभी [1 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९॥ 

माते व्यथा माभूत् ते भयम्; मा च विमूढभावः 
विमूढचित्तता, दृष्टा उपलभ्य रूपं घोरम् इंहक् यथादरीतं 

मम इदम् । व्यपेतभीः विगतभयः, प्रीतमनाश्च सन् 

पुनः भूयः त्वं तदेव चतुभज रूपं शङ्खचक्रगदाधरं तव 

इष्टं रूपम् इदं प्रपश्य ॥ 

संजय उवाच-- 

इत्यज्जनं वासुदेवस्तथोक्तवा 
खकं रूपं द्द्ौयामास भूयः। 

आश्वासयामास च भीतमेनं 

भूत्वा पुनः सौम्यवपुभदात्मा ॥ ५० ॥ 

इति एवम् अजुनं वासुदेवः तथाभूतं वचनम् दक्त्वा, 
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स्वकं वसुदेवस्य गृहे जातं रूपं दश्ेयामास दरदितवान् भूयः 
पुनः । आश्वासयामास च आश्वासितवान् भीतम् एनम् , 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुः प्रसन्नदेहः महात्मा ॥ 

अञ्जन उवाच- 

दृष्टेदं मानुषं रूपं 
तव सौम्यं जनारईन । 

इदानीमस्मि संव्रत्तः 

सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥ 

द्वा इदं मानुषं रूपं मत्सखं प्रसन्नं तव सौम्यं जना- 
देन; इदानीम् अधुना अस्मि संवृत्तः संजातः । किम्? 

सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृतिं स्वभावं गतश्च अस्मि ॥ 

श्रीभगवादुवाच- 
दुददोमिदं $ + 

सुदुदं रूपं 
दृष्टवानसि यन्मम । 

देवा अप्यस्य रूपस्य 

नित्यं द्दीनकाङ्किणिः | ५२ ॥ 

सदुश सष्ठ दुःखेन दद्चनम् अस्य इति सुदुदशैम् , इदं 
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रूपं दृष्टवान् असि यत् मम, देवाः अपि अस्य मम रूपस्य 

नित्यं सर्वदा दश्चनकाङ्धिणः ; दशेनेप्सवोऽपि न त्वमिव 

दृष्टवन्तः, न द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः ॥ 

कस्मात् -- 

नाहं वेदैनं तपसा 
न दानेन न चेज्यया 

दाक्य एवंविधो द्रष्टुं 
दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 

न अहं वेदैः ऋरग्यजुःसामाथवैवेदैः चतुभिरपि, न तपसा 

उग्रेण चान्द्रायणादिना, न दानेन गोभूहिरण्यादिना, न च 
इज्यया यज्ञेन पूजया बा शक्यः एवेविधः यथादरितप्रकार 

द्रष्टं दृष्टवान् असि मां यथा त्वम् ॥ 

कथं पुनः शक्यः इति उच्यते-- 

त्तया त्वनन्यया दाक््य 
अहमेवंविधो (4 ४९ 

हमेवविधोऽजेन । 

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन 

परवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥ 
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भक्त्या तु किंविरिष्ट्या इति आह-- अनन्यया 
अष्रथग्भूतया, भगवतः अन्यत्र प्रथक् न कदाचिदपि या 
भवति सा त्वनन्या भक्तिः । सर्वैरपि करणैः बाञुदेवा- 
दृन्यत् न उपरभ्यते यया, सा अनन्या भक्तिः, तया 
भक्त्या शक्यः अहम् एवंविधः विश्वरूपप्रकारः हे अज्जुन, 

ज्ञातुं शाख्रतः। न केवरं ज्ञातुं शाखतः, द्रष्टुं च साक्षा- 

त्क तत्त्वेन तत्त्वतः, प्रवेष्टं च मोक्षं च गन्तुं परंतप ॥ 

अधुना सवस्य गीताञ्ाख्रस्य सारभूतः अथः निःप्रेय- 
सार्थः अनुष्ठेयत्वेन समुच्चि उच्यते-- 

मत्कमकृन्मत्परमो 
मद्धक्तः सङ्गवर्जितः । 

निर्वैरः सर्वश्रतेषु 
यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां 

भीप्मपवैणि श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषस्षु ब्रह्म- 

विद्यायां योगद्चाख्रे श्रीक्ृष्णाजनसंवादे 
विश्वरूपदशनयोगो नाम 

एकादशोऽध्यायः ॥ 
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मत्कमकृत् मदुर्थं क्म मत्कर्म, तत् करोतीति मत्क्॑- 

कृत् । मत्परमः-- करोति शयः स्वामिकर्म, न तु आत्मनः 

परमा प्रेय गन्तव्या गतिरिति स्वामिनं प्रतिपद्यते; अयं तु 

मत्कर्मकृत् मामेव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः, 

अहं परमः परा गतिः यस्य सोऽयं मत्परमः । तथा 
मद्धक्तः मामेव सवेप्रकारिः सवौत्मना सर्वोत्साहेन भजते 

इति मद्भक्तः । सङ्खवजितः धनपुत्रमित्रकठत्रबन्धुवर्गेषु 

सङ्गवर्जितः सङ्गः प्रीतिः ज्ञेहः तद्रर्जितः । निर्वैरः निर्म॑त- 
वैरः सरवैभूतेषु रात्रुभावरहितः आत्मनः अलयन्तापकारप्रवृत्त 

ष्वपि । यः इंटशः मद्भक्तः सः माम् एति, अहमेव तस्य 
परा गतिः, न अन्या गतिः काचित् भवति । अयं तव उप- 
देश्चः इष्टः मया उपदिष्टः है पाण्डव इति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरत्राजका चार्यस्य श्रीगोविन्द मगवत्पूज्यपाद्- 

शिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्धीताभाष्ये 

एकाददो ऽध्यायः ॥ 

‹ भा 

^ 
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हाटरोऽध्यायः ॥ 
9 ----- 

[* भूः 
तीयाध्यायपघभृतिषु विभूयन््षु 
अध्ययेषु परमात्मनः ब्रह्मणः अक्षरस्य 

विध्वस्तसर्वोपाधिविशेषस्य उपासनम् 
५५ ५1 € रौ है € [३ म उक्तम् ; सवेयोगे धर्यसवेज्ञानशक्तिम- 

स्सत्त्बोपाधेः ईश्वरस्य तव च उपासनं 
=) 

ट) तत्र तत्र उक्तम् । विश्वरूपाभ्याये तु 

देश्चरम् आद्यं समस्तजगदात्मरूपं चिनश्वरूपं त्वदीयं दर्दितम् 
उपासना्थमेव त्वया । तच्च दशचेयित्वा उक्तवानसि ‹मक्कमम- 

कृत्” इल्यादि । अतः अहम् अनयोः उभयोः पक्षयोः बि- 
दिष्टतरबुभुत्सया स्वां प्रच्छामि इति अजुन उवाच-- 

अज्ञैन उवाच-- 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः॥ 

एवम् इति अतीतानन्तरश्छोकेन उक्तम् अर्थं परा- 
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मृशति ' मत्कर्मछृत् ̀  इलयादिना । एवं सततयुक्ताः, तैर 
न्त्येण भगवत्कमीदौ यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः 

प्रवृत्ता इद्यथैः । ये भक्ताः अनन्यशरणाः सन्तः त्वां 

यथादरितं विश्वरूपं पयुपासते ध्यायन्ति; ये चान्येऽपि 

यक्तसर्वैषणाः संन्यस्तसवैकमांणः यथाविशेषितं ब्रह्म अक्षरं 

निरस्तसर्वोपाधित्वात् अव्यक्तम् अकरणगोचरम् । यत् हि 

करणगोचरं तत् न्यक्तम् उच्यते, अज्ञः धातोः तत्क्मक- 

त्वात्; इदं तु अक्षरं तद्विपरीतम्, रिष्टश्च उच्यमानैः 
विशेषणैः विशिष्टम्, तत् ये चापि पयुपासते, तेषाम् 
उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः ? के अतिशयेन योरविदः 

ईद्यथेः ॥ 

श्रीमगवान् उवाच--ये तु अक्षरोपासकाः सम्यग्दर्दिनः 

निवृत्तैषणाः, ते तावत् तिष्ठन्तु; तान् प्रति यत् वक्तव्यम् , 

तत्त् उपरिष्टात् वक््यामः । ये तु इतरे-- 

श्रीभगवायुवाच- 

मय्यावेदय मनो ये मां नियुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 

मयि विश्वरूपे परमेश्वरे अवेश्य समाधाय मनः, ये 
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भक्ताः सन्तः, मां सवयोगेश्वराणाम् अधीनश्वरं सर्वज्ञं विञुक्त- 

रागादिङेशतिमिरदृष्टिम् , नियुक्ताः अतीतानन्तराध्यायान्तो- 
क्तक्छोकार्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्तः उपासते श्रद्धया परया 

प्रछृष्ट्या उपेताः, ते मे मम मताः अभिप्रेताः युक्ततमाः 

इति । नैरन्तर्येण हि ते मचित्ततया अहोरात्रम् अतिवाह- 

यन्ति । अतः युक्तं तान् प्रति युक्ततमाः इति वक्तुम् ॥ 

किमितरे युक्ततमाः न भवन्ति न; किंतु तान् प्रति 

यत् वक्तन्यम् , तत् शणु-- 

ये त्वक्रमनिर्देरयमन्यक्तं पयुपासते । 
सवेच्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं भ्रुवम् ॥ ३ ॥ 

ये तु अक्षरम् अनिर्देरयम् , अव्यक्तत्वात् अशब्द्गोचर 

इति न निर्देषं शक्यते, अतः अनिर्दृरयम् , अव्यक्तं न केनापि 

प्रमाणेन व्यज्यत इत्यव्यक्तं पयपासते परि समन्तात् उपास- 
ते। उपासनं नाम यथादारत्रम् उपाखसख अर्थस्य विषयीकरणेन 

सामीप्यम् उपगम्य तैकधारावत् समानप्रययभ्रवादेण दीषे- 

कारं यत् आसनम्, तत् उपासनमाचक्षते । अक्षरस्य विशे- 

षणमाह उपास्यस्य-- स्वैन्नगं व्योमवत् ज्यापि अचिन्दं च 

अग्यक्तत्वादचिन्दयम् । यद्धि. करणगोचरम् , तत् मनसापि 

इ, 8. 7. 5 
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चिन्तयम् › तद्विपरीतत्वात् अचिन्यम् अक्षरम् , कूटस्थं दरय- 

मानरुणम् अन्तर्दोषं वस्तु क्रूटम् । , कूटरूपम् ` ‹ कूटसा- 

क्ष्यम् इत्यादौ कूटशब्दः प्रसिद्धः रोके । तथा च अवि- 
द्याद्यनेकसंसारबीजम् अन्तर्दोषवत् मायाव्याकृतादिशब्दवा- 

च्यतया ° मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु मदहेश्चरम् ̀  “मम 

माया दुरयया ` इयादौ प्रसिद्धं यत् तत् कूटम्, तस्मिन् 

कूटे स्थितं कूटस्थं तदध्यक्षतया । अथवा, राशिरिव 

स्थितं कूटस्थम् । अत एव अचलम् । यस्मात् अचलम्, 

तस्मात् ध्रुवम् , नियमित्यथेः ॥ 

संनिय म्येरि ५ © 

न्द्रयग्राम सवेच्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूत दिते रताः ॥ ४ ॥ 

संनियम्य सम्यक् नियम्य उपसंहृत्य इन्द्रियग्रामम् इन्द्र- 

यसमुदायं सर्वत्र सवैस्मिन् काटे समबुद्धयः समा तुल्या 
बुद्धिः येषाम् इषटानिषटमाप्नौ ते समबुद्धयः । ते ये एवंविधाः 
ते प्राप्ुवन्ति मामेव सवेभूतहिते रताः । न तु तेषां वक्तव्यं 

किचित् ८मांते प्राप्नुवन्ति इति; ‹ ज्ञानी त्वास्मैव मे 

मतम् ' इति हि उक्तम् । न हि भगवत्खरूपाणां सतां युक्त- 

तमत्वमयुक्ततमत्वं वा वाच्यम् ॥ 
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कि तु-- 

करोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । 

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥ 

ङ्ेशः अधिकतरः, यद्यपि मत्कमीदिपराणां डेडः अ- 

धिक एव छेराः अधिकतरस्तु अक्षरात्मनां परमात्मदर्नां 

देहाभिमानपरित्यागनिमित्तः । अव्यक्तासक्तचेतसाम् अ- 

व्यक्ते आसक्तं चेतः येषां ते अव्यक्तासक्तचेतसः तेषाम् 

अव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि यस्मात् या गतिः 

अक्षरासिका दुःखं सा देहवद्भिः देहाभिमानवद्धिः अवा- 

प्यते, अतः शः अधिकतरः ॥ 

अक्षरोपासकानां यत् वतनम् , तत् उपरिष्रादक््यामः-- 

ये तु सबीणि कमौणि मपि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 

ये तु सर्वाणि कमणि मयि ईश्वरे संन्यख मत्पराः 

अहं परः येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येनैव अविद्यमानम् 

अन्यत् आरम्बनं विश्वरूपं देवम् आत्मानं मुक्त्वा यस्य सः 

अनन्यः तेन अनन्येनैव ; केन १ योगेन समाधिना मां ध्या- 

यन्तः चिन्तयन्तः उपासते ॥ 
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तेषां किम्?- 

तेषामहं सख॒डतौ खत्युसं सारसागरात् । 
भवामि न चिरात्पाथे मय्यावेहितचेतसाम् ॥ 

तेषां मदुपासनैकपराणाम् अहम् इश्वरः समुद्धता । 
कुतः इति आह-- म््युसंसारसागरात मृत्युयुक्तः संसारः 

मृत्युसंसारः, स एव सागर इव सागरः, दुस्तरत्वात् , 

तस्मात् भृव्युसंसारसागरात् अहं तेषां समुद्धता भवामि 

न चिरात् । किं तहि क्षिप्रमेव हे पाथं, मयि आवे- 

शितचेतसां मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं चेतः येषां 

ते मय्यवेशितचेतसः तेषाम् ॥ 

यततः एवम्, तस्मात्-- 

मय्येव मन आधत्ख मपि वुद्धि निवेशाय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्व न संदायः ॥ 

मयि एव विश्वरूपे इश्वरे मनः संकस्पविकस्पासकं 

आस्स्व खापय । मयि एव अध्यवसायं इवैतीं बुद्धिम् 

आधत्स्व निवेशय । ततः ते किं खात् इति श्णु-- निव- 

सिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मयि निवासं 
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करिष्यसि एव अतः रारीरपातात् ऊर्ध्वम् । न संशयः 

संशयः अत्र न कतैव्यः ॥ 

अथ चित्तं समाधातुं 

न हशक्तोषि भयि स्थिरम् । 

अभ्यासयोगेन ततो 

मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ 

अथ एवं यथा अवोचं तथा मयि चित्तं समाधातुं स्था- 

पयित स्थिरम् अचरं न शक्रोषि चेत् , ततः पश्चात् अभ्या- 

सयोगेन, चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सवेतः समाहृ 

पुनः पुनः स्थापनम् अभ्यासः, वत्पूवैको योगः समाधानल- 

क्षणः तेन अभ्यासयोगेन मां विश्वरूपम् इच्छ प्राथयस्व 

आप्तु प्रापु हे धनंजय ॥ 

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि 
मत्कमेपरमो भव । 

` मद्थमपि कमणि 
कुवैन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ २०॥ 

अभ्यासे अपि असमथः असि अशक्तः असि, तर्हिं मत्क- 
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मपरमः भव मदर्थं कर्म मत्कर्म तत्परम: मत्कर्मपरमः, मत्क- 

मैप्रधानः इयथः । अभ्यासेन विना मदर्थमपि कर्माणि 

केवरं कुर्वन् सिद्धि सन््वरुद्धियोगज्ञानप्राप्निदरारेण अवा- 

प्स्यसि ॥ 

अ अथेतदप्यराक्तोऽसि कतु मव्योगमाभितः। 
€ $ 

सवैकमेफल्लयागं ततः कुर यतात्मवान् ॥ ११॥ 

अथ पुनः एतदपि यत् उक्तं मत्क्मपरमत्वम् , तत् कर्तुम् 
अराक्तः असि, मद्योगम् आश्रितः मयि क्रियमाणानि कर्मा- 

णि संन्यस्य यत् करणं तेषाम् अनुष्ठानं सः मदयोगः, तम् 

आश्रितः सन्, सवेकर्मफर्यागं सवेषां कर्मणां फकसं- 

न्यासं स्वैकर्मफल्लयागं ततः अनन्तरं कुरु यतात्मवान् 

संयतचित्तः सन् इत्यथैः ॥ 

इदानीं सर्वकर्मफल्लयागं स्तोति-- 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा- 

उज्ञानाद्धःयानं विशिष्यते । 

ध्यानात्क्मफललयाग- 

स्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२॥ 
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भरेयः हि प्रशस्यतरं ज्ञानम् । कस्मात् ? विवेकपूर्वकात् 
अभ्यासात् । तस्मादपि ज्ञानात् ज्ञानपूर्वकं ध्यानं विशिष्यते । 
ज्ञानवतो ध्यानात् अपि कर्मफङ्व्यागः, ' विशिष्यते ` इति 

अनुषज्यते । एवं कमैफर्त्यागात् पूरवैविशोषणवतः शान्तिः 
उपरमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरमेव स्यात्, न तु 

काठान्तरम् अपेक्षते ॥ 

अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपायानुष्ठानाशक्तौ 
स्वैकमेणां फङ्यागः श्रेयःसाधनम् उपदिष्टम् , न प्रथम- 
मेव । अतश्च ' श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ' इत्यत्तरोत्तरविशि- 

्टस्वोपदेश्ेन सवेकर्मफठ्लयागः स्तूयते, संपन्नसाधनायुष्ठाना- 

शक्तौ अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात् । केन साधर्म्येण स्तुतित्वम् ? 

यदा सवे प्रमुच्यन्ते? इति सर्वकामप्रहाणात् अगृतत्वम् 

उक्तम्; तत् प्रसिद्धम् । कामाश्च सर्वे श्रौतस्मारतैकर्मणां 
फङानि । तत्त्यागे च विदुषः ध्याननिष्ठस्य अनन्तरैव श्ा- 
न्तिः इति सर्वैकामत्यागसामान्यम् अज्ञकर्मफरत्यागस्य 
अस्ति इति तत्सामान्यात् सर्वकमेफलत्यागस्तुतिः इयं प्ररोच- 
नाथा । यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीतः इति इदानींत- 

नाः अपि ब्राह्मणाः ब्राह्मणत्वसामान्यात् स्तूयन्ते, एवं कर्म- 
फल्लयागात् कर्मयोगस्य श्रेयःसाधनत्वमभिहितम् ॥ 
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अन्र च आस्मेश्चरभेदमाश्रिय विश्वरूपे इंश्रे चेतःसमा- 

धानलक्षणः योगः उक्तः, इश्वरार्थं कर्मानुष्ठानादि च । 

‹ अथैतदप्यशक्तोऽसि ' इति अज्ञानकायैसूचनात् न अभेद- 

दर्दिनः अक्षरोपासकस्य कमयोगः उपपद्यते इति द्श्श॑यति ; 

तथा कमयोगिनः अश्चषरोपासनानुपपत्तिम् । ^ ते प्राप्रुबन्ति 

मामेव ` इति अक्षरोपासकानां कैवल्यप्राप्रौ स्वातन्च्यम् 
उक्त्वा, इतरेषां पारतन्त्र्यात् ईश्राधीनतां दरितवान् 

° तेषामहं समुद्धता ' इति । यदि हि डईशरस्य आत्मभूताः 
ते मताः अभेददर्दित्वात् , अक्षरस्वरूपाः एव ते इति सुद्ध 

रणकमैवचनं तान् प्रति अपे स्यात् । यस्माश्च अजजुनस्य 

अत्यन्तमेव हितैषी भगवान् तस्य सम्यग्दश्चनानन्वितं कर्म- 

योगं भेददृष्टिमन्तमेव उपदिश्चति । न च आत्मानम् ईशरं 

प्रमाणतः बुद्धा कस्यचित् गुणभावं जिगमिषति कश्चित् › 

विरोधात् । तस्मात् अक्षरोपासकानां सम्यग्ददौननिष्ठानां 

संन्यासिनां यक्तसर्वेषणानाम् ‹ अद्वेष्टा सवेभूतानाम् ' इया- 
दिधभेपूगं साक्षात् अखृतत्वकरारणं वक्ष्यामीति प्रवतेते-- 

अद्वेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 

अदरष्टा स्वैभूतानां न द्वेष्टा, आत्मनः दुःखदेतुमपि न 
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किचित् दवेष्टि, सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन हि पयति । मैत्रः 
मित्रभावः भैत्नी मित्रतया वर्तेते इति चैत्रः । करुणः एव 
च, करुणा कृपा दुःखितेषु दया, तद्वान् करुणः, सर्व॑भता- 

भयप्रदः, सन्यासी इलयथेः । निमंमः ममप्रययवाजितः । 

निरहंकारः निगेताहैभ्रययः । समदुःखसुखः समे दुःखसुखे 

द्ेषरागयोः अप्रवतैके यस्य॒ सः समदुःखसुखः । क्षमी 
क्षमावान् , आक्रुष्टः अभिहतो वा अविक्रियः एव आस्ते ॥ 

संतुष्टः सततं योगी 

यतात्मा टढनियः। 

मय्यर्पितमनोवुद्धि- 

यो मद्भक्तः समे परियः ॥ १४॥ 

संतुष्टः खततं निलयं देहस्थितिकारणस्य छाम अरम च 

उत्पन्नाख्प्रययः । तथा गुणवद्धाम विपयेये च संतुष्टः । 

सततं योगी समाहितचित्तः । यतात्मा संयतस्वभावः । दढ- 

निश्चयः दृढः स्थिरः निश्चयः अध्यवसायः यस्य आत्मत- 

त््वविषये स दृढनिश्चयः । मय्यर्पितमनोबुद्धिः संकस्पविक- 

ल्पात्मकं मनः, अध्यवसायलक्षणा बुद्धिः, ते मय्येव अपिते 

स्थापिते यस्य संन्यासिनः सः मय्यर्पितमनोचुद्धिः । यः 
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ईदृशः मद्भक्तः सः मे प्रियः । “प्रियो हि ज्ञानिनोऽलयथेमहं 
स च मम प्रियः ` इति सप्रमे अध्याये सूचितम्, तत् इदं 

प्रपच्यते ॥ 

यस्मान्नोदधिजते लोको 

लोकान्नोद्विजते च यः। 

हषौमषभयोदधेगै- 
सक्तो यः स चमे पियः॥ १५॥ 

यस्मात् संन्यासिनः न उद्विजते न उद्वेगे गच्छति न 

संतप्यते न संशषुभ्यति रोकः, तथा खोकात् न उद्धिजते 
च यः, हर्षामषभयोदेगेः हर्षश्च अमर्षश्च भयं च उद्धेगश्च 
तैः हषौमषैभयोद्धेगोः मुक्तः; हर्षः प्रियलामे अन्तःकर 
णस्य उत्कषैः रोमाच्चनाश्रुपात्तादिटिङ्ग, अमषैः असहि- 

ष्णुता, भयं त्रासः, उद्वेगः उद्विभ्रता, तैः मुक्तः यः स 
चमे प्रियः ॥ 

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष 

उदासीनो गतन्यथः। 

सवौरम्भपरिव्यागी 
यो मद्भक्तः समे पियः।॥ १६॥ 
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देहेन्द्रियविषयसंबन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु अन्पेक्षः निः- 

सप्हः । शुचिः बाह्येन आभ्यन्तरेण च सौचेन संपन्नः । 
दक्षः प्रसयुत्पन्नेषु कार्येषु सद्यः यथावत् प्रतिपत्तुं समथः । 

उदासीनः न कस्यचित् मिदेः पक्षं भजते यः, सः उदा- 

सीनः यतिः । गतव्यथः गतभयः । सवौरम्भपरिलयागी 

आरभ्यन्त इति आरम्भाः इहामुत्रफलभोगार्थानि काम- 

हेतूनि कमौणि सवौरम्भाः, तान् परियक्तु शीलम् 
अस्येति सवरम्भपरियागी यः मद्भक्तः सः मे प्रियः ॥ 

किंच-- 

योनह्ष्यति नद्वेष्टि 

न शोचति न काद्कति । 

चुभाद्युभपरित्यागी 

भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 
यः न हृष्यति इष्टप्राप्तौ, न देष्टि अनिष्टप्राप्तौ, न 

शोचति प्रियवियोगे, न च अग्राप्रं काट्कुति, छ्ुभाञ्यभे 

कमणी परियक्तुं शीम् अस्य इति श्युभाड्ुभपरिलयागी 

भक्तिमान् यः: सः मे प्रियः ॥ 

समः हात्रौ च भिच्ेच 
तथा मानापमानयोः । 
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रशीतोष्णसुखदुःखेषु 
समः सङ्विवर्जितः ॥ १८ ॥ 

समः रात्रौ च मिते च, तथा मानापमानयोः पूजाप- 

रिभवयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समः, सवत्र च सङ्गवि- 

चितः ॥ 

किच-- 

त॒ल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी 
संतुष्टो येन केनचित् । 

अनिकेतः स्थिरमति- 

मैक्तिमान्मे पियो नरः ॥ १९॥ 

तुस्यनिन्द स्तुतिः निन्दा च स्तुतिश्च निन्दास्तुती ते 

वुस्ये यस्य सः तुल्यनिन्द स्तुतिः । मौनी मौनवान् संय- 

तवाक् । संतुष्टः येन॒ केनचित् शारीरस्थितिहेतुमाब्रेण; 

तथा च उक्तम्-- ‹ येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचि- 

दाहितः । यत्र कचन शायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः 

इति । किंच, अनिकेतः निकेतः आश्रयः निवासः नियतः न 

विद्यते यस्य सः अनिकेतः, " नागारे' इत्यादिस्मृत्यन्त- 
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रात् । स्थिरमतिः स्थिरा परमाथेविषया यस्य मतिः सः 

स्थिरमतिः । भक्तिमान् मे प्रियः नरः ॥ 

° अदधेष्टा सवेभूतानाम् , इद्यादिना अश्चरोपासकानां निबर- 

त्सर्वैेषणानां संन्यासिनां परमाथेज्ञाननिष्ठानां धर्मजातं प्र- 

क्रान्तम् उपसंहियते-- 

ये तु धम्याखतमिदं 
यथोक्तं पयुपासते । 

अआदधाना मत्परमा 
भक्तास्तेऽतीव मे परियाः ॥ २०॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्चयां संहितायां वैयासिक्यां 

भीष्मपरवैणि श्रीमद्धगवद्धीतासूपनिषस्यु ब्रह्मविचायां 

योगशा श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्तियोगो नाम 

द्वादशोऽध्यायः ॥ 

ये तु संन्यासिनः धम्यांमृतं धमोदनपेतं धम्यं च तत् अ- 
मृतं च तत्, अमृतत्वहेतुतवात्, इदं यथोक्तम् ^ अद्वेष्टा स- 

वभूतानाम् ' इलयादिना पयुपासते अुतिष्ठन्ति श्रदधानाः 



३५४ श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 

सन्तः मत्परमाः यथोक्तः अहं अक्षरात्मा परमः निरतिशया 

गतिः येषां ते मत्परमाः, मद्भक्ताः च उत्तमां परमाथंज्ञान- 

छक्षणां भक्तिमाश्रिताः, ते अतीव मे प्रियाः । "प्रियो हि ज्ञा- 

निनोऽयथेम् ' इति यत् सूचितं तत् व्याख्याय इह उपसं- 
हृतम् “ भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ' इति । यस्मात् धम्यांमृत- 
मिदं यथोक्तमनुतिष्ठन् भगवतः विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव 

प्रियः भवति, तस्मात् इदं धम्यामृतं मुञ्ुष्चुणा यन्नतः अलनु- 

छेयं विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिषुणा इति वाक्यार्थः ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद- 

शिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतो श्रीमद्धगवद्धीतामाष्ये 

द्वादशोऽध्यायः ॥ 
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(१ क्षमे अध्याये सूचिते द्व प्रकृती इन्र 

| स्य-- त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अप- 

र प | सा, संसारहेतुत्वात् ; परा च अन्या जीव- 

--"----[१-! भूता क्षेत्रज्ञखक्षणा ईरात्मिका-- या- 

= भ्यां प्रकृतिभ्यामीश्वरः जगदुत्पात्तिस्थिति- 

रयहेतुत्वं प्रतिपद्यते । तत्र क्षत्रकषे्रज्ञर- 

क्षणप्रकृतिद्टयनिरूपणद्रारेण तद्रतः ईश्ररस्य तत्त्वनिधौरणार्थ 

क्षत्राध्यायः आरभ्यते । अतीतानन्तराभ्याये च ८ अद्ेष्ठा 

सवेभूतानाम् ' इयादिना यावत् अध्यायपरिसमाश्निः तावत् 
तत्त्वज्ञानिनां संन्यासिनां निष्ठा यथा ते बतेन्ते इयेतत् 

उक्तम् । केन पुनः ते तत्त्वज्ञानेन युक्ताः यथोक्तधर्मा- 

चरणात् भगवतः प्रिया मवन्तीति एवमर्थश्च अयमध्यायः 

आरभ्यते । प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्वका्यकरणवि- 

षयाकारेण परिणता पुरुषश्च भोगापवगौथैकरतेन्यतया देदे- 

न्द्रियाद्याकारेण संहन्यते । सोऽयं संघातः इदं शरीरम् । 

तदेतत् भगवान् उवाच-~ 
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श्रीमगवायुवाच-- 

हृदं शारीरं कौन्तेय क्षेच्रभियभिधीयते । 
एतव्यो वेत्ति तं पराहुः क्षेवज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 

इदम् इति सवेनाश्ना उक्तं विशिनष्टि शरिरम् इति । हे 
कौन्तेय, क्षतत्लाणात् , क्रयात्, क्षरणात् , क्षत्रवहा अस्मिन् 

कर्मैफलनिष्पत्तेः क्षेत्रम् इति-- इतिराब्दः एवशब्दपदाथे- 

कः--कषेत्रम् इलेवम् अभिधीयते कभ्यते । एतत् शारीरं क्षेत्र 
यः वेत्ति विजानाति, आपादतलरमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति, 

स्वाभाविकेन ओपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभा- 

गशः, तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञः इति-- इति- 

शब्दः एवंशाव्दपदाथैकः एव पूर्वेवत्-- क्षेत्रज्ञः इयेवम् 
आहुः । के ? तद्विदः तौ क्षत्कषेतरजञो ये विदन्ति ते तद्विदः ॥ 

एवं क्ेतरकषेरज्ञो उन्तौ । किम् एतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञात- 
व्यो इति ? न इति उच्यते-- 

कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवैक्षेच्रेषु भारत । 
क्च्रक्षेचज्ञयोज्ञीनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 

क्षत्ज्ञं यथोक्तरक्षणं चापि मां परमेश्वरम् असंसारिणं 

विद्धि जानीहि । सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञः ब्रह्मादिस्तम्बपयैन्ताने- 
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कक्ेत्रोपाधिप्रविभक्तः, तं निरस्तस्ोपाधिभेदं सदस्दादि- 

शाब्दभ्रययागोचरं विद्धि इति अभिप्रायः । हे भारत, यस्मात् 
्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्ररयाथात्म्यव्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम् अन्यत् 

अवशिष्टम् अस्ति, तस्मात् क्षेतरकषेत्ज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः यत् 

ज्ञानं क्षत्र्षत्ज्ञो येन ज्ञानेन विषयीक्रियते, तत् ज्ञानं 

सम्यग्ज्ञानम् इति मतम् अभिप्रायः मम ईश्वस्स्य विष्णोः ॥ 

ननु सर्वक्षेत्रेषु एक एव इश्वरः, न अन्यः तन्यतिरिक्तः 

भोक्ता विद्यते चेत् , ततः ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्रम् ; ईर- 
व्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसाराभाव- 

प्रसङ्गः । तच्च उभयमनिष्टम् , बन्धमोक्षतद्धेतुखाखानर्थक्यप्रस- 

ङ्गात् , प्रयक्षादिग्रमाणविरोधाच्च । प्रयक्षेण तावत् सुखदुःख- 

तद्धेतुलक्षणः संसारः उपकभ्यते; जगद्वैचिच्योपर्व्येश्च ध- 
मध्मनिमित्तः संसारः अनुमीयते । सर्वमेतत् अनुपपन्नमा- 

स्मेश्वरेकते ॥ 

न; ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेनोपपत्तेः-- ` दूरमेते विपरीते 
विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । तथा तयोः विद्या- 
विद्याविषययोः फरुभेदोऽपि विरुद्धः निर्दिष्टः-- ` श्रेयश्च 

मरेयश्च' इति; विद्याविषयः श्रेयः, प्रेयस्तु अविदधाकार्यम् इति । 

तथा च व्यासः-: द्वाविमावथ पन्थानौ ` इ्यादि,- ८इमौ 
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द्वावेव पन्थानौ इत्यादि च । इह च द्वे निष्ठ उक्ते । अ- 

विद्या च सह कर्येण हातव्या इति श्रतिस्मृतिन्यायेभ्यः 
ॐ 

क 

अवगम्यते । श्रुतयः तावत्-- ‹ इह चेदवेदीदथ सलयमस्ति 

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः" (तमेवं विद्वानमृत इह भव- 

ति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ` ‹ विद्वान्न बिभेति कुत- 

श्चन ` । अविदुषस्तु-- ‹ अथ तस्य मयं भवति, अविद्या- 

यामन्तरे बतैमानाः ` (ब्रह्म वेद् ब्रह्मैव भवति “ अन्यो- 

ऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पञ्ुरेवं स देवानाम् ' 

आत्मवित् य: पस इदं सर्वं भवतिः; “यदा चर्मवत् 

इत्याद्याः सहसखद्ः । स्मरतयश्च-- ‹ अज्ञानेनाघरृतं ज्ञानं तेन 

मुह्यन्ति जन्तवः ` / इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं 

मनः ‹ समं पयन् हि सवत्र इयाद्याः । न्यायतश्च-- 

° सर्पान्कुराभ्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मञुष्याः परिवजेयन्ति । 

अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचिञ्ज्ञाने फर पद्य यथाविरिष्रम् ` । 

तथा च-- देहादिषु आत्मबुद्धिः अविद्धान् रागद्वेषादिग्रयुक्तः 

धरमाधर्मानुष्ठानकृत जायते भ्रियते च इति अवगम्यते; 

देहादिव्यतिरिक्तात्मद्धीनः रागद्वेषादिग्रहाणापेक्षघमोधर्म्र- 

ब्तयुपश्यमात् मुच्यन्ते इति न केनचित् प्रयाख्यातुं शक्यं 

न्यायतः । तत्र एवं सति, क्षेत्रज्ञस्य इश्रखेव सतः अवि- 
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द्ाकृतोपाधिभेदतः संसारित्वमिव भवति, यथा देदाद्यात्म- 

त्वमात्मनः । सवेजन्तूनां हि प्रसिद्धः देहादिषु अनात्मसु 

आ्मभावः निधितः अविद्याकृतः, यथा स्थाणौ पुरुषनिश्चयः; 

न च एतावता पुरुषधर्मः स्थाणोः भवति, स्थाणुधर्मो वा 

पुरुषस्य, तथा न चैतन्यधर्मो देहस्य, देहधर्मो वा चेतनस्य 

सुखदुःखमोहात्मकलत्वादिः आत्मनः न युक्तः ; अविद्याकृत- 

त्वाविशेषात्, जराग्त्युवत् ॥ 

न, अतुल्यत्वात्; इति चेन्-- स्थाणुपुरूषौ ज्ञेयावेव 

सन्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् अभ्यस्तौ अविद्यया; देहा- 

सनोस्तु ज्ञेयज्ञात्रोरेव इतरेतराध्यासः, इति न समः दष्टा 

न्तः । अतः देहधममः ज्ञेयोऽपि ज्ञातुरात्मनः भवतीति 

चेत्, न; अचैतन्यादिप्रसङ्गात् । यदि हि ज्ञेयस्य देहादेः 

कषत्रस्य धमौः सुखदुःखमहेच्छादयः ज्ञातुः भवन्ति, तर्हि 

£ ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धमः केचित् आत्मनः भवन्ति अविद्या- 

ध्यारोपिताः, जरामरणादयस्तु न भवन्ति ` इति विरोषहेतुः 

वक्तव्यः । ८न मवन्तिः इति असि अनुमानम्-- अवि- 

द्याध्यारोपितत्वात् जरामरणादिवत् इति, हेयत्वात् , उपादे- 

यत्वाच्च इत्यादि । तत्र॒ एवं सति, कत्वभोक्तृत्वखक्षणः 

संसारः ज्ञेयस्थः ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपितः इति, न 
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तेन ज्ञातुः किंचित् दुष्यति, यथा बाः अध्यारोपितेन 

आकाशस्य तरमछिनत्वादिना ॥ 

एवं च सति, सरवक्षेत्रेष्वपि सतः भगवतः श्षे्नज्ञस्य 

इश्रस्य संसारित्वगन्धमात्रमपि नाशङ्कथम् । न हि कचि- 
दपि छोके अविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचित् उपकारः अप- 

कारोवा दष्टः ॥ 

यत्तु उक्तम्-- न समः दृष्टान्तः इति, तत् असत् । 

कथम्? अविद्याध्यासमात्रं हि दृष्टान्तदा्न्तिकियोः साध- 

म्यै॑विवक्षितम् । तत् न व्यभिचरति । यत्तु ज्ञातरि 
व्यभिचरति इति मन्यसे, तस्यापि अनैकान्तिकत्वं दितं 

जरादिभिः ॥ 

अविध्यावत््वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् इति चेत्, न; 

अविधायाः तामसत्वात् । तामसो दहि प्रययः, आवरणात्म- 

कत्वात् अविद्या विपरीतग्राहकः, संशयोपस्थापको वा, 

अग्रहणात्मको वा; विवेकप्रकाशभावे तद्भावात्, तामसे 

च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति अग्रहणादेः अविद्या 

व्यस्य उपरूब्धेः ॥ 

अत्र आह्-- एवं तर्हिं ज्ञावृधर्मः अविद्या | न; करणे 

चक्षुषि तैमिरिकत्वादिदोषोपरुन्धेः । यत्तु मन्यसे-- ज्ञातृधर्मः 
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अविद्या, तदेव च अविद्याधेवन्त्वं क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम्; 

तत्र यदुक्तम् इश्वर एव क्षेत्रज्ञः, न संसारी इत्येतत् 

अयुक्तमिति-- तत् न; यथा करणे चक्षुषि विपरीतग्ाह- 

कादिदोषस्य दनात् । न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तं वा 

तैभिरिकत्वादिदोषः प्रहीतुः, चश्चुषः संस्कारेण तिभिरे 
अपनीते रहीतुः अदरीनात् न रहीतुर्धमैः यथा; तथा 

सर्वत्रैव अग्रहणविपरीतसंशयप्रलययास्तन्निमित्ताः करणस्यैव 

कस्यचित् भवितुमहंन्ति, न ज्ञातुः क्षेबज्ञस्य । संवेद्यत्वाञ्च 

तेषां प्रदीपम्रकाशचवत् न ज्ञातरधरम॑त्वम्-- संवेद्यत्वादेव सखा- 

त्मव्यतिरिक्तसंबेद्यत्वम्; सबैकरणवियोगे च कैवल्ये सवै- 

वादिभिः अविद्यादिदोषवत्त्वानभ्युपगमात् । आत्मनः यदि 

क्षेत्रज्ञस्य अगन्युष्णवत् स्वः धमः, ततः न कदाचिदपि तेन 

वियोगः स्यात् । अधिक्रियस्य च व्योमवत् स्ेगतस्य 

अमूतैस्य आत्मनः केनचित् संयोगवियोगाजुपपत्तेः, सिद्धं 

कषत्ज्ञस्य नित्यमेव ईश्वरत्वम् ; “ अनादित्वान्निगणत्वात् ' 
इत्यादीश्वरवचना ॥ 

ननु एवं सति संसारसंसारित्वाभावे शाखानथक्यादिदोषः 
स्यादिति चेत्, न; सर्वैरभ्युपगतत्वात् । सर्वं आत्मवा- 
दिभिः अभ्युपगतः दोषः न एकेन परिहतैन्यः भवि + 
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कथम् अभ्युपगतः इति १ युक्तासनां हि संसारसंसारि- 

त्वव्यवहाराभावः सर्वैरेव आत्मवादिभिः इष्यते । न च 

तेषां चाखरानथंक्यादिदोषप्राप्निः अभ्युपगता । तथा नः 

क्षेत्रज्ञानाम् ररेकत्वे सति, साखानर्थक्यं भवतु; अवि- 

द्याविषये च अथैवत्वम्-- यथा द्वैतिनां सर्वेषां बन्धाव- 

स्थायामेव शाखाद्यथंवत्त्वम्, न सुक्तावस्थायाम् , एवम् ॥ 

नतु आत्मनः बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते दै 
तिनां सर्वेषाम् । अतः हेयोपादेयतत्साधनसद्धावे शाख्रा- 

यथेवतत्वं स्यात् । अद्वैतिनां पुनः, दतस्य अपरमार्थत्वा् , 
अविदयाङ्ृतत्वात् बन्धावस्थायाश्च आत्मनः अपरमार्थत्रे नि- 
विषयत्वात् , शाखाद्यानथेक्यम् इति चेत्, न ; आत्मनः अ- 
वस्थाभेदाजुपपत्तेः । यदि तावत् आत्मनः बन्धमुक्तावस्थे, 
युगपत् स्याताम् › क्रमेण वा । युगपत् तावत् विरोधात् न 
संभवतः स्थितिगती इव एकस्मिन् । कमभावित्वे च, 
निनिमित्तत्वे अनिर्मोक्षप्रसङ्गः । अन्यनिमित्तत्वे च सतः 
अभावात् अपरमाथत्वप्रसङ्गः । तथा च सति अभ्युपगम- 
हानिः । किंच, बन्धमुक्तावखयोः पौर्वापर्थनिरूपणायां 
वन्धावस्था पूरव प्रकल्प्या, अनादिमती अन्तवती च; तश्च 
प्रमाणविरुद्धम् । तथा मोक्षावस्था आदिमती अनन्ता च 
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प्रमाणविरुद्धैव अभ्युपगम्यते । न च अवस्थातः अवस्था- 
न्तरं गच्छतः निदयत्वम् उपपादयितुं शक्यम् । अथ अनि- 

लत्वदोषपरिहाराय बन्धसुक्तावस्थामेदो न कस्प्यते, अतः 

द्वैतिनामपि शाखानथैक्यादिदोषः अपरिहार्य एव; इति 

समानत्वात् न अद्रैतवादिना परिहरैव्यः दोषः ॥ 

न च शाखानथेक्यम् , यथाप्रसिद्धाविद्वत्पुरुषविषयत्वात् 

शाखस्य । अविदुषां हि फहेत्वोः अनात्मनोः आत्मदशेनम् ; 

न विदुषाम्; विदुषां हि फरहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्व- 

ददने सति, तयोः अहमिति आत्मदश्चेनानुपपत्तेः । न हि 
अलयन्तमूढः उन्मत्तादिरपि जलारन्योः छायाप्रकाञ्चयोवो 
एेकात्म्यं पयति; किमुत विवेकी । तस्मात् न विधिप्रति- 
षेधशाख्रं तावत् फर्हेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदरदिनः 

भवति । न हि “देवदत्त, त्वम् इदं कुरु" इति कस्मिश्चित् 

कमैणि नियुक्ते, विष्णुभित्रः (अहं नियुक्तः ` इति तत्रस्थः 

नियोगं शण्वन्नपि प्रतिपद्यते । वियोगविषयविवेकाग्रहणात् 

तु उपपद्यते प्रतिपत्तिः; तथा फहेत्वोरपि ॥ 

नचु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्तैव प्रतिपत्तिः शाखराथेविष- 
या--फढ्हेतुभ्याम् अन्यातमविषयदरनेऽपि सति--इष्टफल- 

हेतौ प्रवर्तितः अस्मि, अनिष्टफलहेतोख निवर्तितः अस्मीति ; 
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यथा पितृपुत्रादीनाम् इतरेतरात्मान्यत्वदशने सयपि अन्यो- 
न्यनियोगम्रतिषेधा्ेप्रतिपत्तिः । न ; व्यतिरिक्तात्मदशेनप्रति- 
पत्तेः प्रागेव फरृहेतोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात् । प्रति- 

पन्ननियोगप्रतिषेधार्थो हि फट्हेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वं 
परतिपद्यते, न पूर्वम् । तस्मात् विधिप्रतिषेधश्षाख्रम् अवि- 
द्द्धिषयम् इति सिद्धम् ॥ 

ननु ‹ खर्मकामो यजेत ' ४न करलं भक्षयेत्” इयादौ 

आठमन्यतिरेकदरदिनाम् अप्रवृत्तौ, केवख्देहादयात्मदृष्टीनां च ; 
अतः कुः अभावात् ज्ाख्ानथेक्यमिति चेत् › न; यथाभ्र- 
सिद्धित एव प्रवृत्तिनिव्रृच्युपपत्तः । रं धरकेत्रज्ञेकत्वदर्शी 
ह्मवित् तावत् न प्रवतेते। तथा नैरात्म्यवाद्यपि नास्ति 

परलोकः इति न प्रवर्तते । यथाप्रसिद्धितस्तु विधिप्रतिषेध- 

शास्त्रश्रवणान्यथानुपपत्त्या अनुमितात्मास्ित्वः आत्मविरो- 

षानभिज्ञः कमेफरुसंजाततृष्णः श्रदधानतया च प्रवतेते । 

इति सवेषां नः प्रयश्चम् । अतः न शास्त्रानर्थक्यम् ॥ 

विवेकिनाम् अग्रवृत्तिदौनात् तदनुगामिनाम् अग्रवृत्तौ 

आारलानथेक्यम् इति चेत्, न; कस्यचिदेव विवेकोपपत्तेः । 
अनेकेषु हि प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्यात्, यथेदानीम् । 
न च विवेकिनम् अनुवतेन्ते मूढाः, रागादिदोषतन्तत्वात् 
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प्रवतिः, अभिचरणादौ च प्रवत्तिददीनात्, स्वाभाव्याच 

प्रवृत्तः-- ‹ स्वभावस्तु भ्रवतैते ` इति हि उक्तम् ॥ 

तस्मात् अविद्यामात्रं संसारः यथादृष्टविषयः एव । न 

क्षे्ज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्य च । न च मिथ्याज्ञानं 

परमार्थवस्तु दूषयितुं समथेम । न हि उषरदेशं खेहेन 

पड्धीकरतुं शक्रोति मरीच्युदकम् । तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न 
किंचित् कर्तु शक्तोति । अतश्चेदमुक्तम्-- ` कषेलज्ञं चापि 
मां विद्धिः" ‹ अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् ` इति च ॥ 

अथ किमिदं संसारिणामिव (अहमेवम् ' ‹ ममेवेदम् ' 
इति पण्डितानामपि? श्रणु; इदं तत् पाण्डिलयम्, यत् 

क्षेत्रे एव आत्मदृश्श॑नम् । यदि पुनः क्षेत्रज्ञम् अविक्रियं 

पश्येयुः, ततः न भोगं क्म वा आकाह्ुयुः ‹ मम स्यात् ' 
इति । विक्रियैव भोगकर्मणी । अथ एवं सति, फटाथि- 

त्वात् अविद्धान् प्रवतेते । विदुषः पुनः अविक्रियात्मदर्दिनः 
फङा्थित्वाभावात् प्रवृत्त्यतुपपत्तौ कायैकरणसंघातव्यापारो- 
परमे निदृत्तिः उपचर्यते ॥ 

इदं च अन्यत् पाण्डित्यं केषांचित् अस्तु-- क्षे्ज्ञः 
ईश्वर एव । श्चेत्रं च अन्यत् क्षेवज्ञस्यैव विषयः । अहं तु 
संसारी सुखी दुःखी च। संसारोपरमश्च मम कतैन्यः क्षेव- 
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कषि्ज्ञविज्ञानेन, ध्यानेन च रई्रं क्षेत्रज्ञं साक्षात्कृला 

तत्स्वरूपावस्थानेनेति । यश्च एवं बुध्यते, यश्च बोधयति, 

नासो क्षेलज्ञः इति । एवं मन्वानः यः सः पण्डितापशदः, 

संसारमोक्षयोः शाखस्य च अर्थवत्त्वं करोमीति ; आत्महा 

स्वयं मूढः अन्यांश्च व्यामोहयति श्ाख्नाथेसंप्रदायरदितत्वात् ; 

श्रतहानिम् अश्रुतकस्पनां च कुर्वन् । तस्मात् असंप्रदायवित् 

स्वेभाख्विदपि मूखंवदेव उपेक्षणीयः ॥ 

यततक्तम् ‹ इश्वरस्य क्षत्रज्ञेकत्वे संसारित्वं प्राप्रोति, क्षत्र 

ज्ञानां च ईश्वरेकत्वे संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्गः ' 

इति, एतौ दोषौ प्रत्युक्तौ ' विद्याविद्ययोः व्रैलक्षण्याभ्युपग- 

मात् इति । कथम् १ अविद्यापरिकर्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु 
पारमाथिकं न दुष्यतीति । तथा च दृष्टान्तः दर्दितः-- 

मरीच्यम्भसा उषरदेशो न पङ्काक्रियते इति । संसारिणः 

अभावात् संसाराभावप्रसङ्गदोषोऽपि ससारसंसारिणोः अवि- 
दयाकर्पितत्वो पपत्त्या प्रत्युक्तः ॥ 

नलु अविद्यावत््वमेव क्षेलज्ञस्य संसारित्वदोषः । तत्ृतं 

च सुखित्वदु:खित्वादि प्रयक्षम् उपलभ्यते इति चेत्, न; 

ज्ञेयस्य श्षे्रधमेत्वात् , ज्ञातुः क्षेलज्ञस्य तत्कृतदोषालुपपनत्तेः। 
यावत् किचित् क्षेलज्ञस्य दोषजातम् अविद्यमानम् आसल- 
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यसि, तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षे्धर्मत्वमेव, न क्षेलज्ञधरस॑त्वम् । 
न च तेन क्षेत्रज्ञः दुष्यति, ज्ञेयेन ज्ञातुः संसगौनुपपत्तेः । यदि 

हि संसगैः स्यात्, ज्ञेयत्वमेव नोपपयेत । यदि आत्मनः धमः 

अविद्यावन्तवं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रयक्षम् उपलभ्यते, कथं 

वा क्षे्ज्ञधमेः । “ज्ञेयं च सर्व क्षत्रं ज्ञातैव क्षेत्रज्ञः ' इति 

अवधारिते, “ अविद्यादुःखित्वादेः क्षेजज्ञविशेषणत्वं क्े्रज्ञध- 

मैत्वं तस्य च प्रयक्षोपरभ्यत्वम् ` इति विरुद्धम् उच्यते अ- 

विद्यामात्रावष्टम्भात् केवलम् ॥ 

अत्र आह--सा अविद्या कस्य इति । यस्य टदृरयते 

तस्य एव । कस्य दरयते इति । अल उच्यते-- (अविद्या 

कस्य टर्यते१ इति प्रभः निरथकः । कथम् दृयते 

चेत् अविद्या, तद्रन्तमपि पश्यसि । न च तदति उप- 

रभ्यमाने सा कस्य १ इति प्रभो युक्तः । न हि गो- 

मति उपरभ्यमाने “ गावः कस्य इति प्रभः अर्थ- 

वान् भवति । नु विषमो दृष्टान्तः । गवां तद्रतश्च प्रयश्च - 

स्वात् तस्संबन्धोऽपि प्रक्ष इति प्रो निरथेकः । न तथा 
अविद्या तद्ंश्च प्रयक्षौ, यतः प्रञ्नः निरथैकः स्यात् । अप्र- 
लक्षेण अविद्यावता अविद्यासंबन्धे ज्ञाते, किं तव स्यात् 
अविद्यायाः अनथेहेतुत्वात् परिहतेव्या स्यात् । यस्य अवि- 
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द्या, सः तां परिहरिष्यति । नु ममैव अविद्या । जानासि 
तरिं अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानम् । जानामि, न तु प्रय- 

क्षेण । अनुमानेन चेत् जानासि, कथं संबन्धग्रहणम् १ न 

हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काङे संबन्धः ग्रहीतुं 
राक्यते, अविद्याया विषयत्वेनैव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात् । न च 

ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबन्धस्य यः अ्रहीता, ज्ञानं च अन्यन् 

तद्विषयं संभवति ; अनवस्थप्राप्ेः । यदि ज्ञात्रापि ज्ञेयसंब- 

न्धो ज्ञायते, अन्यः ज्ञाता कल्प्यः स्यात् , तस्यापि अन्यः, 

तस्यापि अन्यः इति अनवस्था अपरिहायां । यदि पुनः अ- 

विद्या ज्ञेया, अन्यद्वा ज्ञेयं ज्ञेयमेव । तथा ज्ञातापि ज्ञातैव, 

न ज्ञेयं भवति । यदा च एम्, अविद्यादुःखित्वादैः न 

ज्ञातु" कषतरज्ञस्य किंचित् दुष्यति ॥ 

नु अयमेव दोषः, यत् दोषवत्केत्रविज्ञावृत्वम् ; न च 

विज्ञानखरूपस्यैव अविक्रियस्य ॒विज्ञादृत्वोपचारात् ; यथा 
उष्णतामात्रेण अग्नेः तध्रिक्रियोपचारः, तद्वत् । यथा अत्र 

भगवता क्रियाकारकफढात्मत्वाभावः आत्मनि स्वत एव 

दर्दितः--अविद्याध्यारोपितः एव क्रियाकारकादिः आत्मनि 

उपचर्यते; तथा तत्र तत्र “य एनं वेत्ति हन्तारम् ̀  " प्रकृतेः 

क्रियमाणानि गुणैः कममीणि सर्वशः ` ‹ नादत्ते कस्यचित्पा- 
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पम्" इत्यादिप्रकरणेषु दर्दितः । तथैव च व्याख्यातम् 
अस्माभिः । उत्तरेषु च प्रकरणेषु दशेयिष्यामः ॥ 

हन्त ! तहि आत्मनि क्रियाकारकफङात्मतायाः स्वतः 

अभावे, अविद्यया च अध्यारोपितत्वे, कमांणि अविद्रत्क- 
लैव्यान्येव, न विदुषाम् इति प्राप्रम् । सदयम् एवं प्राप्रम् , 

एतदेव च ८न हि देहभ्रता शक्यम्? इत्र दञ्जैयिष्यामः । 

स्वेशाखार्थोपसंहारप्रकरणे च ‹ समासेनैव कौन्तेय निष्ठा 

ज्ञानस्य या परा इत्र विरोषतः दर्शयिष्यामः । अलम् इह 

बहुप्रपञ्चनेन, इति उपसंदहियते ॥ 

‹ इदं शरीरम् ̀  इ्यादिन्छोकोपदिष्टस्य कषेत्राध्याया्थंस्य 

संग्रह्छोकः अयम् उपन्यस्यते ‹ तत्क्षेत्रं यञ्च ` इलयादि, 

व्याचिख्यासितस्य हि अथस्य संग्रहोपन्यासः न्याय्यः 
इति-- 

तत्क्षेत्रं यच यादृक्च यदिकारि यतश यत् । 
स चयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रुणु ॥३॥ 

यत् निर्दिष्टम् “इदं शरीरम् ' इति तत् तच्छब्देन परा- 
५ ५ ~ ५ क, 

मृशति । यच्च इदं निर्दिष्टं क्षें तत् यादृक् यादशं स्वकीयः 
धर्मैः । च-शब्दः ससुञ्चया्थैः । यद्विकारि यः विकारः 
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यस्य तत् यद्धिकारि, यतः यस्मात् च यत् , कार्यम् उत्यते 

इति वाक्यशेषः । स च यः क्षेलज्ञः निर्दिष्टः सः यतप्रभावः 

ये प्रभावाः उपाधिकृताः राक्तयः यस्य सः यत्प्रभावश्च । 
(१ द थे ५ भ नि तत क्षेवक्षेज्ञयोः याथात्म्यं यथाविशेषितं समासेन संक्षेपेण 

मे मम वाक्यतः शणु, श्रुत्वा अवधारय इलयथेः ॥ 

तत् क्षेबक्षेलज्ञयाथात्म्यं विवक्षितं स्तौति श्रोत्बुद्धिप्ररो- 
चनाथम्- 

ऋषिभिवेहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पथक् । 
ब्रह्मसत्रपदैश्रैव देतुमद्धिविनिधितैः ॥ २ ॥ 

ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः बहुधा बहुप्रकारं गीतं कथितम्। 

छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तेः छन्दोभिः विविधै; नाना- 
भविः नानाग्रकारैः प्रथक् विवेकतः गीतम् । किंच, ब्रह्मसूत्र- 
पदेश्च एव ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तैः प- 

द्यते गम्यते ज्ञायते इति तानि पदानि उच्यन्ते तैरेव च 
षत्रक्षित्रज्ञयाथात्म्यम् ° गीतम् ̀  इति अनुवतते । ° आत्मेयेवो- 

पासीत' इयेवमादिभिः ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते, हेतुम- 
द्धिः युक्तियुक्तैः विनिश्चितैः निःसंशायरूपैः निधितप्रययोत्पा- 
दके इत्यर्थः || 
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स्तुया अभिसुखीभूताय अजंनाय आह भमगवान्-- 

महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 

इन्द्रियाणि दङहौक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥५॥ 

महाभूतानि महान्ति च तानि सवेविकारव्याप्कत्वात् 

मूतानि च सृक्ष्माणि। स्थूटानि तु इन्द्रियगोचरशषब्देन 

अभिधायिष्यन्ते अहंकारः महाभूतकारणम् अहप्रययलक्षणः। 

अहंकारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा । तत्कारणम् अव्य- 

क्तमेव च, न व्यक्तम् अव्यक्तम् अव्याकृतम् ईश्रशक्तिः 
° मम॒ माया दुर्या ” इत्युक्तम् । एवञव्दः प्रकृलयवधार- 
णाथेः एतावत्येव अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः । च-शब्दः 

भेदसस्॒चयाथेः । इन्द्रियाणि दश, भ्रो्ादीनि पच्च बुद्धु- 

स्पादकत्वात् बुद्धीन्द्रियाणि; वाकूपाण्यादीनि पच्च कर्मनि- 

वैतैकत्वात् कर्मन्द्रियाणि ; तानि दश । एकं च; किं तत्? 

मनः एकादशं संकस्पाद्यात्मकम् । पच्च च इन्द्रियगोचराः 

शब्दादयो विषयाः । तानि एतानि सांख्याः चतुर्विदाति- 

तन्तवानि आचक्षते ॥ 

इच्छा देषः सुखं दुःख संघातञेतना धृतिः । 

एतत्क्षेच्रं समासेन सविकारखुदाहतम् ॥ ६ ॥ 
8. 8. 77. ¶ 
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इच्छा, यज्ञातीयं सुखहेतुमर्थम् उपर्ब्धवान् पूवम् , 

पुनः तज्ञातीयमुपरभमानः तमादातुमिच्छति सुखहेतुरिति ; 

सा इयं इच्छा अन्तःकरणधर्मः ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् । तथा 

देषः, यजातीयमर्थ॑दुःखहेतुतेन अनुभूतवान्; पुनः 

तज्ञातीयमथमुपरूममानः तं दष्ट; सोऽयं द्वेषः ज्ञेयत्वात् 

क्षेत्रमेव । तथा सुखम् अनुक्ूकं प्रसन्नसन्तवात्मक ज्ञेयत्वात् 

कषित्रमेव । दुःखं प्रतिकरूरात्मकम् ; ज्ञेयत्वात् तदपि क्षेत्रम् । 

संघातः देहेन्द्रियाणां संहतिः । तस्यामभिग्यक्तान्तःकरणनर- 

तिः, तप्र इव रोहपिण्डे अभिः आत्मचैतन्याभासरसकविद्धा 

चेतना; सा च कषेत्रं ज्ञेयत्वात् । धृतिः यया अवसाद्प्राप्तानि 

देहेन्द्रियाणि धियन्ते ; सा च ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् 1 सवोन्तःक- 

रणधर्मोपलक्षणार्थम् इच्छादि्रहणम् । यत उक्तमुपसंहरति- 

एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं सह विकारेण महदादिना 

उदाहृतम् उक्तम् ॥ 

यस्य क्षेत्रभेदजातस्य संहतिः ^ इदं शरीरं क्षेत्रम्! इति 
उक्तम् , तत् क्षेत्रं व्याख्यातं महाभूतादिभेदभिन्नं धूलयन्तम् । 

्षेचज्ञः वक्ष्यमाणविशेषणः-- यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य ` 

परिज्ञानात् अखृतत्वं भवति, तम् ‹ ज्ञेयं यत्ततपरवक्ष्यामिः 

इत्यादिना सविशेषणं स्वयमेव वक्ष्यति भगवान् । अधुना तु 
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स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोधः आत्म- 

विनिम्रहः ॥ 

किच- 

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्मस्त्युजराच्याधिदुःखदोषाजुद रनम् ॥ ८ ॥ 

इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु विरागभावो 

वैराग्यम् अनहंकारः अहंकाराभावः एव च जन्ममृत्युजरा- 

व्याधिदुःखदोषानुदक्षनं जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधय- 

ऋ दु-खानि च तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदशे- 

नम् । जन्मनि गभवासयोनिद्धारनिःसरणं दोषः, तस्य अनु- 

द्शनमालोचनम् । तथा मयौ दोषालुदश्षंनम् । तथा जरायां 

्ज्ञाराक्तितेजोनिरोधदोषानुदशेनं परिभूतता चेति । तथा 

व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदशेनम् । तथा दुःखेषु अ- 

ध्यात्माधिभूताधिदैवनिमित्तेषु । अथवा दुःखान्येव दोषः 

दुःखदोषः तस्य॒ जन्मादिषु पूवेवत् अनुदशंनम्-- दुःखं 

जन्मः दुःखं मृत्युः, दुःख जरा, दुःखं व्याधयः । दुःखनि- 

भित्तत्वात् जन्मादयः दुःखम् , न पुनः खरूपेणैव दुःखमि- 

ति । एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदश्शनात् देहेन्द्रियादिविषय- 
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भोगेषु वैराग्यमुपजायते । ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः कर- 

णानामात्मद्शेनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वात् ज्ञानसुच्यते जन्मा- 

दिदुःखदोषनुददैनम् ॥ 

किच-- 

असक्तिरनभिष्वङ्कः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 

असक्तिः सक्तिः सङ्गनिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमात्रम् › तद्- 

मावः असक्तिः । अनभिष्वङ्गः अभिष्वङ्गाभावः। अभिष्व- 

ङ्गो नाम आसक्तिविषशेष एव अनन्यात्मभावनालक्षणः ; यथा 

अन्यस्मिन् सुखिनि दुःखिनि वा ‹ अहमेव सुखी, दुःखी 

च, जीवति मृते वा ‹ अहमेव जीवामि मरिष्यामि चः 

इति । क इति आह-- पुत्रदारगृहादिषु, पुत्रेषु दारेषु शेषु 
आदिग्रहणात् अन्येष्वपि अयन्तेषटेषु दासवगोदिषु । तच्च 

उभयं ज्ञानाथेत्वात् ज्ञानमुच्यते । नित्यं च समचित्तत्वं तु- 

ल्यचित्तता । क्र £ इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानामनिष्टानां च उप- 

पत्तयः संप्राप्रयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यमेव तुस्य- 

चित्तता । इष्टोपपत्तिषु न हृष्यति, न कुप्यति च अनिष्टो- 

पपत्तिषु । तश्च एतत् नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम् ॥ 
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[3 
किच~ 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 

मयि च इ्धरे अनन्ययोगेन अष्रथकूसमाधिना (न 

अन्यो भगवतो वासुदेवात् परः अस्ति, अतः सवनः 

गतिः" इत्येवं निशिता अव्यभिचारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः, 

तेन भजनं भक्तिः न व्यभिचरणश्ीखा अव्यभिचारिणी । 

सा च ज्ञानम् । विविक्तदेशसेवित्वम् , विविक्तः खभावतः 

संस्कारेण वा अशुच्यादिभिः सर्षव्याघ्ादिभिश्च रहितः 

अरण्यनदीपुछिनदेवगृहादिभिर्विविक्तो देशः, "तं सेवितुं शीर- 

मस्य इति विविक्तदेशसेवी, तद्भावः विवक्तदेरासेवित्वम् । 

विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं प्रसीदति यतः ततः आत्मादिभा- 

वना विविक्ते उपजायते अतः विविक्तदेश्षसेवित्वं ज्ञानमु- 

च्यते । अरतिः अरमणं जनसंसदि, जनानां प्राकरतानां 

संस्कारदन्यानाम् अविनीतानां संसत् समवायः जनसंसत् ; 

न संस्कारवतां विनीतानां संसत्; तस्याः ज्ञानोपकारक- 

त्वात् । अतः प्राकृतजनसंसदि अरतिः ज्ञानार्थत्वात् 

ज्ञानम् ॥ । 
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किच~ 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तच्वज्ञाना्ददौनम् । 
एतञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 

अध्यात्मज्ञाननियत्वम् आत्मादिविषयं ज्ञानम् अध्यात्म- 

ज्ञानम्, तस्मिन् नियभावः निलयत्वम् । अमानित्वादीनां 

ज्ञानसाधनानां भावनापरिपाकनिभित्तं तत्त्वज्ञानम् , तस्य 

अथः मोश्वः संसारोपरमः; तस्य आलोचनं तत्त्वज्ञाना्थैदरौ- 

नम् ; तच्त्वज्ञानफलालोचने हि तत्साधनानुठाने प्रवृत्तिः स्या- 

दिति। एतत् अमानित्वादितत्तवज्ञानाथेदशेनान्तसुक्त ज्ञानम् इति 

परोक्तं ज्ञानार्थत्वात् । अज्ञानं यत् अतः अस्मात् यथोक्तात् 

अन्यथा विपयैयेण । मानित्वं दभ्भित्वं हिंसा अक्षान्तिः 

अनाजवम् इव्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय, संसारप्रदृत्ति- 

कारणत्वात् इति ॥ 

यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम् इयाकाङ्कायामाह-- 

° ज्ञेयं यत्तत् ̀  इलयादि । ननु यमाः नियमाश्च अमानित्वा- 

दयः । न तैः ज्ञेयं ज्ञायते । न हि अमानित्वादि कस्यचित् 

वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम् । सर्वत्रैव च यद्विषयं ज्ञानं तदेव 

तख ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दुदयते । न हि अन्यविषयेण 
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ज्ञानेन अन्यत् उपरम्यते, यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्निः। 

नैष दोषः, ज्ञाननिमित्तत्वात् ज्ञानमुच्यते इति हिं अवो- 

चाम ; ज्ञानसहकारिकारणत्वाञ्च-- 

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यजञ्ज्ञात्वाखरतमदलुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 

ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत् तत् प्रवक्ष्यामि प्रकरषेण यथावत् 

वक््यामि । किंफलं तत् इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभिमुखी- 

करणाय आह-- यत् ज्ञेयं ज्ञात्वा अमृतम् अग्रतत्वम् अ- 

श्नुते, न पुनः म्रियते इयर्थः । अनादिमत् आदिः अस्य 

अस्तीति आदिमत् , न आदिमत् अनादिमत्; किं तत्? 

परं निरतिशयं ब्रह्य; ‹ ज्ञेयम् ̀ इति प्रकृतम् ॥ 

अत्र केचित् * अनादि मत्परम्: इति पदं छिन्दन्ति, 

बहुव्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुपः आनर्थक्यम् अनिष्टं स्यात् 

इति । अविशेषं च दर्शयन्ति-- अहं वासुदेवाख्या परा 

शाक्तिः यस्य तत् मत्परम् इति । सलयमेवमपुनरक्तं स्यात् , 

अर्थः चेत् संभवति । न तु अर्थः संभवति, ब्रह्मणः सर्व॑वि- 

शेषप्रतिषेधनैव बिजिज्ञापयिषितत्वात् ८ न सत्तन्नासदुच्य- 

ते इति । विशिष्टशक्तिमन््वप्रददोनं विशेषप्रतिषेधश्च इति 
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विप्रतिषिद्धम् । तस्मात् मतुपः बहु्रीहिणा समानाथैत्ेऽपि 
प्रयोगः श्छोकपूरणाथैः ॥ 

अमृतत्रफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमुखी- 

कृतय आह-- न सत् तत् ज्ञेयसुच्यते इति न अपि असत् 

तत् उच्यते ॥ 

ननु महता परिकरवन्धेन कण्ठरवेण उद्धुष्य ^ ज्ञेयं प्रव- 

क्ष्यामि ` इति, अननुरूपसुक्तं ' न सत्तन्नासदुच्यते ` इति । न, 

अनुरूपमेव उक्तम् । कथम् ? सवीसु दहि उपनिषत्सु ज्ञेय 

ब्रह्म ‹नेति नेति ‹ अस्थूलमनणु ' इलयादि विशेषप्रतिषेधेनैव 
निदियते, न ८ इदं तत् ` इति, वाचः अगोचरत्वात् ॥ 

ननु न तदस्ति, यद्वस्तु अस्तिशब्देन नोच्यते । अथ 

अस्तिशब्देन नोच्यते, नस्ति तत् ज्ञेयम् । विप्रति- 

विद्धं च--‹ ज्ञेय तत् ̀ , ‹ अस्तिशब्देन नोच्यते ' इति च । 

न तावन्नास्ति, नास्तिवुद्धथविषयस्वात् ॥ 

ननु सवाः बुद्धयः अस्तिनास्तिबुद्धयुगताः एव । तत्र 
एवं सति ज्ञेयमपि अस्तिवुद्धयनुगतभ्रययविषयं वा स्यात् , 

नास्तिवुद्धयनुगतप्रयय विषयं बा स्यात् । न, अतीन्द्रियत्वेन 

उभयबुद्धयलुगतप्रलययाचिषयत्वात् । यद्धि इन्द्रियगम्यं वस्तु 
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घटादिकम् , तत् अस्तिबयुद्धयज्ुगतप्रययविषयं वा स्यात्, 

नासिबुद्धयनुगतप्रययविषयं वा स्यात् । इदं तु ज्ञेयम् 

अतीन्द्रियत्वेन शब्दैकप्रमाणगम्यत्वात् न घटादिवत् उभय- 

बुद्धयनुगतभ्रययविषयम् -इदयतः “ न सत्तन्नासत् इति 

उच्यते ॥ 

यत्तु उक्तम्-- विरुद्धमुच्यते, ‹ जञेयं तत्" ‹ न सत्तन्नासदु- 

च्यते * इति--न विरुद्धम् , ‹ अन्यदेव तद्विदितादथो , अवि 

दिताद्यि ° इति श्रुतेः । श्रुतिरपि विरुद्धा इति चेत्-- 
यथा यज्ञाय राखामारभ्य ‹ यद्यसुष्मिंहटोकेऽस्ति वा न वेति" 

इत्येवमिति चेत्, न ; विदिताविदिताभ्यामन्यत्वश्रुतेः अव- 

इय विज्ञेयाथप्रतिपादनपरत्वात् ' यद्यमुष्मिन् ' इलयादि तु वि- 

धिशेषः अर्थवादः । उपपत्तेश्च सदसदादिशब्दैः ब्रह्म नोच्य- 

ते इति । सर्वो हि शब्दः अरथप्रकाशनाय प्रयुक्तः, श्रूयमा- 

णश्च श्रोकृभिः; जातिक्रियागुणसंबन्धद्वारेण संकेतम्रहणस- 

व्यपेक्ष: अर्थ प्रल्ाययति ; न अन्यथा, अदृष्टत्वात् । तत् 

यथा-- गौः ̀  : अश्वः ` इति वां जातितः, ‹ पचति" ‹पठ- 
ति इति वा क्रियातः, ‹ शङ्खः ` कृष्णः ` इति वा गुणतः, 

° धनी ' ‹ गोमान्" इति वा संबन्धतः } न तु ब्रह्म जाति- 

मत्, अतः न सदादिङाब्दवाच्यम् । नापि गुणवत्, येन 
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गुणशब्देन उच्येत, निरौणत्वात् । नापि क्रियादाब्दवाच्यं 

निष्क्रियत्वात् ‹ निष्कलं निष्कियं शान्तम् ' इति श्रुतेः । 
न च संबन्धी, एकत्वात् । अद्भयत्वात् अविषयत्वात् आ- 
स्मत्वाश्च न केनचित् शब्देन उच्यते इति युक्तम्; * यतो 
वाचो निवसन्ते ' इयादिश्रुतिभिश्च ॥ ˆ ` 

सच्छब्दभ्रययाविषयत्वात् असत्त्वाशङ्कायां ज्ञेयस्य स्वे- 
प्राणिकरणोपाधिद्रारेण तदस्तित्वं प्रतिपादयन् तदार्चङ्कानि- 

वृन्त्य्थमाह-- । 

सर्वतःपाणिपादं तत्सवैतोक्षिरिरोखुखम् । 
सवैतःश्चतिमष्टोके.सर्वमाच्रूय तिष्ठति ।॥ १६ ॥ 

सवैतःपाणिपादं ~ सर्व॑तः - पाणः पादाश्च अस्य इति 

सवेतःपाणिपादं तत् ज्ञेयम् । सवंप्राणिकरणोपाधिभिः क्षेवज्ञ- 

स्य अस्तित्वं विभज्यते । क्षे्ज्ञश्च षे्रोपाथितः उच्यते । 

क्षेत्र च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम् । क्षेत्रोपाधिमेद- 

कृतं विरोषजातं मिथ्येव क्षेत्रज्ञस्य, इति तदपनयनेन ज्ञेय~. 
त्वमुक्तम् ८ न सत्तन्नासदुच्यते ` इति । उपाधिकृतं भिथ्या- 
रूपमपि अस्तित्वाधिगमाय ज्ञेयधर्मवत् परिकल्प्य उच्यते 

1 स्वैतःपाणिपादम् 2 इत्यादि । तथा हि संप्रदायविदां वचन- 
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मू--' अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपश्चं प्रपच्चथते ' इति । 

सवत्र स्बेदेहावयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयः ज्ञेयश्च- 

क्तिसद्धावनिभित्तख्रकार्याः इति ज्ञेयसद्धाबे लिङ्गानि ^ज्ञय- 

स्य ' इति उपचारतः उच्यन्ते । तथा व्याख्येयम् अन्यत् । 

सर्वतःपाणिपादं तत् ज्ञेयम् । सर्व॑तोक्षिशिरोमुखं सर्वतः अक्षी- 

णि शिरांसि मुखानि च यख तत् सकेतोश्चिशिरोमुखम् ; 

सर्वतःश्रुतिमत् श्रुतिः श्रवणेन्द्रियम् , तत् यस्य तत् श्रुतिमत् , 

खोक प्राणिनिकाये , सर्वम् आवरल्य संग्याप्य तिष्ठति स्थितिं 

रमत ॥ 

उपाधिभूतपाणिपादादीन्दरियाध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्रत्ता- 

शङ्का मा भूत् इयेवमथेः शोकारम्भः-- 

सर्वेदन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । 
# ५ स्वभरचैव निगणं श क 

असक्तं सवेभृचैव निगोणं गुण भोक्तृ च ॥१४॥ 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सवौणि च तानि इन्द्रियाणि श्रोत्रा 

दीनि बुद्धीन्द्रियकर्मेन्दरियाख्यानि, अन्तःकरणे च बुद्धिमन- 
सी, ज्ञेयोपाधित्वस्य तुल्यत्वात् , सर्वेन्दरियव्रहणेन गृ्यन्ते । 

अपि च, अन्तःकरणोपाधिद्रारणैव श्रोच्रादीनामपि उपाधि- 

त्वम् इयतः अन्तःकरणवहिष्करणोपाधिभूतेः सर्वेन्द्रियगुणैः 
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अध्यवसायसंकत्पश्रवणवचनादिभिः अवभासते -इति सर्वे- 

न्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियव्याप्ररिः व्याप्रतमिव तत् ज्ञेयम् 

इत्यथैः ; “ध्यायतीव ठेखायतीव ' इति श्रुतेः । कस्मात् पुनः 

कारणात् न व्याप्रतमेवेति गृह्यते इत्यतः आह-- सर्वे- 

 न्द्रियविवजजितम् , स्वैकरणरहितमिलथैः। अतः न करणव्या- 

परिः व्याप्तं तत् ज्ञेयम् । यस्तु अयं मन्त्रः- ‹अपाणि- 

पादो जवनो ग्रहीता परश्ययचश्चुः स शरणोदयकर्ण॑ः ` इलयादिः, 

स सर्वन्द्रयोपाधिगुणानुगुण्यभजनराक्तिमत् तत् ज्ञेयम् इवं 

परदक्छेनाथैः, न तु साश्चादेब जवनादिक्रियावक्तवभ्रदशेना्थेः । 

‹अन्धो मणिमविन्दत्" इत्यादिमन्तार्थवत् तस्य मन्त्रस्य भथेः। 

यस्मात् सर्वैकरणवर्जितं ज्ञेयम् , तस्मात् असक्तं सवसं केषव- 

जित्तम् । यद्यपि एवम् , तथापि सैश्च एव । सदास्पदं हि 

सर्वं सर्वत्र सद्रद्धधनुगमात् । न॒हि शगतृष्णिकाद्योऽपि 

निरास्पदा: भवन्ति ¦ अतः सर्वशरत् सर्वै॑बिभर्सिं इति । 

, स्यात् इदं च अन्यत् ज्ञेयस्य सत्त्वाधिगमद्वारम~-- निगीणं 

स्वरजस्तमांसि , गुणाः तैः वर्जितं तत ज्ञेयम्: तथापि 

गुणभोकठ् च गुणानां सन्त्वरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुख- 

दुःखमे्ाकारपरिणतानां भोक्त. च उपलन्ध च तत क्यम् 

शयथे: ॥ 
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` किव~ 

यहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 

सुक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ 

बहिः त्वक्पयन्तं देहम् आ्मत्वेन अविद्याकर्पितम् अ- 

पेक्ष्य तमेव अवधि करत्वा बहिः उच्यते । तथा प्रयगात्मा- 

नमपेक््य देहमेव अवधि इत्वा अन्तः उच्यते । ‹ बहिरन्तश्च ' 

इत्युक्तं मध्ये अभावे प्राप्रे, इदयुच्यते-- अचरं चरमेव च, 

यत् चराचरं देहाभासमपि तदेव ज्ञेयं यथा रल्लुसपोभासः । 

यदि अचरं चरमेव च स्यात् व्यवहारविषयं सर्व ज्ञेयम् , कि- 

मथेम् ‹ इदम् ' इति सर्वेः न विज्ञेयम् इति ? उच्यते--सयं 

सवोभासं तत् ; तथापि व्योमवत् सृक्ष्मम् । अतः सुक्ष्मत्वात् 

स्वेन रूपेण तत् ज्ञेयमपि अविज्ञेयम् अविदुषाम् । विदुषां 

तु, “आत्मैवेदं सवम् ̀ ‹ ब्रह्मैवेदं सवम ` इत्यादिप्रमाणतः 

निलयं विज्ञातम् । अविज्ञाता दूरस्थं वर्षैखहस्रकोरथापि 

अविदुषाम् अप्राप्यत्वात् । अन्तिके च ततत्, आत्मत्वात् 

विदुषाम् ॥ 
किंच-- 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । 
भूलते च तज्जय ग्रसिष्णु पभकिष्ण्यु ख ॥. 
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> 9, अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत् तदेकम् । भूतेषु सवेप्रा- 

णिषु विभक्तमिव च स्थितं देहेष्वेव विभाव्यमानत्वात् । 
भूतभ च भूतानि बिभर्तीति तत् ज्ञेयं भूतभतृ च स्थिति- 
कटे । प्रख्यकाठे गृसिष्णु प्रसनज्ञीखम् । उत्पात्तिकाङे 

प्रभविष्णु च प्रभवनरीरं यथा रञ्ञ्वादिः सपादे: मिथ्या- 

करिपितस्य ॥ 

किंच, स्त्र विद्यमानमपि सत् न उपरम्यते चेत्, 

ज्ञयं तमः तर्हि न | किं तर्हिं 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वैख विष्ठितम् ॥ 

ज्योतिषाम् आदित्यादीनामपि तत् ज्ञेयं ज्योतिः । 

आत्मचेतन्यज्योत्तिषा इद्धानि हि आदिलयादीनि ज्योतींषि 

दीप्यन्ते, (येन सुयैस्तपति तेजसेद्धः ' ८ तस्य भासा सर्वमिदं 

विभाति * इ्यादिश्ुतिभ्यः; स्यते इहैव-- ‹ यदादिलगतं 

तेजः * इत्यादेः । तमसः अज्ञानात् परम् अस्पष्टम् उच्यते । 

ज्ञानदेः दुःसंपादनबुद्धया प्राप्रावसादस्य उत्तम्भनाथमाह- 

ज्ञानम् अमानित्वादि; ज्ञेयम् (ज्ञेयं यत् तत् प्रवक््यामि ` 

इत्यादिना उक्तम् ; ज्ञानगम्यम् ज्ञेयमेव ज्ञातं सत् ज्ञानफ- 
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रमिति ज्ञानगम्यमुच्यते ; ज्ञायमानं तु ज्ञेयम् । तत् एतत् 
[8 द् €. [4 षठितं ¢ ५ त्रयमपि हृदि बुद्धो सर्व॑स्य प्राणिजातस्य विष्ठितं विशेषेण 

स्थम् । तत्रैव हि त्रयं विभाव्यते ॥ 

यथोक्तार्थोपसंहारार्थः अयं शोकः आरभ्यते-- 

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। 

मद्भक्त एत दिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 

इति एवं क्षेत्रं महाभूतादि धयन्तं तथा ज्ञानम् अमा- 

नित्वादि तच्वज्ञानार्थदरशंनप्न्तं ज्ञेयं च ‹ ज्ञेयं यत् तत् ' 
इयादि ( तमसः परमुच्यते ` इल्येवमन्तम् उक्तं समासतः 

संक्षेपतः । एतावान् स्वैः हि वेदार्थः गीताथेश्च उपसंहय 
यग्दरोने [^+ अका > भ क 

उक्त. । अस्मिन् सम कः अधिक्रियते इति उच्यते- 
[न भ भ [क ~ च 

मद्धक्तः मयि इंश्ररे सर्वज्ञे परमगुरौ वासुदेवे समर्षितसवो- 

त्मभावः, यत् पदयति शृणोति स्परडाति वा ‹ सर्वमेव भग- 

वान् वासुदेवः इयेवंग्रहाविष्टवुद्धिः मद्धक्तः स एतत् यथो- 

क्तं सम्यग्दरोनं विज्ञाय, मद्धावाय मम भावः मद्भावः पर- 

मात्मभावः तस्मै मद्भावाय उपपद्यते मोक्षं गच्छति ॥ 

तत्र सप्तमे इश्वरस्य द्वे प्रकृती उपन्यस्ते, परापरे क्षेत्र 

षेत्रज्ञकक्षणे ; ‹ एतद्योनीनि भूतानि ' इति च उक्तम् । 
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ेत्रकषे्ज्ञप्रकृतिद्वययोनित्वं कथं भूतानामिति अयमथः 
अधुना -उच्यते-- 

प्रक्रि पुरुषं चैच विद्धथनादी उभावपि । 

विकारांश्च गुणां शैव विद्धि प्रकृतिसं नवान् ॥ . 

प्रकृतिं पुरुषं चैव ईश्वरस्य प्रकृती तौ प्रकृतिपुरुषौ उ- 

भावपि अनादी बिद्धि, न विद्यते आदिः ययोः तौ अनादी । 
नियेश्वरत्वात् ईश्वरस्य तत्पक्ृलयोरपि युक्तं निदयत्वेन भवि- 
ठम् । प्रकृतिद्वयवत््वमेव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम् । याभ्यां 

प्रकृतिभ्याम् इंशधरः जगदुत्पत्तिस्थितिप्रख्यहेतुः, ते दरे अनादी 
सलयौ संसारस्य कारणम् ॥ 

- न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं केचित् वणेय- 

न्ति। तेन हि किल ईइंश्रस्य कारणत्वं सिध्यति. यदि 
पुनः प्रकृतिपुरुषावेव नित्यौ स्यातां तत्कृतमेव जगत् न ईशर 
रस्य जगतः. करैत्वम् । तत् असत् ; प्राक् प्रकृतिपुरुषयोः 

उत्पत्तेः इरितव्याभावात् ईश्वरस्य अनीश्वरत्वप्रसङ्गात् , सं- 

सारस्य निर्मिमित्तत्वे अनिर्मोशषप्रसङ्गात् शाखानर्थक्यग्रस- 
ङ्गात् बन्धमोक्षाभावप्रसङ्गाच्च । नियते पुनः डईश्वरस्यः 

प्रकयोः सवेमेतत् उपपन्नं भवेत् । कथम् 
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विकारांश्च गुणांश्चैव वक््यमाणान्विकारान् चुद्धयादिदेदै- 

न्द्ियान्तान् गुणांश्च सुखदुःखमोहप्रययाकारपरिणतान् विद्धि 

जानीहि प्रकृतिसंभवान् , प्रकृतिः इश्वरस्य विकारकारणदा- 

क्तिः बिगुणास्मिका माया, सा संमवो येषां विकाराणां गु- 

णानां च तान् विकारान् गुणांश्च विद्धि प्रकृतिसंभवान् भ्र- 

छृतिपरिणामान् ॥ 

के पुनः ते विकाराः गुणाश्च प्रकृतिसंभवाः-- 

का्यकरणकतैत्वे हेतुः पकरतिरूच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 

कार्यकरणकठैते-- कार्य रारीरं करणानि तत्स्थानि त्र- 

योदश । देहस्यारम्भकाणि भूतानि पच्च विषयाश्च प्रकृति- 

संभवाः विकाराः पूर्वोक्ताः इह कायंग्रहणेन गृह्यन्ते । गुणा- 

श्च प्रकृतिसंभवाः सुखदुःखमोहात्मकाः करणाश्रयत्वात् कर- 

णग्रहणेन गृह्यन्ते । तेषां कायकरणानां कठत्वम् उत्पादकलत्वं 

यत् तत् कार्यकरणकवैत्वं तस्मिन् कायेकरणकरैते हेतुः का- 

रणम् आरम्भकसवेन प्रकृतिः उच्यते । एवं कायंकरणकचैते- 

न संसारस्य कारणं प्रकृतिः । का्यकारणकवैखे इत्यस्मि- 

न्नपि पाठे, कार्यं यत् यस्य परिणामः तत् तस्य कार्ये वि- 
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कारः विकारि कारणं तयोः विकारविकारिणोः कार्यकारण- 

योः कठसवे इति । अथवा, षोडडा विकाराः कार्य॑सप्त 
प्रकृतिविकृतयः कारणम् तान्येव का्यंकारणान्युच्यन्ते तेषां 

करते हेतुः प्रकृतिः उच्यते, आरम्भकत्वेनैव । पुरुषश्च सं- 

सारस्य कारणं यथा स्यात् तत् उच्यते--पुरुषः जीवः क्षे्र- 

ज्ञः भोक्ता इति प्यायः, सुखदुःखानां भोग्यानां भोक्वृत्वे 

उपरब्धृतवे हेतुः उच्यते ॥ 

कथं पुनः अनेन कायेकरणककैत्वेन सुखदुःखभोक्त- 

त्वेन च प्रकृतिपुरुषयोः संसारकारणत्वसमुच्यते इति, अत्र 

उच्यते-- कायैकरणसुखदुःखरूपेण हेतुफटात्मना प्रकृतेः 
परिणामाभावे, पुरुषस्य च चेतनस्य असति तदुपटब्धूृत्वे, 

कतः संसारः स्यात् १ यदा पुनः कायैकरणसुखदुःखस्वरू- 

पेण हेतुफलात्मना परिणतया प्रका भोग्यया पुरुषस्य तद्धि- 

परीतस्य भोक्तृत्ेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात्, तदा 

संसारः स्यात् इति । अतः यत् प्रकृतिपुरुषयोः का्यकरण- 

करत्वेन सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वसुक्तम् , तत् 

युक्तम् । कः पुनः अयं संसारो नाम £ सुखदुःखसंभोगः 

संसारः । पुरुषस्य च सुखदुःखानां संभोकदृत्वं संसारित्व- 

मिति ॥ 
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यत् पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्ठत्वं संसारित्वम्. इति 

उक्तं तस्य तत् किंनिमित्तमिति उच्यते- 

पुरुषः परक्रतिस्थो हि सङ्क प्रकरृतिजान्युणान् । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 

पुरुषः भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृतो अविद्यालक्षणायां का्य- 

करणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः, प्रकृतिमात्मस्वेन 

गतः इत्येतन् , हि यस्मात् , तस्मात् युङ्क उपरूभते इत्य- 

थः । प्रकृतिजान् प्रकृतितः जातान् सुखदुःखमोहाकारा- 

भिन्यक्तान् गुणान् ° सुखी, दुःखी,.मूढः, पण्डितः अहम् ' 
इत्येवम् । सल्यामपि अविद्यायां खखदुःखमोदेषु गुणेषु भु- 

उ्यमानेषु यः सङ्गः आत्मभावः संसारस्य सः प्रधानं कार- 

णे जन्मनः, ° सः यथाकामो भवति तत्रतुभेवति ' इ्यादि- 

श्रुतेः । तदेतत्त् आह-- कारणं हेतुः गुणसङ्गः गुणेषु सङ्गः 

अस्य पुरुषस्य भोक्तुः सदसदययोनिजन्मसु, सश्च असश्च 

योनयः सदसद्योनयः तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्यो- 

निजन्मानि, तेषु सदसद्योनिजन्मसु विषयभूतेषु कारणं गुणस- 

ङ्गः! अथवा, सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्य कारणं गुण- 

सङ्गः इति संसारपदमध्याहारयम् । सदयोनयः देवादियोनयः ; 
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असद्योनयः परश्चादियोनयः । सामर्थ्यात् सदसद्योनयः 

मनुष्ययोनयोऽपि अविरुद्धा: द्रष्टव्याः ॥ 

एतत् उक्तं भवति--~ प्रकृतिखत्वाख्या अविद्या, रणेषु 

च सङ्गः कामः, संसारख कारणमिति । तच्च परिवजैनाय 
उच्यते । अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये ससंन्यासे 
गीताश्चाख्चे प्रसिद्धम् । तच्च ज्ञानं पुरस्तात् उपन्यस्तं 

षेत्रक्षेत्रज्ञविषयम् ‹ यञ्ज्ञात्वामृतमरलुतेः इति । उक्तं च 
अन्यापोहेन अतद्धमध्यारोपेण च ॥ 

तस्यैव पुनः साक्षात् निर्देशः क्रियते-- 

उपद्रष्टानुमन्ता च मतौ भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो दे देऽस्मिन्पुरुषः परः॥ 

उपद्रष्टा समीपस्थः सन् द्रष्टा स्वयम् अव्यापृतः । यथा 
ऋत्विग्यजमानेषु यज्ञकमैन्याप्तेषु तटस्थः अन्यः अव्याप्त 

यज्ञविद्याङ्कशाखः उरत्विग्यजमानव्यपारगुणदोषाणाम् ईक्षि- 
ता, तद्वच कायैकरणव्यापारेषु अन्याप्रतः अन्यः तद्धि 
लक्षणः तेषां कायैकरणानां सन्यापाराणां सामीप्येन द्रष्टा 

उपद्रष्टा । अथवा, देह चक्षुमेनोबुद्धथात्मानः द्रष्टारः, तेषां 

बाह्यः द्रष्टा देहः, ततः आरभ्य अन्तरतमन्च प्रयक् समीपे 



३९४ श्रीमद्धगवदरीताभाष्ये 

आत्मा द्रष्टा, यतः परः अन्तरतमः नास्ति द्रष्टा; सः अति- 

शयसामीप्येन द्ररूत्वात् उपद्रष्टा स्यात् । यज्ञोपद्रटबद्रा 

सवेविषयीकरणात् उपद्रष्टा । अनुमन्ता च, अनुमोदनम् 

अनुमननं कुर्व॑स्सु तच्करियासु परितोषः, तत्कतां अनुमन्ता 

च । अथवा, अनुमन्ता, का्यंकरणम्रवृत्तिषु स्वयम् अप्रवू- 

ततोऽपि म्रवृत्त इव तदनुक्रूखः विभाव्यते, तेन अनुमन्ता । 

अथवा, प्रवृत्तान् स्वव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः कदाचिदपि न 

निवारयति इति अनुमन्ता । भर्ता, भरणं नाम देहेन्द्रिय- 

मनोबुद्धीनां संहतानां चैतन्यार्मपारार्थ्येन निमित्तभूतेन चे- 
तन्याभासानां यत् सखरूपधारणम् , तत् चेतन्यात्मकृतमेव 

इति भती आत्मा इति उच्यते । भोक्ता, अग्न्युष्णवत् 

निलयचैतन्यस्वरूपेण बुद्धेः सुखदुःखमोहात्मकाः प्रययाः 
स्वैविषयविषयाः चैतन्यात्मप्रस्ता इव जायमानाः विभक्ता. 

विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते । महेश्वरः, 

सर्वात्मत्वात् स्वतन्त्रत्वाज्च महान् ईश्वरश्च इति महे्रः । 

परमात्मा, देहादीनां बुद्धयन्तानां प्रयगात्मत्वेन कल्पि- 

तानाम् अविद्यया परमः उपद्षटुत्वादिलक्षणः आत्मा इति 

परमात्मा । सः अतः ° परमात्मा ` इलयनेन शब्देन च अपि 

उक्तः कथितः श्रुतौ । क असौ? अस्मिन् देहे पुरुषः 
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परः अव्यक्तात्, ‹ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः " 

इति यः वक्ष्यमाणः ॥ 

"कषेरज्ञं चापि मां विद्धि" इति उपन्यस्तः व्याख्याय 

उपसंहतश्च, तमेतं यथोक्तलक्षणम् आत्मानम्- 

य एच वेत्ति पुरुषं परकरूति च गुणैः सह । 

सवैथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 

यः एवं यथोक्तपमकारेण वेत्ति पुरुषं साक्षात् अहमिति 

परकृतिं च यथोक्ताम् अविद्यालक्षणा गुणैः स्वविकारैः सह 
निवतिताम् अभावम् आपादितां विद्यया, सर्वथा सर्वभ्रका- 

रेण वतेमानोऽपि सः भूयः पुनः पतिते अस्मिन् विद्रच्छ- 
रीरे देहान्तराय न अभिजायते न उत्पद्यते, देहान्तरं न 

गृह्णाति इयथः । अपिराब्दात् किमु वक्तव्यं स्ववृत्तस्थो न 

जायते इति अभिप्रायः ॥ 

ननु, यद्यपि ज्ञानोतपच्यनन्तरं पुनजैन्माभाव उक्तः, 

तथापि प्राक् ज्ञानोत्पत्तेः कृतानां कमेणाम् उत्तरकाल- 
भाविनां च, यानि च अतिक्रान्तानेकजन्मकरतानि तेषां 

च, फठमदत्त्वा नाशो न युक्त इति, स्युः जीणि जन्मानि, 

छृतविप्रणाशो हि न युक्त इति, यथा फे प्रवृत्तानाम् 
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आरब्धक्तन्मनां कर्मणाम् । न च कर्मणां . विशेषः अचग- 

म्यते । तस्मात् त्रिप्रकाराण्यपि कमणि ्लीणि. जन्मानि 

आरभेरन्; संहतानि वा सर्वाणि एकं जन्म आरभेरन् । 

अन्यथा कृतविनारे सति सर्वत्र अनाश्वासप्रसङ्गः, शाखरा- 

नथैक्यं च स्यात् । इत्यतः इदमयुक्तुक्तम् ‹न ,स॒भूयो- 

ऽभिजायते ` इति । न; क्षीयन्ते चास्य कर्माणि" ' जह्य 

वेद् ब्रह्मैव भवति " ‹ तस्य तावदेव चिरम् ̀  ‹ इषीकातूख्वत् 

सवाणि कमणि प्रदूयन्ते" इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः उक्तो विदुषः 
सर्वकर्मदाहः । इहापि च उक्तः ' यथेधांसि ' इयादिना सर्व- 

कमेदाहः, वक्ष्यति च । उपपत्तेश्च-- अविद्याकाम्केशनी- 

जनिमित्तानि दि कर्माणि जन्मान्तराङ्करम् आरभन्ते; इहापि 

च ‹ साहंकाराभिसधीनि कर्माणि फरारम्भकाणि, न इत- 

राणि › इति तच्र तत्र भगवता उक्तम्। ‹ बीजान्यगन्युपदग्धानि 

न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदग्धैस्तथा छरोनीत्मा संपद्यते 

पुनः ` इति च । अस्तु तावत् ज्ञानोत्पत्तयुत्तरकाछ्कृतानां क- 

मणां ज्ञानेन दाहः ज्ञानसह भावित्वात् । न तु इष्ट जन्मनि 

ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् कृतानां कमणां अतीतजन्मङृतानां च 

दाहः युक्तः । न; ‹ स्वकर्माणि ` इति विशेषणात् । ज्ञानो- 

त्तरकारुभाविनामेव सर्वकर्मणाम् इति चेत्, न; संकोचे 
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कारणानुपपत्तेः ।. यत्तु उक्तम् (यथा वतेमानजल्मोरम्भ- 

काणि कर्माणि न क्षीयन्ते फर्दानाय प्रवृत्तान्येव सलयपि 

ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानामपि कर्मणां क्षयो न युक्तः" 

इति, तत् असत् । कथम् तेषां मुक्तेषुवत् प्रवृत्तत्वात् । 

यथा पूर्व टश््यवेघाय सक्तः इषुः धनुषः छश््यवेधोत्तरका- 

ङमपि आरब्धवेगक्षयात् पतनेनैव निवतैते, , एवं शरीरा- 
रम्भकं कमै शरीरस्ितिप्रयोजने निवृत्तेऽपि, आ संस्का- 

रवेगक्षयात् पूवैवत् वतेते एव । यथा स॒ एव इषुः प्रवृत्ति- 
निभित्तानारव्धवेगस्तु अयुक्तो धनुषि प्रयुक्तोऽपि उपसंहि- 
यते, तथा अनारब्धफलानि कमणि स्वाश्रयखान्येव ज्ञानेन 

निर्बीजीक्रियन्ते इति, पतिते अस्मिन् विद्रच्छरीरे (न स 

भूयोऽभिजायते ' इति युक्तमेव उक्तमिति सिद्धम् ॥ 

अत्र आत्मदर्शने उपायविकत्पाः इमे ध्यानादयः उच्यन्ते- 

ध्यानेनात्मनि पडयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कमयोगेन चापरे ॥२४॥ 

ध्यानेन, ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रो्ादी- 

नि करणानि मनसि उपसंहय, मनश्च प्रयकेतयितरि, एका- 

भ्रतया यत् चिन्तनं तत् ध्यानम् ; तथा, ध्यायतीव बके, 
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ध्यायतीव प्रथिवी, ध्यायन्तीव पर्व॑ताः इति उपमोपादा- 

नात् । तैरुधारावत् संततः अविच्छिन्नप्रययो ध्यानम् ; तेन 

ध्यानेन आत्मनि बुद्धौ परयन्ति आत्मानं प्रयकेतनम् आ- 
त्मना खेनैव प्रयकेतनेन ध्यानसंस्छृतेन अन्तःकरणेन केचि- 
त् योगिनः । अन्ये सांख्येन योगेन, सांख्यं नाम “इमे 

सत्त्वरजस्तमांसि गुणाः मया दृश्या अहं तेभ्योऽन्यः तद्रथा- 

पारसाक्षिभूतः नित्यः गुणविक्षणः आत्मा ' इति चिन्तनम् 

एषः सांख्यो योगः, तेन ‹ पश्यन्ति आत्मानमात्मना ` इति 

वैते । कमेयोगेन, कर्मैव योगः, ईश्रापेणवुद्धथा अनुष्ठी- 

यमानं घटनरूपं योगाथत्वात् योगः उच्यते गुणतः; तेन 

सत्वङद्धिज्ञानोत्पत्तिदारेण च अपरे ॥ 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव ब्त्युं श्चतिपरायणाः ॥ 

अन्ये तु एषु विकल्पेषु अन्यतमेनापि एवं यथोक्तम् आ- 

त्मानम् अजानन्तः अन्येभ्यः आचार्येभ्यः श्रुत्वा ' इदमेव 

चिन्तयत ` इति उक्ताः उपासते श्रहधानाः सन्तः चिन्तय- 

न्ति । तेऽपि च अतितरन्त्येव अतिक्रामन्येव मृत्युम् , 

श्ल्युयुक्तं संसारम् इत्येतत् । श्रुतिपरायणाः श्रुतिः श्रवणं 
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परम् अयनं गमनं मोक्षमा॑परबत्तौ परं साधनं येषां ते 

श्रुतिपरायणाः ; केवख्परोपदेशप्रमाणाः सवयं विवेकरहिताः 
इत्यभिप्रायः । किमु वक्तव्यम् प्रमाणं प्रति स्वतन्त्राः बिवे- 

किनः मृत्युम् अतितरन्ति इति अभिप्रायः ॥ 

क्ष््ञश्वरैकत्वविषयं ज्ञानं मोक्षसाधनम् ‹ यज्ज्ञात्वाम्- 

तमश्नुते ` इत्युक्तम् , तत् कस्मात् हेतोरिति, तद्धतुप्रदशे- 

नार्थ शोकः आरभ्यते-- 

यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । 

स्षेच्रक्षेचन्ञसंयोगात्तद्धिद्धि भरतषभ ॥ २६ ॥ 

यावत् यत् किचित् संजायते समुत्पद्यते सत्त्वं वस्तु ; 

किम् अविशेषेण £ नेवयाह-- स्थावरजङ्गमं स्थावरं जङ्गमं च 

क्षेबक्षेबज्ञसं योगात् तत् जायते इ्येवं विद्धि जानीहि भर- 

तषेभ ॥ 

कः पुनः अयं क्षत्र्ेतरज्ञयोः संयोगः अभिप्रेतः? न 

तावत् रज्ज्वेव घटश अवयवसं्छेषद्वारकः संबन्धविशेषः 

संयोगः क्षत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवति, आकाशवत् निरबयव- 

त्वात् । नापि समवायलक्षणः तन्तुपटयोरिव क्षेत्रक्षेचज्ञयोः 

इतरेतरकायकारणभावानभ्युपगमात् इति, उच्यते--- क्षेत्र- 
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क्षेत्रज्ञयोः विषयविषयिणोः भिन्नस्वभावयोः इतरेतरतद्धमौ- 

ध्यासढक्षणः संयोगः कषेत््ित्रज्ञस्वरूपविवेकाभावनिवन्धनः; 

रलुञ॒क्तिकादीमां तद्िवेकज्ञानाभावात् अध्यारोपितसपेरज- 

तादिसंयोगवत् । सः अयं अध्यासस्वरूपः क्षेत्रक्ेत्रज्ञसंयोगः 

मिथ्याज्ञानलक्षणः । यथाराखं कषत्रक्षेत्रज्ञखक्षणमेदपरिज्ञा- 

नपूरवेकं प्राक् दरितरूपात् क्षत्रात् सु लादिव इषीकां यथो- 
क्तलक्षणं कषेत्ज्ञं प्रविभज्य ‹न सत्तन्नासदुच्यते ` इत्यनेन 
निरस्तसर्वोपाधिविरोषं ज्ञेयं ब्रह्मस्वरूपेण यः परयति, कषेत्रं 

च मायानिर्मितहस्तिस्वप्रृ्टवस्तुगन्धर्वनगरादिवत् ‹ असदेव 

सदिव अवभासते" इति एवं निश्चितविज्ञानः यः, तस्य 

यथोक्तसम्यग्दशोनविरोधात् अपगच्छति मिथ्याज्ञानम् । तख 
जन्महेतोः अपगमात् ‹य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च 
गुणैः सह ' इत्यनेन ° विद्वान् भूयः न अभिजायते ' इति 
यत् उक्तम् , तत् उपपन्नयुक्तम् ॥ 

“न स भूयोऽभिजायते ` इति सम्यग्द्शेनफलम् अवि- 

द्यादिसंसारबीजनिवृत्तिद्रारेण जन्माभावः उक्तः । जन्मकारणं 

च अविद्यानिमित्तकः कषेत्रकषेत्रज्ञसंयोगः उक्तः; अतः तस्याः 

अविद्यायाः निवतेकं सम्यग्ददौनम् उक्तमपि पुनः शब्दान्त- 

रेण उच्यते-- 
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समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । 
विनरयत्स्वविनदंयन्तं यः परयति स पयति 

समं निर्विरोषं तिष्ठन्तं स्थितिं कुवैन्तम् ; क? सर्वेषु 

समस्तेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु; कम् ? परमे- 

रं देहेन्द्रियमनोबुद्धचग्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमेश्वरः, तं 

सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम् । तानि विशिनष्टि विनश्यत्सु 

इति, तं च परमेश्ररम् अविनदयन्तम् इति, भूतानां पर- 
मे्रस्य च अलयन्तवैकक्षण्यप्रदशेना्थम् । कथम्? सर्वे- 

षां हि भावविकाराणां जनिक्षणः भावविकारो मूलम् ; 
जन्मोत्तरकालभाविनः अन्ये सर्वे भावविकाराः विनाशा 

न्ताः ; विनाश्चात् परो न कथित् अस्ति भावविकारः, भा- 

वभावात् । सति हि धर्मिणि धमौः भवन्ति । अतः अन्त्य- 

भावतिकाराभावाजुवादेन पूवेभाविनः स्वे भावविकाराः 

प्रतिषिद्धाः भवन्ति सह कर्यै: । तस्मात् सरवैभूतैः वैरक्ष- 
ण्यम् अलयन्तमेव परमेश्वरस्य सिद्धम् , निर्विशेषत्वम् एकत्वं 
च । यः एवं यथोक्तं परमेश्वरं प्यति, सः पश्यति ॥ 

ननु सर्वोऽपि खोक: पश्यति, किं विरोषणेन इति । सयं 

पश्यति; किं तु विपरीतं परयति । अतः विहिनष्टि-स 

एव पश्यतीति । यथा तिभिरटष्टिः अनेकं चन्द्रं पश्यति, 
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तमपेक्ष्य एकचन्द्रदर्ीं विशिष्यते- स एव पश्यतीति; तथा 

इहापि एकम् अविभक्तं यथोक्तं आत्मानं यः पश्यति, सः 

विभक्तानेकात्मविपरीतदर्दिभ्यः विरिष्यते--स एव परय 

तीति । इतरे पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति, विपरीतदर्शित्वात् 

अनेकचन्द्रदर्दिवत् इयथः ॥ 

यथोक्तस्य सम्यग्द्रोनस्य फलवचनेन स्तुतिः कतैव्या 

इति शोकः आरभ्यते-- 

समं परयन्हि सबैत 
समवस्थितमीभ्वरम् । 

न दिनस््यात्मनात्मानं 

ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥ 

समं पश्यन् उपरूभमानः हि यस्मात् सवत्र सवैभूतेषु 

समवस्ितं तुल्यतया अवसितम् ईश्वरम् अतीतानन्तरण्छो- 
कोक्तङक्षणमियर्थः । समं पशयन् किम् न हिनस्ति 

हिंसां न करोति आत्मना स्वेनैव स्वमात्मानम् । ततः 

तदर्दिंसनात् याति परां प्रकृष्टां गतिं मोक्षाख्याम् ॥ 

ननु नैव कथित् प्राणी स्वयं स्वम् आत्मानं हिनस्ति । 
कथम् उच्यते अप्राप्तम् ‹न हिनस्ति" इति यथा (न 
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प्रथिव्यामभ्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे ` इत्यादि । नैष दोषः, अज्ञा- 

नाम् आत्मतिरस्करणोपपत्तेः । सर्वो हि अज्ञः अलयन्तप्रसिद्धं 

साक्षात् अपरोक्षात् आत्मानं तिरस्कृय अनात्मानम् आत्म- 

त्वेन परिगृह्य, तमपि धर्माधर्मौ कृत्वा उपात्तम् आत्मानं 
हत्वा अन्यम् आत्मानम् उपादत्ते नवं तं चैवं हत्वा अन्यमेवं 

तमपि हत्वा अन्यम् इयेवम् उपात्तसुपात्तम् आत्मानं हन्ति, 

इति आत्महा सवैः अज्ञः । यस्तु परमाथांत्मा, असावपि 

सर्वदा अविद्यया हत इव, विद्यमानफङाभावात्, इति सर्वे 

आत्महनः एव अविद्वांसः । यस्तु इतरः यथोक्तात्मदरशी, सः 

उभयथापि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति न हन्ति । ततः 

याति परां गतिम् यथोक्तं फर तस्य भवति इत्यर्थः ॥ 

सवेभूतस्थम् इश्वर समं पक्यन् न हिनस्ति आत्मना 
आत्मानम् इति उक्तम् । तत् अनुपपन्न स्वगुणकमवेरक्ष- 
ण्यमेदभिन्नेषु आत्मसु, इयेतत् आराङ्कय आह-- 

परकरलेव च कमाणि क्रियमाणानि सवेदः । 
यः परयति तथात्मानमकतीरं स परयति ॥ 

प्रका प्रकृतिः भगवतः माया चरिरुणास्मिका, (मायां 

तु प्रकृतिं विद्यात् ̀  इति मन्बवर्णात् , तया प्रङयैव च 
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न अन्येन ' महदादिकायैकारणाकारपरिणतया कर्माणि बा 

नःकायारभ्याणि कियमाणानि निवर्यमानानि सवशः स्वै- 

प्रकारैः यः परयति उपलभते, तथा आत्मानं क्षेचज्ञम् 
अकतीरं सर्वोपाधिविवजितं सः पञश्यति, सः परमाथे- 

दषा इत्यभिप्रायः; निर्गुण अकः निर्विशेषस्य आकार- 

स्येवे भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इयर्थः ॥ 

` पुनरपि तदेव सम्यग्दशेनं शब्दान्तरेण प्रपच्चयति- 

यदा भ्ूतपथग्भावमेकस्थमनुपदयति । 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ५३०॥ 

यदा यस्मिन् काडठे भूतप्रथग्भावं भूतानां प्रथग्भावं प्रथ- 

क्त्वम् एकस्मिन् आत्मनि स्थितं एकस्थम् अलुपरयति शा- 

ख्लाचार्योपदेकाम् , अनु आसान प्रयक्षत्वेन पयति ° आत्मैव 
इदं सर्वम् ' इति, तत एव च तस्मादेव च विस्तारं उत्पत्ति 

विकासम् ‹ आत्मतः प्राण आत्मत आशा आत्मतः स्मर आ- 

त्मत आकाङ्ा आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविभौव- 

तिरोभावावात्मतोऽन्नम् ' इत्येवमादिप्रकररैः विस्तारं यदा पद्य 

ति, बह्म संपद्यते त्रह्मैव भवति तदा तस्मिन् काठे इत्यथैः ॥ 

एकस्य आत्मानः सरवैदेहात्मत्वे तदोषसेवन्धे प्राप्ते, इदम् 
५ प उच्यते-- ४ 9. 
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अनादित्वाचियणत्वा- 
त्परमात्मायमव्ययः । 

रारसीरस्थोऽपि कौन्तेय. 

न करोति न छिप्यने ॥ ३१॥ 

अनादित्वात् अनादेः भावः अनादित्वम्, आदिः 

कारणम्, तत् यस्य नास्ति तत् अनादि । यद्धि आदि- 

मत् तत् स्वेन आत्मना व्येति; अयं तु अनादितान् निर- 

वयव इति कृत्वा न व्येति । तथा निगुणत्वात् । सगुणो 

हि गुणव्ययात् व्येति; अयं तु निरौणत्वाच्च न व्येति; 

इति परमात्मा अयम् अव्ययः; न अस्य व्ययो विद्यते 

इति अन्ययः । यत एवमतः शरीरस्थोऽपि, शरीरेषु 

आत्मनः उपरन्धिः भवतीति शरीरस्थः उच्यते ; तथापि 

न करोति । तदकरणादेव तत्फखेन न छप्यते। यो हि 

कतौ, सः कर्मफलेन हिप्यते । अयं तु अकर्ता, अतः न 

फेन छिप्यते इलः ॥ 

कः पुनः देहेषु करोति रिप्यते च ? यदि तावत् अन्यः 

परमात्मनो देही करोति प्यते च; ततः इदम् अनुपपन्नम् 

उक्तं कषत्नज्ञे्धरै कत्वम् ‹ षत्ज्ञं चापि मां विद्धिः इलयादि । 
ˆ 8. ए. 77, 9. 
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अथ नास्ति ईश्वरादन्यो देही, कः करोति छ्प्यते च ? इति 

वाच्यम्; परो वा नास्ति इति सर्वथा दुर्विज्ञेयं दुवौच्यं च 

इति भगवत्मरोक्तम् ओपनिषदं दशनं परित्यक्तं वैरोषिकैः सा- 

ख्याहतवैद्धैश्च । तज्ञ अयं परिहारो भगवता स्वेनैव उक्तः 

° स्वभावस्तु प्रवतेते" इति । अविद्यामात्रस्वभावो हि करोति 

छिप्यते इति व्यवहारो भवति, न तु परमाथत एक- 

स्मिन् परमात्मनि तत् अस्ति । अतः एतस्मिन् परमार्थंसां- 

ख्यदश्चैने स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरित्राजकानां ति- 

रस्कृताविध्ाव्यवहाराणां कमौधिकारो नास्ति इति तत्र तत्र 

दर्दिते भगवता ॥ 

किमिव न करोति न लिप्यत इति अत्र रष्टान्तमाह- 

यथा सर्वगतं सोश्षम्या- 
दाका नोपरिप्यते । 

सवेतावस्थितो देहे 
तथात्मा नोपरिप्यते ॥ ३२॥ 

यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत् सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मभावात् 
आकारां खं न उपर्प्यते न संबध्यते, सर्वत्र अचसितः देहे 

तथा आत्मा न उपछिप्यते ॥ 
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किच~ 

यथा प्रकाक्राययेकः कृत्स लोकमिमं रविः । 
क्षतं क्षेवी तथा ज्रुत्सं प्रकादायति मारत ॥ 

यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्रं छोकम् इमं 

रविः सविता आदियः, तथा तद्त् महाभूतादि धृयन्तं क्षेत्रम् 

एकः सन् प्रकाङायति । कः क्षेत्री परमात्मा इवर्थः । 

रविदृष्टान्तः अत्र आत्मनः उभयार्थोऽपि भवति--रविवत् 

सवेकषेत्रेषु एक एव आत्मा, अङ्पकश्च इति ॥ 

समस्ताध्यायार्थोपसंहाराथः अयं शोकः-- 

क्षेच्रक्षच्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
* ¶न्ति 

भूतपक्रतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम् ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां 

मीप्मपवणि श्रीमद्धगवद्धीतासुपनिषत्यु ह्य- 

विद्यायां योगश्चाखे श्रीकृष्णा्जुनसंवादे 

परकृतिपुरुषविवेकयोगो नाम 

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
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षेत्रक्षेवज्ञयोः यथाव्याख्यातयोः एवं यथाप्रदर्दितप्र- 

रिण अन्तरम् इतरेतरवेश्चण्यविरोषं ज्ञानचक्ुषा शाखा 

चार्यप्रसादोपदेश्चजनितम् आत्मप्रययिकं ज्ञान चक्षुः; 

ज्ञानचश्चुषा, भूतप्रकृतिमोक्षं च, भूतानां प्रकृतिः अवि- 

दयारक्चषणा अव्यक्ताख्या, तस्याः भूतप्रकृतेः मोक्षणम् अभा- 

वगमनं च ये विदुः विजानन्ति, यान्ति गच्छन्ति ते पर 

परमात्मतत्त्वं ब्रह्म, न पुनः देहं आददते इयथः ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिराजकाचायंस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपाद- 

दिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभष्ये 

जरयोदरो ऽध्यायः ॥ 

ह, 



~ 
हप क्) 

श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरचितम् व 

श्रीमद्धगवद्रीताभाष्यम् ॥ 

श) 
चतुदशोऽध्यायः 

वि 8 ~ 





चतुदैरोऽध्यायः ॥ 

स वम् उत्पद्यमान क्षेत्रक्षे्रज्ञसंयोगात् उ- 

त्पद्यते इति उक्तम् । तत् कथमिति, तस्- 

दशेनाथम् “परं मूयः ` इल्यादिः अभ्यायः 

आरभ्यते । अथवा, ईश्वरपरतन्त्रयोः 

्षेत्रकषेत्रज्ञयोः जगत्कारणत्वं न तु सां- 

ख्यानामिव स्वतन्त्रयोः इत्येवमथम् । प्रङ्कतिस्थत्वं गुणेषु च 

सङ्गः संसारकारणम् इति उक्तम् । कस्मिन् गुणे कथं सङ्गः 

केवा गुणाः? कथं वा ते बध्नन्ति इति गुणेभ्यश्च मोक्षणं 

कथं स्यात् ? मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्यम् , इत्येवमर्थ च 

भगवान् उवाच~- 

` श्रीभगवायुवाच-- 

परं श्रूयः प्रवक्ष्यामि 

ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम् । 

यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे 

परां सिद्धिमितो गताः । १ ॥ 
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परं ज्ञानम् इति व्यवहितेन संबन्धः, भूयः पुनः पूर्वेषु 

सर्वेष्वध्यायेषु असकृत् उक्तमपि प्रवक्ष्यामि । तच्च परं पर- 

वस्तुविषयत्वात् । किं तत् ? ज्ञानं सर्वेषां ज्ञानानाम् उत्त 

मम्, उत्तमफरुत्वात् । ज्ञानानाम् इति न अमानित्वादीनाम् ; 

कि तदि यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणाम् इति । तानि न मो- 

कषाय, इदं तु मोक्षाय इति परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति भरोत्- 

बुद्धिरुच्युत्पादनाथम् । यत् ज्ञात्वा यत् ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य 

मुनयः संन्यासिनः मननशीखाः सर्वे परां सिद्धि मोक्षाख्याम् 

इतः अस्मात् देहवन्धनात् ऊर्ध्वं गताः प्राप्ताः ॥ 

अस्याश्च सिद्धेः एेकान्तिकत्वं दर्चयति-- 

इदं ज्ञानसुपाभिदय मम साधम्यमागताः । 

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ 

इदं ज्ञानं यथोक्तमुपाश्रिय, ज्ञानसाधनम् अनुष्ठाय 

इत्येतत् , मम परमेश्वरस्य साधर्म्यं मत्स्वरूपताम् आगताः 

्राघ्राः इल्यथः। न तु समानधभमेता साधम्यैम् , क्षेत्रज्ेरयोः 

भेदानभ्युपगमात् गीताश्चाञ्चे । फख्वादश्च अयं स्तुयथंम् 

उच्यते । सर्गेऽपि सृष्टिकाटेऽपि न उपजायन्ते | न उत्पद्य- 

न्ते । प्रख्ये ब्रह्मणोऽपि बिनाशकारे न व्यथन्ति च व्यथां 
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तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत् सर्वावस्थं योनिः कारणम् अहम् 

ईरः बीजप्रदः गर्भाधानस्य कर्ता पिता ॥ 

के गुणाः कथं बध्नन्तीति, उच्यते-- 

सत्त्वं रजस्तम इति ग॒णाः प्रकृतिसंभवाः । 

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ 

सत्त्वं रजः तमः इति एवंनामानः । गुणाः इति पारि- 

भाषिकः शाब्दः, न रूपादिवत् द्रव्याभ्रिताः गुणाः । नच 

गुणगुणिनोः अन्यत्वमत्र विवक्षितम् । तस्मात् गुणा इव 

निलयपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मकत्वात् क्षेत्रज्ञं निब- 

ध्न्तीव । तम् आस्पदीकरय आत्मानं प्रतिलभन्ते इति 

निबध्नन्ति इति उच्यते । ते च प्रकृतिसेभवाः भगवन्मा- 

यासंभवा: निबध्नन्ति इव हे महाबाहो, महान्तौ समथेतरौ 

आजानु्रखम्बौ बाहू यस्य सः महाबाहुः, हे महावाहो देहे 

शरीरे देदिनं देहवन्तम् अग्ययम् , अव्ययत्वं च उक्तम् 
‹ अनादित्वात् इयादिग्छोकेन । ननु (देही न रिष्यते 
इत्युक्तम् । तत कथम् इह निबभ्रन्ति इति अन्यथा उच्यते ९ 

परिहृतम् अस्माभिः इवङघब्देन निवध्रन्ति इव इति ॥ 
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तत्र सत्त्वादीनां सत्त्वस्यैव तावत् रक्षणम् उच्यते-- 

तच्च सत्वं निमलल्वात्पकाद्कमनामयम् । 

सुखसङ्केन बध्राति ज्ञानसङ्न चानघ ॥ ३ ॥ 

नि्मैखत्वात् स्फटिकमणिरिव प्रकाशकम् अनामयं नि- 

रुपद्रवं सत्त्वं तन्निवभ्राति । कथम् ? सुखसङ्गेन (सुखी 
अहम् ` इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणि आत्मनि 

संन्ेषापादनं मृषैव सुखे सज्जनम् इति । सैषा अविद्या । 

न हि विषयधर्मः विषयिणः भवति । इच्छादि च धरूयन्तं 

क्षित्रस्यैव विषयस्य धर्मैः इति उक्तं भगवता । अतः अबि- 

ययैव स्वकीयधमैभूतया विषयविषय्यविवेकलक्षणया अस्वा- 

त्मभूते सुखे सख्यि इव, आसक्तमिव करोति, असङ्ग 

सक्तमिव करोति, असुखिनं सुखिनमिव । तथा ज्ञानसङ्गेन 

च, ज्ञानमिति सुखसाहचयीत् केत्रस्यैव विषयस्य अन्तः- 

करणस्य धर्मैः, न आसनः; आत्मधमेत्वे सङ्गानुपपत्तः, 

बन्धानुपपत्तेश्च । सुखे इव ज्ञानादौ सङ्गः मन्तव्यः । 

हे अनध अग्यसन ॥ 

रजो रागात्मकं विद्धि वष्णासङ्सखुद्धवम् । 

तनिवघ्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देदिनम् ॥ ७ ॥ 
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रजः रागात्मकं रलनात् रागः गैरिकादिवद्रागात्मकं 

विद्धि जानीहि । वृष्णासङ्गसमुद्धवं तृष्णा अप्राप्राभिराषः; 

आसङ्गः प्राप्रे विषये मनसः प्रीतिखक्षणः सं्छेषः, दृष्णा- 

सङ्खयोः समुद्भवं दृष्णासङ्गसमुद्धवम् । तननिवध्राति तत् 

रजः निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन, चृष्टादृष्टर्थेषु कर्मसु 

सजनं तत्परता कमैसङ्कः, तन निबध्राति रजः देहिनम् ॥ 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोदनं सबदेहिनाम्। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्राति भारत ॥ ८ ॥ 

तमः तृतीयः गुणः अज्ञानजम् अज्ञानात् जानम् अज्ञान- 

जं विद्धि मोहनं मोहकरम् अ्विवेककरं सर्वदेहिनां सर्वेषां 

देहवताम् । प्रमादारस्यनिद्राभिः प्रमादश्च आख्स्यं च निद्रा 

च प्रमादारस्यनिद्राः ताभिः प्रमादालस्यनिद्राभिः तत् तमः 

निवध्रावि भारत ॥ 

पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपतः उच्यते-- 

सत्त्वं सुखे सञ्रयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमाब्रेलय तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥ 

सत्वं सुखे सयति संश््ेषयति, रजः कर्मणि हे भारत 
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सयति इति अनुवर्तेते । ज्ञानं सन्तवकृतं विवेकम् आब्य 

आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे सयति उत 

प्रमादः नाम प्राप्रकतेव्याकरणम् ॥ 

उक्तं कार्य कदा कुवन्ति गुणा इति उच्यते-- 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ 

रजः तमश्च उभावपि अभिभूय सत्त्वं भवति उद्भवति 

वधेते यदा, तदा ब्धात्मकं सत्त्वं स्वकार्य॒ज्ञानसुखादि 
आरभते हे भारत । तथा रजोगुणः सत्त्वं तमश्च एव उ- 

भावपि अभिभूय वधते यदा, तदा कर्मं कृष्यादि खकायम् 
आरभते । तमआख्यो गुणः सत्त्वं रजश्च उभावपि अभिभूय 

तथैव वर्धते यदा, तदा ज्ञानावरणादि सखकायेम् आरभते ॥ 

यदा यो रुणः उद्धूतः भवति, तद्ा तस्य किं छिङ्गमिति 

उच्यते-- 

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्परकाशा उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विय्यादिवरद्धं सतत्वभित्युत ॥ 

सर्वद्वारेषु, आत्मनः उपरुच्धिद्धाराणि शोत्रादीनि सर्वा- 
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णि करणानि, तेषु सर्वद्वारेषु अन्तःकरणस्य बुद्धेः इृत्तिः 

म्रका्यः देहे अस्मिन् उपजायते । तदेव ज्ञानम । यदा एवं 

प्रकाश्यो ज्ञानाख्यः उपजायते, तदा ज्ञानप्रकाश्चेन लिङ्धेन 

विद्यात् विवृद्धम् उद्धूतं सत्त्वम् इति उत अपि ॥ 

रजस. उद्धतस्य इदं चिहम-- 

लोभः प्रवर्तिरारम्भः कमेणामद्ामः स्पृहा । 
रजखेतानि जायन्ते विबद्धे भरतषभ ॥ १२॥ 

ङोभः परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्तिः प्रवर्तनं सामान्यचेष्टा, 

आरम्भः ; कस्य १ कर्मणाम । अश्मः अनुपशमः, हरषरागा- 

दिप्रबृत्तिः, स्प्रहा सवसामान्यवस्तुविषया तृष्णा- रजसि 

गुणे विदधे एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतषभ ॥ 

अप्रकारोऽपन्र्तिश्च प्रमादो मोद एव च । 

तमस्येतानि जायन्ते विच्द्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 

अप्रकाशः अविवेकः, अलयन्तम् अग्रवृत्तिश्च प्रवुत््यभावः 

तत्कार्य प्रमादो मोह एव च अविवेकः मूढता इत्यथैः | 

तमसि गुणे विबद्धे एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे कुरुनन्दन ॥ 
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मरणद्रारेणापि यन् फर प्राप्यते, तदपि सङ्गरागहेतुकं 

सर्व गौणमेव इति दशंयन् आह- 

यदा सत्व प्रवृद्धे तु प्रथं याति देहभृत् । 

लदोन्तमविदां लोकानमलान्परतिप्यते ॥ १४ ॥ 

यदा सस्ते प्रवद्ध उद्धूते तु प्रख्यं मरणे याति प्रति- 

पद्यते देहभरून् आत्मा, तदा उत्तमविदां महदादितच्वविदाम् 

इत्येतन्, छोकान् अमरान् मखरहितान् प्रतिपद्यते प्राप्नोति 

इयेतत् ॥ 
> + का „९ ३ 

रजसि प्रख्यं गत्वा कमेसङ्धिषु जायने । 

नथा प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायने ॥ १५॥ 

रजसि गुण विव्रद्धे प्रख्यं मरणं गत्वा प्राप्य क्मैसङ्गिषु 

क्मासक्तियुक्तेषु मलुष्येषु जायते । तथा तद्वदेव प्रीनः 

खतः तमसि विवृद्धे मूढयोनिषु पश्चादियोनिषु जायते ॥ 

अतीतग्छोकार्थस्यैव संक्षेपः उच्यते-- 

कर्मणः सुक्रूतस्याह्ः सात्विकं निमेटं फलम् । 
रजसस्तु फं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥१६॥ 
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कमण: सुकृतस्य सात्तिकस्य इयथः, आदुः रिषः 

सात्त्विकम् एव निमैरं फम् इति । रजसस्तु फलं दुःखं 

राजसस्य कमणः इयथः, क्मीधिकारात् फएख्म् अपि दुः- 

खम् एव, कारणानुरूप्यात् राजसमेव । तथा अज्ञानं तमसः 

तामसस्य कमेण: अधमस्य पूववत् ॥ 

किंच गुणेभ्यो भवति-- 

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो खोभ एव च। 

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 

सत्त्वात् रन्धात्मकात् संजायते समुत्पश्ते ज्ञानम् , र- 

जसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ च उभौ तमसो मवतः, 
अज्ञानमेव च भवति ॥ 

किंच- 
[७ 

ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था 

मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जचन्थगुणव्रत्तस्था 

अधो गच्छन्ति तामसाः ।॥ १८ ॥ 

उर्ध्वं गच्छन्ति देवोकादिषु उत्पद्यन्ते सत्त्वस्थाः सत्त्व- 
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गुणवृत्तस्थाः । मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः । 

जघन्यगुणवृत्तस्थाः जघन्यश्च असौ गुणश्च जघन्यगुणः तमः, 

तस्य वृत्तं निद्राङस्यादि, तस्मिन् खिताः जघन्यगुणव्रत्तस्थाः 

मूढाः अधः गच्छन्ति पश्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः ॥ 

पुरुषस्य प्रक्ृतिस्थत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भो- 

ग्येषु गुणेषु खुखदुःखमोहात्मकेषु ‹ सुखी दु.खी मूढः अहम् 

अस्मि" इटेवंरूपः यः सङ्गः तत्कारणं पुरुषस्य सद सथयोनि- 

जन्मपािठक्षणस्य संसारस्य इति समासेन पूर्वाध्याये यन् 

उक्तम् , तत् इह “ सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः 

इति आरभ्य गुणसरूपम् , गुणव्रत्तम् , स्ववृत्तेन च गुणानां 

बन्धकत्वम् , गुणव्त्तनिबद्धस्य च पुरुषस्य या गतिः, इये- 

तत् सर्वं मिथ्याज्ञानमूखं बन्धकारणं विस्तरेण उक्त्वा, 
अधुना सम्यग्द्रोनान्मोक्षो वक्तव्यः इयत आह भगवान्-- 

1 © 9 १, 

नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपदयति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाव सोऽधिगच्छति ॥ 

न अन्यं कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यः गुणेभ्यः कतौ- 

रम् अन्यं यदा द्रष्टा विद्धान् सन् न अनुपदयति, गुणा 

एब सवौवस्थाः सवैक्मेणां कतरः इयेवं परयति, गुणे- 
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भ्यश्च परं गुणव्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति, मद्भावं मम भावं 

सः द्रष्टा अधिगच्छति ॥ 

कथम् अधिगच्छति इति, उच्यते-- 

गुणानेतानतीत्य चीन्देदी देहसथुद्ध वान् । 

जन्मश्त्युजरादुःचेर्विख॒क्तोऽतमदनुते ॥ २०॥ 

गुणान् एतान् यथोक्तान् अतीलय जीवन्नेव अतिक्रम्य 

मायोपाधिभूतान् ज्रीन् देही देहसमुद्भवान् देदोत्पत्तिबीजभू- 

तान्. जन्ममृव्युजरादुःखैः जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखा- 

नि च जन्ममृल्युजरादटुःखानि तैः जीवन्नेव विसुक्तः सन् 

विद्वान् अमृतम् अरतुते, एवं मद्भावम् अधिगच्छति , 

इत्यथैः ॥ 

जीवन्नेव गुणान् अतीद अमृतम् अश्नुते इति प्र्नवीजं 

म्रतिरभ्य, अजयैन उवाच-- 

अञज्ञैन उवाच- 

केिङकखीन्यणानेतानतीतो भवति प्रभो । 

किमाचारः क्थ चैतांखीन्यणानतिवतेते ॥ 
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कैः शिद्गेः चिहैः त्रीन् एतान् व्याख्यातान् गुणान् 
अतीतः अतिक्रान्तः भवति प्रभो, किमाचारः कः अस्य 
आचारः इति किमाचारः कथं केन च प्रकारेण एतान् 
त्रीन् गुणान् अतिवतेते अतीलय वतैते ॥ 

गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्वोपायं च अञ्जनेन प्रषः 
अस्मिन् ऋछोके प्रञचदवयार्थं प्रतिवचनं भगवान् उवाच । यत् 
तावत् ‹कैः शिष्कैः युक्तो गुणातीतो भवति, इति, तत् 
श्णु-- 

श्रीभगवाञुवाच-- 

प्रकादां च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

न देष्टि संप्रवृत्तानि न निव्रत्तानि काति ॥ 

.प्रकाशं च सत्त्वकार्य प्रवृत्ति च रजःकार्यं मोहमेव च 
तमःकायम् इ्येतानि न दवे संप्रवृत्तानि सम्यग्विषयभावेन 
उद्धूतानि-- मम तामसः प्रययो लतः, तेन अहं मूढः; 
तथा राजसी प्रवृत्तिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका, तेन अहं 

रजसा प्रवर्तितः प्रचकितः स्वरूपात्; कष्टं मम वतते यः 
अयं मत्स्वरूपावस्थानात् भ्रंशः ; तथा सात्त्विको गुणः प्र- 

काङ्ात्मा मां विवेकरित्वम् आपादयन् सुखे च सखयन् 
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बध्नाति ` इति तानि द्वेष्टि असम्यग्दरदित्वेन । तन् एवं गुणा- 

तीतो न दष्ट संप्रवृत्तानि । यथा च सात्त्िकादिपुरुषः स- 

स्वादिकायाणि आस्मानं प्रति प्रकाइय निवृत्तानि का्कति, न 

तथा गुणातीतो निवृत्तानि काद्रूति इयथः । एतत् न परप्र- 

लक्षं लिङ्गम् । कि तर्हि £ स्वात्मप्रयक्षव्वात् आत्माथमेव ए- 

तत् क्षणम् । न हि स्वात्मविषयं द्वेषमाकाह्ां वा परः 

परयति ॥ 

अथ इदानीम् ° गुणातीतः किमाचारः १ इति प्रस्य 

प्रतिवचनम् आह-- 

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते । 
४ + द् ~ भ ति 

गुणा वतेन्त इत्येव योऽवतिष्ठाति नेङ्गते ॥ २३॥ 

उदासीनवत् यथा उदासीनः न कस्यचित् पक्षं भजते, 

तथा अयं गुणातीतत्वोपायमार्गेऽवस्थितः आसीनः आत्म- 

वित् गुणैः यः संन्यासी न विचाल्यते बिवेकद्दौनावस्थातः। 
तदेतत् स्फुटीकरोति--गुणाः कार्यैकरणविषयाकारपरिणताः 

अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते इति य: अवतिष्ठति । छन्दोभङ्गभया- 

त् परस्मैपदप्रयोगः । योऽवुतिष्ठतीति वा पाठान्तरम् । न 

इङ्गते न चरति, स्वरूपावस्थ एव भवति इयर्थः ॥ 
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किच- 

समडुःखसुखः खस्थः समटोष्टादमकाश्चनः । 
तुल्यमियापियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति क + 
यं ल्यनिन्दात्मसस्तुतिः ॥ 

समदुःखसुखः समे दुःखसुखे यस्य सः समदुःखदुखः; 

स्वस्थः स्वे आत्मनि स्थितः प्रसन्नः, समलोष्टारमकाज्चनः 

खोष्टं च अद्रमा च काञ्चनं च रोष्टादमकाच्चनानि समानि 

यस्य सः समटोष्टारमकाच्चनः, तुल्यप्रियाप्रियः प्रियं च 

अप्रियं च प्रियाप्रिये तुस्ये समे यस्य सोऽयं तुल्यप्रियाप्रि- 

यः, धीरः धीमान् , तुल्यनिन्दार्मसंस्तुतिः निन्दा च आस- 

संस्तुतिश्च निन्दात्मसंस्तुती, तुस्ये निन्दात्मसंस्तुती यस्य 

यतेः सः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 

किच-- 

(= न १.९ ४०९ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिचारिपक्षयोः । 

स वारम्भपरिल्यागी गुणतीतः स उच्यते ॥२५॥ 
मानापमानयोः बस्य समः निर्विकारः ; तुल्यः भिच्रा- 

रिपक्षयोः, यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित् स्वाभिप्रा- 

येण, तथापि परासिप्रायेण भित्रारिपश्योरिव भवन्ति इति 
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तुल्यो मित्रारिपक्षयोः इयाह् । सवारम्भपरियागी, दृष्टाद् - 

छाथौनि कर्माणि आरभ्यन्ते इति आरम्भाः, सर्वान् आर- 
म्भान् परियक्तुं शीलम् अस्य इति सवौरम्भपरिलयागी, 

देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्मपरिलयागी इयर्थः । 

गुणातीतः सः उच्यते ॥ 

‹ उदासीनवत्" इलयादि ‹ गुणातीतः स उच्यते ' इयेत- 

दन्तम् उक्तं यावत् यल्नसाध्यं तावत् संन्यासिनः अनुष्ठेयं 

गुणातीतत्वसाधनं समुक्षोः ; स्थिरीभूतं तु स्वसंवेद्यं सत् 

गुणातीतस्य यतेः लक्षणं भवति इति । अधुना (कथं च 

त्ीन्गुणानतिवतेते ` इयस्य प्रभस्य प्रतिवचनम् आद-- 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

सख गुणान्समतीदयैतान््रह्यभूयाथ कल्पते ॥ 

मां च इश्वरं नारायणं सर्वभूतहृदयाभ्रितं यो यतिः 
कर्मी वा अव्यभिचारेण न कदाचित् यो व्यभिचरति 

भक्तियोगेन मजनं भक्तिः सैव योगाः तेन भक्तियोगेन 

सेवते, सः गुणान् समतीलय एतान् यथोक्तान् ब्रह्मभूयाय, 

भवनं भूयः, ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कस्पते समर्थो 
भवतति इयथः ॥ 



चतुदंशोऽध्याय. । ४२७ 

कुत एतदिति उच्यते- 

ज्रह्मणो हि प्रतिषठाहमखतस्याव्ययस्य च । 

छाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्यैकान्तिकस्थ च ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वैयासिक्यां 

भीप्मपवेणि श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्यु 

ब्रह्मविचायां योगशाख श्रीकृष्णाजुन- 

संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाभ 

चतुदेशोऽध्यायः ॥ 

ब्रह्मणः परमात्मनः हि यस्मात् प्रतिष्ठा अहं प्रतितिष्ठति 

अस्मिन् इति प्रतिष्ठा अहं प्रयगात्मा । कीटस्य ब्रह्मणः? 

अमृतस्य अविनाशिनः अव्ययस्य अविकारिणः शाश्वतस्य 

च निलयस्य धर्मस्य धर्मज्ञानस्य ज्ञानयोगधरमप्राप्यस्य सुखस्य 

आनन्दरूपस्य एेकान्तिकस्य अव्यभिचारिणः अगरतादिस्व- 

भावस्य परमानन्दरूपस्य परमात्मनः प्रयगात्मा प्रतिष्ठा; 

सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया निञ्ीयते । तदेतत् ° ब्रह्मभूयाय 
कल्पते ' इति उक्तम् । यया च ई्रशक्या भक्ताुग्रहादि- 

प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवसते, सा शक्तिः ब्रह्मेव अहम् , 
शक्तिराक्तिमतोः अनन्यत्वात् इयभिप्रायः । अथवा, ब्रह्यश्च- 

७ 



४२८ श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 

ब्द्वाच्यत्वात् सविकल्पकं ब्रह्य । तस्य ब्रह्मणो निर्बिक- 

स्पकः अहमेव नान्यः प्रतिष्ठा आश्रय; । किंविशिष्टस्य ? 
अस्तस्य अमरणधमेकस्य अव्ययस्य व्ययरहितस्य । किंच, 

साश्चतस्य च निलयस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठाछक्षणस्य सुखस्य 

तञ्ञनितस्य एेकान्तिकस्य एकान्तनियतस्य च, ` प्रतिष्ठा 

अहम् ` इति वतैते ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद- 

जिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतो श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 

चतुदैशोऽध्यायः ॥ 
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पञ्चदरोऽध्यायः ॥ 

स्मात् मदधीनं कर्मिणां कमेफटं ज्ञानिनां 

च ज्ञानफलम् , अतः भक्तियोगेन मां ये 

सेवन्ते ते मम प्रसादात् ज्ञानप्रासिक्रमेण 

गुणातीताः मोक्षं गच्छन्ति । किमु 

॥\ वक्तव्यम् आत्मनः तत्त्वमेव सम्यक् वि- 
जानन्तः इति अतः भगवान् अजुनेन अपृष्टोऽपि आत्मनः 

तत्वं विवक्षुः उवाच ' उध्वमूखम् ' इत्यादिना । तत्र तावत् 

बृक्षरूपककर्पनया वैराग्यहेतोः संसारस्वरूपं वर्णयति--विर- 

क्तस्य हि संसारात् भगवत्तत्त्वज्ञाने अधिकारः, न अन्यस्येति ॥ 

श्रीभगवायचुवाच- 

ऊध्वैस्रूलमधःशाखमन्वत्थं प्राहुरव्ययम् । 
छन्दांसि यख पणौनि यस्तं वेद स वेद वित् ॥ 

उ्वैमूकं कारतः सुष्ष्मत्वात् कारणत्वात् निलयत्वात् 

महस्वाच्च ऊध्वंम् ; उच्यते ब्रह्म अव्यक्तं मायारक्तिमत् , 
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तत् मूरं अस्येति सोऽयं संसारवृक्षः उध्वेमूलः । श्ुते्च- 
° उध्वेमूरोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ` इति । पुराणे 

च-- ° अव्यक्तमूखग्रभवस्तस्येवानुप्रहोच्छितिः । बुद्धिस्कन्ध- 

मयश्नैव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ महाभूतवि्ाखश्च विषयैः 

पत्रवांस्तथा । धमौधर्मेसुपुष्पश्च सुखदुःखफरोदयः ॥ आ- 

जीच्यः स्वैभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । एतद्रद्यवने चैव 

जरह्माचरति नियशः ॥ एतच्छित्वा च भित्वा च ज्ञानेन 

परमासिना । ततदचात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावतेते पुनः ॥ ' 

इवयादि । तम उध्वैमूलं संसारं मायामयं ब्ृक्षम् अधःशाखं 

महद्हकारतन्मात्रादयः शाखा इव अस्य अधः भवन्तीति 

सोऽयं अधःशाखः, तम् अधःशाखम् । न श्रोऽपि स्थाता 

इति अश्वत्थः तं क्षणप्रध्वंसिनम् अश्वत्थं प्राहुः कथयन्ति 

अव्ययं संसारमायायाः अनादिकालग्रवृत्तत्वात् सोऽयं सं- 

सारवरक्षः अव्ययः, अनाद्यन्तदेहादिसंतानाश्रयः हि सुप्र 

सिद्धः, तम् अन्ययम् । तस्यैव संसारवृक्षस्य इदम् अन्यत् 

विश्चेषणम्-- छन्दांसि यस्य पर्णानि, छन्दांसि च्छादनात् 

ऋग्यजुःसामलक्षणानि यस्य संसारवृक्षस्य पणानीव पणीनि । 
यथा ब्क्षस्य परिरक्षणाथनि पणानि, तथा वेदाः संसारवृ्षप- 

रिरक्षणाथीः, घधमौधर्भतद्धेतुफटप्रदर्नार्थत्वात् । यथाव्या- 
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ख्यातं संसारवृक्षं समूढं यः तं वेद सः वेदवित्, वेदाथे- 
वित् इत्यथैः 1 न हि समूखात् संसारणवरक्षात् अस्मात् ज्ञेयः 
अन्यः अणुमात्रोऽपि अवशिष्टः अस्ति इत्यतः सवज्ञः सर्व॑- 

९.८ (~ ५ वेदाथैविदिति समूरसंसारब्क्षज्ञानं स्तौति ॥ 

तस्य एतस्य संसारवृक्षस्य अपरा अवयवकल्पना 

उच्यते-- 

अधश्चोर्ध्वं प्रखतास्तस्य राखा 
गुणप्रब्द्धा विषयप्रवालाः । 

अध मूलान्यनुसंततानि 

कमौनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 

अधः मनुष्यादिभ्यो यावत् स्थावरम् उर्व च यावत् 
ब्रह्मणः विश्वसृजो धाम इत्येतदन्तं यथाकमं यथाश्रुतं 

ज्ञानकर्मफङानि, तस्य वृक्षस्य साखा इव शाखाः प्रसृताः 

प्रगताः, गुणप्रवृद्धाः गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिः प्रवृद्धाः स्थूखी- 

कृताः उपादानमूतेः, विषयभ्रवाखाः विषयाः शब्दादयः 
प्रवाङाः इव देहादिकर्मफङेभ्यः शाखाभ्यः अङ्कुरीभवन्तीव, 

तेन निषयप्रवाछाः शाखाः । संसारवृक्षस्य परममूं उपा- 

दानकारणं पूर्वम् उक्तम् । अथ इदानी कमैफङ्जनितरागदधे- 
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- षादिवासनाः मृरानीव धमोधरंप्रवृत्तिकारणानि अवान्तर- 

भा्रीनि तानि अधश्च देबादयपेक्षया मूटानि अनुसततानि 
अनुभरविष्टठानि कर्मानुबन्धीनि कम धमाधमंरक्षणम् अनु- 

वन्यः पश्चाद्धावि, येषाम् उद्धूतम् अनु उद्भवति, तानि 

कमाँनुबन्धीनि मलुष्यलोके विशेषतः । अत्र हि मनुष्याणां 

कर्माधिकारः प्रसिद्धः ॥ 

यस्तु अयं वर्णितः संसारब्क्षः- 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 

नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अग्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 

मसङ्कदाख्रेण ददन छित्वा ॥ ३ ॥ 

न रूपम् अस्य इह यथा उपवर्णितं तथा नेव उपरभ्यते, 

स्वप्रमरीच्युदकमायागन्धवैनगरसमत्वात् ; दृष्टनष्टस्वरूपो हि 

स इति अत एव न अन्तः न परयैन्तः निष्ठा परिसमा- 

मिवा विद्यते । तथा न च आदिः, (इतः आरभ्य अयं 

प्रवृत्तः इति न केनचित् गम्यते । न च संप्रतिष्ठा 

स्थितिः मध्यम् अस्य न केनचित् उपरभ्यते । अश्वत्थम् 

एनं यथोक्तं सुविरूढमूरं सुष्टु विरूढानि विरोह गतानि 
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खदृढानि मूलानि यस्व तम् एनं सुविरूढमूलम् , असङ्गक- 
खेण असङ्गः पुत्रवित्तरोकैषणाभ्यः व्युत्थानं तेन असङ्ग. 

खरेण दृढेन परमात्माभिमुख्यनिश्चयदृदीकरृतेन पुनः पुनः वि- 

वेकाभ्यासादमनिश्चितेन च्छित्वा ससारवृक्षं सवीजम् इद्धुल ॥ 

ततः पदं तत्परिमार्भितव्यं 

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्ये 

यतः प्रचत्तिः प्रखता पुराणी ॥ ४॥ 

ततः पश्चात् यत् पदं वैष्णवं तत् परिमागितव्यम् , परि- 

मार्गणम् अन्वेषणं ज्ञातव्यमिय्थः । यस्मिन् पदे गताः 

प्रविष्टाः न निवतेन्ति न आवतेन्ते भूयः पुनः संसाराय । 

कथं परिमारितव्यमिति आह-- तमेव च यः पदराब्देन 

उक्तः आद्यम् आदौ भवम् आद्यं पुरुषं प्रपद्ये इयेवं परिमा- 

गितव्यं॑तच्छरणतया इव्यथः । कः असौ पुरुषः इति, 

उच्यते-- यतः यस्मात् पुरुषात् संसारमायावृक्षप्रवत्तिः 

प्रस्ता निःसृता, रन्द्रजाछिकादिव माया, पुराणी चिरतनी ॥ 

कथंभूताः तत् पदं गच्छन्तीति, उच्यते-- 
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निमानमोदा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनिलया विनिन्त्तकामाः। 

उन्द्रैर्विसुक्ताः सुखदुःखसंज्ञ- + 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५॥ 

[^ जाक भ निमानमोहाः मानश्च मोहश्च मानमोहौ, तौ निगैतौ 

येभ्यः ते निमीनमोहदाः मानमोहवर्जिताः । जितसङ्गदोषाः 

सङ्ग एव दोषः सङ्गदोषः, जितः सङ्गदोषः यैः ते जितसङ्ग- 

दोषा; । अध्यास्मनियाः परमात्मस्वरूपारोचननिया; तस्प- 

राः । विनिवृत्तकामाः विषशेषतो निर्खेपेन निवृत्ताः कामाः 

येषां ते विनिवृत्तकामा. यतयः सन्यासिनः द्वन्द: प्रियाभि 

यादिभिः विभक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः परिलक्ता. गच्छन्ति 
अमूढाः मोहवजिताः पदम् अन्यय तत् यथोक्तम् ॥ 

तदेव पदं पुनः विरेष्यते-- 

न तद्धासयते सुर्यो न रादाङ्ो न पावकः। 

यद्धत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 

तत् धाम इति उ्यवदितेन धाञ्ना संवध्यते तत् धाम 
तेजोरूपं पदं न भासयते सूयैः आदियः सर्वावभासनराक्ति- 
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मत्वेऽपि सत्ति । तथा न रशाश्ञाद्कुः चन्द्रः; न पावकः न 

अभ्रिरपि । यत् धाम वरैष्णवं पदं गत्वा प्राप्य न निवतेन्ते, 

यञ्च सूयोदिः न भासयते, तत् धाम पदं परमं विष्णोः मम 

पदम् , यत् गत्वा न निवतेन्ते इत्युक्तम् ॥ 

ननु सवौ हि गतिः आगन्ता, ‹ संयोगाः विप्रयोगान्ताः" 

इति प्रसिद्धम् । कथम् उच्यते ८ तत् धाम गतानां नासि 

निव्त्तिः' इति ? श्णु तच कारणम्- 

मसमैवांदो जीवलोके जीवभूतः सनाननः। 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि परकरूतिस्थानि कषति ॥७५॥ 

मैव परमात्मनः नारायणस्य, अंशः भागः अवयवः 

एकदेराः इति अन्थाँन्तरं जीवलोके जीवानां रोके संस 

जीवभूतः कतां भोक्ता इति प्रसिद्धः सनातनः चिरंतनः ; 

यथा जठसूयेकः सूश्च जलनिभित्तापाये सू्ैमेव गत्वा न 

निवतैते च तेनैव आत्मना गच्छति, एवमेव ; यथा घटा- 

दयुपाधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाक्चः आकाशांशः सन् घटादिनि- 

मित्तापाये आकार्चं प्राप्य न निवतैते । अतः उपप- 

न्नम् उक्तम् ‹ यद्रत्वा न निवतेन्ते ' इति । नलु निरबयवख 

परमात्मनः कुतः अवयवः एकदेशः अंशः इति ? सावयवत्वे 
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च विनाशप्रसङ्ग: अवयवविभागात् । नैष दोषः, अविद्याकृ- 

तोपाधिपरिच्छिन्नः एकदेशः अंशा इव कस्पितो यतः । दशि- 

तश्च अयमर्थ; क्षेत्राध्याये विस्तरशः । स च जीवो मदंश- 

त्वेन कल्पितः कथं संसरति उत्कतरामति च इति, उच्यते- 

मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि स्वस्थाने 

कणेराष्कुस्यादौ प्रकृतौ स्थितानि कषति आक्षेति ॥ 

कस्मिन् काठे -- 

चारीरं यद्वाभोति यचाप्युत्कामतीश्वरः । 

ग्रहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवारायात् ॥ 

यज्चापि यदा चापि उक्रामति इश्वरः देहादिसंघातस्ामी 

जीवः, तदा : कषति ` इति शोकस्य द्वितीयपादः अ्थ॑वश्चात् 

प्राथम्येन संबध्यते । यदा च पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरान्त- 
रम् अवाप्नोति तदा गृहीत्वा एतानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि 

संयाति सम्यक् याति गच्छति । किमिव इति, आह-- 
वायुः पवनः गन्धानिव आङ्खायात् पुष्पादेः | 

कानि पुनः तानि-- 

ओरं चक्षुः स्परौनं च रसनं घाणमेव च । 
अधिष्टाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
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श्रोत्रे चक्षुः स्पशैनं च त्वगिन्द्रियं रसनं घ्राणमेव च 
मनश्च षष्ठं प्रयेकम् इन्द्रियेण सह, अधिष्ठाय देहस्थः वि- 

षान् राब्दादीन् उपसेवते ॥ 

एवं देहगतं देदात्-- 

उत्कामन्त स्थितं वापि सुज्ञानं वा गुणान्वितम्। 

विमूढा नानुपदयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 

उत्क्रामन्तं देहं पूर्वोपात्तं परिलयजन्तं स्थितं वापि देहे 

तिष्ठन्तं भुखानं वा शब्दादीश्च उपरुभमानं गुणान्वितं सुख- 

दु-खमोहाचैः गुणैः अन्वितम् अनुगतं संयुक्तमिलयथेः । 
एवंभूतमपि एनम् अलयन्तदङ्नगोचरप्राप्रं विमूढाः दष्टादृष्ट- 
विषयभोगवरङ्ृष्टचेतस्तया अनेकधा मूढाः न अवुपदय- 
न्ति-- अहो कष्टं वतेते इति अयुक्ोकति च भगवान्-- 

ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्षुषः ते एनं पश्यन्ति ज्ञान- 

चक्षुषः विविक्तदृष्टयः इत्यथः ॥ 

यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितम् । 

यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नैनं पद्यन्तयचेतसः ॥ 

यतन्तः प्रयल्नं कुव॑न्तः योगिनश्च समादहितचित्ताः एनं 
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प्रकृतम् आत्मानं पदयन्ति ‹ अयम् अहम् अस्मि इति 
उपलभन्ते आत्मनि स्वस्यां बुद्धौ अवस्थितम् । यतन्तोऽपि 
शाखादिप्रमाणैः, अचरतात्मानः असंस्कृतात्मानः तपसा इन्द्रि 
यजयेन च, दुश्चरितात् अनुपरताः, अज्ञान्तद्पौः, प्रयतं 

कुवैन्तोऽपि न एने परयन्ति अचेतसः अविवेकिनः ॥ 

यत् पदं सर्वस्य अवभासकमपि अग्न्यादियादिकं 
उयोतिः न अवभासयते, यत् प्राप्राञ्च मुमुक्षवः पुनः संसा- 

राभिमुखाः न निवतैन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदम् अनु 

विधीयमानाः जीवाः-- घटाकाशादयः इव आकाशस्य-- 

असाः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सवैव्यवहारास्पदत्वं च 

विवश्चुः चतुभिः श्टोकैः विभूतिसंक्षेपमाह भगवान्-- 

यदादिदयगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । 

यचन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो बिद्धि मामकम् ॥ 

यत् आदित्यगतम् आदित्याश्रयम् । किं तत्१ तेजः 

. दीपिः प्रकाशः जगत् भास्यते प्रकाद्ायति अखिरं सम- 

स्तम्; यत् चन्द्रमसि शाशशरुति तेजः अवभासक वतेते, यच्च 

अभ्रो हुतवहे, तत् तेजः विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं 

मम॒ विष्णोः तत् ज्योतिः । अथवा, आदिलगतं तेजः 
न 
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चैतन्यात्मकं उयोतिः, यज्न्द्रमसि, यच्च अघ्नौ वतेते तत् 
तेजः विद्धि मामकं मदीयं मम विष्णोः तत् ज्योतिः ॥ 

ननु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत् समानं चैतन्यात्मकं 

ज्योतिः । तत्र कथम् इदं विशेषणम्-- ° यदादिलयगतम् ! 

इद्यादि । नेष दोष, सत््वाधिक्यात् आविस्तरत्वोपपत्तेः । 
आदिल्यादिषु हि सत्त्वं अलयन्तप्रकाश्चम् अत्यन्तमास्वरम् ; 

अतः तत्रैव आविस्तरं ज्योतिः इति तत् विशिष्यते, न वु 

तत्रैव तत् अधिकमिति । यथा हि शोके तुल्येऽपि ुख- 
संस्थाने न काघ्ठज्कुख्यादौ मुखम् आविर्भवति, आदश्शौदौ 
तु स्वच्छे स्वच्छतरे च तारतम्येन आविभेवति ; तद्रत् ॥ 

किच-- 

गामाविर्य च भूतानि 

धारयाम्यहमोजसा । 

पुष्णामि चौषधीः सर्वौः 
सोमो श्रूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 

गां प्रथिवीम् आविह्य प्रविश्य धारयामि भूतानि जगत् 

अहम् ओजसा बलेन ; यत् बलं कामरागविवजितम् एे्रं 

रूपं जगद्विधारणाय प्रथिव्याम् आविष्टं येन प्रथिवी गुर्वी न 



४४२ श्रीमद्भगवद्रीताभाप्ये 

अधः पतति न विदीर्यते च । तथा च मन्त्रवणः-- धयेन 

दयौरुग्रा प्रथिवी च दृढाः इति, (स दाधार प्रथिवीम् ' 

इत्यादिश्च । अतः गामाविश्य च भूतानि चराचराणि धार 

यामि इति युक्तमुक्तम् । किंच, प्रिथिव्यां जाताः ओषधीः 

सवः ब्रीहियवाद्याः पुष्णामि पृष्िमतीः रसस्वादुमतीश्च 

करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमः सन् रसात्मकः रस- 

खभावः । सवैरसानाम् अकरः सोमः । स हि सवैरसा- 

सकः सवौः ओषधीः स्वात्मरसान् अनुप्रवेङयन् पुष्णाति ॥ 

किच-- 

अहं वैश्वानरो श्रूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ 

अहमेव वैश्वानरः उद्रस्थः अभ्रिः भूत्वा-- अयमभि- 

वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते इत्यादिश्रुतेः ; 

वैश्वानरः सन् प्राणिनां प्राणवतां देहम् आश्रितः प्रविष्टः 

प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः पचा- 

मि पक्तिं करोमि अन्नम् अदानं चतुर्विधं चतुष्प्रकारं भोज्यं 

भक्त्य चोष्यं क्यं चै। "भोक्ता वै्चानरः अभ्रिः, अभेः 
) 
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भोज्यम् अन्नं सोमः, तदेतत् उभयम् अग्नीषोमौ सर्वम् ' इति 

पश्यतः अन्नदोषलेपः न भवति ॥ 

किच~ 

सर्वख चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्यृतिन्ञीनमपोहनं च । 

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदयो 
वेद्ान्तक्रुदे दबिदेव चाहम् ॥ १५ ॥ 

सर्वस्य च प्राणिजातस्य अहम् आत्मा सन् हृदि बुद्धौ 

संनिविष्टः । अतः मत्तः आत्मनः सवैप्राणिनां स्मृतिः ज्ञानं 

तद्पोहनं च अपगमनं च ; येषां यथा पुण्यकर्मणां पुण्य- 

कर्मानुरोधेन ज्ञानस्खृती भवतः, तथा पापकर्मणां पापकमो- 

नुरूपेण स्यतिज्ञानयो. अपोहनं च अपायनम् अपगमनं 

च । वेदश्च सर्वै; अहमेव परमात्मा वेयः वेदितव्यः । वेदा- 
न्तछत् वेदान्ताथेसंप्रदायकृत् इयथः, वेदवित् वेदाथेवित् 

एव च अहम् ॥ 

भगवतः इश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूतिसंक्षेपः उक्तः 

विशिष्टोपाधिकरृतः ‹ यदादिलयगतं तेजः * इत्यादिना । अथ 

अधुना तस्यैव क्षराक्षरोपाधिप्रविभक्ततया निरुपाधिकस्य 
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केवलस्य खरूपनिर्दिधारयिषया उत्तरे शोकाः आरभ्यन्ते । 

तत्न सर्वमेव अतीतानागताध्यायाथजातं चिधा रारीकृय 

आह- 

द्वाविमौ पुरुषौ रोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
सर्वाणि [न 

क्षरः सवाणि श्रूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

द्रौ इमो प्रथग्राशञीकरतौ पुरुषौ इति उच्येते लोके 

संसारे-- क्षरश्च क्षरतीति क्षरः विनाञ्ञी इति एको राशिः ; 

अपरः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतः, भगवतः मायाशक्तिः, 

क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्तिबीजम् अनेकसंसारिजन्तुकाम- 

कमादिसंस्काराश्रयः, अक्षरः पुरुषः उच्यते । कौ तौ पुरुषौ 

इति आह स्वयमेव भगवान्-- क्षरः सर्वाणि भूतानि, 

समस्तं विकारजातम् इत्यथैः । कूटस्थः कूटः राद्यी राश्ि- 

रिव स्थितः । अथवा, कूटः माया वच्वना जिद्यता 

कुटिरता इति पर्यायाः, अनेकमायावच्वनादिग्रकारेण स्थितः 

कूटस्थः, संसारबीजानन्दयात् न क्षरति इति अश्चरः उच्यते ॥ 

आभ्यां क्षराक्षराभ्यां अन्यः विलक्षणः क्षराक्षरोपाधिद्र- 

यदोषेण अस्पष्टः नित्यञुद्धवुद्धुक्तस्वभावः-- 



पञ्चदशाऽध्यायः । ८५ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। 

यो लोकच्रयमाविदय विभरत्यैव्यय ईश्वरः ॥ 

उत्तमः उत्कृष्टतमः पुरुषस्तु अन्यः अलयन्तविलक्षणः 

आभ्यां परमात्मा इति परमश्च असौ देहायवि्याकृतात्मभ्यः; 

आत्मा च सवभूतानां प्रयक्तेतनः, इत्यतः परमात्मा इति 

उदाहृतः उक्तः वेदान्तेषु । स एव विदिष्यते यः लोकत्रयं 

भूभुवःस्वराख्यं स्वकीयया चैतन्यवरशक्टया आविश्य प्र- 
विशय बिभर्ति स्वरूपसद्धावमात्रेण बिभति धारयति ; अव्ययः 

न अस्य व्ययः विद्यते इति अव्ययः । कः १ इश्वरः सर्वज्ञः 

नारायणाख्यः ईदानशीरः ॥ 

यथाव्याख्यातस्य इश्वरस्य ' पुरुषोत्तमः” इत्येतत् नाम 
प्रसिद्धम् । तस्य नामनिक्चनप्रसिद्धया अथैवच््वं नाश्नो दज्ञ- 

[ 9 यन् ‹ निरतिश्चयः अहम् ईश्वरः ' इति आत्मानं दशैयति 
भगवान्-- 

यस्मात्क्षरमतीतोऽद- 

मक्षरादपि चोत्तमः 

अतोऽस्मि रोके वेदे च 

प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
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यस्मात् क्षरम् अतीतः अहं संसारमायाब्रक्षम् अश्वत्था- 

ख्यम् अतिक्रान्तः अहम् अक्षरादपि संसारमायारूपवरक्ष- 

बीजभूतादपि च उत्तमः उत्छृष्टतमः उध्वैतमो वा, अतः 

ताभ्यां क्षराक्षराभ्याम् उन्तमत्वात् अस्मि लोके वेदे च प्रथि- 

तः प्रख्यातः । पुरुषोत्तमः इत्येवं मां भक्तजनाः विदुः ¦ 

कवयः काव्यादिषु च इदं नाम निबध्नन्ति । पुरुषोत्तम 

इत्यनेनाभिधानेनाभिगरणन्ति ॥ 

अथ इदानी यथानिरुक्तम् आत्मानं यो वेद्, तस्य इदं 

फलम् उच्यते-- 

यो मामेवमसंमूटो जानाति पुरुषोत्तमम् । 
सर्मविद्ध (न + © ०३ 

स जति मां सवेभावेन भारत ।॥ १९॥ 

यः माम् इ्रं यथोक्तविरोषणम् एवं यथोक्तेन प्रकारेण 

असंमूढः संमोहवर्जितः सन् जानाति ‹ अयम् अहम् अस्मि 

इति पुरुषोत्तमं सः सवेवित् सबवीत्मना सर्य वेत्तीति सर्वज्ञः 

सवेभूतस्थं भजति मां सर्वभावेन सवौत्मतया हे भारत ॥ 

अस्मिन् अभ्याये भगवत्तक्तवज्ञानं मोक्षफलम् उक्त्वा, 
अथ इदानी तत् स्तौति-- 



पञ्चदशोऽध्याय । ४७ 

इति गुद्यतमं रास्र- 

मिदसुक्त मयानघ । 

एतहुङ्ा बुद्धिमान्स्या- 

त्क्रतक्रूलयञ मारत ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
^, 

भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रहम 
[प (र र ४ ५ 

विद्यायां योगराक्ञे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
येप क. च 

पुरुषोत्तमयोगो नाम 

पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 

इति एतत् गुह्यतमं गोप्यतमम् , अलयन्तरहस्यं इत्येतत् । 

किं तत्? शाखम् । यद्यपि गीताख्यं समस्तम् ‹ शाखम् ' 

उच्यते, तथापि अयमेव अध्यायः इह ‹ शाखम् ` इति 

उच्यते स्तुयर्थ प्रकरणात् । सर्वो हि गीताश्चाख्चाथैः अस्मिन् 

अध्याये समासेन उक्तः । न केवरं गीताश्चाखा्थं एवः किंतु 

सर्वश्च वेदाः इह परिसमाप्तः । ‹ यस्तं वेद स वेदवित् 

` °वेदैःच सर्वैरहमेव वेद्यः ' इति च उक्तम् । इदम् उक्तं कथि- 

तं मया हे अनथ अपाप । एतत् शाखं यथादशचितार्थं बुद्धा 



४४८ श्रीमद्धगवद्रीताभाप्ये 

बुद्धिमान् स्यात् भवेत् न अन्यथा कृतकृलश्च भारत छृतं 

कयं कतव्यं येन सः कृतकृयः ; विरिष्टजन्मप्रसूतेन ब्राह्य- 

णेन यत् कवैव्यं तत् सर्वै भगवत्त्वे विदिते कृतं भवेत् 

इत्यथैः; न च अन्यथा कतैव्यं परिसमाप्यते कस्यचित् 

इत्यभिप्रायः । सर्वं कमीखिङं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते" 

इति च उक्तम् । ‹ एतद्धि जन्मसामग्रयं ब्राह्मणस्य विशे- 
षतः । प्राप्यतत्करृतकरृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ` इति 

च मानवं वचनम् । यतः एतत् परमा्थतच्वं मत्तः श्रुत- 
चान् असि, अतः कृतार्थः त्वं भारत इति ॥ 

दति श्रीमत्परमहंसपरिवराजका चार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपाद- . 

शिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्वीताभष्ये 

पञ्चदरो ऽध्यायः ॥ 

(द 
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पोडरोऽध्यायः ॥ 
--- 

3 (94 3 4 [ब् [1 

दै वो आसुरी राक्षसी इति प्राणिणां प्रकृ | 
| तयः नवमे अध्याये सूचिताः । तासां विस्त- 

रेण प्रदद्छेनाय ‹अभयं सत््वसंड्ुद्धिः 

५९ ¡ इत्यादिः अध्यायः आरभ्यते । तत्र संसार- 

[ति मोक्षाय दैवी प्रकृतिः, निबन्धाय आसुरी 
राक्षसी च इति दैव्याः आदानाय प्रदरछीनं 

क्रियते, इतरयोः परिबजनाय च ॥ 

श्रीभगवानुवाच-- | 

५ सत्वसं्युद्धिज्ञोनयं © 
अभ सतत्वसंशुद्िज्ञोनयोगव्यवस्थितिः। 

4 © 
दान दमश्च यज्ञ स्वाध्यायस्तप आजव ॥१॥ 

अभयम् अभीरुता । सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वस्य अन्तःकरणस्य 
संशुद्धिः संन्यवहारेषु परवच्चनामायानृतादिपरिवजंनं श॒दध- 

स्वभावेन व्यवहारः इत्यथः । ज्ञानयोगग्यवस्थितिः ज्ञान 

राखतः आचार्यतश्च आत्मादिपदा्थानाम् अवगमः, अवग- 
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तानाम् इन्द्रियाद्युपसंहारेण एकाम्रतया स्वार्मसंवेद्यतापादनं 

योगः, तयोः ज्ञानयोगयो. व्यावस्थितिः व्यवस्थानं तन्नि- 

छता । एषा प्रधाना दैवी साच्िकी संपत् । यत्र येषाम् 

अधिकृतानां या प्रकृतिः संभवति, सात्विकी सा उच्यते । 

दानं यथाञश्चक्ति संविभागः अन्नादीनाम् । दमश्च बाह्यकरणा- 

नाम् उपञ्चमः ; अन्तःकरणस्य उपरामं शान्ति वक्ष्यति । 

यज्ञश्च श्रोतः अभ्मिहो त्रादिः । स्मार्त्च देवयज्ञादिः, स्वाध्यायः 

ऋररवेदाद्यध्ययनम् अदृष्ार्थम् । तपः वक्ष्यमाणं शासीरादि । 

आजेवम् चटजुत्वं स्वेदा ॥ 

किच-- 

अहिंसा सलयमक्रोधस्त्यागः हान्तिरपैश्युनम् । 
दया भूतेष्वलोलछृष्त्वं माद॑वं हीरचापलम् ॥ २॥ 

अद्िंसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनम् ! सम् अभ्रिया- 
यृतवर्जितं यथाभूतार्थवचनम् । अक्रोधः परैः आक्रुष्टस्य 
अभिहतस्य बा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम् । द्यागः सं- 
न्यासः; पूर्व दानस्य उक्तत्वात् । शान्तिः अन्तःकरणस्य 
उपज्ञमः । अपैशुनं अपिञ्युनता; परस्मै पररन्धप्रकटीकरणं 
पेश्नम् , सद्भावः अपैशुनम् । द्या कृषा भूतेषु दुःखितेषु । 



क भ 

षंडशाऽध्यायः । ४५३ 

अरोटप्तवम् इन्द्रियाणां विषयसंनिधौ अविक्रिया । मार्दवं 
खृटुता अक्रोयैम् । हीः ललना । अचापलम् असति प्रयोजने. 
वाक्पाणिपादादीनाम् अव्यापारयितृत्वम् ॥ 

किच-- 

क [$ रोचमद्रोहो निभ [भ तेजः क्षमा धतिः हो नातिमानिता । 
भवन्ति संपद् दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 

तेजः प्रागभ्यं न त्वग्गता दीप्निः । क्षमा आक्ष्टस्य ता- 
डितस्य वा अन्तविक्रियाुत्पत्तिः, उत्पन्नायां विक्रियायाम् 
उपशमनम् अक्रोधः इति अवोचाम । इत्यं क्षमायाः अक्रोध- 
स्थ च विशेषः । धृतिः देहेन्द्रियेषु अवसादं प्रपरषु वस्य प्र 
तिषेधकः अन्तःकरणवृत्तिविरोषः, येन उन्तम्मितानि कर- 

णानि देहश्च न अवसीदन्ति । शौचं द्विविधं मृजल्करतं बा- 
ह्यम् आभ्यन्तरं च मनोवुद्धयोः नैर्मल्यं मायारागादिकालु- 
ष्याभावः; एवं द्विविधं शोचम् । अद्रोहः परजिधांसामावः 

अर्दिंसनम् । नातिमानिता अयर्थं मानः अतिमानः, सः 

यस्य बिद्यते सः अतिमानी, तद्धावः अतिमानिता, तदभावः 

नातिमानिता आत्मनः पूञ्यतातिदायभावनाभाव इयथः । 

भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदं अभिजातस्य । कि- 

६. ८. 77. 12 



४५४ श्रीमद्धगवद्रीतामाष्ये 

विशिष्टं संपदम्? देवीं देवानां या संपत् ताम् अभिरक््य 

जातस्य देवविभूयहैस्य भाविकस्याणस्य इत्यथः, हे भारत ॥ 

अथ इदानीं आसुरी संपत उच्यते-- 

दम्भो दर्पोऽतिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 

अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम् ॥ 

दम्भः धर्मध्वजित्वम् । दपैः विद्याधनस्वजनादिनिमित्तः 

उत्सेकः । अत्तिमानः पूर्वोक्तः । कोधश्च । पारुष्यमेव च परु- 

षवचनम्--यथा काणम् ' चक्षुष्मान् ' विरूपम् ‹ रूपवान् ' 

हीनाभिजनम् ‹ उत्तमाभिजनः ` इवययादि । अज्ञानं च अविवे- 

कज्ञानं कतंव्याकर्तव्यादिविषयमिथ्याप्रययः । अभिजातस्य 

पाथं । किम् अभिजातस्येति, आह-- संपदम् आसुरीम् 

असुराणां संपत् आसुरी ताम् अभिजातस्य इयथः ॥ 

अनयोः संपदोः कायैम् उच्यते-- 

देवी संपदिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 

दैवी संपत् या, सा विमोक्षाय संसारबन्धनात् । निब- 
न्धाय नियतः वन्धः निबन्धः तदर्थम् आसुरी संपत् मेता 
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[* सक (न 3 १ ^ ६ 

अभिप्रेता । तथा राक्ुसी च । तत्र एव॑म् उक्ते सति अयुन- 
€ + (~ ति „2 ~ 

स्य अन्त्मतं माव्म् ‹ किम् अहम् आसुरसंपदयुक्तः १ किं वा 

दैवसंपदयुक्तः १ इध्येवम् आरोचनारूपम् आलक्ष्य आह् 

मगवान्--मा इचः सोकं मा कार्षीः । संपदं दैवीम् अ- 

भिजातः असि अभिरक््य जातोऽसि, भाविकल्याणः त्वम् 

असि इयर्थः, हे पाण्डव ॥ 

(~ भूः ८ „न >. 
द्धो भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च | 
>, क ५ ठ. न 
द्चा 1वस्तरदाः प्राक्त जस्र पाथमश्णु॥ 

>, (~ | भू = + भूः - > ~~ [५ 
द्रौ दिसख्याकौ भूतसर्गो भूतानां मनुष्याणां सर्गो सष्टी 

भूतसर्गौ सज्येतेति सर्गौ भूतान्येव सृज्यमानानि देवासुर- 
संपहृययुक्तानि इति द्वौ भूतसर्गौ इति उच्यते, / द्वया ह वै 
प्राजापल्या देवाश्चासुराञ्च ` इति श्रुतेः । रोके अस्मिन् , स- 

सारे इयथः, स्वेषां द्वैविध्योपपत्तेः । कौ तौ भूतसगौ इति, 
उच्यते-- प्रकृतावेव दैव आसुर एव च । उक्तयोरेव पुनः 

अनुवादे प्रयोजनम् आह-- दैवः भूतसर्गः ‹ अभयं सत्व- 
संदुद्धिः ` इयादिना विस्तरशः विस्तरप्रकरः प्रोक्तः कथितः, 

न तु आसुरः विस्तरः ; अतः तत्परिवजैनाथैम् आसुरं पाथ, 

मे मम वचनात् उच्यमानं विस्तरशः णु अवधारय ॥ 
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आ अभ्यायपरिसमाप्रेः असुरी संपत् प्राणिविशेषणत्वेन 

पदयते, प्रयक्षीकरणेन च ₹राक्यते तस्याः परिवजनं कठु- 

मिति-- 

पत्ति च निच्रत्ति च जना न विदुरासुराः । 

न शौचं नापि चाचारो न सदयं तेषु विद्यते ॥ 
4. 

प्रवृत्ति च प्रबतेनं यस्मिन् पुरुषा्थेसाधने कर्तन्ये प्रवृत्तिः 

ताम् , निवरान्ति च एतद्विपरीतां यस्मात् अनथेहेतोः निवरति- 

तव्यं सा निवृत्तिः तां च, जनाः आसुराः न विदुः न जा- 

नन्ति । न केवलं प्रवृत्तिनिवृती एव ते न विदुः, न क्लोचं 

नापि च आचारः न सत्यं तेषु विद्यते ; अशोचाः अनाचा- 

राः मायाविनः अनृतवादिनो हि आसुराः ॥ 

किच- 

असलयमपतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । 

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥ 

असलयं यथा वयम् अरृतप्रायाः तथा इदं जगत् सवम् 

असलम्, अप्रतिष्ठं च न अस्य धमोधर्मौ प्रतिष्ठा अत. 

अप्रतिष्ठं च, इति ते आसुराः जनाः जगत् आहुः, अनीचधरम् 
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न च धमौधभमेसन्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरः विद्यते 

इति अतः अनीश्वरं जगत् आहुः । किंच, अपरस्परसंभूतं 

कामप्रयुक्तयोः सरीपुरषयोः अन्योन्यसंयोगात् जगत् सर्व 

संभूतम् । किमन्यत् कामहैतुकं कामहेतुकमेव कामहैतु- 

कम् । किमन्यत् जगतः कारणम् £ न किंचित् अदृष्टं धमौ- 

धममोदि कारणान्तरं विद्यते जगतः (काम एव प्राणिनां 

कारणम् इति छोकायतिकरष्टिः इयम् ॥ 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पवुद्धयः । 

पभवन्त्यु्रकमीणः क्षयाय जगतोऽदिताः ॥ 

एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य आश्रिय नष्टात्मानः नष्टस्वभावाः 

विश्रष्टपरोकसाधनाः अल्पद्ुद्धयः विषयविषया अल्पैव 

बुद्धिः येषां ते अस्पबुद्धयः प्रभवन्ति उद्भवन्ति उद्मकमाणः 

करूरकमाणः हिंसात्मकः । क्षयाय जगतः प्रभवन्ति इति 

संबन्धः । जगतः अहिताः, शत्रवः इयथः ॥ 

ते च-- 

काममा दुष्पूरं द्म्भमानमदान्विताः । 

मोहाद्रहीत्वासद्धाहान्परवर्तन्तेऽदुचि्रताः ॥ 
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कामम् इच्छाविदोषम् आश्चिय अवष्टभ्य दुष्पूरम् अश- 

क्यपूरणं दम्भमानमदान्विताः दम्भश्च मानश्च मदश्च दम्भ- 

मानमदाः तैः अन्विताः दम्भमानमदान्विताः मोहात् अवि- 

वेकतः गृहीत्वा उपादाय असद्भाहान अश्ुभनिश्चयान् प्रव 

तैन्ते छोके अशुचिव्रताः अश्युचीनि व्रतानि येषां ते अशु 

चित्रताः ॥ 

किंच-- 

चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तासुपाभिताः। 
~, „2 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥११॥ 

चिन्ताम् अपरिमियां च, न परिमातुं शक्यते यस्याः 
चिन्तायाः इयत्ता सा अपरिमेया, ताम् अपरिमेयाम् , प्रख्या- 

न्तां मरणान्ताम् उपाश्रिताः, सदा चिन्तापराः इल्यथैः । 
कामोपभोगपरमाः, काम्यन्ते इति कामाः विषयाः शब्दा 

दयः तदुपमोगपरमाः (अयमेव परमः पुरुषाथेः यः कामो- 

पभोगः ` इयेवं निश्चितात्मानः, एतावत् इति निश्चिताः ॥ 

आरापाशाहातैर्षद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेना्थसंचयान् ॥१२॥ 

आश्चापाश्चशतैः आशा एव पाशाः तच्छततैः बद्धाः निय- 
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न्त्रिताः सन्तः सर्वतः आकृष्यमाणः, कामक्रोधपरायणाः 

कामक्रोधौ परम् अयनम् आश्रयः येषां ते कामक्रोधपरायणाः, 
श ०५ षत् कव् 0 य् क ९ € 

इंहन्ते चेष्टन्ते कामभोगार्थं काममोगप्रयोजनाय न धमाथेम् , 

अन्यायेन परस्वापहरणादिना इत्यथः ; किम् £ अर्थसंचयान् 

अथप्रचयान् ॥ 

ईंटराश्च तेषाम् अभिप्रायः-- 

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् । 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम् ॥ १३ ॥ 

इदं द्रव्यं अद्य इदानीं मया छच्धम् । इदं च अन्यत् 

प्राप्स्ये मनोरथं मनस्तुष्टिकरम् । इदं च अस्ति इदमपि मे 
भविष्यति आगामिनि संवत्सरे पुनः धन तेन अहं धनी 

विख्यातः भविष्यामि इति ॥ 

असो मया हतः राच्च 
हनिष्ये चापरानपि । 

इश्वरोऽहमहं भोगी 
सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 

् असौ देवदनत्तनामा मया हतः दुजैयः शत्रुः । हनिष्ये च 
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अपरान् अन्यान् वराकान् अपि । किम् एते करिष्यन्ति 

तपस्विनः ; सर्वथापि नास्ति मत्तस्य: । कथम् १ ईश्वरः अह- 

मू , अहं भोगी । सर्वप्रकारेण च सिद्ध. अदं संपन्न. पुत्रै 

नप्तृभिः, न केवलं मानुषः, बलवान् सुखी च अहमेव ; अन्ये 

तु भूमिभारायावितीर्णीः ॥ 

आद्योऽभिजनवानस्मि 

कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 

यश्य दास्यामि मोदिष्य 

, इव्यज्ञान विमोहिताः; ॥ १५॥ 

आल्यः धनेन, अभिजनवान् सप्रपुरुषं श्रोत्रियत्वादिसं- 

पन्नः-- तेनापि न मम तुल्यः अस्ति कश्चित् । कः अन्यः 

अस्ति सदशः तुल्यः मया? किंच, यक्ष्ये यागेनापि 

अन्यान् अभिभविष्यामि, दास्यामि नटादिभ्यः, मोदिष्य 

हर्ष च अतिश्चयं प्राप्स्यामि, इति एवम् अज्ञानविमोहिताः 

अज्ञानेन विमोहिताः विविधम् अविवेकभावम् आपन्नाः ॥ 

अनेकचित्तविन्रान्ता मोहजालसमाघ्रताः । ` 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
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अनेकचित्तविभ्रान्ताः उक्तपरकरैः अनेकैः चित्तिः विविधं 
श्रान्ताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः, मोहजारुसमाव्रताः मोहः 

अविवेकः अज्ञाने तदेव जारमिव आवरणात्मकत्वात् , तेन 
समादृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु ततैव निषण्णाः सन्तः 

तेन उपचितकल्मषाः पतन्ति नरके अजुचौ वैतरण्यादौ ॥ 

आत्मसंभाविताः स्तञ्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामथज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूयैकम् ॥ १७ 

आस्मसंभाविताः सवगुभविशिष्टतया आत्मनैव संभा- 

विताः आत्मसंभाविताः) न साधुभिः । स्तन्धा; अप्रणता- 

तमानः । धनमानमदान्विताः धननिमित्तः मानः मदश्च, 

ताभ्यां घनमानमदाभ्याम् अन्विताः । यजन्ते नामयज्ञैः 

नाममात्रैः यज्ञैः ते दम्भेन धर्मध्वजितया अविधिपूर्वकं 
विधिविहिताङ्केतिकतंव्यतारहितम् ॥ 

अहंकारं बलं दपं कामं कोधं च संभिताः। 

मामात्मपरदेहेषु द्वि षन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 

अहंकारं अहंकरणम् अहंकारः, विधयमानैः अविद्यमा- 

-नैश्च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितः ‹ वि्िष्टमात्मानमहम् 
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इति मन्यते, सः अहंकारः अविद्याख्यः कष्टतमः, सवै- 

दोषाणां मरुं सवानथप्रवृत्तीनां च; तम् । तथा बरं परा- 

भिभवनिमित्ते कामरागान्वितम् । द्प॑दर्पो नाम यस्य॒ 
उद्धवे धमम् अतिक्रामति सः अयम् अन्तःकरणाश्रयः 

दोषविशेषः । कामं स््यादिबिषयम् । क्रोधम् अनिष्टविष- 

यम् । एतान् अन्यांश्च महतो दोषान् संश्रिताः । किंच ते 

माम् इ्रम् आत्मपरदेहेषु स्वदेहे परदेदेषु च तद्ुद्धिकमेसा- 

क्षिभूतं मां प्रद्विषन्तः, मच्छासनातिवर्तितवं प्रद्वेषः; तं 

कुवेन्तः अभ्यसूयकाः सन्मा्मस्थानां गुणेषु असहमानाः ॥ 

तानहं दिषतः ऋूरान्संसारेषु नराधमान् । 
क्षिपाम्यजसखमद्युभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ 

तान् अहं सन्मागेप्रतिपक्षभूतान् साधुद्रेषिणः द्विषतश्च 

मां क्रूरान् संसारेषु एव अनेकनरकसंसरणमार्गेषु नरा- 

धमान् अधमेदोषवत््वात् क्षिपामि प्रक्षिपामि अजसखं संत- 

तम् अञ्युभान् अश्ुभकमेकारिणः आसुरीष्वेव कूरकमेप्रा- 
यासु व्याव्रसिहादियोनिषु ‹क्षिपामि ' इत्यनेन संबन्धः ।॥! 

आसुरीं योनिमापन्ना 

मूढा जन्मनि जन्मनि । 
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मामघाप्यैव कौन्तेय 
ततो यान्वययधमां गतिम् ॥ २० ॥ 

आसुरी योनिम् आपन्नाः प्रतिपन्नाः मूढाः अविवेकिनः 
जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्म तमोबहुकास्वेव योनिषु जाय- 

मानाः अधो गच्छन्तो मूढाः माम् इंश्चरम् अप्राप्य अनासाद्य 

एव हे कौन्तेय, ततः तस्मादपि यान्ति अधमां गति निकृ 

छरतमां गतिम्। ‹ माम् अप्राप्यैव ` इति न मलमाप्रौ काचिदपि 

आशङ्का अस्ति, अतः मच्छिष्टसाधुमार्मम् अप्राप्य इत्यथः ॥ 

सर्वस्या आसुयौः संपदः संक्षेपः अयम् उच्यते, यस्मिन 

चरिविथे सर्वैः आसुरीसंपद्धेदः अनन्तोऽपि अन्तर्भवति । 

यत्परिहारेण परितश्च भवति, यत् मूलं सर्व॑स्य अनथेस्य, 

तत् एतत् उच्यते-- 

चिविधं नरक्खेद्ं 

द्वारं नारानमात्मनः। 

कामः क्रोधस्तथा रखोभ- 

स्तस्मादेतच्रयं यजेत् ॥ २१ ॥ 

[ना 

त्रिविधं प्रकारं नरकस्य प्राप्तौ इदं द्वारं नाश्चनम् आ- 
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त्मनः, यत् द्वारं प्रविाननेव नयति आत्मा ; कस्मैचित् पुस- 
पार्थाय योग्यो न भवति इयेतत् , अतः उच्यते रार नाशनमा- 

त्मनः ` इति । किं तत् ९ कामः क्रोधः तथा छोभः । तस्मात् 

एतत् त्रयं यजेत् । यतः एतत् द्वारं नाङानम् अत्मनः 

तस्मात् कामादित्रयमेतत् यजेत् ॥ 

ागस्तुतिरियम्-- 

एतैर्विखुक्तः कौन्तेय 
तमोदारिखिभिर्मरः। 

आचरत्यात्मनः ओय- 

स्ततो याति परां गतिम् ॥ २२॥ 

एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः तमसः नरकस्य दुःल- 
मोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः तैः, एतेः त्रिभिः विमुक्तः 
नरः आचरति अनुतिष्ठति । किम्? आत्मनः श्रेयः । यल 
तिबद्धः पूर्वै न आचचार, तदपगमात् आचरति । ततः 
तदाचरणात् याति परां गतिं मोक्षमपि इति ॥ 

सर्वस्य एतस्य आसुरीसंपत्रिवजंनस्य श्रेयआचरणस्य 

च शासं कारणम् । शाखप्रमाणात् उभयं शक्यं कतुम् , न 
अन्यथा । अतः- । 
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यः राखविधिसुत्खञ्य 

वतैते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाभ्ोति 

न सुखं न परां गतिम् । २३॥ 
यः शाखविधिं शाखं वेदः तस्य विधिं कर्ैन्याकरतैव्य- 

ज्ञानकारणं विधिप्रतिषेधाख्यम् उत्छञ्य लयक्त्वा वतेते काम- 

कारतः कामप्रयुक्तः सन्, न सः सिद्धि पुरुषाथेयोग्यताम् 

अवाप्नोति, न अपि अस्मिन् छोके सुखं न अपि परां प्रकृष्टां 

गतिं स्वर्ग मोक्षं वा ॥ 

तस्माच्छाखरं पमाणं ते 

कायौकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्तं 

कमे कतैमिहादेसि ॥ २४ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविघायां 

योगाच्च श्रीङृष्णाजनसंवदे दैवासुर- 
संपद्विमागयोगो नाम 

षोडशोऽध्यायः ॥ 
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तस्मात् शाखं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव कायौकायैन्य- 
वस्थितौ कर्तव्याकतेव्यव्यवस्थायाम् । अतः ज्ञात्वा बुद्धा 

शाख्रविधानोक्तं विधिः विधानं शाखमेव विधानं शाखत्रि-- 
धानम् यत् , न छयौत् ' इलयेवंखश्षणम् ; तेन उक्तं स्वकर्म 

यत् तत् कतुम् इह असि, इह इति कर्माधिकारभूमिप्रददौ- 
नाथम् इति ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवध्पूज्यपाद- 

चिष्यस्य श्रीमच्छंकरमगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्वीतामाष्ये 

षोडरो.ऽध्यायः ॥ 

> 4 



५ 4 

५ श्रीमच्छकरभगवत्पाद विरचितम् 

& श्रीम॑दगवद्वीतामाष्यम् 
ब < = 

¢ सक्षदरोऽध्यायः 

9 





सप्तदसोऽध्यायः ॥ 
---& =-= 

स्माच्छाञ्च प्रमाणें तेः इति भगवद्वा- 

क्यात् छव्धभ्र्रवीजः अञ्जन उवाच-- 

अञ्जन उवाच-- 

ये चाख्विधिसुत्खज्य 

यजन्ते आद्धयान्विताः । 

तेषां निष्ठातुकाकरष्ण 

सच्वमादो रजस्तमः ॥ १ ॥ 

ये केचित् अवि्ोषिताः साखविधिं साखविधानं श्रुति- 

स्परतिशाख्चचोद नाम् उत्सछञ्य परित्यञ्य यजन्ते देवादीन् 

पूजयन्ति श्रद्धया अन्विताः श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धया अन्वि- 

ताः संयुक्ताः सन्तः-- श्रुतिलक्षणं स्तिढक्षणं वा कचित् 

श्ाखविधिम् अपरयन्तः वृद्धन्यवहारदश्चनादेव श्रदधानतया 

8. 8. 71. 13 
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ये देवादीन् पूजयन्ति, ते इह “ये शाखविधि्चुत्सृज्य यजन्ते 

श्रद्धयान्विताः ' इयेवं गृह्यन्ते । ये पुनः कंचित् शाखविधिं 

उपरभमाना एव तम् उल्छज्य अयथाविधि देवादीन् पूजय-. 

न्ति, ते इह “ये शाख विधिसुत्सछज्य यजन्ते ' इति न परिगृद्य- 

न्ते । कस्मात् £ श्रद्धया अन्वितत्वविशेषणात् । देवादिपूजावि- 

धिपरं किचित् शाखं पर्यन्त एव तत् उत्सज्य अश्रहधान- 

तया तद्विहितायां देवादिपूजायां श्रद्धया अन्विताः प्रवर्तन्ते 

इति न शक्यं कल्पयितुं यस्मात्, तस्मात् पूर्वोक्ता एव ये 
शाखविधिसुर्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ` इल्यत्र गृह्यन्ते । 
तेषाम् एवंभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहो रज. तमः, 

किं सत्त्वं निष्ठा अवस्थानम्, आहोस्ित् रजः, अथवा तमः 

इति। एतत् उक्तं भवति--या तेषां देवादिविषया पूजा, सा 
कि सात्त्विकी, आहोखित् राजसी, उत तामसी इति ॥ 

सामान्यविषयः अयं प्रन. न अप्रविभ्यं प्रतिवचनम् 
अहंतीति श्रीभगवानुवाच-- 

श्रीभगवाुवाच-- 

चिविधा जवति अद्धा 

देहिनां सा खभावजा । 
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सात्विकी राजसी चैव 

तामसी चेति तां श्रुणु ॥ २॥ 

त्रिविधा चरिध्रकारा भवति श्रद्धा, यस्यां निष्ठायां त्वं 

प्रच्छसि, देहिनां रारीरिणां सा स्वभावजा ; जन्मान्तरकरृत 

धममादिसंस्कारः मरणकाटठे अभिव्यक्तः स्वभावः उच्यते, 

ततो जाता स्वभावजा । सात्विकी सत्त्वनिचत्ता देवपूजा- 

दिविषया; राजसी रजोनिवत्ता यक्षरक्षःपूजादिविषया ; 

तामसी तमोनिवत्ता प्रेतपिश्चाचादिपूजाविषया ; एवं लि- 

विधां ताम् उच्यमानां श्रद्धां इणु अवधार्य ॥ 

सा इयं त्रिविधा भवति- 

सत्वानुरूपा सथैख 

अद्धा भवति भारत । 

अद्धामयोऽय पुरुषो 

यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३॥ 

सत्वानुरूपा ववाश्ष्टसस्कासर्पतान्तःकरणासुरूुपा सवस्य 

प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति भारत । यदि एवं ततः किं 

स्यादिति, उच्यते-- श्रद्धामयः अयं श्रद्धाप्रायः पुरुषः संसारी 
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जीवः । कथम् £ यः यच्छद्धः या श्रद्धा यस्य जीवस्य सः 

यच्छृद्धः स एव तच्छृद्धानुरूप एव सः जीवः ॥ 

ततश्च कर्येण िङ्केन देवादिपूजया सत्त्वादिनिष्ठा अनु- 

मेया इदयाह-- 

यजन्ते सात्तिका देवा- 

न्यक्षरक्चांसि राजसाः । 
परेतान्भूतगणां चान्ये 

यजन्ते तामसा जनाः ॥ 2 ॥ 

यजन्ते पूजयन्ति सात्त्विकाः सत्त्वनिष्ठाः देवान्, यक्ष- 

रक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्च सप्रमाठृकादीश्च अन्ये 
यजन्ते तामसाः जनाः ॥ 

एवं कायेतो निर्णीताः सत्त्वादिनिष्ठाः शाख्विध्युत्सर्गे । 

तत्र कथ्चिदेव सहस्रेषु देवपूजादिपरः सत््वनिष्ठो भवति, 

बाहुस्येन तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठा्रैव प्राणिनो भवन्ति । 
कथम् १-- ` 

अशाख्रविदहिलं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भादंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 
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अश्ञाखविदहितं न शाखविदहितम् अश्लाखविहितं घोरं 
पीडाकरं प्राणिनाम् आत्मनश्च तपः तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति 
ये जनाः ते च दम्भाहंकारसंयुक्ताः, दम्भश्च अहंकारश्च 
द्म्भाहंकारौ, ताभ्यां संयुक्ताः दम्भादहंकारसंयुक्ताः, काम- 

रागवखान्विताः कामश्च रागश्च कामरागौ तत्कृतं बट 

कामरागवटे तेन अन्विताः कामरागवलान्विताः ॥ 

९ ( + 
करोयन्तः दारीरस्थं 

भूतग्राममचेतसः । 
$+ ॐ # 

मां चेवान्तःदारीरस्थं 

तान्विद्धयासुरनि्यान् ॥ ६ ॥ 

कशेयन्तः कृरी्रवन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं करणसमुदा- 

यम् अचेतसः अविवेकिनः मां चैव तत्कर्मवुद्धिसाश्चिमूतम् 
अन्तःशरीरस्थं नारायणं कशंयन्तः, मदनुशासनाकरणमेव 

मत्कनम्, तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् आसुरो निश्चयो 
येषां ते आसुरनिश्चयाः तान् परिहरणार्थं विद्धि इति उप- 

देशः ॥ 

आहाराणां च रस्यल्लिग्धादिवर्गबयरूपेण भिन्नानां यथा- 

ऊमं सात्त्िकराजसतामसपुसषम्रियत्वदश्च॑नम् इह क्रियते 
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रस्यिग्धादिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण ि- 

गेन सात्त्िकत्वं राजसत्वं तामसस्वं च बुद्धा रजस्तमो- 

लिङ्कानाम् आहाराणां परिवजेनार्थ सच्वलिङ्गानां च उपादा- 

नाथम् । तथा यज्ञादीनामपि सत्वादिगुणभेदेन च्रिविधत्व- 

प्रतिपादनम् इह * राजसतामसरान् बुद्धा कथं जु नाम परि- 

त्यजेत् , सात्िकानेव अनुतिष्ठेत् ' इत्येवमथम् । आह-- 

© "नर 
आहारस्त्वपि सवेस्य विविधो भवति परियः । 

यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां मेदमिमं श्रुणु ॥ ७॥ 

आहारस्त्वपि सवस्य भोक्तुः प्राणिनः त्रिविधो भवति 

प्रियः इष्टः, तथा यज्ञः, तथा तपः, तथा दानम् । तेषाम् 

आहारादीनां भेदम् इमं वक्ष्यमाणं णु ॥ 

आयुःसत्ववलारोग्य- 

सुखपीतिविव्धनाः। 

रस्याः सिग्धाः स्थिराहया 

आहाराः सात््विकपियाः ॥ ८ ॥ 

आयुश्च सतत्वं च बरं च.आरोग्यं च सुखं च प्रीतिश्च 

आयुःसच्ववखासेग्यसुखप्रीतयः तासां विवधैनाः आयु-स- 



सप्तदशोऽध्यायः । ४७५ 

त्ववखारोग्यसुखभ्रीतिविवधैनाः) ते च रस्याः रसोपेताः, सि- 

ग्धाः स्नेहवन्तः, स्थिराः चिरकारख्यायिनः देहे, हयाः हृद- 

यप्रियाः आहाराः सात्त्विकप्रियाः सात्त्िकस्य इष्टाः ॥ 

कट्बम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्ल विदाहिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखदरोकामयप्रदाः ॥ 

कटुम्करूवणा्युष्णतीक्ष्णरूक्वविदादिनः इ्यत्र अतिशब्दः 

कटरादिषु सवेत्र॒ योज्यः, अतिकटुः; अतितीक्ष्णः इत्येवम् । 

कटुश्च अम्छश्च छवणन्ध अत्युष्णश्च तीक्ष्णश्च रूक्षश्च विदाही 

च ते आहाराः राजसस्य इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः दुःखं 

च रोकं च आम्य च प्रयच्छन्तीति दुःखद्योकामयप्रदाः ॥ 

यातयामं गतरसं पति पुषितं च यत् । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं मोजनं तामसपियम् ॥ 

~ , (^९.6. 

यातयामं मन्दपक्म् , निर्वीर्स्य गतरसशब्देन उक्तत्वात् । 

गतरसं रसवियुक्तम् › पूति दुर्गन्धि, पयषितं च पक्रं सत् 

राज्यन्तरितं च यत्, उच्छिष्टमपि सुक्तरिष्टम् उच्छिष्टम् , 

अमेध्यम् अयज्ञार्हम् , भोजनम् इंटर तामसप्रियम् ॥ 

अथ इदानीं यज्ञः विविधः उच्यते-- 



४७६ #िमद्धगवद्धीताभप्ये 

अफलाकाङ्किभि्थज्ञो षिषिदृष्टो य इज्यते । 
यष्त्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥ 

अफाका्भिभिः अफलाथिभिः यज्ञः विधिदृष्टः शाख्रची- 
दनादृष्टो यः यज्ञः इज्यते निर्वद्यैते, यष्टव्यमेवेति यज्ञस्वरूप- 

निर्वतैनमेव कार्यम् इति मनः समाधाय, न अनेन पुरुषार्थो 

मम कर्तव्यः इयेवं निश्चि, सः साच्तविकः यज्ञः उच्यते ॥ 

अभिसंधाय तु फलं दम्भाभमपि चैव यत् । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त यज्ञं विद्धि राजसम् ॥१२॥ 

अभिसंधाय तु उद्दिश्य फटं दम्भार्थमपि चैव यत् 
इस्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ 

विधिहीनमसखष्टान्नं मच्रहीनमदक्षिणम् । 

अद्धाविरदितं यज्ञं तामसं परिचक्षते । १३॥ 

विधिहीनं यथाचोदितविपरीतम् , अदष्टान्नं ब्राह्मणेभ्यो 

न सृष्टं न दत्तम् अन्नं यस्मिन् यज्ञे सः असष्टान्नः तम् 
असषटान्नम ; मन्त्रहीनं मन्त्रतः खरतो वणैतो वा वियुक्तं 
मन्त्रहीनम् , अदक्षिणम् उक्तदक्षिणारहितम्, श्रद्धाविरहितं 

यज्ञं तामसं परिचक्षते तमोनिर्वृत्तं कथयन्ति ॥ | 
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अथ इदानीं तपः चिविधम् उच्यते-- 

देवद्विजगुरुपाज्ञपूजनं रौौचमाजवम् । 

ब्रह्मचयैमर्हिंसा च चारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 

देवाश्च द्विजाश्च गुरवर्च प्राज्ञारच देवद्धिजगुरुप्राज्ञाः 

तेषां पूजनं देवद्धिजगुरुपराज्ञपूजनम् , शौचम् , आजेवम् ऋलु- 
त्वम् , ब्रह्यचयेम् अहिंसा च रारीरनिरवैत्यं रारीरं शरीरप्र- 

(८. स्वैरेव र € (~, ५ 8.4 धानैः सर्वैरेव कार्यकरणैः कत्रोदिभिः साध्यं शारीरं तपः 

उच्यते । * पञ्चैते तस्य हेतवः ' इति हि वक्ष्यति ॥ 

अनुद्धेगकरं वाक्यं सलं परियदितं च यत् । 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाड तप उच्यते ॥ 

अनुद्धेगकरं प्राणिनाम् अदुःखकरं वाक्यं सलं प्रियहितं 
| ® क ष (^ (५. ४,०.६५ 

च यत् प्रियहिते दृष्टादृष्टार्थे । अनुद्रेगकरत्वादिभिः धर्मैः 

वाक्यं विशेष्यते । विरोषणधर्मसमुच्चयाथः च-शब्दः । पर- 

भ्रययायै . प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सलयग्रियदितानुदधेगकरत्वानाम् 

अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिवी हीनता स्याद्यदि, न तद्वाञ्यं 

तपः । तथा सलवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां 
त्रिभिवौ विदहीननायां न बाड््यतपस्त्वम् | तथा प्रियवा- 
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क्यस्यापि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां ्िभिवौ बिदीनस्य 

न वाङ्मयतपस्त्वम् । तथा हितवाक्यस्यापि इतरेषाम् अन्य- 

तमेन द्वाभ्यां त्रिभिवौ विदीनस्य न वाङ्मयतपस्त्वम् । 
किं पुनः तत् तपः १ यत॒ सलं वाक्यम् अनुद्धेगकरं प्रियं 

हितं च, तत् तपः वाड्धयम् ; यथा ‹ शान्तो भव वत्स, 

स्वाध्यायं योगं च अयुतिष्ठ, तथा ते श्रेयो भविष्यति 

इति । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव यथाविधि बाड्यं तपः 

उच्यते ॥ 

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिय्रहः। 

भावसंश्युद्धिरिदयेतत्तपो मानससुच्यते ॥ १६ ॥ 

मनःप्रसादः मनसः प्रशान्तिः; खच्छतापादनं प्रसादः, 

सौम्यत्वं यत् सौमनस्यम् आहुः-- सुखादिप्रसादादिकार्यो- 

नेया अन्तःकरणस्य वृत्तिः । मौनं वाङ्नियमोऽपि मनः- 

सेयमपूर्वैको भवति इति कार्येण कारणम् उच्यते मनःसं- 

यमो मौनमिति । आत्मविनिग्रहः मनोनिरोधः सर्वतः 

सामान्यरूपः आत्मविनिग्रहः, वाग्विषयस्यैव मनसः संयमः 

मौनम् इति विशेषः । भावसंशुद्धिः पैः व्यवहारकाङे 
अमायावित्वं भावसंशुद्धिः । इत्येतत् तपः मानसम् उच्यते ॥ 
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यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपः तप्तं नरैः 
सत्त्वादिगुणभेदेन कथं ्रिविधं भवतीति, उच्यते-- 

ऋरद्धया परया तस्तं तपस्तच्रिविधं नरैः । 
© "वा; ३ 3 अफलाका्क्षिभियुंक्तैः सात्तिकं परिचक्षते ॥ 

श्रद्धया आस्िक्यवुच्या परया प्रकृष्टया तप्तम् अनुष्ठितं 

तपः तत् प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारं त्यधिष्ठानं नैः अनुष्ठा- 

तृभिः अफलटाका्भुिभिः फलाकाङ्कारहितैः युक्तैः समाहितैः- 

यत् इंटशं तपः, तत् सात्विकं सत््वनिवत्तं परिचक्षते कथ- 

यन्ति शिष्टाः ॥ 

सत्कारमानप्रूजा्थं नपो दम्भेन चैव यत् 

क्रियते तदिह पोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥१८॥ 

सत्कारः साधुकारः "साधुः अयं तपसी ब्राह्मणः 

इत्येबमथेम् , मानो माननं प्रत्युत्थानाभिवादनादिः तदथम् , 

पूजा पादम्क्षाखनाच॑नाञ्चयिवृत्वादि. तदर्थ च तपः सत्का- 

रमानपूजा्थैम् , दम्भेन चैव यत् क्रियते तपः ततत् इह प्रोक्तं 

कथितं राजसं चरं कादाचित्कफरस्वेन अध्रुवम् ॥ 

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
[अ 

परस्योत्सादनाथ वा तत्चामससुदाहतम् ॥१९॥ 
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मूढग्राहेण अविवेकनिदचयेन अत्मनः पीडया यत् क्रि- 

यते तपः परख उत्सादनार्थं विनाश्याथ वा, तत् तामसं तपः 

उदाहृतम् ॥ 

इदानीं 'दानत्रैविभ्यम् उच्यते-- 

दातव्यमिति यदानं 

दीयतेऽनुपकारिणे । 

देदो कारे च पाते च 

तद्दानं सात्त्विकं स्परतम् ॥ २० ॥ 

दातव्यमिति एवं मनः छृत्वा यत् दानं दीयते अनुपका- 

रिणे प्रद्युपकारासमथीय, समर्थायापि निरपेक्षं दीयते, देशे 

पुण्ये कुरक्षत्रादौ, काटे मंक्रान्यादौ, पात्रे च षडङ्गविदेद्- 

पारग इत्यादौ, तत् दानं साच्तिकं स्मृतम् ॥, 

यत्तु पत्युपकाराे 
फटसमुदिद्य वा पुनः । 

दीयते च परिधि 

तदान राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥ 

यत्तु दानं प्रत्युपकारार्थं के तु अयं मां प्रत्युपकरिष्य- 
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ति इल्येवमथेम् , फट वा अख दानस्य मे भविष्यति अद्षम् 

इति, तत् उदिङ्य पुनः दीयते च परिष्ष्टं खेदसंयुक्तम् , तत् 

दानं राजसं स्यतम् ॥ 

अदेराकाटे यदानभपालेभ्यश्च दीयते | 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसखुदाह्तम् ॥ २२॥ 

अदेश्चकाटे अदेगे अपुण्यदेशे म्ढेच्छाञ्युच्यादिसंकीर्णे 

अकारे पुण्यहेतुतेन अग्रख्याते संक्रान्यादिविरोषरदहिते अ- 

पात्रेभ्यश्च मूर्खतस्करादिभ्यः, देछ्ादिसंपत्तौ वा असत्छृतं 

प्रियवचनपादप्रक्षारुनपूजादिरदितम् अवज्ञातं पात्रपरिभवयुक्तं 

च यत् दानम् , तन् तामसम् उदाहृतम् ॥ 

यज्ञदानतपःप्रशरृतीनां साद्भुण्यकरणाय अयम् उपदेशः 

उच्यते-- 

ॐ तत्सदिति निर्देरो ब्ह्मणस्िविधः स्तः । 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाञख विहिताः पुरा॥ 

ॐ तत् सत् इति एवं निर्देशः; निर्दिश्यते अनेनेति 

निर्देशाः, त्रिविधो नामनिर्देशः ब्रह्मणः स्मृतः चिन्तितः 
वेदान्तेषु ब्रह्मविद्धिः । ब्राह्मणाः तेन निदेशेन त्रिविधेन 

[ 99 

वेदाश्च यज्ञारच विदिताः निर्मिताः पुरा पूरम् इति निर्दे 
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शस्तुयर्थम् उच्यते ॥ 

तस्मादोमित्युदा यज्ञदानतपःकिंथाः । 

परवतैन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ 

तस्मात् (ओम् इति उदाहटलय उञ्चाये यज्ञदानतपःक्रियाः 

यज्ञादिस्वरूपाः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः साखचोदिताः 

सततं सर्वेदा ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवदनश्चीरानाम् ॥ 

तदित्यननभिसंधाय 

फटं यज्ञतपःक्रियाः । 

दानक्रियाश्च षिविधाः 

क्रियन्ते मोक्षकाङ्धिभिः ॥ २५॥ 

तत् इति अनभिसंधाय, ‹ तत् ' इति ब्रह्माभिधानम् उच्चार्य 

अनभिसंधाय च यज्ञादिकर्मेणः फर यज्ञतपःक्रियाः यज्ञ- 

क्रियाश्च तपःक्रियाश्च यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः 

षेत्रहिरण्यप्रदानादिलक्षणाः क्रियन्ते निवैलयन्ते मोक्षकाह्खिभिः 
मोक्षाथैभिः सुयश्चुभिः ॥ 

` ओतच्छब्दयोः विनियोगः उक्तः । अथ इदानीं सच्छ- 

ब्दस्य विनियोगः कथ्यते-- । 
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सद्भावे साधुभावे च सदिदयेतत्पयुज्यते । 
पशस्ते कमणि तथा सच्छब्द; पार्थं युज्यते ॥ 

सद्भावे, असतः सद्भाव यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य 

जन्मनि; तथा साधुभावे च असद्वृत्तस्य असाधोः सद्ुत्तता 
साधुभावः तस्मिन् साधुभावे च सन इटयेतन् अभिधानं 

ब्रह्मणः प्रयुज्यते अभिधीयते । प्ररास्ते कर्मणि विवाहादौ च 
तथा सच्छब्दः पार्थ, युज्यते प्रयुज्यते इयेतत् ॥ 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 

यज्ञे यज्ञकमणि या स्थितिः, तपसि च या स्थितिः, 

दाने च या स्थितिः, सा सत् इति च उच्यते बिद्रद्धिः। 

कमे च एव तदर्थीयं यज्ञदानतपोर्थींयम् ; अथवा, यस्य 

अभिधानलयं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदानतपोर्थीयम् ईं्चरारथींयस् 
इयेतत् ; सत् इलयेव अभिधीयते । तन् एतत् यज्ञदानतप- 
आदि कमे असाच्िकं विगुणमपि श्रद्धापूर्वकं बरह्मणः अभि- 

धानच्रयम्रयोगेण सगुणं सास्तिकं संपादितं भवति ॥ 

तत्र च सवत्र श्रद्धाप्रधानतया सर्वे संपाद्यते चस्मात् , 

तस्मात्- 
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अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तघ्रं क्रतं च यत् । 

असदित्युच्यते पाथं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतमाहस्रचां संहितायां वेयासिक्या 

मीप्मपवेणि श्रीमद्धगवद्वीतासुपनिषत्यु ब्ल 

विद्यायां योगसाखे श्रीकृष्णाजुंनसंवदे 

द्धालयविभागयोगो नाम 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ 

अश्रद्धया हूतं हवनं कृतम् ; अश्रद्धया दत्तं ब्राह्मणेभ्यः, 

अश्रद्धया तपः तप्तम् अनुष्ठितम्, तथा अश्द्धयैव छृतं यत् 

स्तुतिनमस्कारादि, तत् सवैम् असत् इति उच्यते, मल्ाप्नि- 

साधनमागैबाह्यत्वात् पाथं । न च तत् बहुखायासमपि प्रेय 

फलाय नो अपि इहार्थम् , साधुभिः निन्दितत्वात् इति ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपाद- 

शिष्यस्य श्रीमच्छकरमगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्रीताभ्ये 

सघ्दरोऽभ्यायः ॥ 

=-= ‰-- 
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(नप 

¢ श्रीमच्छकर भगवत्पाद विरचितम् 

9 श्रीमद्गवद्रीतामाष्यम् 

॥ 
त अष्टादरोऽघ्यायः 

६ (या 1 





अष्टादशोऽध्यायः ॥ 
------ई----- 

स्येव गीताशाखस्य अथः अस्मिन् अध्याये 
उपसंहय सवैश वेदार्थो वक्तव्यः इत्येवमर्थः 
अयम् अध्यायः आरभ्यते । सर्वेषु हि अतीतेषु 

अध्यायेशु उक्तः अथः अस्मिन् अध्याये अव- 
गम्यते । अनस्तु संन्यासलयागच्चव्दा्थेयोरेव विशेषवुुत्सुः 
उवाच-- 

स 

अज्ैन उवाच-- 

संन्यासस्य महाबाहो तत्वभिच्छामि वेदितुम् । 

त्यागस्य च हषीकेदा पएथक्रेदिनिषूदन ॥ १ ॥ 

संन्यासस्य संन्यासङव्दाथस्य इलेतत्, हे महाबाहो , 

तत्त्व तस्य॒ भावः तत्त्वम् , याथात्म्यसित्येतत् , इच्छामि 

वेदितुं ज्ञातुम्, यागस्य च त्यागर्ाब्दार्थस्येत्येतत् , हषी- 
केश, प्रथक् इतरेतरविभागतः केशिनिषूदन केशिनामा 
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` आहुः । कथम् उच्यत तेषां फठ्लयागः, यथा वन्ध्यायाः 

प्रयागः? नैष दोषः, निलयानामपि कर्मणां भगवता 

फटवत्त्वस्य इष्टत्वात् । वक््यति हि भगवान् ˆ अनिष्टमिष्टं 

मिश्रं च" इति "न तु संन्यासिनाम्” इति च । संन्यासि- 

नामेव हि केवरं कर्मैफङासंबन्धं दृदौयन् असंन्यासिनां 

नियकरमफलप्राप्निम् ' भवयलागिनां प्रेय ' इति दशयति ॥ 

त्याञ्यं दोषवदिव्येके कमं पराहुमैनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकम न याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 

द्याञ्यं यक्तव्यं दोषवत् दोषः अस्य अस्तीति दोषवत् । 

किं तत् कमे बन्धहेतुत्वात् सर्वमेव । अथवा, दोषः 

यथा रागादिः यज्यते, तथा याञ्यम् इति एके कमम प्राहुः 

मनीषिणः पण्डिताः सांख्यादिदृष्टिम् आश्रिताः; अधिकृतानां 

कर्मिणामपि इति । तत्रैव यज्ञदानतपःकमम न दयाञ्यम् 

इति च अपरे ॥ 

कर्मिणः एव अधिकृताः, तान् अपेक््य एते विकल्पाः; 

न तु ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः संन्यासिनः अपेक्ष्य । 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता › इति कमौ- 

धिकारात अपोद्धृताः ये, न तान् प्रति चिन्ता ॥ 
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ननु ‹ कसयोगेन योगिनाम् ` इति अधिकृताः पूर्वै विम- 

क्तनिष्ठाः अपि इह सर्व॑शाखार्थोपसंहारप्रकरणे यथा विचा- 

यैन्ते, तथा सांख्या अपि ज्ञाननिष्ठाः विचायंन्ताम् इति । 

न, तेषां मोहदुःखनिमित्तदयागानुपपत्तेः । न कायञ्धेशनिभित्तं 

दुःखं सांख्याः आत्मनि परयन्ति, इच्छादीनां क्षेत्रघमैत्वे- 

नैव दित्वात् । अतः ते न कायङ्केशदुःखभयात् कर्म 
परियजन्ति । नापि ते कमणि आत्मनि परयन्ति, येन 

नियतं कम मोहात् परिलजेयुः । गुणानां कमं (नैव किंचि- 

त्करोमि ` इति हि ते संन्यस्यन्ति । ‹ सवंकमांणि मनसा 

संन्यस्य ` इत्यादिभिः तत्त्वविदः संन्यासग्रकारः उक्तः । 

तस्मात् ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि अनात्मविदः, येषां 

च मोहनिमित्तः वयागः संभवति कायङ्केदाभयान्च, ते एव 

तामसाः यागिनः राजसाश्च इति निन्दन्ते कर्मिणाम् अना- 

त्मज्ञानां कर्मड्लयागस्तुयरथम् ; ° सवौरम्भपरिदयागी ` ‹ मो- 

नी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमतिः इति 

गुणातीतलक्षण च परमार्थसंन्यासिनः विरोषितत्वात् । 

वक्ष्यति च ‹ निष्ठा ज्ञानस्य या परा" इति । तस्मात् ज्ञान- 

निष्ठाः , संन्यासिनः न इह विवक्षिताः । क्मफल्यागः 

एव॒ सास्विकत्वेन गुणेन तामसत्वाद्यपेक्षया संन्यासः ` 
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उच्यते, न मुख्यः सवेकर्मेसंन्यासः ॥ 

सवैकमैसेन्यासासंभवे च "न हि देहश्रताः इति दहेतु- 

वचनात् मुख्य एव इति चेत् , न ; हेतुवचनस्य स्तुयथैत्वात्। 

यथा लयागाच्छान्तिरनन्तरम् * इति कमफललयागस्तुतिरेव यथो- 
्तानेकपक्षायुष्ठानाशक्तिमन्तम् अञ्जनम् अज्ञं प्रति विधानात्; 

तथा इदमपि “न हि देहभृता शक्यम् ` इति कमेफल्याग- 

स्वुयथम्; न ‹ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुरवन्न 
कारयन्नास्ते इद्यस्य पक्षस्य अपवादः केनचित् दशयतु 

शक्यः । तस्मात् कमणि अधिकृतान् प्रयेव एषः सन्यास- 
लयागविकल्पः । ये तु परमाथेदरिनः सांख्याः, तेषां 

ज्ञाननिष्ठायामेव सर्वकमेसन्यासखलक्षणायाम् अधिकारः) न 

अन्यल्ल, इति न ते विकल्पाहः । त्च उपपादितम् अस्माभिः 

° बेदाविनाचिनम्  इत्यस्मन्प्रदेश्ञे, तृतीयादौ च ॥ 

तत्र एतेषु विकल्पमेदेषु-- 

नियं छ्णुमे तच्च 

त्यागे भरतसत्तम । 

त्यागो हि पुरुषव्याघ 

विधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
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निश्चयं श्रणु अवधारय मे मम वचनात्; तत्र लगे 

व्यागसंन्यासविकस्पे यथादर्दीते भरतसत्तम भरतानां साधु- 

तम । यागो हि, यागसंन्यासराब्दवाच्यो हि यः अथैः सः 

एक एवेति अभिप्रेय आह-- लयागो हि इति । पुरुषव्याघ्र, 

त्रिविधः त्रिप्रकारः तामसादिध्रकारेः संप्रकीर्ितः शाखेषु 

सम्यक् कथितः यस्मात् तामसादिमभेदेन लयागसंन्यासराब्द्- 

वाच्यः अर्थैः अधिकृतस्य कर्मिणः अनात्मज्ञस्य तिविधः 

संभवति, न परमार्थदर्शिनः, इययमर्थः दुज्ञोनः, तस्मात् 
अत्त तत्त्वं न अन्यः वक्तुं समर्थैः । तस्मात् निश्चयं परमा- 
थेशाखाथेविषयम् अभ्यवसायम् शरं मे मत्तः श्रणु ॥ 

कः पुनः असौ निश्चयः इति, आद-- 

यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कार्यमेव तत् । 
यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥५॥ 

यज्ञः दानं तपः इलयेतत् तरिविधं कम न ल्याञ्यं न य- 

क्त्यम्, कार्थं करणीयम् एव तत् । कस्मात् १ यज्ञः दानं 

तपन्चैव पावनानि बिदयुद्धिकराणि मनीषिणां फलानमिसं- 

धीनाम् इत्येतत् ॥ 
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एतान्यपि तु कमीणि 
सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 

कतव्यानीति मे पाथं 
निथितं मतसुत्तमम् ॥ ६ ॥ 

एतान्यपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांसि पावनानि उक्तानि 
सङ्गम् आसक्ति तेषु तयक्त्वा फलानि च तेषां परि्यज्य कते- 
ञ्यानि इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निधितं मतम् उत्त- 

मम् ॥ 

° निचयं इणु म तत्रः इति प्रतिज्ञाय; पावनत्वं च 

हेतुम् उक्त्वा, ‹ एतान्यपि कर्माणि कतैव्यानि ' इत्येतत् 

८ निरिचितं मतमुत्तमम् इति प्रतिज्नातार्थोपसंहार एव; न 

अपूरवर्थ वचनम्, ‹ एतान्यपि ` इति प्रकृतसेनिषष्टाथेत्वोप- 
पत्तेः । सासङ्गस्य फलार्थिनः बन्धंहेतवः एतान्यपि कमणि 

सुसुक्षोः कर्तैन्यानि इति अपिदब्दस्य अथः । न तु अन्यानि 

कर्माणि अपेक्ष्य ‹ एतान्यपि ` इति उच्यते ॥ 

अन्ये तु वणैयन्ति--निलयानां कममेणां फलाभावात् ^ सङ्ग 

ल्क्त्वा फलानि चः इति न उपपद्यते । अतः ‹ एतान्यपि 

इति यानि काम्यानि कमौणि नियेभ्यः अन्यानि, एतानि 
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अपि कतैव्यानि, किमुत यज्ञदानतपांसि निलयानि इति । तत् 

असत् › निव्यानामपि कमेणाम् इह फलवतत्वस्य उपपादितत्वात् 

शयज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि ` इयादिना वचनेन । निलान्यपि 

कमांणि बन्धहेतुत्वाशङ्या जिहासोः सुुक्षोः इतः काम्येषु 

प्रसङ्गः १ ° दूरेण ह्यवरं कमं ' इति च निन्दितत्वात् › ‹ यज्ञा- 

थौत् कर्मणोऽन्यत्र ` इति च काम्यकर्मणां बन्धहेतुत्वस्य नि- 

चितत्वात्, "त्रैगुण्यविषया वेदाः ` “त्रैविद्या मां सोमपा." 

^ क्षीणे पुण्ये मयेरोकं विश्चन्ति ' इति च, दूरज्यवहितत्वा- 

च, न काम्येषु ‹ एतान्यपि ` इति व्यपदेशः ॥ 

तस्मात् अज्ञख अधिकृतस्य मुमुक्षोः- 

नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 

नियतस्य तु निलयस्य संन्यासः परिलयागः कर्मणः न 

उपपद्यते, अज्ञस्य पावनत्वस्य इष्टत्वात् । मोहात् अज्ञानात् 

तस्य नियतस्य परियागः--नियतं च अवशयं कर्तव्यम् , 
ज्यते च, इति विप्रतिषिद्धम् ; अतः मोहनिमित्तः परिलया- 
गः तामसः परिकीर्तितः मोहश्च तमः इति ॥ । 
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दुःखमिलेव यत्कम कायङ्केदाभयात््यजेत् । 
स कृत्वा राजसं दयागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ 

दुःखम इति एव यत् कमे कायड्ेशभयात् शरीरदुःख- 

भयात् यजेत्, स: कृत्वा राजसं रजोनिर्र्य दल्यागं नेव 

लयागफलं ज्ञानपूवैकस्य सर्व॑कमंयागस्य फटं मोक्षाख्यं न 

. छेत् नैव रमेत ॥ 

कः पुनः सात्विकः लयागः इति, आह-- 

का्मिव्येव यत्कम 
नियतं कियतेऽज्ञंन । 

सङ्घं त्यक्त्वा फलं चैव 

स यागः सात्विको मतः॥ ९॥ 

कार्यं कर्तव्यम इव्येव यत् कमे नियत निदयं क्रियते नि- 

वैते हे अजुन, सङ्ग द्यक्त्वा फटं च एव । एतत् निलयानां 

कर्मणां फठ्वत्तवे भगवद्वचनं प्रमाणम् अवोचाम । अथवा, 

यद्यपि फलं न श्रूयते निलयस्य कर्मणः, तथापि नियं कमे 

छतम् आत्मसंस्कारं प्रयवायपरिहारं वा फं करोति आत्मनः 

इति कट्पययेव अज्ञः । तत्र तामपि कल्पनां निवारयति 
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८ फं यक्त्वा ' -इलयनेन । अतः साधु उक्तम् ‹ सङ्ग लयक्त्वा 

फठं च › इति । सः यागः नियकमेसु सङ्गफल्परिवागः सा- 

सिकः सत्त्वनिषरैत्तः मतः अभिप्रेतः ॥ 

ननु क्मपरित्यागः तिविधः संन्यासः इति च प्रकृतः । 

तत्र तामसो राजसश्च उक्तः त्यागः । कथम् इह सङ्गफल- 

त्यागः वृतीयत्वेन उच्यते १ यथा त्रयो ब्राह्मणाः आगताः, 

तन्न षडङ्गषिदौ द्धौ, क्षत्रियः वृतीयः इति तद्वत् । नैष दोषः 
लागसामान्येन स्तुत्य्थैतवात् । अस्ति दहि कर्मसंन्यासस्य 
फराभिसंधित्यागस्य च त्यागत्वसामान्यम् । तच्र राजसता- 

मसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कमफलाभिसंधित्यागः सार्वि- 

कत्वेन स्तूयते ‹स लयागः सात्त्विको मतः ` इति ॥ 

यस्तु अधिकृतः सङ्ख॒त्यक्त्वा फलाभिसर्थि च नित्यं 

कम करोति, तस्य फरागादिना अकलुषीक्रियमाणम् अन्तः- 
करणं नित्यैश्च कमभि: संस्कियमाणं विद्युध्यति । तत् 

विद्धं प्रसन्नम् आत्मारोचनक्षमं भवति । तस्यैव नित्यकमौ- 
चुष्ठानेन विुद्धान्तःकरणस्य आत्मज्ञानाभियुखस्य क्रमेण 

यथा तन्निष्ठा स्यात् , तत् वक्तव्यमिति आदह- 

न देष्टयङुदारं कमे 

कुःङारे नालुषज्ञते । 
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त्यागी सस्वसमाविष्छा 

मेधावी च्छिन्नसंदायः ॥ १०॥ 

न द्वेष्टि अकुशर्म् अदोभनं काम्यं कम, शरीरारम्भ- 

द्वारेण संसारकारणम्, “ किमनेन १ ' इत्येवम् । छश शोभने 

नित्ये कमणि सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पन्तितन्निष्ठाहेतुत्वेन ‹ मोक्ष- 

कारणम् इदम् ̀  इत्येवं न अनुषञ्नते अनुषङ्गं प्रीतिं न करोति 

इत्येतत् । कः पुनः असौ १ त्यागी पूवेक्तिन सङ्गफरूत्यागन 

तद्वान् त्यागी, यः कमणि सङ्गं त्यक्त्वा तत्फलं च नित्य- 
कर्मानुष्ठायी सः त्यागी । कदा पुनः असौ अङुदारं कम न 

वेटि, शे च न अलुषल्ते इति, उच्यते-- सत्वसमा- 
विष्टः यदा सत्त्वेन आत्मानात्मविवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः 

संव्याप्त.; संयुक्तं इत्येतत् । अत एव च मेधावी मेधया 
आल्मज्ञानखक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान् मेधावी । मेधाचि- 
त्वादेव च्छिन्नसंशयः छिन्नः अविद्याछरृतः संशाय: यस्य ‹ आत्म- 

सवरूपावस्थानमेव परं निःश्रेयससाधनम् , न अन्यत् कि- 

चित् इत्येवं निश्चयेन च्छिन्नसंशयः ॥ 

य: अधिकृतः पुरुषः पू्वक्तिन प्रकारेण कमेयोगावुष्ठानेन 

कमेण संस्कृतात्मा सन् जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्कि- 
` यम् आत्मानम् आत्मत्वेन संबुद्धः, सः सर्वैकमौणि मनसा 
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संन्यस्य नैव छ्वेन् न कारयन् आसीनः नैष्कम्थेक्षणां 

ज्ञाननिष्ठाम् अदलुते इत्येतत् । पूर्वोक्तस्य कमैयोगस्य प्रयो. 

जनम् अनेनैव शोकेन उक्तम् ॥ 

यः पुनः अधिरतः सन् देदहात्माभिमानित्वेन देहश्त् 
अज्ञः अवाधितात्मकचरैरवविज्ञानतया ‹अदं कतां" इति 
निश्ितवुद्धिः तस्य अोषकमंपरिव्यागस्य अशक्यत्वात् कमं- 
फर्त्यागेन चोदितकर्मानुष्ठाने एव अधिकारः, न तत्त्यागे ` 

इति एतम् अर्थ दरयितुम् आह-- 

न हि देदभरता राक्यं त्यक्तुं कमीण्यदोषतः । 

यस्तु कमेफट्त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 

न दहि यस्मात् देहशरता, देहं बिभर्तीति देहभ्रत्, देहा- 
त्माभिमानवान् देहभ्त् उच्यते, न विवेकी; स हि ५बेदा- 

विनाशिनम्' इद्यादिना कवरैखाधिकारात् निवतितः । अतः 

तेन देहश्रता अज्ञेन न शक्यं यक्तं संन्यसितुं कर्माणि 

अशेषतः निःशेषेण । तस्मात् यस्तु अज्ञः अधिकृतः निलयानि 

कमणि कुवैन् कमैफट्लयागी कमफटठाभिसंधिमात्रसंन्यासी 

सः यागी इति अभिधीयते कर्मी अपि सन् इति स्तुत्य- 

भिप्रायेण । तस्मात् परमाथदर्िनेव अदेहभ्रता देहात्मभा- 
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वरदितेन अशोषकमेसंन्यासः शाक्यते कर्तुम् ॥ 

फं पुनः तत् प्रयोजनम्, यत् स्वैकर्मसंन्यासात् 

स्यादिति, उच्यते-- 

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च 

चिविधं कर्मणः फलम् । 
भवत्यत्यागिनां परेत्य 

न तु संन्यासिनां कचित् ॥ १२॥ 

अनिष्टं नरकति्येगादिलक्षणम्, इष्टं देवादिरक्षणम् , 

मिश्रम् इष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यटक्षणं च, तत् चिविधं चिप्र- 

कारं कमेण: घमोधर्मैखक्षणस्य फङं बाह्यानेककारकव्यापार- 
निष्पन्नं सत् अविद्याकृतम् इन्द्रजालमायोपमं महामोहकरं 

प्रयगात्मोपसर्पिं ̀  इह--फस्युतया र्यम् अदशैन गच्छतीति 

फरनिवेचनम्--तत् एतत् एवंरक्षणे फलं भवति अत्यागि- 
नाम् अज्ञानां कर्मिणां अपरमाथंसंन्यासिनां प्रेत्य शरीरपा- 
तात् उर्वेम् । न तु संन्यासिनां परमाथसंन्यासिनां परमहं- 
सपखिव्राजकानां केवरज्ञाननिष्ठानां कचित् । न हि केव- 

ङसम्यग्दशेननिष्ठा अविद्यादिसंसारबीजं न उन्मूख्यति 

कदाचित् इत्यथः । अतः परमार्थदधिनः एव अरोषकमेसं- 
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न्यासित्वे संभवति, अविद्याध्यारोपिततात् आत्मानि करिया- 
कारकफरानाम्; न तु अज्ञस्य अधिष्ठानादीनि क्रियाक-. 
चैकारकाणि आत्मत्वेनैव पयतः अशेषकर्म॑सन्यासः सभ- 
वति ॥ 

तदेतत् उत्तः छेके: दशंयति-- 

पञ्चैतानि महाबाहो 

कारणानि निवोध मे। 

सांख्ये क्रतान्ते पोक्तानि 

सिद्धये स्वकमणाम् ।॥ १३ ॥ 

पच्च एतानि वक्ष्यमाणानि हे महाबाहो, कारणानि निव- 
तेकानि । निबोध मे मम इति उत्तरत्र चेतुःसमाधानार्थम् , 
वस्तुवैपम्यप्रदनार्थं च । तानि च कारणानि ज्ञातव्यतया 
स्तोति-- सांख्ये ज्ञातव्याः पदाथौः संख्यायन्ते यस्मिन् 
शास्रे तत् सांख्यं वेदान्तः । कृतान्ते इति तस्यैव विशेषणम् । 
कृतम् इति कमे उच्यते, तस्य अन्तः परिसमाप्निः यत्र सः 
कृतान्तः, कर्मान्तः इयेतत् । ‹ यावानर्थ उदपाने ' ‹ सर्व 
केमाखिरुं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ` इति आत्मज्ञाने संजाते 
स्व॑कर्मणां निवृत्ति दशंयति । अतः तस्मिन् आसज्ञानार्थे 
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साख्य कृतान्त वदान्त ब्राक्ताच काथतानत [सखद्धर्य [नष्प्- 

त्यर्थ सवैक्मैणाम् ॥ 

कानि तानीति, उच्यते-- 

अधिष्टानं तथा कतौ करणं च पृथग्विधम् । 
विविधाश्च परथक्चे्टा दैवं चैवाल पश्चमम् ॥ 

अधिष्ठानम् इच्छाद्ेषसुखदुःखज्ञानादीनाम् अभिव्यक्ते- 
राश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्, तथा कतौ उपाधिलक्षणः 
भोक्ता, करणं च श्रोत्रादि शब्दाद्युपरुब्धये परथग्विधं नाना- 
प्रकारं तत् द्वादशसंख्यं विविधाङइच प्रथक्चेष्टाः बायवींयाः 

प्राणापानाद्याः दैवं चैव दैवमेव च अत्र एतेषु चतु पञ्चमं 
पच्चानां पूरणम् आदियादि चक्षुराद्यतुप्राहकम् ॥ 

चारीरवाद्नोभि्थ- 
त्कमे प्रारभते नरः। 

न्याय्यं वा विपरीतंवा 

पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 

शरीरबाड्रनोभिः यत् कर्म त्रिभिः एतैः प्रारभते निर्व- 

` तैयत्ति नरः, न्याय्यं वा धर्म्यं शाख्रीयम्, विपरीतं वा 

8. ए. 1. 15 
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अशाख्जीयम् अधर्म्यं यच्चापि निमिषितवचेष्टितादि जीवनहैतुः 

तदपि पू्वकृतधमौधर्मैयोरेव कामिति न्याय्यविपरीतयोरेव 
ग्रहणेन गृहीतम् , पच्च एते यथोक्ताः तस्य सरवेस्येव क्णो 
हेतवः कारणानि ॥ 

९.६ 
ननु एतानि अधिष्ठानादीनि सवेकममणां निर्वतकानि। 

कथम् उच्यते ‹ शारीरबाड््रनोभिः यत् कम॑ प्रारभते ` इति ? 

नैष दोषः; विधिप्रतिषेधलक्षणं सर्वं कर्म शारीरादित्रयप्रधा- ` 

नम्; तदङ्गतया दशनश्रवणादि च जीवनलक्षणं त्रिपैव राशी- 

कृतम् उच्यते शरीरादिभिः आरभ्यते इति । फलकाटेऽपि 
तत्प्रधानैः साधनैः मुज्यते इति पच्वानामेव हेतुत्वं न विरु- 
ध्यते इति ॥ 

तत्रैवं सति कतौरमात्मानं केवरं तु यः। 
परयत्यकरतवुद्धित्वान्न स परयति दुभतिः॥१६॥ 

तत्र इति प्रकृतेन संवध्यते । एवं सति एवं यथोक्तैः 

पञ्चभिः हेतुभिः नि्ैर्ये सति कर्मणि । तत्रैवं सति इति 

दुमतित्वस्य हेतुत्वेन संबध्यते । तत्र एतेषु आत्मानन्यत्वेन 

अविद्यया परिकसर्पितैः क्रियमाणस्य कर्मणः ‹ अहमेव कतौ ' 

इति कतरम् आत्मानं केवरं शुद्धं तु यः पयति अविद्वान् ; 
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कस्मात्  वेदान्ताचायोपदेशन्यायैः अ्ृतवुद्धित्नान् असं- 

म्कृतवुद्धित्वात्; योऽपि देहादिञ्यतिरिक्तात्मवादी आत्मान- 

मेव केवरं कतौरं पश्यति, असावपि अकृतबुद्धिः; अतः 
अकृतबुद्धित्वात् न सः पश्यति आत्मनः तत्तवं कर्मणो वा 

इत्यथः । अतः दुम॑तिः, कुत्सिता विपरीता दुष्टा अजचखं 
जननमरण्रतिपत्तिहेतुभूता मतिः अस्य इति दुर्मतिः । सः 

- पश्यन्नपि न प्यति, यथा तैमिरिकः अनेकं चन्द्रम् , यथा 
वा अभ्रेषु धावत्सु चन्द्रं धावन्तम्, यथा वा वाहने उप- 
विष्टः अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम् | 

कः पुनः सुमतिः यः सम्यक् पदयतीति, उच्यते-- 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न टिप्यते | : 
हत्वापि स इमंष्टकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ . 

यस्य शाखाचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनः न भवति अह्- 

कृतः ५ अहं कतो ' इयेवंखक्षणः भावः भावना प्रय- 

यः-- एते एव पच्च अशधेष्ठानादयः अविद्यया आत्मनि 

कल्पिताः सर्वैकर्मणां कतरः, न अहम्, अहं तु तद्वथापाराणां 

साक्षिभूतः “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः” 

केवरः अविक्रियः इयेवं पद्रयतीति एतत्-- बुद्धिः अन्तः- 
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करणं यस्य॒ आत्मनः उपाधिभूता न रिप्यते न अनुश- 

यिनी भवति-- ‹ इदमहमकाषम्, तेन अहं नरकं गमि- 

ष्यामि ' इयेवं यस्य बुद्धिः न छिप्यते-- सः सुमतिः, 
सः परयति । हत्वा अपि सः इमान् रोकान्, सवौन् 

इमान् प्राणिनः इयथः, न हन्ति हननक्रियां न करोति, 

न निबध्यते नापि तत्कार्येण अधर्मफठेन संबध्यते ॥ 

[9०9 [+ 3 

ननु हत्वापि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम् उच्यते यद्यपि 

स्तुतिः । नेष दोषः, डोकिकपारमाथिकदृष्टययेक्षया तदुपपत्तेः । 
देहाद्यात्मवुद्धधा ‹ हन्ता अहम् ' इति डौकिकीं दृष्टिम् आ- 

भित्य ‹ हत्वापि ` इति आह् । यथाद््दितां पारमाथिकीं दृष्टिम् 

आभ्रिलय ८न हन्ति न निबभ्यते इति । एतत् उभयम् उप- 

पद्यते एव ॥ 

ननु अयिष्ठानादिभिः संभूय करोयेव आत्मा, ˆकतौ- 

रमात्मानं केवलं तु" इति केवलाब्दप्रयोगात् । नैष दोषः, 

आत्मनः अविक्रियसखभावत्वे अधिष्ठानादिभिः संहतत्वानु- 

पपत्तेः । विक्रियावतो हि अन्यैः संहननं संभवति, संह 
चा कर्त्वं स्यात् । न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् 

संहननम् अस्ति इति न संभूय कठत्वम् उपपद्यते । अतः 

केवरुत्वम् आत्मनः स्वाभाविकमिति केवरशब्दः अनुवा- 
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द्मात्रम् । अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुतिस्छतिन्यायग्रसि- 

द्धम् । ^ अविकार्योऽयमुच्यते ' ‹ गुणैरेव कमणि क्रियन्ते ' 

° शरीरस्थोऽपि न करोतिः इत्यादि असकृत् उपपादितं 

गीतास्वेव तावत् । श्रुतिषु च ‹ध्यायतीव छेखायतीव ' 

इवयवमा्यासु । न्यायतश्च-- निरवयवम् अपरतन्त्रम् अवि- 

क्रियम् आत्मतत्त्वम् इति राजमार्गः । विक्रियावत्त्वाभ्युपग- 

" मेऽपि आत्मनः स्वकीयेव विक्रिया स्वस्य भवितुम् अर्हति, 

न अधिष्ठानादीनां कमौणि आत्मकतैकाणि स्युः । न दहि 

परस्य कमे परेण अङृतम् आगन्तुम् अहेति । यत्तु अवि- 

दयया गमितम्, न तत् तस्य । यथा रजतत्वं न शुक्तिकायाः; 

यथा वा तरमछिनत्वं बै: गमितम् अविद्यया, न आका- 
शास्य, तथा अधिष्ठानादिविक्रियापि तेषामेव, न आत्मनः । 

तस्मात् युक्तम् उक्तम् ‹ अहंकृतत्ववुद्धिङेपाभवात् विद्धान् 

न हन्ति न निबध्यते इति । ‹नायं हन्ति न हन्यते" 

इति प्रतिज्ञाय ‹ न जायते" इ्यादिहेतुवचनेन अविक्रियत्वम् 
आत्मनः उक्त्वा, ‹ वेदाविनाशिनम् ̀  इति विदुषः क्माधि- 

कारनिवृत्ति शाखराकौ संक्षेपतः उक्त्वा, मध्ये प्रसारितां तत्र 
तच्र प्रसङ्ग कृत्वा इह उपसंहरति शाखार्थपिण्डीकरणाय 

८ विद्वान् न हन्ति न निवध्यते` इति ! एवं च सति देह्- 
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भ्रच्वाभिमानानुपपत्तौ अविद्याकृताशेषकमसंन्यासोपपत्तेः सं- 

न्यासिनाम् अनिष्टादि त्रिविधं कर्मणः फं न भवति इति 

उपपन्नम् ; तद्धिप्ययाज्च इतरेषां भवति इयेतच्च अपरिदहायरेम् 

इति एषः गीताश्ञाखार्थः उपसंहृतः । स॒ एषः सववेदाथ- 
सारः निपुणमतिभिः पण्डितैः विचार्यं प्रतिपत्तव्यः इति तत्र 

तत्र प्रकरणविभागेन दर्दितः अस्माभिः राखन्यायातुसा- 

रेण ॥ 

अथ इदानीं कर्मणां प्रवतेकम् उच्यते-- 

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता विविधा कमचोदना । 

करणं कमे कर्तेति चि विधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 

ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सर्वविषयम् अविरोषेण उच्यते । 

तथा ज्ञेयं ज्ञातव्यम् , तदपि सामान्येनैव सवम् उच्यते । तथा 

परिज्ञाता उपाधिरक्षणः अविद्याकलिपितः भोक्ता । इति एतत् 

लयम् अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवा्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा 
कमम॑चोदना । ज्ञानादीनां हिं त्रयाणां संनिपाते हानोपादाना- 

दिप्रयोजनः सर्वैकर्मारम्भः स्यात् । ततः पञ्चभिः अधिष्ठा- 

नादिभिः आरब्धं वाड्नःकायाश्रयभेदेन न्रिधा रा्ीभूतं 
तरिषु करणादिषु संगृह्यते इ्येतत् उच्यते--करणं क्रियते 
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अनेन इति बाह्यं श्रोलादि, अन्तःस्थं बुद्धधादि, कम इईषप्सि- 
ततमं कुँ: क्रियया व्याप्यमानम् , कती करणानां व्यापार- 
यिता उपाधिलक्षणः, इति विविधः त्रिप्रकारः कर्मसंम्रहः, 

संगृह्यते अस्मिन्निति संग्रहः, कर्मणः सं्रहः कर्मसंग्रहः, कर्मं 

एषु हि चचिषु समवैति, तेन अयं विविधः कर्मसंग्रहः ॥ 

अथ इदानीं क्रियाकारकफखानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् 

` सक्वरजस्तमोगुणमेदतः त्रिविधः भेदः वक्तव्य इति आर- 

भ्यते-- 

ज्ञानं कमे च कती च 
विधैव गुणभेदतः । 

प्रोच्यते गुणसंख्याने 

यथावच्छरुणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 

ज्ञानं कमं च; कमे क्रिया, न कारकं पारिभाषिकम् 
होप्सिततमं कमे, कतौ च नि्वतंकः क्रियाणां लिधा एव, 

अवधारणं गुणन्यतिरिक्तजालयन्तरामावध्रदचैनाथै गुणभेदतः 

सत्त्वादिभेदेन इयथः । प्रोच्यते कथ्यते गुणसंख्याने का- 

पिके शास्त्रे तद्पि गुणसंख्यानशाखं ुणभोक्तुविषये प्रमाण- 
मेव । परमारथ॑ब्रहयैकत्वविषये यद्यपि विरुध्यते, तथापि ते हि 
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कापिदाः गुणगौणव्यापारनिरूपणे अभियुक्ता : इति तच्छा- 

खमपि वक््यमाणार्थस्तुलयथेस्वेन उपादीयते इति न विरोधः । 

यथावत् यथान्यायं यथाश्चाख्ं श्रणु तान्यपि ज्ञानादीनि 

तद्धेदजातानि गुणभेदकृतानि शणु, वक््यमणे अर्थे मनःस- 

माथि कुरु इत्यथैः ॥ 

ज्ञानस्य तु तावत् त्रिविधत्वम् उच्यते -- 

सर्वूतेषु येनैकं 
भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तेषु 

तञ्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् ॥ २० ॥ 

सवभूतेषु अग्यक्तादिस्थावरान्तेषु भूतेषु येन ज्ञानेन 

एकं भाव वस्तु-- भावशब्दः वस्तुवाची, एकम् आत्मवस्तु 

इयथः ; अव्ययं न व्येति स्वात्मना स्वधर्मेण वा, कूटस्थम् 

इत्यथः ; ईश्चते पदयति येन ब्चानेन, तं च भावम् अविभक्तं 
प्रतिदेहं विभक्तेषु देहमेदेषु न विभक्तं तत् आत्मवस्तु, ठ्यो- 

मवत् निरन्तरमिदयरथः ; तत् ज्ञानं साक्षान् सम्यग्दश्नम् अद्र 

तात्मविषयं सात्विकं विद्धि इति ॥ 
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यानि द्ैतदरोनानि तानि असम्यगभूतानि राजसानि 
तामसानि च इति न साक्षात् संसारोच्छित्तये भवन्ति- 

पथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं 

नानाभावान्प्रथग्विधान् । 

वेति सर्वेषु भूतेषु 

तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥ 

प्रथक्त्वेन तु भेदेन प्रतिङारीरम् अन्यत्वेन यत् ज्ञानं 

नानाभावान् भिन्नान् आतमनः प्रथग्विधान् प्रथक्प्रकारान् 

भिन्नलक्षणान् इत्यथः, वेत्ति विजानाति यत् ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु; 

ज्ञानस्य कवैत्वासंभवात् येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यथः, तत् ज्ञानं 

विद्धि राजसं रजोगुणनि्वत्तम् ॥ 

यत्तु करत्स्नवदेकस्मिन्कायै सक्तमहैतुकम् । 

अतत््वाथेवदल्पं च तत्तामससुदाहृतम् ॥ २२॥ 

यत् ज्ञानं कररस्नवत् समस्तवत् सवैविषयमिव एकस्मिन् 

कार्ये देहे बहव प्रतिमादौ सक्तम् “एतावानेव आत्मा 

ईश्वरो वा, न अतः परम् अस्ति ' इति, यथा नभ्क्षपणका- 
दीनां शरीरान्तर्वर्ती देहपरिमाणो जीवः, दैधरो वा पाषा- 
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णदावादिमाच्रम् , इत्येवम् एकस्मिन् कर्ये सक्तम् अहैतुकं 

हेतुवजितं नियुक्तिकम् , अतच्त्वार्थवत् अयथाभूताथेवत्, यथा- 

भूतः अथः तच्वा्थैः, सः अस्य ज्ञेयभूतः अस्तीति तत्त्वाथ- 
वत् , न तक्ार्थवत् अतत्त्वार्थवत् ; अहैतुकत्वादेव अस्पं च, 

अर्पाविषयत्वात् अर्पफङत्वाद्वा । तत् तामसम् उदाहृतम् । 

तामसानां हि प्राणिनाम् अविवेकिनाम् इटं ज्ञानं र्यते ॥ 

अथ इदानीं कर्मणः त्रैविध्यम् उच्यते-- 

नियतं सङ्गरदितमरागदे षतःक्रतम् । 

अफलप्रेप्सुना कम यत्तत्सात्तिकसुच्यते ॥२३॥ 

नियतं नित्यं सङ्गरहितम् आसक्तिव जितम् अरागद्ेषतः- 

छृतं राग्रयुक्तेन दषप्रयुक्तेन च कृतं रागद्वेषतः कृतम् , 

तद्विपरीतम् अरागद्रेषतःकृतम्, अफलप्रेप्सुना फं प्रेप्स- 

तीति फढप्रेपसुः फख्वृष्णः तद्धिपरीतेन अफलगरप्ुना कत्र 

कृतं कमे यत्, तत् सात्त्विकम् उच्यते ॥ 

यत्तु कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः ¦ 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४॥ 

यत्तु कमेप्सुना कमेफल्प्रेप्सुना इत्यथैः, कमे साहंकारेण 
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इति न तच्वज्ञानापेक्षया । किं तर्हि  छौकिकश्रोत्रियनिरह्* 

कारःपेक्षया । यो हि परमाथनिरहंकारः आत्मवित्, न तस्य 

कामेप्सुत्वबहुखायासकवृत्वप्राप्निः अस्ति । सात्त्विकस्यापि क- 

मणः अंनासवित् साहंकारः कती, किमुत राजसतामसयो. । 

रोके अनात्मविदपि श्रोतियो निरहंकारः उच्यते ‹निरहं- 

कारः अयं ब्राह्मणः ` इति । तस्मात् तदपेक्षयैव ‹ साहंकारेण 

`वा" इति उक्तम् । पुनःशब्दः पादपूरणा्थेः । क्रियते बहुका- 
यासं कौ महता आयासेन निर्वत्यते, तत् कमे राजसम् 

उदाहृतम् ॥ 

अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेश््य च पौरुषम् । 

मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामससखच्यते ॥ २५ ॥ 

अनुबन्धं पश्चाद्भावि यत् वस्तु सः अनुबन्धः उच्यते तं 

च अनुबन्धम् , क्षयं यस्मिन् कमणि क्रियमाणे शक्तिश्चयः 

अर्थक्षयो वा स्यात् तं क्षयम्, हिंसां प्राणिवाधां च; अन- 

पक्ष्य च पौरुषं पुरुषकारम् ‹ शक्तोमि इदं कमे समापयितुम् ! 

इयेवम् आत्मसामर््म् › इत्येतानि अजुवन्धादीनि अनपेक्ष्य 

पोरुषान्तानि मोहात् अविवेकतः आरभ्यते कम यत्, तन् 

तामसं तमोनि्ैत्तम् उच्यते ॥ 
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इदानीं कटठैमेदः उच्यते-- 

सुक्तसङ्ञोऽनहवादी 

धरत्युत्साहसमन्वितः। 

सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः 

कतौ सास्विक उच्यते ॥ २६॥ 

मुक्तसङ्गः मुक्तः परियक्तः सङ्गः येन सः युक्तसङ्गः; 

अनहंवादी न अहंवदनश्षीट.; धृद्युत्साहसमन्वितः धृतिः 

धारणम् उत्साहः उद्यमः ताभ्यां समन्वितः संयुक्तः धृल्यु- 

त्साहसमन्वितः, सिद्धयसिद्धधोः क्रियमाणस्य कमणः फल- 

सिद्धौ असिद्धौ च सिद्धयसिद्धधोः निर्विकारः, केवलं 

चाखप्रमाणेन प्रयुक्तः न फररागादिना यः सः निर्विकारः ` 
उच्यते । एवंभूतः कतौ यः सः सात्त्विकः उच्यते ॥ 

रागी कभेफलपेप्सु्ैन्धो दिं सात्मकोऽद्युचिः । 
6. ५ ^, दरषेश्चोकान्वितः कतो राजसः परिकीर्तितः ॥ 

रागी रागः अस्य अस्तीति रागी, कमफलप्रप्युः कमे- 
फलार्थी इत्यथैः, दब्ध: परद्रव्येषु संजातच्ष्णः, तीथौदौ 
सखद्रग्यापरियागी वा, हिंसात्मकः परपीडाकरस्भावः, अं- 
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शुचिः बाह्याभ्यन्तरदौचवलितः, हर्षशोकान्वितः इषटम्राप्तौ 

हषः अनिष्टप्राप्तौ इष्टवियोगे च सोकः ताभ्यां हषदोकाभ्याम् 

अन्वितः संयुक्तः, तस्यैव च कर्मणः संपत्तिविपत्तिभ्यां हष- 

शोकै स्याताम् , ताभ्यां संयुक्तो यः कतां सः राजसः परि- 

कीर्तितः ॥ 

अयुक्तः प्राक्रतः स्तज्घः 

हठो नैकृतिकोऽलसः । 

विषादी दीधी च 

कती तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 

अयुक्तः न युक्तः असमाहितः, प्राकृतः अलन्तासंस्कृत- 

बुद्धिः वाकुखमः, स्तब्धः दण्डवत् न नमति कस्मैचित् , 

टः; मायावी शक्तिगूहनकारी, नैकृतिकः परविभेदनपरः, 

अलसः अप्रबृत्तिशीकः कर्वव्येष्वपि, विषादी विषादवान् 

सर्वदा अवसन्नस्वमावः, दीर्धसून्री च कतैव्यानां दीधेपरसु- 

रणः, ` सर्वदा मन्दस्भावः, यत् अद्य श्यो वा कतैव्यं तत् 

मासेनापि न करोति, यश्च एवभूतः; सः कती तामसः 

उच्यते ॥ 
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वुद्धेर्मदं धृतेश्चैव गुणतल्िविधं श्रुणु । 

प्रोच्यमानमरोषेण पथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 

बुद्धेः भेदं धृतेश्चैव भेदं गुणतः सत्त्वादिगुणतः त्रिविधं 

शरूणु इति सूत्रोपन्यासः । प्रोच्यमानं कथभ्यमानस् अरोषेण 

निरवशेषतः यथावत् प्रथकत्वेन विवेकतः धनंजय, दिग्वि- 
जये मानुषं दैवं च प्रभूतं धनं जितवान् , तेन असौ धन 

जयः अज्जनः ॥ 

प्रचत्ति च निनच्र्तिच 
कार्याकार्ये भयाभये । 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति 

बुद्धिः सा पाभ सास्विकी ॥ ३० ॥ 

प्रवृत्ति च प्रवृत्तिः प्रवतैनं बन्धहेतुः कर्ममार्भः राखवि- 

हितविषयः, निवृत्ति च निवरत्तिः मोक्षहेतुः संन्यासमार्मः-- 

बन्धमोक्षसमानवाक्यव्वात् भ्वृत्तिनिवृत्ती क्मसंन्यासमार्गो 

इति अवगम्यते-- कायौकार्ये विदितप्रतिषिद्धे दौकिके 
वैदिके वा शा्लवुद्धेः कतैव्याकैव्ये करणाकरणे इयेतत्; 

क्य ? देराकारायपेक्षया दृष्टाृष्टाथानां कर्मणाम् । भया- 

भये बिभेति अस्मादिति भयं चोरन्याघ्रादि, न भयं 
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अभयम्, भयं च अभयं च भयाभये, दृष्टादृष्टविषययोः 

भयाभययोः कारणे इत्यथः । बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं 

या वेत्ति विजानाति बुद्धिः, सा पार्थं सात्त्विकी । तत्र ज्ञानं 
बुद्धः वत्तिः; बुद्धिस्तु वृत्तिमती । धृतिरपि वृत्तिविशेषः एव 

बुद्धेः ॥ 

यया धर्ममधस च 
काथे चाका्मेव च । 

अयथावत्प्रजानाति 

बुद्धिः सा पाथ राजसी ॥ ३१॥ 

यया धर्मं शाख्चोदितम् अधर्म च तप्रतिषिद्धं कार्यं च 

अकायैमेव च पूर्वोक्ते एव कायौकार्ये अयथावत् न यथावत् 

स्वैतः निर्णयेन न प्रजानाति, बुद्धिः सा पार्थ, राजसी ॥ 

अधर्म धमेमिनि या 
मन्यते तमसाच्रता । 

सर्वाथोन्विपरीतां ख 
बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥ ३२॥ 

अधर्म प्रतिषिद्धं धर्म विहितम् इति या मन्यते जानाति 



५१६ श्रीमद्धगव्रद्रीतामाष्ये 

तमसा आबरृता सती, सवौथौन् सर्वानेव ज्ञेयपदार्थान् विष- 

रीतांश्च विपरीतानेव विजानाति, बुद्धिः सा पार्थं, तामसी ॥ 

धृत्या यया धारयते 

मनःप्राणेद्दियकरियाः। 

योगेनाव्यभिचारिण्या 

धृतिः सा पाथं सात्विकी ॥ ३६ ॥ 

धृत्या यया-- अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन 

संबन्धः, धारयते; किम् मनःप्राणिन्द्रियक्रियाः मनश्च 

प्राणश्च इन्द्रियाणि च मनप्राणेन्दरियाणि, तेषां क्रियाः 

चेष्टाः, ताः उच्छास्त्रमा्प्रवृत्तेः धारयत धारयति-- धृल्या 

हि धायैमाणाः उच्छाञ्लमागैविषयाः न भवन्ति-- योगेन 

समाधिना, अव्यभिचारिण्या, नियसमाध्ययुगतया इयथः । 

एतत् उक्तं भवति-- अव्यभिचारिण्या धृलया मनःप्राणेन्दरि- 

यक्रियाः धा्यैमाणाः योगेन धारयतीति । या एवंलक्षणा धृति.? 

सा पाथं, सात्त्विकी ॥ 

यया तु धमकामाथौ- 
न्ध्या धारयतेऽजजैन । 
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प्रसङ्गन फलाकाह्ी 

ध्रतिः सा पाथ राजसी ॥ ३४ ॥ 

यया तु धर्मकामार्थान् धर्मश्च कामश्च अर्थ्च धर्मकामा- 
थोः तान् धर्मकामार्थान् धृत्या यया धारयते मनसि निय- 

मेव करतेञ्यरूपान् अवधारयति दे अञ्जन, प्रसङ्गेन यस्य 

यस्य धमोौदेः धारणप्रसङ्गः तेन तेन प्रसङ्गेन फराकाह्की च 

भवति यः पुरुषः, तस्य धृतिः या, सा पाथं, राजसी ॥ 
# 4 क, # 

यया सभर मय चाक 
> ष 

विषाद् मदमेव च। 

न विसुश्चति दुर्मेधा 

धृतिः सा तामसी मता ॥ ६५ ॥ 

यया स्वप्नं निद्रां भयं रासं सोकं विषादं विषण्णतां मदं 

विषयसेवाम् आत्मनः बहुमन्यमानः मत्त इव मदम् एव च 
मनसि निलयमेव कर्तैव्यरूपतया कुर्वन् न विस्रु्वति धारय- 

सेव दुर्मेधाः करिसितमेधाः पुरुषः यः, तस्य धृतिः या, सा 

तामसी मता ॥ 

गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिविधो भेदः उक्तः । 

अथ इदानीं फङस्य सुखस्य चरिविधो भेदः उच्यते-- 
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सुखं त्विदानीं चिविध 

शणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमत यल 

{खान्तं च निगच्छति ॥ २६ ॥ 

सुखं तु इदानीं त्रिविधं शणु, समाधानं कुरु इत्येतत् › मे 

मम भरतर्षभ । अभ्यासात् परिचयात् आवृत्ते: रमते रतिं ˆ 

प्रतिपद्यते यत्र यरिमन् सुखानुभवे दुःखान्तं च दुःखावसानं 

दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति ॥ 

यत्तदगे विषमिव 

परिणामेऽगतोपमम् । 

तत्सुखं साल्िकं प्ोक्त- 

मात्मवुद्धिपसादजम् ॥ ३७ ॥ 

यत् तत् सुखम् अग्रे पूर्वं प्रथमसंनिपाते ज्ञानवैराग्यध्या- 

नसमाध्यारम्भे अलयन्तायासपूवेकत्वात् विषमिव दुःखात्मकं 

भवति, परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकजं सुखम् अस्रतो- 

पमम्› तत् सुखं सात्त्विकं प्रोक्तं ॒विद्वद्धिः, आत्मनः बुद्धिः 

आत्मबुद्धिः, आत्मनुद्धेः प्रसादः नैमल्यं सलिर्स्य इव स्व- 
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च्छता, ततः जातं आत्मवुद्धिभरसादजम् । आत्मविषया वा 

आत्मावङम्बना वा बुद्धिः आत्मबुद्धिः) तत्प्रसादप्रकषांद्वा जात- 

मि्येतत् । तस्मात् सात्त्विकं तत् ॥ 

विषयेद्ियसंयोगाव्यत्तदग्रेऽख्तोपमम् । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्तम् ॥ 

विषयेन्द्रियसंयोगात् जायते यत् सुखम् तत् सुखम् अग्र 

प्रथमक्षणे अम्रतोपमम् अमृतसमम् , परिणामे विषमिव, 

बलवीरयरूपग्रज्ञमेधाधनोत्साहहानिहेतुत्वात् अध्मृतज्नितन- 

रकादिहेतुत्वाज्च परिणामे तदुपभोगपरिणामान्ते विषमिव, 

तत् सुखं राजसं स्णृतम् ॥ 

यदय चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः 

निद्राटस्यप्रमादोत्थं तत्तामससुदाह्तम् ॥ ३९॥ 

यत् अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले च सुखं 

मोहनं मोहकरम् आत्मनः निद्रारस्यप्रमादोत्थं निद्रा च 
आस्य च प्रमादश्च तेभ्यः सयुत्तिष्ठतीति निद्रारस्यप्रमा- 

दोत्थम् , तत् तामसम् उदाट्रतम् ॥ 

अथ इदानीं प्रकरणोपसंहारार्थः शाकः आरभ्यते-- 
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न तदस्ति पएथिव्यां वा दिषि देवेषु वा पुनः। 

सत्वं प्रकृतिजैयुक्त यदेभिः स्याच्रिभियणैः ॥ 

न॒ तत् अस्ति तत् नास्ति प्रथिव्यां वा मनुष्यादिषु 

सत्त्वं प्राणिजातम् अन्यद्वा अग्राणि, दिवि देवेषु वा पुनः 

सक्तम् , प्रकृतिजैः प्रकृतितः जते: एभिः त्रिभिः गुणैः 

सत्त्वादिभिः मुक्तं परिलयक्तं यत् स्यात्, न तत् अस्ति इति 

पूर्वेण संबन्धः ॥ 

४: 

सवैः संसारः क्रियाकारकफटलक्षणः सच्वरजस्तमोगु- 

णास्मकः अविद्यापरिकर्पितः समूखः अनथेः उक्तः, ` वृक्ष- 
रूपकस्पनया च ‹ उष्वैमूलम् ' इत्यादिना, ‹तं च असङ्ग- 

शखेण दृढेन च्छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितन्यम् ̀  इति च 

उक्तम् । तत्र च सर्वेस्य त्रिरुणा्मकत्वात् संसारकारण- 

निचृत्त्यनुपपत्तो प्राप्तायाम्, यथा त्चिवरृत्तिः स्यात् तथा 

वक्तव्यम् , सर्वश्च गीताश्चास्त्राथैः उपसंहतन्यः, एतावानेव 

च सवेवेदस्मृलयथेः पुरुषाथेम् इच्छद्भिः अनुष्ठेयः इयेवमर्थम् 

£ ब्राह्मणक्षृत्रियविराम् ` इदयादिः आरमभ्यते-- 

ब्राह्यणक्षवियविरां शुद्राणां च परंतप । 

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावपभवैयणेः।४१॥ 
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ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विशश्च ब्राह्मणक्षत्नियविशः, तेषां 

त्राह्यणक्षत्नियविद्ां शुद्राणां च-- शद्राणाम् असमासकरणम् 

एकजातित्वे सति बेदानधिकारात्-- हे परंतप, कर्माणि 

प्रविभक्तानि इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि । केन स्व- 

मावप्रभवैः गुणैः, स्वभावः इंश्ररस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका 

माया सा प्रभवः येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः) तैः, 

ज्मादीनि कमणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम् । अथवा 

त्राह्यणस्वभावस्य सतवगुणः प्रभवः कारणम् , तथा क्षत्रि- 

यस्वभावस्य सत््वोपसजैन रजः प्रभवः, वैरयस्वभावस्य 

तमउपसजैनं रजः प्रभवः, शद्रस्वभावस्य रजडउपसजेनं 

तमः प्रभवः, प्रदान्यै्र्येहामूढतास्वभावदशैनात् चतुम् । 

अथवा, जन्मान्तरछृतसंस्कारः प्राणिनां बतेमानजन्मनि 

स्वकायीभिसुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः, सः प्रभवो येषां 

गुणानां ते स्वभावप्रभवाः गुणाः; गुणप्रादुमोवस्य निष्का- 

रणत्वानुपपत्तेः । ‹ स्वभावः कारणम् ' इति च कारणविशे- 
षोपादानम् । एवं स्वभावप्रभवैः प्रकृतिभवैः सत्त्वरजस्त- 

मोभिः गुणैः सखकार्यानुखूपेण शमादीनि कमौणि प्रवि- 

मक्तानि ॥ 

नतु शाखप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनां 
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शमादीनि कर्माणि ; कथम् उच्यते सत्त्वादिगुणप्रविभक्तानि 

इति १ नेष दोषः; शास्त्रेणापि ब्राह्मणादीनां सत््वादिगुण- 

विशेषापेक्षयैव शमादीनि कमौणि प्रिभक्तानि, न गुणानपे- 

क्षया, इति रास्त्रप्रविभक्तान्यपि कमणि गुणग्रविभक्तानि 

इति उच्यते ॥ 

कानि पुनः तानि कर्माणि इति, उच्यते-- 

दामो दमस्तपः शौचं 
क्लान्तिराजवमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं 

ब्रह्मकम ख भावजम् ॥ ४२ ॥ 

शमः दमश्च यथाव्याख्यातार्थौ, तपः यथोक्तं शरीरादि, 

शौचं व्याख्यातम्, क्षान्तिः क्षमा, आजवम् ऋलुता एव च 

ज्ञानं विज्ञानम् , आस्तिक्यम् आस्तिकभावः श्रदधानता आ- 

गमार्थषु, ब्रह्मकमे ब्राह्मणजातेः कमं स्वभावजम्--यत् उक्त 

स्वभावप्रमवैरौणेः प्रविभक्तानि इति तदेवोक्तं खभावजम् 

इति ॥! 

शौरे तेजो ध्रतिदौशयं युद्धे चाप्यपलायनम् । . 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम खभावजम् ॥४६॥ 
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नर्यं शूरस्य भावः, तेजः प्रागल्भ्यम् , धृतिः धारणम्, 
सर्वावस्थासु अनवसादः भवति यया धृला उत्तम्भितस्य, 
दाक्ष्यं दक्षस्य भावः, सहसरा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन 

रत्ति, युद्धे चापि अपलायनम् अपराख्रखीभावः शत्रुभ्यः, 
दानं देयद्रव्येषु सुक्तदस्तता, ईश्वरभावश्च ईश्ररस्य भावः, 
प्रमुश्चक्तिपरकटीकरणम् दशितव्यान् प्रति, क्षां कमं कषत्रिय- 
जतिः विहितं कमे क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ 

क्रुषिगौरक््यवाणिज्यं वैरयकमे ख भावजम् । 
परिचयात्मकं कमे शुद्रसखापि खभावजम् ॥ 

कूषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिश्च गोरक्ष्यं च वाणिज्यं च क- 

षिगौरक्ष्यवाणिज्यम् › षिः भूमेः विलेखनम् , गौर्यं गाः 
रश्चतीति गोरक्षः तस्य भावः गौरश््यम् , पाञ्युपाल्यम् इयथः, 

बाणिज्यं वणिम क्रयविक्रयादिलक्षणं वैरयकमं वेरयजातेः 

कमं वैश्यकम स्वभावजम् । परिचयार्मकं दुश्रुषास्भावं 
कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ 

एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यगञुष्ठितानां स्वगे- 

प्राधिः फं सभावतः, (वणां आश्रमाश्च सखकर्मनिष्ठाः प्रेय 

कर्मफर्मनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिङ्करूधमौयुःश्रत- 
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वृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते ' इलयादिस्मतिभ्यः; 

पुराणे च वणिनाम् आश्रमिणां च छोकफलभेदविरोषस्मर- 

णात् । कारणान्तरात्तु इदं वक्ष्यमाणं फटम्-- 

स्वे स्वे कमैण्यभिरतः 
संसिद्धि लभते नरः । 

स्वकमनिरतः सिद्धि 
यथा विन्दति तच्छणु ॥ ४५ ॥ 

खे खे यथोक्तङक्षणभेदे कर्मणि अभिरतः तत्परः संसिद्धि 

सखकमौवुष्ठानात् अञुद्धिश्षये सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठा- 

योग्यतालक्षणां संसिद्धि छभते प्राप्रोति नरः अधिकृतः 

पुरुषः ; किं स्वकमौनुष्ठानत एव साक्षात् संसिद्धिः £ न ; कथं 

तर्हिं खकमेनिरतः सिद्धि यथा येन प्रकारेण विन्दति, तत् 

शृणु ॥ 

यतः प्रचत्तिभ्रतानां 

येन सवीमिदं ततम् । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यै 

सिद्धि चिन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 
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यतः यस्मात् प्रवृत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा वा यस्मात् अन्त- 
यौमिणः इं्रात् भूतानां प्राणिनां स्यात् , येन ईश्वरेण सवम् 

इदं ततं जगत् व्याप्तम् स्वकर्मणा पू्ेक्तिन प्रतिवर्णं तम् 
ईश्रम्"अभ्यच्यै पूजयित्वा आराध्य केवलं ज्ञाननिष्ठायोग्य- 
तालक्षणां सिद्धि विन्दति मानवः मनुष्यः ॥ 

यतः एवम् , अतः-- 

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः 

परधमीत्स्वनुषशठितात् । 

स्वभावनियतं कम 
कुवेन्ना्रोति किल्विषम् ॥ ४७ ॥ 

भ्रेयान् प्रशस्यतरः स्वो धर्म" स्वधममेः, विगुणोऽपि इति 

अपिङाव्वो द्रष्टव्यः परधर्मात् । स्वभावनियतं स्वभावेन 
नियतम्, यदुक्तं स्वभावजमिति, तदेवोक्तं स्वभावनियतम् 
इति ; यथा चिषजातस्य कमेः विषं न दोषकरम् , तथा स्व- 

भावनियतं कमं कुवन् न आप्नोति किस्विषं पापम् ॥ 

स्वभावनियतं कम॑ कुबौणो विषजः इव कृमिः किस्विषं 

न आप्नोतीति उक्तम् ; परधर्मश्च भयावहः इति, अनात्मज्ञश्च 
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न हि कश्चित्क्षणमपि अकमेकृत्तिष्ठति ' इति । अतः-- 

$ € 
सहजं कमे कौन्तेय 

क 

सदोषमपि न यजेत् । 
© भ न 

सवारम्भा हि दोषेण 

धूमेनाभिरिवाव्रताः ॥ २८ ॥ 
= ^ € च ५ [) सहजे सह जन्मनैव उत्पन्नम् । किं तत् £ क्म कौन्तेय 

सदोषमपि बिगुणात्मकस्वात् न यजेत् । स्वीरम्भाः आर- 

भ्यन्त इति आरम्भाः, सवैक्माणि इेतत्; प्रकरणात् ये 

केचित् आरम्भाः खधमौः परधमाश्च, ते सर्वे हि यस्मात्-- 
विरुणास्मकत्वम् अत्र हेतुः त्रिगुणार्मकस्वात् दोषेण 

धूमेन सहजन अभ्निरिव, आब्रताः । सहजस्य कमणः 

स्वधमोर्यस्य परि्यागेन परधमौनु्ठानेऽपि दोषात् नैव 

मुच्यते ; भयावहश्च परधमः । न च शक्यते अशेषतः 

त्यक्तुम् अज्ञेन कमे यतः, तस्मात् न त्यजेत् इत्यथैः ॥ 

किम् अशेषतः दयक्तुम् अशक्यं कमे इति न ल्यजेत् 
किं वा सहजस्य कर्मणः लगे दोषो भवतीति १ किं च अतः ? 

यदि तावत् अशेषतः यक्तुम् अश्चक्यम् इति न लयाज्यं 

सहजं क्म, एवं तदहि अशेषतः यागे गुण एव स्यादिति 
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सिद्धं भवति । सवयम् एवम् ; अशेषतः दाग एव न उप- 

पद्यते इति चेत्, किं नियप्रचितात्मकः पुरुषः , यथा 
सांख्यानां रणाः १ किं वा क्रियेव कारकम् , यथा बौद्धानां 

स्कन्धाः क्षणप्रध्वंसिनः £ उभयथापि कर्मणः अडोषत. 

लयागः न संभवति । अथ तृतीयोऽपि पक्षः---यदा करोति 

तदा सक्रियं वस्तु । यदा न करोति, तदा निष्क्रियं तदेव । 

तत्र एवं सति शक्यं कमे अशेषतः यक्तम् । अय तु 
अस्मिन् तृतीये पक्षे विशेषः--- न नियप्रचङितं वस्तु, नापि 

क्रियैव कारकम् । [क तर्हि व्यवस्यते द्रव्ये अविद्यमाना 

क्रिया उत्पद्यते, विद्यमाना च विनश्यति । शुद्धं तत् द्रव्यं 

हाक्तिमत् अवतिष्ठते । इति एवम् आहुः काणादाः । तदेव 

च कारकम् इति । अस्मिन् पक्षे को दोषः इति । अय- 

मेव तु दोषः--यतस्तु अभागवतं मतम् इदम् । कथं ज्ञायते ? 

यतः आह॒ भगवान् ८ नासतो बिद्यते भावः इत्यादि । 

काणादानां हि असतः भावः, सतश्च अभावः, इति इदं 

मतम् अभागवतम् । अभागवतमपि न्यायवत् को दोषः 

इति चेत् , उच्यते-- दोषवत्त् इदम्, सवप्रमाणविरोधात् । 

कथम् ? यदि तावत् द्धणुकादि द्रव्यं प्राक् उत्पत्तेः अत्यन्त- 

मेव असत् , उत्पन्नं च स्थितं कंचित् कारुं पुनः अत्यन्तमेव 
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असन्त्वम् आपद्यते, तथा च सति असदेव सतत् जायते, 

सदेव असत्त्वम् आपद्यते, अभावः भावो भवति, भावश्च 

अभावो भवति; तत्र अभावः जायमानः प्राक् उत्पत्तेः 

शशविषाणकस्पः समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यं कारणम् 

अपेक्ष्य जायते इति । न च एवम् अभावः उत्पद्यते, कारणं 

च अपेक्षते इति शक्यं वक्तुम्, असतां इाशविषाणः- 
दीनाम् अदर्शनात् । भावात्मकाश्चेत् घटादयः उतद्यमानाः, 

किचित् अभिव्यक्तिमात्रे कारणम् ` अपेक््य उत्पद्यन्ते इति 

शक्यं प्रतिपत्तुम् । किंच, असतदच सतदच सद्भावे अस- 

द्भावे न कचित् प्रमाणप्रमेयव्यवहारेषु बिन्ासः कस्यचित् 

स्यात् , ‹ सत् सदेव असत् असदेव ' इति निदचयानुपपत्तः। 

किच, उत्पद्यते इति व्यणुकादेः द्रव्यस्य स्वकारणसत्ता- 

संबन्धम् आहुः । प्राक् उत्पत्तेश्च असत् , पश्चात् कारणन्या- 
पारम् अपेक्ष्य स्वकारणैः परमाणुभिः सत्तया च समवायट- 

क्षणेन संबन्धेन संबध्यते । संबद्धं सत् कारणसमवेतं सत् 
भवति । तन्न वक्तव्यं कथम् असतः स्वं कारणं भवेत् संब- 
न्धो वा केनचित् स्यात् न हि बन््यापुतरस्य स्वं कारणं 
संबन्धो वा केनचित् प्रमाणतः कस्पयितुं शक्यते ॥ 

नलु नैवं वैशेषिकैः अभावस्य संवन्धः करप्यते । दथणु- 
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कादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणसमवायलक्षणः संबन्ध 

सतामेव उच्यते इति । न ; संबन्धात् प्राक् सत्वानभ्युपग- 

मात् । न हि वैशेषिकैः कुखारदण्डचक्रादिव्यापारात् प्राक् 

घटादीनाम् अस्तित्वम् इष्यते । न च गद् एव घटाद्याकारप्रा- 

प्रिम् इच्छन्ति । ततश्च असत एव संबन्धः पारिशेष्यात् 

इष्टो भवति ॥ 

ननु असतोऽपि समवायलक्षणः संबन्धः न विरुद्ध. ¦ 

न; बन्ध्यापुत्रादीनाम् अदश्चैनात् । घटादेरेव प्रागभावस्य स्व- 

कारणसंबन्धो भवति न बन्ध्यापुत्रादेः, अभावस्य तुल्यस््रे- 

ऽपि इति विरोषः अभावस्य वक्तव्यः । एकस्य अभावः, दर 

योः अभावः, सर्व॑स्य अभावः, प्रागमावः, प्रध्वंसाभावः, 

इतरेतराभावः, अलयन्ताभावः इति लक्षणतो न केनचिन् 

विरोषो दरौयितुं शाक्यः । असति च विरेषे घटस्य प्राग- 

भावः एव कुलाखदिभिः घट भावम् आपद्यते संबध्यते च भवेन 

कपारख्येन, सबद्धश्च सवेव्यवहारयोग्यश्च भव्ति, न तु 

घटस्यैव प्रध्वंसाभावः अभावत्वे सयपि, इति प्रध्वंसाद्यभा- 

वानां न कचित्. व्यवहारयोग्यत्वम् , मागभावस्यैव द्वधणुका- 

दिद्रव्याख्यस्य उत्पत््या दिन्यवहाराहंत्वम् इयेतत् असमज- 

सम्; अभावत्वाविरशेषात् अलयन्तप्र्वंसाभावयोरिव ॥ 
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नलु नैव अस्माभिः प्रागभावस्य भावापत्तिः उच्यते । 
भावस्यैव तर्हिं भावापत्तिः; यथा घटस्य घटापत्तिः, पटस्य 

वा पटापत्तिः । एतदपि अभावस्य भावापत्तिवदेव प्रमाण- 

विरुद्धम् । सांख्यस्यापि यः परिणामपक्षः सोऽपि अपूवैधर्मो- 
त्पत्तिविनाश्चाङ्गीकरणात् वेशेषिकपक्षात् न विशिष्यते । अ- 

भिन्यक्तितिरोभावाङ्गीकरणेऽपि अभिव्यक्तितिरोभावयोः बि- 

द्यमानत्वाविद्यमानत्वनिरूपणे पूवैवदेव प्रमाणविरोधः । एते- 
न कारणस्यैव संस्थानम् उत्पत्यादि इयेतदपि प्रत्युक्तम् ॥ 

पारिशेष्यात् सत् एकमेव वस्तु अविद्यया उत्पत्तिविना- 

शादिधर्भेः अनेकधा नटवत् विकल्प्यते इति । इदं भागवतं 

मतम् उक्तम् ° नासतो विद्यते भावः" इत्यस्मिन् श्लोके, सस्र 

लयस्य अव्यभिचारात्, व्यभिचाराच्च इतरेषामिति ॥ 

कथं तर्हिं आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः कमणः यागः 

न उपपद्यते इति £ यदि वस्तुभूताः गुणाः, यदि वा अवि- 

द्याकस्पिताः, तद्धसः कर्म, तदा आत्मनि अविद्याध्यारोपि- 

तमेव इति अविद्धान् ‹न हि कश्चित् क्षणमपि अदोषतः 

यक्तं शक्रोति ' इति उक्तम् । विद्वांस्तु पुनः विद्यया अवि- 

यायां निचरत्तायां शक्रोत्येव अशेषतः कमे परित्यक्तुम् , 

अविद्याध्यारोपितद्य दोषानुपपत्तेः । न हि तेभिरिकरषटथा 
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अध्यारोपितस्य द्िचन्द्रादेः तिभिरापगमेऽपि शेषः अवति- 
छते । एवं च सति इदं वचनम् उपपन्नम् ' सर्वकर्माणि 
मनसा इयादि, 'से स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रभते 
नरः ° "स्वकर्मणा तमभ्यच्य॑सिद्धि बिन्दति मानवः ' 
इति च ॥ 

४ (~ _ 
या कमजा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा, 

तखाः फलभूता नेष्कम्येसिद्धिः ज्ञाननिष्ठालक्षणा च वक्त- 
व्येति शोकः आरभ्यते- 

असक्तबुद्धिः सर्व 
जितात्मा विगतस्पृहः । 

नेष्कम्थसिदधि परमां 
संन्यासनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 

असक्तबुद्धिः असक्ता सङ्गरहिता बुद्धिः अन्तःकरणं 

यस्य सः असक्तबुद्धिः सर्वत्र पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तेषु, 
जितात्मा जितः वद्ीकरृतः आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः 

जितात्मा, विगतस्पहः विगता स्पृहा ष्णा देहजीवितभोगेषु 

यस्मात् सः विगतसप्रहः, य: एवंभूतः आत्मज्ञः सः नैष्क- 

म्यैसिद्धि निरीतानि कर्माणि यस्मात् निष्करियत्रह्मारमसंबोधात् 
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सः निष्कम तस्य मावः नैष्कर्म्यम् , नैष्कर्म्यं च तत् सिद्धिश्च 

सा नैष्कम्यसिद्धिः, निष्कमैत्वस्य वा निष्करियात्मरूपावस्धा- 
नलक्षणस्य सिद्धिः निष्पत्तिः, तां नैष्कम्यसिद्धि परमां 

प्रकृष्टं कमेजसिद्धिविलक्षणां सदयोमुक्यवस्थानखूपां  संन्या- 

सन सम्यग्द्रोनेन तत्पूवेकेण वा सवकमेसंन्यासेन, अधिग- 
च्छति प्राप्नोति । तथा च उक्तम्-- ‹ सवेकमोणि मनसा 

संन्यस्य नैव कर्वन्न कारयन्नास्ते ' इति ॥ 

पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेन ईश्वराभ्यचेनरूपेण जनितां प्रा- 

गुक्तङश्चणां सिद्धि प्राप्तस्य उसन्नात्मविवेकज्ञानस्य केवलातम- 

ज्ञाननिष्ठारूपा नैष्कम्यैटक्षणा सिद्धि. येन क्रमेण भवति, 
तत् वक्तव्यमिति आद-- 

सिद्धि पराक्षो यथा जह्य तथाभ्ोति निबोध मे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। 

सिद्धि प्राप्तः सवकर्मणा इश्वरं समभ्य्यं तसप्रसादजां 

कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां सिद्धि प्राप्रः- 

सिद्धिं प्राप्तः इति तदनुवादः उत्तराथेः । करं तत् उत्तरम् , 
€ 

यदथ; अनुवादः इति, उच्यंते-- यथा येन प्रकारेण ज्ञान- 

निष्ठारूपेण ब्रह्म परमात्मानम् आप्नोति, तथा तं प्रकारं ज्ञान- 
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निष्ठाप्रापिकरमं मे मम वचनात् निबोध त्वं निश्चयेन अवधारय 
इत्येतत् । # विस्तरेण न इति आह्-- समासेनैव सक्षे- 
पेणैव हे कौन्तेय, यथा ब्रह्म प्राप्रोति तथा निबोधेति । 
अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्मप्राप्तिः; ताम् इदंतया दशयिवुम् 

आह-- “निष्ठा ज्ञानस्य या पराः इति । निष्ठा पर्यवसानं 

परिसमाप्तिः इलयेतत् । कस्य ? ब्रह्मज्ञानस्य या परा । की- 
दशी सा? यादृशम् आत्मज्ञानम् । कीदक् तत्? यादृशः 

आत्मा । कीदशः सः १ यादृशो भगवता उक्तः, उपनिषद्वा- 

क्थेश्च न्यायतद्च ॥ 

नतु विषयाकारं ज्ञानम् । न ज्ञानविषयः, नापि आकार- 

वान् आत्मा इष्यते कचित् | नु ‹ आदिलवर्णम् › ‹ भारूपः 

° सवर्ज्योतिः ' इति आकारवत्त्वम् आत्मनः श्रूयते । नः; 

तमोरूपत्वप्रतिषेधाथेत्वात् तेषां वाक्यानाम्--द्रव्यगुणाद्या- 

कारप्रतिषेधे आत्मनः तमोरूपत्वे प्राप्रे तस्रतिषेधाथौनि 

‹ आदियवणेम् ̀  इलयादीनि वाक्यानि । ° अरूपम् ' इति च 

विशेषतः रूपप्रतिषेधात् । अविषयत्वाच्च--‹ न संदृशे ति- 

छति रूपमस्य न चक्षुषा परयति कश्चनैनम् ' ‹ अश्चब्दमस्पर- 

म् इत्यादेः । तस्मात् आर्माकारं ज्ञानम् इति अनुपपन्नम् ॥ 

कशं तर्हिं आत्मनः ज्ञानम् £ स्वै हि यद्विषयं यत् ज्ञान- 
8. 8. 17. 17 
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म्, तत् तदाकारं भवति । निराकार श्च आत्मा इत्युक्तम् । 

ज्ञानात्मनोश्च उभयोः निराकारत्वे कथं तद्धावनानिष्ठा 

इति? न; अलन्तनिमेङत्वातिस्वच्छत्वातिसूष्ष्मत्वो पपत्तेः 

आत्मनः । बुद्धेश्च आत्मवत् नैर्मस्याद्युपपत्तेः आत्मचेतन्या- 
काराभासत्वोपपत्तिः । बुद्धयाभासं मनः, तदाभासानि इ- 

न्द्रियाणि, इन्द्रियाभासश्च देहः । अतः छोकिकैः देहमात्रे 

एव आत्मदष्टिः करियते ॥ 

देहयैतन्यवादिनदइच खोकायतिकाः ‹ चैतन्यवि शिष्टः का- 
य: पुरुषः ` इल्याहुः । तथा अन्ये इन्द्रियचैतन्यवादिनः, 
अन्ये मनश्चैतन्यवादिनः, अन्ये बुद्धिचैतन्यवादिनः । ततो- 
ऽपि आन्तरम् अव्यक्तम् अन्याकृताख्यम् अविद्यावस्धम् 

आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित् । सर्वत्र बुद्धथादिदेहान्ते आ- 

स्मचेतन्याभासता आत्मश्रान्तिकारणम् इद्यतदच आत्मविषयं 

ज्ञानं न विधातव्यम् । किं तर्हिं £ नामरूपाद्यनाव्माध्यारोपण- 

निवृत्तिरेव काय, आत्मचैतन्यविज्ञानं कार्यम् , अविद्याध्या- 

रोपितसवंपदाथीकरेः अनिरिष्टतया द शयमानत्वात् इति । 

अत एव हि विज्ञानवादिनो बौद्धाः विज्ञानम्यतिरेकेण वस्त्वे- 

व नास्तीति प्रतिपन्नाः, प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च स्संविदि- 

तत्वाभ्युपगमेन । तस्मात् अविद्याध्यारोपितनिराकरणमात्र 
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ब्रह्मणि क्ेन्यम् , न तु ब्रह्मविज्ञाने यनः, अलन्तप्रसिद्धत्वात् | 
अविद्याकर्पितनामरूपविरेषाकारापटहतवुद्धीनाम् अलन्तम्र- 

सिद्धं सुविज्ञेयम् आसन्नतरम् आत्मभूतमपि, अप्रसिद्धं दुवि- 

ज्ञेयम् अतिदूरम् अन्यदिव च प्रतिभाति अविवेकिनाम् । 

बाह्याकारनिवृत्तबुद्धीनां तु रन्धगुवीत्मप्रसादानां न अतः 

परं सुखं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेयं स्वासन्नतरम् अस्ति । तथा चो- 

त्तम्---' प्रत्यक्षावगमं धम्यैम् ̀  इत्यादि ॥ 

, केचित्तु पण्डितंमन्याः " निराकारत्वात् आत्मवस्तु न 

उपैति बुद्धिः । अतः दुःसाध्या सम्यग्ज्ञाननिष्ठा* इयाहुः । 
सलयम् ; एवं गुरुसंप्रदायरहितानाम् अश्तवेदान्तानाम् अ- 

खन्तबरहिर्विषयासक्तवुद्धीनां सम्यक्प्रमाणेषु अकृतश्रमाणाम् । 

तद्विपरीतानां तु लौकिकम्राह्यमराहकदैतवस्तुनि सदुद्धिः नितरां 
दुःसंपादा, आत्मचैतन्यव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्य अनुप- 
रुन्धः, यथा च ^ एतत् एवमेव, न अन्यथा ' इति अवोचाम ; 

उक्तं च भगवता ‹ यस्यां जाघ्रति भूतानि ` सा निश्चा पश्यतो 
सुने: ' . इति । तस्मात् बा्याकारमेदबुद्धिनिवरृत्तिरेव आत्म- 

स्वरूपावर्म्बनकारणम् । न हि आत्मा नाम कस्यचित् 

कदाचित् अप्रसिद्धः प्राप्यः हेयः उपादेयो वा; अप्रसिद्धे हि 
तस्मिन् आत्मनि स्वाथौः सववौः प्रवृत्तयः व्यथौ: प्रसव्ये- 
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रन् । न च देहा्यचेतनाथत्वं शक्यं कल्पयितुम् । न च 

स॒खार्थं॑सुखम् , दुःखा दुःखम् । आत्मावगयवसानाथं- 

त्वाञ्च सर्वैव्यवहारस्य । तस्मात् यथा स्वदेहस्य प्ररिच्छे- 
दाय न प्रमाणान्तरापेक्षा, ततोऽपि आत्मनः अन्तरतमत्वात् 

तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा; इति आत्मज्ञाननिष्ठा 

विवेकिनां सुप्रसिद्धा इति सिद्धम् ॥ 

येषामपि निराकारं ज्ञानम् अग्रल्यक्षम् , तेषामपि ज्ञानव- 

शेनैव ज्ञेयावगातिरिति ज्ञानम् अत्यन्तप्रसिद्धं सुखादिवदेव 

इति अभ्युपगन्तव्यम् । जिज्ञासानुपपत्तेशच-- अप्रसिद्धं 

चेत् ज्ञानम् , ज्ञेयवत् जिज्ञास्येत । यथा ज्ञेयं घटादिरक्षण 
ज्ञानेन ज्ञाता व्यापुम् इच्छति, तथा ज्ञानमपि ज्ञानान्तरेण 

ज्ञातव्यम् आगघ्ुम् इच्छेत् । न एतत् अस्ति । अतः अत्यन्त- 

भरसिद्धं ज्ञानम् › ज्ञातापि अत एवं प्रसिद्धः इति । तस्मात् 
ज्ञाने यन्नो न कतैव्यः, किं तु अनात्मनि आत्मलुद्धिनिवृत्ता- 

वेव । तस्मात् ज्ञाननिष्ठा सुसंपाद्या ॥ 

स इयं ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते, कथं कार्यां इति-- 

बुद्धथा विद्ुद्धया युक्तो 

धरल्यात्मानं नियम्य च। 
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चराञ्दादीन्विषयांस्यक्त्वा 

रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 

-ुद्धुथा अध्यवसायलक्षणया वि्चुद्धया मायारहितया 
युक्तः संपन्नः, धूटया वर्येण आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य 

च नियमनं कृत्वा वक्छीकृत्य, शब्दादीन् शब्दः आदिः 

येषां तान् विषयान् त्यक्त्वा, साम्यात् शरीरस्थितिमात्रह- 

तुभूतान् केवखान् मुक्त्वा ततः अधिकानु सुखा्थान् त्यक्त्वा 

इत्यथैः, शरीरस्थित्यथेत्वेन प्राप्तेषु रागद्वेषौ व्युदस्य च परि- 

त्यञ्य च ॥ 

ततः- 

विविक्तसेवी रुच्वाी 

यतवाद्ायमानसः। 

ध्यानयोगपरो नित्यं 

वैराग्यं सखुपाभितः ॥ ५२ ॥ 

विविक्तसेवी अरण्यनदीपुडिनगिरिगुहादीन् विविक्तान् 

देशान् सेवितुं शरम् अस्य इति विविक्तसेवी, . रष्वाशी 

रष्वशनशीरः-- विविक्तसेवारष्वशनयोः निद्रादिदोषनिव- 

` तैकलत्वेन चित्तप्रसादहेतुतवात् ्रहणम् ; यतवाक्ायमानसः 
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वाक् च कायरच मानसं च यतानि संयतानि यस्य ज्ञान- 

निष्ठस्य सः ज्ञाननिष्ठः यतिः यतवाक्ायमानसः स्यात् । 

एवम् उपरतसर्वकरणः सन् ध्यानयोगपरः ध्यानम् आत्म- 
स्वरूपचिन्तनम्, योगः आत्मनिषये. एकामीकरण्म् तौ 
परत्वेन कर्तव्यौ यस्य सः ध्यानयोगपरः नित्यं नित्यग्र- 

हणे मन्तजपाच्न्यकतैव्याभावयप्रददौना्थम् , वैराग्यं विरा- 

गस्य मावः दृष्टादृष्टेषु विषयेषु वैकृष्ण्यं समुपाश्रितः सम्यक् . 
उपाश्रितः नित्यमेव इत्यथः | 

किच-- 

अहंकारं बलं दर 

कामं कोधं परिग्रहम् । 

विसुच्य निममः रान्तो 
ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 

अहंकारम् अहंकरणम् अहंकारः देदादिषु तम् , बरं सा- 

मर्थ्यं कामरागसंयुक्तम्-- न इतरत् शरीरादिसामर्थ्यं स्वा- 
भाविकत्वेन तत्त्यागस्य अशक्यत्वात्-- दर्पं दर्पो नामः हर्षा- 
नन्तरमावौ धमौतिक्रमहेतुः ‹ हृष्टो दृप्यति दप्रो धरममतिकरा- 
मति ` इति स्मरणात्; तं च, कामम् इच्छां कोधं द्वेषं प- 
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रिभरहम् इन्द्रियमनोगतदोषपरित्यागेऽपि शरीरधारणप्रसङ्केन 
धमोनुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तः, तं च विसु- 
च्य परित्यज्य, परमहंसपरिव्राजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे- 
ऽपि भिगेतमममावः निर्ममः, अत एव शान्तः उपरतः, यः 
संहतदषांयासः यतिः ज्ञाननिष्ठः ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय 
कर्पते ममर्थो भवति ॥ 

अनेन क्मेण-- 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 

न रोचाति न का्कति । 

समः सर्वेषु भूतेषु 

मद्भक्तिं रमते पराम् ॥ ५४ ॥ 

ब्रह्मभूतः ब्रह्म्राप्रः प्रसन्नात्मा छच्धाध्यार्मप्रसादस्रभावः 
न शोचति, किंचित् अथवैकल्यम् आत्मनः वैगुण्यं वा 
उदिश्य त शोचति न संतप्यते; न काह्रुति, न हि. अप्रा- 
प्रविषयाकाह्ू ब्रह्मविद्: उपपद्यते ; अतः ब्रह्मभूतस्य अयं 

स्वभावः अनूद्यते-- न शोचति न काति इति । “न ह- 

ष्यति! इति वा पाठान्तरम् । समः सर्वेषु भूतेषु, आद्मो- 
पम्येन सव्रभूतेषु सुखं दुःखं बा सममेव प्यति इत्यथः । 
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न आत्मसमदश्ञनम् इह), तस्य वक्ष्यमाणत्वात् ‹ भक्लया 

मामभिजानाति इति । एवंभूतः ज्ञाननिष्ठः, मद्धक्ति 

मयि परमेश्वरे भक्तिं भजनं पराम् उत्तमां ज्ञानलक्षणां च- 

तुथ कमते, ‹ चतुर्विधा भजन्ते माम् ' इति हि उक्तम् ॥ 

ततः ज्ञानटश्षणया- 

भक्तया मामभिजानाति 

यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 

ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा 

विक्ाते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥ 

भक्लया माम् अभिजानाति यावान् अहम् उपाधिकृतवि- 

स्तरभेदः, यश्च अहम् अस्मि विध्वस्तसर्वोपाधिभेदः उत्तमः 

पुरुषः आकाशकल्पः, तं माम् उद्रैतं चैतन्यमत्रकरसम् 
अजरम् अभयम् अनिधनं तत्ततः अभिजानाति । ततः 

माम् एवं तत्त्वतः ज्ञात्वा विद्ते तदनन्तरं मामेच ज्ञानान- 

न्तरम् । नात्र ज्ञानप्रवेदाक्रिये भिन्ने विवश्चिते ज्ञत्वा वि- 

शते, तदनन्तरम् इति । किं ति £ फलान्तराभावात् ज्ञान- 

मात्रमेव, शक्े्र्ञं चापि मां विद्धि ' इति उक्तत्वात् । 
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नतु विरुद्धम् इदम् उक्तम् ‹ ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया 

साम् अभिजानाति ' इति। कथं विरुद्धम् इति चेत् , उच्यते- 

यदैव यस्मिन् विषये ज्ञानम् उत्पद्यते ज्ञातुः, तदैव तं विषयम् 

अभिजीनाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञानाव्र्तिलक्षणाम् 

अपेक्षते इति; अतश्च ज्ञानेन न अभिजानाति, ज्ञानाव््या 

तु ज्ञाननिष्ठया अभिजानातीति । नैष दोषः; ज्ञानस्य स्वा- 

स्मोत्पत्तिपरिपाकदेतुयुक्तखच प्रतिपक्चविहीनख यत् आत्मानु- 

भवनिश्चयावसानतवं तस्य निष्ठाशब्दाभिरापात् । शाखाचा- 

योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिहेतुं सहकारिकारणं बुद्धिविद्ुद्धस्वादि 

अमानित्वादिगुणं च अपेक्ष्य जनितस्य क्षेबज्ञपरमात्मैकत्व- 

ज्ञानस्य करत्वादिकारकभेदनुद्धिनिवन्धनसवेकर्म॑संन्याससदि- 
तस्य स्वात्मानुभवनिश्चयकरूपेण यत् अवसानम्, सा परा 

ज्ञाननिष्ठा इति उच्यते । सा इयं ज्ञाननिष्ठा आतौदिभक्ति- 

त्रयिक्षया परा चतुर्थी भक्तिरिति उक्ता। तया परया ` 

भक्या भगवन्तं तत्त्वतः अभिजानाति, यदनन्तरमेव ईंश्चर- 

कषेत्रज्ञभेदवुद्धिः अदोषतः निवतेते । अतः ज्ञाननिष्ठारक्षणया 

भक्ल्यां माम् अभिजानातीति वचनं न विरुध्यते । अत्र च 

सर्वे निवृत्तिविधायि शास्त्रं वेदान्ततिहासपुराणस्मृतिषटश्चणं 

न्यायप्रसिद्धम् अथेवत् भवति-- ° विदित्वा . - -व्युट्थायाथ 
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भिक्षाचर्यं चरन्ति ' ° तस्मान्नयासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः ' 

° न्यास एवायरेचयत् ' इति । ° संन्यासतः कमणां न्यासः ` 
८ स ५ 1 ६ ¢ (9 9 
वेदानिमं च छोकममुं च परिलयञ्य' ‹यज धममधम च 

इत्यादि । इद च प्रदद्धतानि वाक्यानि । न च तेषां धाक्या- 

नाम् आनथेक्यं युक्तम् ; न च अथेवादत्वम् , स्वप्रकरणस्थ- 

त्वात् , प्रयगास्माविक्रियस्वरूपनिष्ठत्वाज्च मोक्षस्य । न हि 

पूवैसमुद्रं जिगिमिषोः प्रातिरोम्येन प्रयक्समुद्रजिगमिषुणा 

समानमागैत्वं संभवति । प्रयगात्मविषयम्रत्ययसंतानकर- 

णाभिनिवेशश्च ज्ञाननिष्ठा ; सा च प्रयक्समुद्रगमनवन् कर्मणा 

सह भावित्वेन विरुध्यते । परवैतसर्षपयोरिव अन्तरवान् वि- 
् ~» 4 ५. रोधः प्रमाणविदां निभ्ितः । तस्मात् सर्वैकर्मसेन्यासेनेव 

ज्ञाननिष्ठा कार्या इति सिद्धम् ॥ 

स्वकमेणा भगवतः अभ्यचैनभक्तियोगस्य सिद्धिप्रामि 

फटं ज्ञाननिष्ठायोग्यता, यन्निमित्ता ज्ञाननिष्ठा सोक्षफटराव- 

साना । सः मगवद्धक्तियोगः अघुना स्तूयते शाखार्थोपासं- 

हारप्रकरणे शाखाथेनिश्चयदाव्याय-- 

सर्वक्रमाण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः। 

| 

मत्पसादादवाभ्रोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥२६॥ . 
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स्वैकमौण्यपि प्रतिषिद्धान्यपि सदा वीणः अनुतिष्ठन् 

मद्वधपाश्रयः अहं वासुदेवः ईरः व्यपाश्रयो व्यपाश्रयणं 

यस्य सः मद्वयपाश्रयः मय्यर्पितसर्वभावः इयथः । सोऽपि 

मसप्रसोदात् मम ईश्वरस्य प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं नित्यं 

तरैष्णवं पदम् अव्ययम् | 

यस्मात् एवम्-- 

चेतसा सबेकमौणि मयि संन्यस्य मत्परः। . 
बुद्धियोगमपाभिलय समचित्तः सततं भव ॥५७॥ 

चेतसा विवेकबुद्ध्या स्वेकमोणि दष्टादृष्टाथौनि मयि 

ईश्रे संन्यस्य यत् करोषि यदसि ` इति उक्तन्यायेन, 
मत्परः अहं वासुदेवः परो यस्य तव सः त्वं मत्परः सन 

मय्यर्पितसवौंमभावः बुद्धियोगं समादहितवुद्धित्वं बुद्धियोगः 

तं बुद्धियोगम् अपाभिल्य अपाश्रयः अनन्यश्चरणत्वं मश्चित्तः 

मय्येव चित्तं यस्य तव सः त्वं मच्चित्तः सततं सवेदा 

भव ॥ 

माचित्तः सवेदुगौणि 
मत्परसादात्तरिष्यसि । 
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अथ चेत्वमर्हकारा- 

* न्न ओष्यसि विनङ्खथसि ॥ ५८ ॥ 

मच्चित्तः सर्वदुगाणि सर्वाणि दुसखराणि संसारहूतुजा- 

तानि मसरसादात् तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि । अथ चेत् 

यदि त्वं मदुक्तम् अहंकारात् (पण्डितः अहम् ' इति न 
श्रोष्यसि न ग्रहीष्यसि, ततः त्वं विनह्ूुथसि विनाशं 

गमिष्यसि ॥ 

इदं च त्वया न मन्तव्यम् ‹ स्वतन्त्रः अहम्, किमथ 

परोक्तं करिष्यामि ? इति-- 

यद्महकारमाभिय 

न योत्स्य इति मन्यसे । 

मिथ्यैष व्यवसायस्ते 
प्रकरतिस्त्वां नियोक््यति ॥ ५९ ॥ 

यदि चेत् त्वम् अर्हकारम् आश्रि न योत्स्ये इति न 

युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि निश्चय करोषि, 

मिश्या एषः व्यवसायः निश्चयः ते तव ; यस्मात् प्रकृतिः 

्षत्रियस्वभावः खां नियोक्ष्यति ॥ 
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यस्मा्- 

स्वभावजेन कौन्तेय 
निबद्धः स्वेन कमणा । 

कत नेच्छसि यन्मोदहा- 
त्करिष्यस्यवरोऽपि तत् ॥ ३० ॥ 

स्वभावजेन श्ञौयीदिना यथोक्तेन कौन्तेय निबद्धः निश्च 

येन बद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् 

कमै, मोहात् अविवेकत. करिष्यसि अवशोऽपि परवश एव 

तत् कमं ॥ 

यस्मात्-- 

इेभ्वरः सर्वभूतानां हृदेदोऽजैन तिष्टति । 
श्रामयन्सयैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

ईश्वरः ईंशनशीरः नारायणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां 
हृदेरो. हृदयदेशे अजुन श्ुक्छान्तरात्मस्वभावः विशुद्धान्तः- 

करणः-- ' अहश्च कृष्णमहरजुन च इति दशेनात्-- 
तिष्ठति स्थिति कूभते । तेषु सः कथं तिष्ठतीति, आह-- 

श्रामयन् भ्रमणं कारयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि यन्त्राणि 
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आरूढानि अधिष्ठितानि इव-- इति इवशब्दः अत्र द्रष्ट 

व्यः-- यथा दारुकरतपुरुषादीनि यन्त्रारूढानि । मायया 

च्छद्यना भ्रामयन् तिष्ठति इति संबन्धः ॥ 

तमेव दारणं गच्छ 

सयेभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां रान्ति 

स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥ 

तमेव ईश्वरं दारणम् आश्रयं संसारातिहरणा्थ गच्छ 

आश्रय सर्वभावेन सवीत्मना हे भारत । ततः तसप्रसादात् 

ईश्ररानुम्रहात् परां प्रकृष्टां शान्तिम् उपरति स्थानं च मम 

विष्णोः परमं पदं प्राप्स्यसि शाश्वतं निलयम् ॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं ग॒द्याहुद्यनरं मया । 

विखरयैतद रोषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३॥ 

इति एतत् ते तुभ्यं ज्ञानम् आख्यातं कथितं गुह्यात् 

गोप्यात् गुह्यतरम् अतिशयेन गुह्यं रहस्यम् इव्यथः, . मया 

सवेज्ञेन इग्यरेण । विगृह्य विमदौनम् आलोचनं कृत्वा 
एतत् यथोक्तं शाखम् अशेषेण समस्तं यथोक्तं च अथेजातं 

यथा इच्छसि तथा कुरु ॥ 
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भूयोऽपि मया उच्यमानं शणु-- 

€ + 
सवेग॒द्यतमं भूयः 

श्रुणु मे परमं वचः। 

इष्टाऽसि मे दृटमिति 

ततो वक्ष्यामि ते दितम् ॥ ३४ ॥ 

सर्वगुह्यतमं सर्वेभ्यः गुद्येभ्यः अलयन्तगुद्यतमम् अलन्त- 

रहस्यम् , उक्तमपि असकृत् भूयः पुनः श्णु मे मम परमं 

प्रकृष्टं वचः वाक्यम् । न भयात् नापि अथैकारणाद्वा 

वक््याभि ; किं तर्हि? इष्टः प्रियः असि मे मम दृढम् अन्य- 

भिचारेण इति कृत्वा ततः तेन कारणेन वक््यामि कथ- 

यिष्यामि ते तब हितं परमं ज्ञानप्रापिस्ाधनम्, तद्धि सवे- 

हितानां हिततमम् ॥ 

किं तत् इति, आद-- 

मन्मना भव मद्भक्तो 
मद्याजी मां नमस्कुर् । 

मामेवैष्यसि स्यं ते 

प्रतिजाने पयोऽसि मे ॥ ६५. ॥ 
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मन्मनाः भव मच्चित्तः मव । मद्भक्तः भव मद्धजनो 

भव । मद्याजी मद्यजनशीरो भव । मां नमस्कुरु नम- 

सकारम् अपि ममैव कुरु । तत्र एवं वर्तमानः वासुदेवे 
एव॒ समर्षितसाध्यसाधनप्रयोजनः मामेव एष्यसि आग- 

मिष्यसि । सयं ते तव प्रतिजाने, सयां प्रतिज्ञां करोमि 

एतस्मिन् वस्तुनि इयथः; यतः प्रियः असि मे। एवं 

भगवतः सत्यप्रतिज्ञत्वं॒ बुद्धा भगवद्भक्तेः अवद्यं भावि “ 

मोक्षफलम् अवधायै भगवच्छरणेकपरायणः भवेत इति 

वाक्याथ. ॥ 

कमेयोगनिष्ठायाः परमरहस्यम् इंशरशरणताम् उपसंहृ, 
अथ इदानीं क्मयोगनिष्ठाफलं सम्यग्दर्शनं सर्वैवेदान्तसार- 
विहितं वक्तव्यमिति आह- $ 

सवैधमौन्परित्यज्य 
मामेकं दारणं बज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा युचः ॥ ६६ ॥ ̀ 

€ क. अ र क सवेधमोन स्वे च ते धमां सवेधमौः तान्--धर्मरब्दे- 
न अत्र अधर्मोऽपि गृह्यते, नेष्कम्यैस्य विवक्षितत्वात् , ५ ना- 
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विरतो दुश्चरितात्" “ यज धर्ममधर्मं च  इल्यादिश्रुतिस्पृति- 

भ्यः-- सर्वधर्मान् परित्यञ्य संन्यस्य स्कमीणि इयेतत् । 

माम् एकं सवौत्मानं समं सवैभूतस्थितम् ईश्वरम् अच्युतं 
गभेजन्मजरामरणवजितम् (अहमेव ` इयेवं दारणं ब्रज, न 

मत्तः अन्यत् अस्ति इति अवधारय इद्यथेः । अहं त्वा तराम् 

एवं निधितबुद्धि सवैपपेभ्यः स्वेधमौधर्मबन्धनरूपेभ्यः मो- 
क्षयिष्यामि सखात्मभावप्रकाञ्चीकरणेन । उक्तं च ° नाञ्चया- 

म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ` इति । अतः मा शुचः 

रोकं मा कार्षीः इत्यथः ॥ 

अस्मिन्गीताश्चाखे परमनिःश्रेयससाधनं निशितं कि 

ज्ञानम् , कमं वा, अहोखित् उभयम् ? इति । कुतः संङायः 

‹ यज्ज्ञात्वामृतमदतुते ' ° ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विकते तद्- 

नन्तरम् ` इदयादीनि वाक्यानि केवलाञज्ञानात् निःश्रेयसप्रा- 

पनिं दीयन्ति । ८कर्मण्येवाधिकारस्ते ” ‹ कुरु कर्मैव ` इल्येव- 
मादीनि कर्म॑णामवश्यकतेग्यतां द्यन्ति । एवं ज्ञानकर्मणोः 

कतेव्यत्वोपदेशात् समुचितयोरपि निःश्रेयसहेतुत्वं स्यात् 

इति भवेत् संशथः कस्यचित् । किं पुनरत्र मीमांसाफल्म् ? 

नु एतदेव---एषामन्यतमस्य परमनिःश्रेयससाधनत्वांवधा- 

रणम ; अतः विस्तीणैतरं मीमांस्यम् एतत् ॥ 
1 

8. 8. 11 18 
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आत्मज्ञानस्य तु केवर्स्य निःश्रेयसहेतुत्वम् , मेदप्रय- 

यनिवतेकत्वेन केवस्यफलावसायित्वात् । क्रियाकारकफलमे- 

दबुद्धिः अविद्यया आत्मनि नियप्रवृत्ता-- ‹ मम कर्म, अहं 

कर्तीमुष्नै फरयेदं कमै करिष्यामि ` इति इयम् अविद्या 

अनादिकालग्रवरत्ता । अस्या अविद्यायाः निवर्तकम् ‹ अयम- 

हमस्मि केवलोऽकतौ अक्रियोऽफरः ; न मत्तोऽन्योऽस्ति क- 

श्चित् ̀ इयेवंरूपम् आत्मविषयं ज्ञानम् उत्पद्यमानम् › कर्मभरव- 

त्तिहेतुभूतायाः भेदबुदधेः निवतैकत्वात् । तु-शब्दः पक्षव्या- 

बृत्यथः--न केवरेभ्यः कर्मेभ्यः, न च ज्ञानकर्मभ्यां समु- 

चिताभ्यां निःश्रेयसग्राप्रिः इति पक्षद्वयं निवेयति । अकार्य- 

त्वाच्च निःश्रेयसस्य कमसाघनत्वानुपपत्तिः। न हि नित्यं वस्तु 

कमर्णा ज्ञानेन वा करियते । केवरं ज्ञानमपि अनथकं तर्हि? 

न, अविद्यानिवक्ैकत्वे सति दृ्टकैवल्यफलावसानत्वात् । 
अविद्यातमोनिवतेकस्य ज्ञानस्य दृष्टं कैवल्यफरावसानत्वम् , 

रञ्ञ्वादिविषये सपौदयज्ञानतमोनिवतेकप्रदीपग्रकाशफल्वत् । 

विनिच्ृत्तसपीदिविकस्परल्नुकैवस्यावसानं हि प्रकाङफलम् ; 

तथा ज्ञानम् । दृष्टानां च च्छिदिक्रियाभ्निमन्थनादीनां 

उ्यपतकत्रौदिकारकाणां दैधीभावाभ्निदशौनादिफलात् अन्यफले 

कमौन्तरे वा व्यापारानुपपत्तिः यथा, तथा. दृष्टाथौयां ज्ञान- 
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निष्ठाक्रियायां व्याप्रतख ज्ञात्रादिकारकख आलसकरैवल्यफटात् 

कमान्तरे प्रवृत्तिः अनुपपन्ना इति न ज्ञाननिष्ठा क्मैसदहिता 

उपपद्यते । भुज्यभ्निहोत्रादिक्रियावत्स्यात् इति चेत् , न; कैव- 

ल्यफठे ज्ञाने क्रियाफराथित्वानुपपत्तेः । कैवस्यफठे हि ज्ञाने 
प्राप्रे, सवेतःसंप्टुतोदकफटठे कूपतटाकादिक्रियाफराथित्वा- 

भाववत् , फलान्तरे तत्साघनभूतायां वा क्रियायाम् अथि- 

त्वानुपपत्तिः । न हि राज्यप्राप्नतिफठे कर्मणि व्याप्तस्य क्षे्- 

मात्रप्राप्निफङे व्यापारः उपपद्यते, तद्विषयं वा अर्थित्वम् । 

तस्मात् न क्मेणोऽस्ति निःश्रेयससाधनत्वम् । न च ज्ञानक- 

मैणोः समु्चितयोः । नापि ज्ञानस्य कैवल्यफट्स्य क्मैसाहा- 

य्यापेक्षा, अविद्यानिवतैकत्वेन विरोधात् । न हि तमः तमसः 

निवतैकम् । अतः केवरुमेव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम् इति । 

न; नित्याकरणे प्रत्यवायप्ा्रेः, कैवल्यस्य च नित्यत्वात् । 

यत् तावत् केवराञज्ञानात् कैवबल्यप्रातिः इत्येतत्, तत् 

असत् ; यतः नित्यानां क्मेणां श्रत्युक्तानाम् अकरणे प्रत्य- 

वायः नरकादिप्राप्निलक्षणः स्यात् । नयु एवं तर्हिं कर्मभ्यो 

मोरो नास्ति इति अनि्मोंक्ष एव । नैष दोषः ; नित्यत्वात् 

मोक्षस्य । नित्यानां कर्मणाम् अनुष्ठानान् . प्रत्यवायस्य 

अप्रापनिः, प्रतिषिद्धस्य च अकरणात् अनिष्टशषरीरालुपपत्तिः, 
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काम्यानां च बवजेनात् इष्टशरीरानुपपत्तिः, वतेमानशरी- 

रारम्भकस्य च कमेण: फलटोपभोगक्षये पतिते अस्मिन 

शारीरे देहान्तरोत्पत्तौ च कारणाभावात् आत्मनः रागा- 

दीनां च अकरणे स्वरूपावस्थानमेव कैवल्यमिति अयन्न- 

सिद्धं कैवल्यम् इति । अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरछृतस्य स्वगे- 

नरकादिप्राप्निफलस्य अनारब्धकाययस्य उपभोगानुपपत्तेः क्ष- 

याभावः इति चेत्, न; नित्यकमौनुष्ठानायासदुःखोपभो- ` 

गस्य तत्फलो पभोगत्बोपपत्तेः । प्रायश्ित्तवद्वा पूर्वोपात्तदु- 

रितक्षयार्थं निं क्म । आरन्धानां च कर्मणाम् उपभोगेनैव 

क्षीणत्वात् अपूर्वाणां च कर्मणाम् अनारम्भे अयल्लसिद्धं 
कैवल्यमिति । न; (तमेव बिदित्वातिभरस्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ` इति विद्याया अन्यः पन्थाः मोक्षाय 

न विद्यते इति श्रुतेः, चमेवदाकाशवेष्टनासं भववत् अविदुषः 

मोक्षासंभवश्रुतेः, ‹ ज्ञानात्कैवल्यमाभरोति ` इति च पुराण- 
स्मृतेः ; अनारब्धफलानां पुण्यानां कर्मणां क्षयानुपपत्तेश्च । 

यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम् अनारब्धफलानां सेभवः; 

तथा पुण्यानाम् अनारन्धफलानां स्यास्संमवः । तेषां च 

देहान्तरम् अक्त्वा क्षयानुपपत्तो मोक्षाचुपपत्तिः । धममा- 

धरमेहेतूनां च रागद्वेषमाहानाम् अन्यत्र आत्मज्ञानात् उच्छे- ̀ 
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दाजुपपत्तेः धमौधर्मच्च्छिदानुपपत्तिः । निलयानां च कमणां 

पुण्यफर्तवश्रतेः, ‹ वणौ आश्रमा स्वकममनिष्ठाः › इयादि- 

. स्यरतेश्च कमेक्षयानुपपत्तिः ॥ 

् 

ये तु आहुः-- निलयानि कमणि दुःखरूपत्वात् पूवैकृ- 

तदुरितकर्मणां फलमेव, न तु तेषां स्वरूपन्यतिरेकेण अन्यत् 

फलम् अस्ति, अश्रृतत्वात्, जीवनादिनिमित्ते च विधानात् 

इति । न, अप्रवृत्तानां कर्मणां फरदानासंमवात् ; दुःखफल- 
विशेषानुपपत्तिश्च स्यात् । यदुक्तं पूरवैजन्मछृतदुरितानां 

कमणां फं निलयकमालुष्ठानायासदुःखे भुज्यत इति, तद- 
सत् । न हि मरणकाङे फठ्दानाय अनङ्करीभूतस्य कर्मणः 
फलम् अन्यकमौरब्धे जन्मनि उपञुञ्यते इति उपपत्तिः । 
अन्यथा स्वगैफलोपभोगाय अभ्रिहोत्रादिकमौरब्धे जन्मनि 

नरकफलोपभोगानुपपत्तिः न स्यात् । तस्य दुरितस्य दुःख- 
विशेषफरुत्वानुपपत्तेश्च-- अनेकेषु दहि दुरितेषु संभवल्सु 

भिन्नदुःखसाधनफटेषु निलयकमौनुष्ठानायासदुःखमान्रफटेषु 

कल्प्यमानेषु इन्द्ररोगादिबाधनं निर्निमित्तं न दि सक्यते 

कल्पयितुम्, नित्यकमालुष्ठानायासदुःखमेव पूर्वोपात्तदुरित- ` 

फडं न॒ शिरसा पाषाणवहनादिदुःखसमिति । अप्रकृतं च 

इदम् उच्यते-- नित्यकमीनुष्ठानायासदुःखं पू्ेकृतदुरित- 
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कर्मफलम् इति । कथम् १ अप्रसूतफटस्य हि पूवेकृतदुरितस्य 

क्षयः न उपपद्यत इति प्रकृतम् । तत्र प्रसूतफलस्य कममणः 

फलं नित्यकमावुष्ठानायासदुःखम् आह् भवान् , न अप्रसूत- 

फटस्येति । अथ सर्वमेव पूतं दुरितं प्रसूतफलमेव इति 
मन्यते भवान् › ततः नित्यकमोलुष्ठानायासवुःखमेव फलम् 

इति विशेषणम् अयुक्तम् । नित्यकर्मविध्यानथैक्यप्रसङ्ग्, 

उपभोगेनैव प्रसूतफर्स्य दुरितकर्मणः क्षयोपपत्तेः । किंच, ` 

्रतस्य नित्यस्य कमणः दुःखं चेत् फलम् , नित्यकमावुष्ठाना- 
यासादेव तत् दृश्यते व्यायामादिवत् ; तत् अन्यस्य इति 
करपनानुपपत्तिः । जीवनादिनिमित्ते च विधानात्, निलयानां 

कर्मणां प्रायश्चित्तवत् पूवैकृतदुरितफरत्वानुपपत्तिः । यस्मिन् 

पापकर्मणि निमित्त यत् विहितं प्रायथ्ित्तम् न तु तस्य 

पापस्य तत् फलम् । अथ तस्यैव पापस्य निभित्तस्य प्राय- . 
ित्तदुःखं फलम् , जीवनादिनिमित्तेऽपि नियकमौनुष्ठाना- 

यासदुःखं जीवनादिनिमित्तस्येव फर प्रसव्येत) नित्यप्राय- 

ित्तयोः नेमित्तिकत्वाविशेषात् । किंच अन्यत्-- नित्यस्य 
काम्यस्य च अभ्भिहोत्रादेः अनुष्ठानायासदुःखस्य तुल्यत्वात् 
नित्पालुष्ठानायासदुःखमेव पूरवछृतदुरितस्य फर्म्, न तु 

काम्यानुष्ठानायासदुःखम् इति विशेषो नास्तीति तदपि पूवे- 
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कृतदुरितफल प्रसञ्येत । तथा च सति नित्यानां फठाश्र- 

वणात् तद्धिधानान्यथानुपपत्तेश्च नित्यानुष्ठानायासदुःखं पूवै- 

-कृतुदुरितफलम् इति अथौपत्तिकस्पना च अनुपपन्ना, एवं 

विधानान्यथानुपपत्तेः अनुष्टानायासदुःखन्यतिरिक्तफङ्त्वानु- 

मानाच निलानाम् । विरोधाच्च; चिरुद्ध च इदम् उच्यत-- 

नित्यकमंणा अनुष्ठीयमानेन अन्यस्य कर्मणः फलं भुज्यते 
इति अभ्युपगम्यमाने स एव उपभोगः निलयस्य कमणः फर- 

म् इति, निलयस्य कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम् उच्यते । 

किंच, काम्याभ्िहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहो- 

त्रादि तन्त्रेणैव अनुष्ठितं भवतीति तदायासदुःखेनेव काम्या- 

मिहोत्रादिफरम् उपक्षीणं स्यात् , तन्तन्त्रत्वात् । अथ काम्या- 

भिहोत्रादिफल्म् अन्यदेव स्वगौदि, तदनुष्ठानायासदुःखमपि 

भिन्न प्रसज्येत । न च तदस्ति, दृष्टविरोधात्; न हि का- 

म्यानुष्टानायासदुःखात् केवख्नियाचुष्ठानायासदुःखं भिन्न 

दृश्यते । किंच अन्यत्-- अविदहितमभ्रतिषिद्धं च कमं 

तत्कारुफल्म् , न तु श्चाञ्चचोदितं प्रतिषिद्धं वा तत्काक- 

फं भवेत् । तदा स्वगदिष्वपि अदृष्टफङाशासनेन उद्यमो 
न स्यात्-- अश्निहोत्रादीनामेव कर्मस्वरूपाविरेषे अलुष्ठाना- 

यासदुःखमात्रेण उपश्चयः नित्यानाम् ; स्वगोदिमहाफरत्वं 
र 
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काम्यानाम् , अङ्घतिकतैव्यताद्याधिक्ये तु असति, फल्का- 

मित्वमात्रेणेति । तस्माश्च न नित्यानां कमंणाम् अदृष्टफखा- 

भावः कदाचिदपि उपपद्यते । अतश्च अविद्यापूवैकस्य कमणः 

विद्यैव शुभस्य अष्युभस्य वा क्षयकारणम् अशेर्षतः, न 
नित्यकमीनुष्ठानम् । अविद्याकामबीजं हि सरवैमेव कर्म । तथा 

च उपपादितमविद्दधिषयं कसे, विद्रद्धिषया च सवकमंसंन्या- 

सपूर्विका ज्ञाननिष्ठा-- ° उभौ तौ न विजानीतः ' ‹ वेदाविना- ' 

शिनं नित्यम् › ‹ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ' 

“ अज्ञानां कमैसङ्किनाम् ' ‹ तत्त्ववित्तु महाबाहो ..-.गुणा गुणेषु 

वर्तन्ते इति मत्वा न सजते' ‹ सवेकमोणि मनसा संन्यस्या- 

सते ' ‹ नेव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्”, अथौत् 
अज्ञः करोमि इति; आरुरुक्रोः कम कारणम्, आरूढस्य 

योगस्थस्य शम एव कारणम् ; उदाराः त्रयोऽपि भज्ञाः,. 

° ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्” ‹ अज्ञाः कर्मिणः गतागतं काम- 

कामाः छभन्ते ` ; अनन्याध्चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ताः यथो- 

क्तम् आसानम् आकराराकत्पम् उपासते; “ददामि बुदधि- 

योगं तं येन मामुपयान्ति ते ", अथात् न कर्मिणः अज्ञाः उप- 

यान्ति। भगवत्कमंकारिणः ये युक्ततमा अपि कर्मिणः अज्ञाः; 

ते उत्तरोत्तरहीनफट्वयागावसानसाधनाः; अनिर्दयाश्चरोपा- । 
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सकास्तु " अद्ेष्टा सर्वभूतानाम् ' इति आध्यायपरिसमापि 
उक्तसाधनाः क्षेत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तन्ञानसाधनाश्च । अधि- 

-छठानादिपच्कहेतुकसर्वैकमेसंन्यासिनां मत्मैकत्वाककैत्वज्ञान- 
वतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां वतेमानानां भगवत्ततत्वविदाम् 
अनिष्टादिकर्मफत्रयं परमहे सपरिव्राजकानामेव रन्धभगव- 

तस्वरूपास्मैकत्वरारणानां न भवति ; भवत्येव अन्येषामज्ञानां 

क्मिणामसंन्यासिनाम् इत्येष गीता्ाखरोक्तकर्तव्याथेस्य 
विभागः ॥ 

अविद्यापूवेकत्वं सर्वस्य कमेण: असिद्धमिति चेत् , न; 
ब्रह्महत्यादिवत्। यद्यपि शाखावगतं नित्यं कमे, तथापि अवि- 
यावत एव भवति । यथा प्रतिषेधदाख्नावगतमपि बह्महयादि- 

क्षणं कमं अनथंकारणम् अविद्याकामादिदोषवतः भवति, 
. अन्यथा प्रवरृत््यनुपपत्तेः, तथा नित्यनैमित्तिककाम्यान्यपीति । 
देहव्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रवृत्तिः नियादिकमैसु अनुपपन्ना 

इति चेत् , न; चखनात्मकस्य कमणः अनात्मकठैकस्य ‹ अहं 
करोमि ` इति प्रव्तिदशचंनात् । देहादिसंघाते अहप्रययः गौणः, 

न मिथ्या इति चेत्, न; तत्कार्येष्वपि गौणत्वोपपत्तेः । 
आत्मीये देहादिसंघाते अहप्रययः गौणः; यथा आत्मीये 

पुत्रे “ आत्मा वै पुत्रनामासि ` इति, राके च (मम प्राण 
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एव अयं गौः ' इति, तद्रत्। नैवायं मिथ्याप्रययः । मिथ्याप्र- 

लयस्तु स्थाणुपुरुषयोः अगृह्यमाणविरोषयो. । न गौणप्रययस्य 

सुख्यकायौथेता, अधिकरणस्तुयर्थतरान् छप्रोपमाशचब्देन । 
यथा ‹ सिंहो देवदत्तः ' ‹ अग्रिमौणवकः ` इति सिंह व अ- 

भ्रिरिव क्रौयपैङ्गस्यादिसामान्यवच्वात् देवद त्तमाणवकाधिकर- 

णस्तुय्थमेव, न तु सिंहकार्यम् अभिकार्य वा गौणशब्दप्रय- 

यनिमित्तं किंचित्साध्यते; मिथ्याप्रत्ययकार्यं तु अनर्थमनुभव- ` 

ति इति ¦ गौणप्रत्ययविषयं जानाति ‹ नैष सिहः देवदत्तः ', 

तथा ‹ नायमभिमौणवकः ` इति । तथा गौणेन देहादिसंघा- 

तेन आत्मना कृतं कम न मुख्येन अहप्रत्ययविषयेण आत्म- 

ना कृतं स्यात् । न हि गौणसिहा्निभ्यां कृतं कमं मुख्यसि- 

हाभिभ्यां छृतं स्यात् । न च करर्येण येङ्गल्येन वा मुख्यसि- 

हाग्न्योः कार्यं किंचित् करियते, स्तुत्यथत्वेन उपश्चीणत्वात् |. 

स्तूयमानौ च जानीत. ' न अहं सिंहः ' ‹ न अहम् अभिः इति; 

न हि ‹ सिंहस्य कम मम अन्नेश्च ` इति । तथा (न संघात- 

स्य कम॑ मम मुख्यस्य आत्मनः ' इति प्रत्ययः युक्ततर. 

स्यात्; न पुनः “ अहं कतौ मम करम ̀  इति । यच्च॒ आदु, 

° आत्मीयैः स्परतीच्छाप्रयत्नैः क्हेतुभिरात्मा कर्म करोति 
इति; न; तेषां मिथ्याप्रत्ययपूवकत्वात् । मिथ्याप्रत्ययनिभि- । 
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चेष्टानिष्टानुभूतक्रियाफङजनितसंस्कारपूषैकाः हि स्म्रतीच्छा- 
प्रयन्नादयः । यथा अस्मिन् जन्मनि देहादिसंघाताभिमानरा- 
गद्धेषाविकृतौ धर्माधमोँ तत्फलखानुभवश्व, तथा अतीते अती- 
ततरेऽपि जन्मनि इति अनादिरबिद्याछरतः संसारः अतीतो- 
ऽनागतश्च अतुमेयः । ततश्च स्वक्मसंन्याससहितज्ञाननि- 
छया आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम् । अविद्यात्मक- 
त्वाज्च देहाभिमानस्य, तन्निवृत्तौ देहानुपपत्तेः संसारानुप- 
पत्तिः । देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः । न हि 
रोके (गवादिभ्योऽन्योऽहम् , मत्तश्वान्ये गवादयः इति 
जानन् तान् ^ अहम् ' इति मन्यते कश्चित् । अजानंस्तु स्था- 
णौ पुरुषविज्ञानवत् अविवेकतः देहादिसंघाते कुर्यात् ‹ अहम् ' 
ईति प्रत्ययम्, न विवेकतः जानन् । यस्तु "आत्मा वै 
पुत्र नामासि † इति पुत्रे अहंप्रत्ययः, स तु जन्यजनकसंबन्ध- 

निमित्तः गोणः । गोणेन च आत्मना भोजनादिवत् परमा- 

थकायं न शक्यते कतुम् , गोणसिहाभिभ्यां सुख्यसिदामि- 

कायेवत् ॥ 
(~ ४9 €. ० 9 १ 

अदृष्टविषयचोदनाप्रामाण्यात् आलसकतव्यं गोणेः देहेन्द्रि 

यासभिः छरियत एव इति चेत् , न ; अविद्याकृतालसत्वाच्े- 

षाम्। न च गौणाः आसानः देहेन्द्रियादयः; किं तर्हि ? मिथ्या- 
॥ 
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प्रययेमैव अनात्मानः सन्तः आत्मत्वमापाद्यन्ते, तद्धावे भा- 

वात्, तदभावे च अभावात् । अविवेकिनां हि अज्ञानकाछे 

बालानां ददयते ° दीर्घोऽहम् ` ' गौरोऽहम् ̀  इति देदादिसं- 
घाते अहप्रययः । न तु विवेकिनाम् ‹ अन्योऽहं देहादिसं- 

घातात् ` इति जानतां तत्काङे देहादिसंघाते अहंप्रययः भ- 

वति । तस्मात् मिथ्याप्रययाभावे अभावात् तत्कृत एव, न 

गौणः । प्रथग्गृह्यमाणविशेषसामान्ययो्हि सिंहदेवदत्तयोः 

अभ्भिमाणवकयोर्वा गौणः प्रययः शब्दप्रयोगो बा स्यात्, न 

अगृह्यमाणविशेषसामान्यय): । यत्त॒ उक्तम् ^ श्रुतिप्रामाण्यात् ' 

इति, तत् न ; तस्रामाण्यस्य अदृष्टविषयत्वात् । प्रयक्षादि- 

प्रमाणालुपर्ब्धे हि विषये अग्निहोत्रादिसाध्यसाधनसंबन्धे 

श्रुतेः प्रामाण्यम्, म प्रयक्नादिविषये, अदृष्टदशेनाथेविषय- 
त्वात् प्रामाण्यस्य । तस्मात् न दष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तस्य 

अहंप्रययस्य देहादिसंघाते गौणत्वं कत्पयितु शक्यम् । न 

हि श्रुतिश्चतमपि ‹ शीतोऽभिरप्रकाशो वा” इति ब्रुवत् प्रामा- 

ण्यमुपेति । यदि व्रूयात् ‹ रीतोऽभिरप्रकाशो वा ' इति, तथा- 

पि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्ठितं कल्प्यम् , प्रामाण्यान्यथानुपप- 

त्तेः, ̀ न तु प्रमाणान्तरविरुद्धं स्ववचनविरुद्धं वा । कर्मणः भि- 

भ्याप्रययवत्कतृकत्वात् कतुंरभावे श्रुेरपरामाण्यमिति चेत् , 
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न ; बह्मविद्यायामर्थैवच््वोपपत्तेः ॥ 

कमेविधिश्रुतिवन् ब्रह्मविद्याविधिश्रुतेरपि अप्रामाण्यप्रसङ्ग 

इति चेत्, न; बाधकप्रययानुपपत्तेः । यथा ब्रह्मविद्याविधि- 

श्रूया आत्मनि अवगते देहादिसंघाते अह॑म्रययः बाध्यते, 

तथा आत्मन्येवै आत्मावगतिः न कदाचित् केनचित् कथं- 

चिदपि बाधितुं शक्या, फटाव्यतिरेकादवगतेः, यथा अभिः 

उष्णः कारश्च इति । न च एवं कमेविधिश्रुतेरप्रामाण्यम् , 

पूवैपूवैप्रवृत्तिनिरोधन उत्तरोत्तरापूर्प्रबृत्तिजननस्य प्र्यगात्मा- 

भिमुख्येन प्रबर्युल्पादनाथेखात् । मिथ्यात्वेऽपि उपायस्य उपे- 

यसलयतया सत्वमेव स्यात्, यथा अथैवादानां विधिरो- 

षाणाम् ; रोकेऽपि बालोन्मत्तादीनां पयआदौ पाययितव्ये 

चूडावधेनादिवचनम् । प्रकारान्तरस्थानां च साक्षादेव वा 

प्रामाण्यं सिद्धम् , प्रागास्मज्ञानात् देहाभिमाननिमित्तप्रय- 

क्षादिप्रामाण्यवत् । यत्तु मन्यसे-- स्वयमव्याप्रियमाणोऽपि 

आत्मा संनिधिमात्रेण करोति, तदेव मुख्यं कैत्वमारमनः; 

यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यत इति प्रसिद्धं खयमयु- 

ध्यमासोऽपि संनिधानादेव जितः पराजितश्चेति, तथा सेना- 

पतिः वाचैव करोति; क्रियाफलसंबन्धश्च राज्ञः सेनापतेश्च 

दृष्ट -। यथा च ऋरलिक्षमं यजमानस्य, तथा देहादीनां कमे 
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आत्मकृतं स्यान्, फङस्य आत्मगामित्वात् । यथा वा भ्राम- 

कस्य रोह भ्रामाथेतृत्वात् अव्याप्रतस्यैव मुख्यमेव क्त्वम् , 

तथा च आत्मनः इति । तत् असत् ; अकरुव॑तः कारकत्वप्रस- 

ङ्गात्। कारकमनेकप्रकारमिति चेत् , न ; राजप्रथतीर्ना मुख्य- 

स्यापि करवैसस्य दददौनात् । राजा तावत् स्वव्यापारेणापि 

युध्यते; योधानां च योधयितृते धनदाने च मुख्यमेव कवै- 

त्वम् , तथा जयपराजयकफलोपभोगे । यजमानस्यापि प्रधा- 

नदयागे दक्षिणादाने च मुख्यमेव कैतवम् । तस्मात् अव्या- 

परतस्य करत्वोपचारो यः, सः गौणः इति अवगम्यते । 

यदि युख्यं कैतवं स्वव्यापारलक्षणं नोपङभ्यत्ते राजय- 

जमानप्रश्रतीनम् , तदा संनिधिमाब्ेणापि कठत्वं मुख्यं 

परिकल्प्येत ; यथा भ्रामकस्य रोह भ्रमणेन, न तथा राजय- 

जमानादीनां खव्यापार नोपलभ्यते । तस्मात् संनिधिमात्रेण, 

कैतवं गौणमेव । तथा च सति तत्फसंबन्धोऽपि गौण 

एवे स्यात् । न मौणेन मुख्यं कार्य निवैयते । तस्मात् 

असदेव एतत् गीयते ' देहादीनां व्यापारेण अव्याप्रतः 

आत्मा कतां भोक्ता च स्यात् ` इति । भ्रान्तिनिमित्तं तु 

सरवेम् - उपपद्यते, यथा स्वरे; मायायां च एवम् । न च 

देहाद्यात्मप्रययभ्रान्तिसंतानविच्छेदेषु सुषुप्निसमाध्यादिषु क- ` 
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वति अनसुयायुक्ताय तपस्िने भक्ताय छुश्रूषवे वाच्यं 
काखम् इति सामर्थ्यात् गम्यते । तत्र ' मेधाविने तपस्विने 
वा" इति अनयोः विकस्पदशनात् शुश्रूषाभक्तियुक्ताय तप- 
खिने तद्युक्ताय मेधािने वा वाच्यम् । शुशरूषाभक्तिवियु- 
क्ताय न तपस्विने नापि मेधाविने वाच्यम् । भगवति असू- 
यायुक्ताय समस्तगुणवतेऽपि न वाच्यम् । गुरुशश्रूषाभक्ति- 
मते च वाच्यम् इत्येषः राख्संप्रदायविधिः ॥ 

संप्रदायस्य कतुः फलम् इदानीम् आह-- 

य इमं परमं गय 

मद्ध क्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति मापे परां क्रुत्वा 

मामेवेष्यत्यसंदायः ॥ ६८ ॥ 
यः इमं यथोक्तं परमं परमनिःश्रेयसार्थं केडवाञ्जुनयोः 

संवादरूपं प्रन्थं गुह्यं गोप्यतमं मद्भक्तेषु मयि भक्तिमत्सु 
अभिधास्यति वक्ष्यति, म्रन्थतः अथेतश्च स्थापयिष्यती- 

यथः, यथा त्वयि मया । भक्तेः पुनगरैहणात् भक्तिमात्रेण 

केवरेन शास्त्रसंप्रदाने पात्रं भवतीति गम्यते । कथम् 
अभिधास्यति इति, उच्यते-- भक्ति मयि परां कृत्वा 
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° भगवतः परमगुरोः अच्युतस्य शुश्रूषा मया क्रियते इयेवं 
कृत्वेत्यथः । तस्य इदं फलम्-- मामेव एष्यति मुच्यते 

एव । असंशयः अत्र संशाय: न कतव्य: ॥ 

किच-- 

न च तस्मान्मनुष्येषु 

कथिन्े परियकृत्तमः । 

भवितानचमे तस्मा- 

दन्यः प्रियतरो शुषि ॥ ६९ ॥ 

न च तस्मात् शाख्रसंप्रदायज्तः मनुष्येषु मनुष्याणां 

मध्ये कश्चित् मे मम प्रियञ्खत्तमः अतिशयेन प्रियकरः, 

अन्यः प्रियज्खत्तमः, नास्त्येव इल्यः वतेमनेषु । न च 

भविता भविष्यलयपि काङे तस्मात् द्वितीयः अन्यः प्रिय- 

तरः भ्रियजत्तरः भुवि खोकेऽस्मिन् न भविता ॥ 

योऽपि- 

अध्येष्यते चय इमं 

धम्य संवादमावयोः । 
8. 8. 77. 19 
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ज्ञानयज्ञेन तेनाद- 

मिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७०॥ 

अध्येष्यते च परिष्यति यः इम॒धरम्यधमीदनयेतं 

संबादरूपं ्रन्थं आवयोः, तेन इदं कृतं स्यात् । ज्ञानय- 

जञेन-- विधिजपोपांजचुमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञः मान- 

सत्वात् विशिष्टतमः इयतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशाखरस्य 

अध्ययनं स्तूयते ; फरूविधिरेव वा, देवतादिविषयज्ञानयज्ञ- 

फलतुल्यम् अस्य फलं मवतीति-- तेन अध्ययनेन अहम् 

इष्टः पूजितः स्यां भवेयम् इति मे मम मतिः निश्चयः ॥ 

अथ श्रोतुः इदं कखम्-- 

अद्धावाननसयश्च 

श्रुणुयादपि यो नरः। 

सोऽपि सक्तः द्यु्मह्ोका- 

न्पाप्नुयात्पुण्यकमेणाम् ॥ ७१ ॥ 

श्रद्धावान् श्रदधानः अनसूयश्च असूयावर्जितः सन् इमं 
न्थ श्णुयाद्पि यो नरः, अपिशब्दात् किमुत अथैज्ञान- 
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वान् , सोऽपि पापात् सुक्तः शुभान प्रशस्तान् छोकान् 

प्राप्नुयात् पुण्यकमेणाम् अभ्भिहोत्रादिकमेवताम् ॥ 

शिष्यस्य शाखायंग्रहणा्रहणविवेकवुभुत्सया प्रच्छति । 

तद्ग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि उपायान्तरेणापि इति ग्रष्ुः 

अभिप्रायः । यन्नान्तरं च आस्थाय रिष्यस्य कृताथेता. 

कतेव्या इति आचायैधमैः प्रदर्शितो भवति-- 

कश्विदेतच्छरूतं पा 

त्वयैकाग्रेण चेतसा । 

कचिदज्ञानसंमोदः 

प्रणणस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 

कच्चित् किम् एतत्त् मया उक्तं श्रुतं श्रवणेन अवधारितं 

पाथ, स्वया एकारेण चेतमा चित्तेन? फरि वा अप्रमादत. 

कञ्चित् अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिभित्तः संमोहः अविवि- 

तभावः अविवेकः स्वाभाविकः किं प्रणष्टः? यदर्थः अयं 

शास्लश्रवणायासः तव; मम च उपदेषतवायासः -अचरृत्तः, 

ते तुभ्यं हे धनंजय ॥ 
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अज्ञन उवाच-- 

नष्टो मोहः स्मृतिखेव्धा 

त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः 

करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 

नष्टः मोहः अज्ञानजः समस्तसंसारानथदेतुः, सागर 

इव दुरुत्तरः । स्यरतिडच आत्मतन्त्वविषया ब्धा; यस्याः 

खामात् स्वहृदयग्रन्थीनां विप्रमोक्षः; त्वस्रसादात् तव 

प्रसादात् मया स्वतप्रसादम् आश्रितेन अच्युत । अनेन 
मोहनाशप्रञ्नभ्रतिवचनेन सवेशाख्ाथंज्ञानफटम् एतावदेवेति 

निरदिचतं दर्दितं भवति, यतः ज्ञानात् मोहनाशः आत्म- 

स्ृतिाभदचेति । तथा च श्रुतौ ^ अनात्मवित् शोचामि ` , 

इति उपन्यस्य आत्मज्ञानेन सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः उक्तः; 

‹ भिदयते हृदयग्रन्थिः ` ‹ तत्र को मोहः कः शोकः एकलत्व- 

मलुपश्यतः ` इति च मन्तवणेः । अथ इदानीं त्वच्छासने 

सितः अस्मि गतसंदेहः मुक्तसंङरयः । करिष्ये वचनं तव । 

अहं. त्वस्रसादात् कृताथेः, न मे कर्तव्यम् अस्ति इयभि- 

प्रायः ॥ 
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परिसमाप्तः शाखाः । अथ इदानीं कथासंबन्धप्र- 

दशेनार्थं संजयः उवाच-- 

संजप्य उवाच-- 

इत्यहं वासुदेवस 

पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममओष- 

मद्भतं रोमहषेणम् ॥ ७४ ॥ 
हि 1 

इति एवम् अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः 
संवादम् इमं यथोक्तम् अश्रोषे श्रुतवान् अस्मि अद्भूतम् 
अल्यन्तविस्मयकरं रोमहषैणं रोमा्चकरम् ॥ 

तं च इमम्-- 

च्यासपरसादाच्चरूतवा- 

निम गद्यतम परम् । 

योगं योगेश्वरात्करष्णा- 

त्साक्तात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५॥ 
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व्यासग्रसादात् ततः दिञ्यचश्षुलभात श्रुतवान् इमं 

संवादं गुह्यतमं परं योगम् , योगाथेत्वान् मरन्थोऽपि योगः, 

संवादम् इमं योगमेव वा योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात 

कथयतः स्वयम् , न परम्परया ॥ 

राजन् संस्मलय स्खल 

संवादमिममद्भुतम् । 

केकावाजैनयोः पुण्यं 

हृष्यामि च सुद्संहः ॥ ७२ ॥ 

हे राजन् धृतराष्ट, संस्मृय संस्मर्य प्रतिक्षण संवादम् 

इमम् अद्भुतं केशवाजुनयोः पुण्यम इमं श्रवणेनापि पापदर् 

श्रुत्वा हृष्यामि च मुहमहः प्रतिक्षणम् ॥ । 

च संस्मरत संस्मृत्य 

रूपमदयद्ुतं हरेः । 

, . विस्मयो मे महान्राजन 

हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
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जै संस्मरय सस्मृलय रूपम् अयद्भुतं हरेः विश्वरूपं वि- 

स्मयो मे महान् राजन् , हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 

किं "बहूुना-- 

यत्र योगेश्वरः क्रुष्णो 

यत्र पार्थो घनुधंरः। 

तच्र श्रीर्विजयो भूति- 

धरुवा नीनिमीतिर्मम ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां 

मीप्मपवेणि श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगज्ञा श्रकृष्णाजुनसंवादे 

मेक्षयोगो नाम 

अष्टादश्चोऽध्यायः ॥ 

यत्न यस्मिन् पक्षे योगेश्वरः सवयोगानाम् इरः, तसप- 

` भवत्वात् सवेयोगबीजस्य, कृष्णः, यत्र पाथः यस्मिन् 



५५७२ भ्रीमद्धगवृद्वीताभाप्ये 

पक्षे धनुधेरः गाण्डीवधन्वा, तत्र श्रीः तस्मिन पाण्डवानां 

पक्षे श्रीः विजय, तैव भूतिः श्रियो विशेषः विस्तार. 
भूतिः; ध्रुवा अव्यभिचारिणी नीति. नयः; इल्येवं मतिः 

मम इति ॥ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवतपूज्यपाद - 

चिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ श्रीमद्धगवद्वीताभष्ये 

अष्टादशोऽध्यायः ॥ 

॥ श्रीमद्धगवद्वीताज्ा्ं संपूणेम् ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ छोकातुकमणिका ॥ 
---~>च<~-- 
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केभ्य मास गमः पार्थं 

दकेशोऽधिकतरस्तेषां 
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गतिमर्ता प्रभुः साक्षी 
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चतुर्विधा भजन्ते मां 

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट 

चिन्तामपरिमेयां च 



शोकानुक्रमृणिका । 
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तस्मा्वमिन्द्रियाण्यादौ 
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तस्माच्वमुत्तिष्ठ यशो 

तस्माद्मणम्य प्रणिधाय 

तस्मात्सर्वेषु कटेषु 

तस्मादसक्तः सतत 

तस्मादज्ञानसभूतं 

तस्मादोभित्युदाहत्य 

तस्माद्यस्य महाबाहो 

तस्मान्नायं वयं हन्तु 

तस्य संजनयन्दं 

तानहं द्विषतः कूरान् 
तानि सर्वाणि संयम्य 

वुल्यनिन्दास्तुतिमौनी 

तेजः क्षमा धृतिः रो 

तते त भुक्त्वा स्गैलोक 

नेषां सततयुक्तानां 

तेषां ज्ञानी निययुक्तो 

तेषामह समुद्धर्ता 

तेषरामेवानुकम्पार्थ 

त्यक्त्वा कर्मफटासङ्ग 

त्याल्य दोषवदित्येके 
8 त्रिमिरयुणमयेमीविः 

श्रीमद्भगवदरीता 

ष्टम् 

२२० 

२२९ 

२३६ 

॥ 1 

१.४७ 

४८२ 

त्रिविध नरकस्येद 

त्रिविधा भवति श्रद्धा 

्ेयुण्यविप्रया वेदाः 
त्रैविद्या मां सोमपाः 

त्वमक्षर परम वेदि० 

त्वमादिदेवः पुरुषः 

द् 

दंष्राकरालानि चते 

दण्डो दमयतामस्मि 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च 

दातव्यमिति ग्रदान 

दिवि सूर्यसहस्रस्य 

दिग्यमाल्याम्बरधर 

दुःखमिव्येव यत्कर्म 

दुःखेष्वनुद्धिमनाः 

दूरेण ह्यवरं कमं 
दृष्ट ठ पाण्डवानीकं 

षेद मानुषं रूप 

देवद्विजगुरुपाज्ञ 

देवान्भावयतानेन 
भ, 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे 



देही नित्यमवध्योऽयं 

दैवमेवापरे यज्ञ 
देवी संपद्धिमोभ्राय 
दैवी ह्येषा गुणमयी 
दोषरेतैः कुलघ्नाना 

द्यावाप्रथिव्योरिद ० 
श्यूतं छट्यतामस्मि 

द्रव्ययज्ञास्तपोयन्ञाः 

दुपदो द्रौपदेयाश्च 
द्रोण च मीष्मच 

द्वाविमौ पुरुषो लोके 
द्वौ भूतसगौ छेके 

। ध 
घमक्षेतरे कुरुक्षेत्र 

धूमिनात्रियते वहिः 

धूमो रािस्तथा कृष्णः 

धृत्या यया धारयते 

धृषटकेवश्चेकिंतानः 

भ्यानेनात्मनि पड्य० 

ध्यायतो विषयान्पुंसः 

छोकानुक्रमणिका । 

धृष्टम् 

॥ 81 

१३७ 

८१५४ 

॥। २ [.) 

११ 

न कर्वत्वं न कर्माणि 

न कर्मणामनारम्भात् 

न काङ्भ्ने विजय कृष्ण 
न च तस्मान्मनुष्येषु 
न च मत्खानि भूतानि 
नचमां तानि कर्माणि 
न चेतदविन्ः कतरो 
न जायते प्रियते वा 
न तदस्ति प्रथिव्यावा 

न तद्भासयते सूर्यो 

नतुमां रक्यसे द्रष्टु 
न त्वेवाहं जातु नास 
न देष्य्यङ्ुशर कर्मं 

, न प्रहृष्येत्पियं प्राप्य 

न बुद्धिभेदं जनयेत् 

नमःस्पे दीतमने° 

नमः पुरस्तादथ प्ृष्ठ० 

न मां क्माणि लिम्पन्ति 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः 

नमे पार्थास्ति कर्त° 

नमे विदुः सुरगणाः 
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न रूपमस्येह तथो < 

न वेदयज्ञाध्ययनैः 

नष्टो मोहः स्मृरतिरन्धा 

न हि कश्चिरक्षणमपि 

न दहि ज्ञानेन सहृशं 

न हि देदश्ता शक्य 
नदि प्रपश्यामि ममा० 

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति 

नादत्ते कस्यचित्पाप 

नान्तोऽस्ति मम दि< 

नान्यं गुणेभ्यः कर्तार 
नासतो विद्यते भावः 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य 

नाहं प्रकाशः सर्वस्य 

नाहं वेदैनं तपसा 
निमित्तानि च पश्यामि 

नियतं कुर कर्मत्व 

नियत सङ्गरहितं 

नियतस्य तु संन्यासः 

निखशीर्यतचित्तात्मा 

निमानमोहा जितसङ्ग ० 

ष्टम् 
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५.६८ 

८ & 
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१६ 

१९३ 
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` `श्रीमद्धगवद्वीता 

निश्चय श्रृणु मे तत्न 

निहत्य धात॑राष्टाजः 
नेहदाभिक्रमनाशोऽस्ति , 

नैते सती पां जानन् 

नैन छिन्दन्ति रास्राणि 
नैव किचित्करोमीति 
नैव तस्य कृतेनार्थो 

प 

पञ्चैतानि महाबाहो 
पत्रं पुष्प फटं तोय 

पर ब्रह्म पर धाम 

परं भूयः प्रवक्ष्यामि 

परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो 
परित्राणाय साधूनां 

पवनः पवतामस्मि 

प्रध्यमे पार्थं स्पाणि 

पश्यादित्यान्वसू्० 

पश्यामि देवांस्तव देव 

पश्येतां पाण्डुपुत्राणा 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो 

पाथं नैवेह नामुत्र 



पितासि लोकस्य चरा० 

पिताहमस्य जगतो 
पुण्यो गब्धः प्रथिव्यां च 
पुरुषः ्रकृतिस्थो हि ` 

पुरुषः स परः पार्थ 

पुरोधसा च मुख्य मा 

पूर्वाभ्यासेन तेनैव 
पृथक्त्वेन त॒ यज्ज्ञान 

प्रका च प्रवृत्ति च 

प्रकृति पुरुष चैव 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य 

प्रकृतेः क्रियमाणानि 

मरङृतेयणसमूढाः 

परकृत्येव च कर्माणि 

प्रजहाति यदा कामान् 

ग्रयला्यतमानस्तु 

प्रयाणकाठे मनसा 

प्रलपन्विसृजन्गह्न् 

पतति च निवृत्ति च 

प्रश्यान्तमनस द्येन 

शोकानुकरमणिका 

ˆ १९९ 

प्रशान्तात्मा विगतभीः 

प्रसदे सर्वदुःखानां 
प्रहादश्चासिमि दैत्यानां 
प्राप्य पुण्यकृतां छो° 

ब 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य 

त्रे बलवतां चाह 

बहिरन्तश्च भूताना 

बहूना जन्मनामन्ते 

बहूनि मे व्यतीतानि 

बाह्यस्पर्नष्वसक्ताप्मा 

बीज मा सर्वभूताना 

बुद्धियुक्तो जहातीह 

बुद्धिक्ञानमसमोहः 

बुद्ध भेद धृतेश्चैव 
बुद्धया विञ्द्धया युक्तो 

ब्रहत्साम तथा साज्नां 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः 
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त्राह्मणक्त्रियविशां 

भ 

भक्त्या त्वनन्यया शाक्य 

भक्त्या मामभिजानाति 

भयाद्रणादुपरतं 

भवान्भीष्मश्च कर्णर्च 

भवाप्ययौ हि भूताना 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः 

भूतग्रामः स एवाय 

भूमिरापोऽनलो वायुः 

भूय एव महावराहो 

भोक्तार यज्ञतपसा 

भोगैश्वर्यग्रसक्ताना 

म 

मचित्तः सर्वदुर्गाणि 
मित्ता मद्रतप्राणाः 

मत्कर्मङकन्मत्परमो 

मत्तः परतरं नान्यत् 

मदनुग्रहाय परम 

मनःधरसादः सौम्यत्वं 

मनुष्याणां सहखेषु 

पृष्ठम् 

५२० 

३३४ 
४० 

श्रीमद्धगवद्रीता. 

मन्मना भव मद्धक्तो 

११ ११ ११ 

मन्यसे यदि तच्छक्यः 

मम योनिर्महट्रह्य 

ममेवाशो जीवलोके 
मया ततमिदं सर्वं 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 

मया प्रसन्नेन तवा० 

मयि चानन्ययोगेन 

मयि सर्वाणि कर्माणि 

मय्यावेश्य मनोये मां 

मय्यासक्तमनाः पार्थ 

मय्येव मन आधत्स्व 

महर्षयः सप्त पूर्व 

मदरषरीणा भरगुरहं 

महात्मानस्व मा पा 

महामूतान्यहकारो 

"मां च योऽव्यभिचरेण 

माहि पार्थं व्यपाभित्य 

मातेव्यथामाच 

मात्रास्पर्यास्तु कौन्तेय 



मानापमानयोस्तुस्यः 

मामुपेत्य पुनजन्म 

सुक्तसङ्ञेऽनहवादी 
मूदग्रहिणात्मनो यत् ` 

मृत्युः सवैहरश्चाहं 

मोघाशा मोघकर्माणो 

य 

यय वापि स्मरन्भाव 

य कन्ध्वा चापर छाभम 

य सन्यासमिति प्राहुः 
यं हि न व्यथयन्त्येते 

~ यः गाख्रविधिमुत्सृज्य 

यः सर्वतलानभिलेहः 

य इम परम गुह्य 

य एनं वेत्ति हन्तार 

य एवं वेत्ति पुरुष 

यच्ापि सर्वभूताना 

यच्ा्रहासार्थमस ० 

यजन्ते साच्विका 

यज्ज्ञात्वा न पुनम 

यज्ञदानतपःकर्म 

छोकानुक्रमाणिका । 

षम् 
४२५ 

२४२ 

५१२ 

४७९ 

२९४ 

२६१ 

यज्ञरिष्टामरतभुजो 

यज्ञदिष्टारिनः सन्तो 

यज्ञा्थात्कर्मणोऽन्यत्र 

यज्ञे तपसि दानेच 

यततो ह्यपि कौन्तेय 

यतन्तो योगिनश्नं 

यतः प्रवृत्तिभूताना 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिः 

यतो यतो निश्चरति 

यत्करोषि यदश्चाि 

यत्तदग्रे विषमिव 

यत्त॒ कामेप्सुना कर्म 
यत्तु कुत्लवदेकस्मिन् 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं 
यन्न काठे त्वनाद्रत्ति 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो 

यत्रोपरमते चित्तं 

यत्साख्यैः प्राप्यते 

यथाकाल्ञस्थितो नित्य 

यथा दीपो निवातस्थो 

यथा नदीनां बहवो 

२४७ 

५.७१ 

१९६ 

१५.९ 

२५७ 

१९५५ 

३१७ 



५८८ 

यथा प्रकाद्रायत्येकः 

यथा प्रदी्त ज्वलन 
यथा सर्वगत सौक्ष्म्यात् 
यथेधासि समिद्धोऽगिः 

यदग्रे चानुबन्धे च 

यदक्षर वेदविदो 

यदा ते मोदकलिल 

यदादित्यगत तेजो 

यदा भूतप्रधग्भावं 

यदा यदा हि धर्मस्य 
यदा विनियत चित्तं 

यदा सत्वे प्बरद्धे त॒ 
यदा सहरते चाय 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु , 

यदि मामप्रतीकारं 

यदि ह्यहं न वतैय 

यदृच्छया चोपपन्नं 

यदच्छाखाभसंतुष्टे 

यद्यदाचरति श्रेष्ठः 

यद्यदि मूतिमत्सच्वं 

यचुप्येते न परयन्ति 

श्रीमद्धगवद्रीता 

यद्यहकारमाश्नित्य 

यया तु धर्मकामाथीन् 

यया धर्ममधर्मं च 

यया स्वभ्म भयं शोकं 

यस्त्वात्मरतिरेव 

यस्त्वन्द्रियाणि मनसा 
यस्मात्क्षरमतीतोऽह 

यस्मान्नोद्विजते रोको 

यस्य नाहंकृतो भावो 

यस्य सव समारम्भाः 

यातयाम गतरसं 

या निद्या सर्वभूतानां 

यान्ति देवत्रता देवान् 

यामिमां पुष्पितां वाच 

यावत्सजायते किचित् 

यावदेताननिरीक्षेऽहं 

यावानर्थ उदपाने 

सक्तः कर्मफ त्यक्त्वा 
युक्ताहारविहारस्य 

युज्जन्नेव सदात्मानं , 
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विष्णुसहस्चनामभाष्यम् 

सनत्सुजातीय माष्यम् 

अध्यायः ९. 

अध्ययः 

आध्यायः 

अध्यायः 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ विषयावुकरमणिका । अ 
----<-~--<-~-- 

च््टम् 

विष्णुसहखनामस्तोच्रम् 

मीग्माचाय प्रति युधिष्ठिरेण कृताः प्रद् प्रश्ना. ... प 
भीगमाचार्येणोक्त तदुत्तरम् ^ 
नाममहखम् छ = 
सदलनामश्रवणादिफलम् ‰*  %६७ 
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घ्रृतरष्टूकृतो म॒ल्युसदसद्धावप्रश्चः .... १७६ 
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प्रमादस्य रागादिकार्यद्रारेण बन्धदेतुत्वम् ०, 8९ 

> ४. ४. 0 ^ 



[२ 

ज्ञानिनो मूत्युमयाभावः 4 

पुण्यलोकसाधनतरेनाञ्नातानां विद्रदनुष्टेयत्वात्कर्मणां श- 

ङा धृतराष्टस्य 

तेषामविद्रद्विषयत्वेनो त्तर सनत्सुजातस्य 2 

इश्वरस्य जगत्सर्गादौ नियोजकप्रयोजनादिप्र्रः ... 

ततोत्तरम् 2 

धर्माधर्मयोः कस्येतरपरतिध्रातकत्वमिति प्रश्रः 

तच्रोत्तरम् 

धर्मस्याधिकारिभेदेन स्वगादिफलसाधनत्वं ज्ञानसा- 

धनत्व च 

ज्ञानिचर्यां ५ 

मानमौनयोर्विभिन्नफलकत्वम् ५ 

यामादीना ब्रह्यलक्ष्मप्रवेरद्वारता 

क 

द्वितीयोऽध्यायः 
मौनविपयकगप्रशनोत्तरे 

वेदाध्याविनोऽपि क्रियमाणपाप्ैपावदियकत्वम् 

वेदान प्रापदटेपकत्वाभावे नेर्क्याक्षेपः, तत्परि- 
हारश्च 

विद्वदविद्रदयेश्चया कर्मणा फल्वेपम्म् 18 

निष्कल्मपस्य तपसः केवकत्वम् 

तपसः कल्मषाणि क्रोधादयो द्वाद कि 



५२ 

न्रराससप्तकम् 

तपोगुणा ज्ञानादयो द्वादश 

अनरतादयोऽष्टादश्च दमदोषाः 

अष्टादश मददोषा; 

त्यागषद्कम् 

अप्रमादस्याष्टौ गुणाः 

सर्वस्य इन्द्रियार्थवेमुख्यस्य च प्राधान्यम् र, 

प्रञ्चवेदिचतर्वैदित्रिवेदिद्विवेयेकवेदयचश्षु सत्यमूतब्रह्म- 

विदः श्रष्ठत्वम् | 

तृतीयोऽध्यायः 

ब्रह्मविद्याया ब्रह्मचर्यैणेव लम्यता 

ब्रह्मचर्यविवरणम् ग 

ब्रह्मणो ज्ञानैकप्राप्यत्वम् ष 

ब्रह्मस्वरूपम् ४ 
= 

चतुर्थोऽध्यायः 
पूर्वाध्यायान्ते धरक्रान्त ब्रह्मणो योगिदश्य रूपम् 

तादश ब्रह्य पर्यतः अमृतत्वम् 

तादराब्रह्मविषये स्वपरानुभवप्रदर्खनम् 

9 
। १ 



॥ श्रीः ॥ 

रांकरभाष्यस्थानां 

विशेषविषयाणामनुक्रमणिका ॥ 
तैर 

। + 

विष्णुसहस्रनामभाष्यम् 

व्यानस्तुतिनमस्कारेषु करमेण मानसवाचिककरायिकेष्व- 

चनेषु स्ठतिलक्षणस्याचनस्य सर्वधरमा+यधिकत्वम्, .. 

विष्णौः परमपवित्रन्वस्य प्रमाणैः समश्रनम् 

देवस्य विष्णोरेकत्वसम्थनम् 

सिद्धरूपेऽप्यात्मनि वेदस्य प्रामाण्यम्, रागस्यैव प्रवर्त- 

कत्व च । 

अन्यपराणामपि मन्वराथवादाना प्रामाण्यम् 

आत्मज्ञानस्य श्रद्धेयता 

सहसनामजपानुरूपं मानसखानम् 

गुणक्रियादिप्रब्रलिनिमित्तकानामपि जब्दाना प्ररम- 

पुरुपाभिधायकत्वम् 

[क द) 

आदिव्यादिरान्टाना प्रसिद्धाशरपराणामपि विष्णुस्तु- 

तित्वम् 

क) 



[ ५ | 

विष्प्वाहिद्लब्दानां श्रीपतिमाघवादिनब्दाना च गे- 

नस्क्त्यपारि 

स्रहस्रनाममु इष्ठस्य छिङ्खवयस्योपपत्तिः 

विश्वदाव्दस्य प्रणवपरत्वरम्. तेन ब्रह्मामिप्ानफट च 

दिसादिगहितम्य बरष्णवस्य विष्णुम्तुतिनसस्कारादा- 

वधिकारः 

स्तुतिनमन्कागदः श्रद्धापूवकमनुष्टयत्वम् 

आत्मान विष्णु ध्यायतः स्वुलिनसस्कारादावधिका- 

रः, वासुदेवनिन्दाप्रव्रत्तावतिदेरो वा निषेधः 

श्रद्धाभक्यपुरस्यरतस्यापि विप्णुनामसकीर्तनस् दुरि- 

तदरत्वम 

स्मरणव्वानयोरनामसकीतन ऽन्त भावः 

विप्णुनाससकीर्तनस्य सम्यग््ानदेतवे श्रुतिः 

पुस्प्रोत्तमचा्दे पष्ठीमसासापपत्तिः 

जपकमणो ज्ञानद्वारा मो्नदेवत्वम् 

गरूद्रस्य श्रवणमातरेऽधिकारः 

सनत्सुजात्तीय भाष्यम् 

सग्रहेण व्रेदान्तमर्यादाप्रदशनम् 

व्रहमत्रैवणिकाधिकारिकल्वम् 

जानाजानयोरेव साक्नाद्रन्धमोश्नदेतुत्वम् 

कमानुष्ठाने अधिकारिनिणवः 



[६ 

योगानुष्ठाने अधिकारी, योगानुष्ठानप्रकारश्च 

सगुणत्रह्मोपासकस्यापुनरावृत्तिः 

जीवपरेक्ये आक्षेपपरिहाराः 

मुमुक्षोः स्वंकर्मसन्यासाधिकारः 

वेदशब्दाः 



न ($ 

श्रीमच्छकरभगवत्पादः 

विरचितम् । 

च 

॥ श्रीः ॥ 

पिष्ण॒सहस्रनाममाष्यम् 
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॥ ओः ॥ 

विष्णुसहस्रनामस्तोच्रम् 
[१ मर + गवं ^ 

श्रीमच्छंकरभगवत्पाद विरचितेन 
छ 

भाष्येण सितम् । 

== 0 

सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायुाद्धिष्टकारिणे । 

नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ १ ॥ 

कृष्णद्वैपायनं व्यासं सव॑भूतदिते रतम् । 
वेदाव्जभास्करं वन्दे शमादिनिख्यं मुनिम् ॥ २॥ 

सह खमूर्तैः पुरुषोत्तमस्य सहसखनेत्राननपाद बाहोः । 

सह स्रनाम्नां स्तवनं प्रास्तं निरूच्यते जन्मजरादिशान्त्ये ॥ ३॥४ 

श्रीवेराम्पायन उवाच-- 

श्रुत्वा धर्मानरोषेण 
पावनानि च स्याः । 

5. 21. 8. } 



र श्रीविष्णुसहस्नाम- 

युधिष्ठिरः चांतनवं 
पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १॥ 

शरीवैशम्पायनः जनमेजयं प्रस्युवाच-- धर्मान् अभ्युद्- 

दयनिःश्रेयसोत्पत्तिहेतुभूतान् चोदनारक्षणान् अशेषेण का- 
सस्येन पावनानि पापक्षयकराणि धर्मरहस्यानि च सर्वशः 

सर्वैः प्रकारैः श्रुत्वा युधिष्ठिरो धर्मपुत्रः शांतनवं शंतनुपुत्रं 

भीष्मं सकर्पुरुषाथसाधनं सुखसंपायम् अल्पप्रयासम् अन- 

र्पफख्म् अनुक्तमिति कृत्वा पुनः भूय एव अभ्यभाषत 

प्रभ कृतवान् ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

(+ >. य 
कमक द्वत लाक 

किं वाप्येकं परायणम् । 
+ ९ स्तुवन्तः कं कमचन्तः 

€ 
पाप्नुयुमोनवाः शुभम् ॥ २॥ 

किमेकं देवतं देव इव्यर्थः, स्वाथे तद्धितप्रययविधानात् , 
खोके छोकनहेतुभूते समस्तविद्यास्थाने उक्तमिति प्रथमः प्रश्रः | 
किं वाप्येकं परायणं तस्मिन् रोके एकं परायणं च किम् ? 



स्तोत्रभाप्यम् । ३ 

परम् अयनं प्राप्तव्यं स्थानं परायणम् । यदाज्ञया भ्रवतेन्ते 

सर्वे; यस्मिन्नयधिगते हृदयम्रन्थिर्भिद्यते, ' भिद्यते हृदयम्रन्थि- 

दिचद्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्टष् 
परावरे” इति श्रुतेः ; यस्य विज्ञानमात्रेण आनन्दलक्षणो मोक्षः 

` प्राप्यते; यद्वद्रान्न विभेति कुतश्चन ; यत्प्रविष्टस्य न विदयते 
पुनर्भवः; यस्य च वेदनात्तदेव भवति, ८ ब्रह्म वेद् व्रद्येव 

भवति इति श्रतेः; यद्विहायापरः पन्थाः नृणां नास्ति, 

° नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' इति श्रुतेः ; तदुक्तम् एकं 
परायणम् । लोके तत्किम् इति दवितीयः प्रभः । कं कतमं देवं 

स्तुवन्तः गुणकीतेनं कुवेन्तः, कं कतमं देवम् अर्चन्तः बाद्यमा- 
भ्यन्तरं वा अर्च॑नं बहुविधं कुर्वन्तः मानवाः मनुसुताः शभ 

कल्याणं स्वगौपवगौदि फलं प्रायः खभेरन इति पुनः प्रभ- 

द्यम् ॥ 

को धर्मः सयेधमीणां 
भवतः परमो मतः। 

कि जपन्मुच्यते जन्तु- 

जेन्मसंसारबन्धनात् ॥ ३ ॥ 
१ स व € 9 भ्य + € ५ 

का धमः पृूवक्तखक्षणः सवधर्माणां सवषा धमाणा 



४ श्रीविष्णुसहस्नाम- ` 

मध्ये भवतः परमः प्रकृष्टो ध्मः मतः अभिप्रेतः इति 

पच्चमः प्रः । किं जप्यं जपन् उचचोपांशुमानसलक्षणं जपे 

कुवन् जन्तुः जननधर्मा । अनेन जन्तुशब्देन जपाचैनस्तव- 

नादिषु यथायोग्यं सवेप्राणिनामधिकारं सूचयति । जन्मसं- 

सारवन्धनात्् जन्म॒ अज्ञानविजुम्मितानामविद्याकायोणाम् 

उपलक्षणम् , संसारः अविद्या ताभ्यां जन्मसंसाराभ्यां यत् 

वन्धनं तस्मात् मुच्यते मुक्तो भवति इति षष्ठः प्रभः । 

मुच्यते जन्मसंसारबन्धनात् . इति इदमुपलक्षणम् इतरेषां 

फलानामपि । एतद्हणं तु मोक्षस्य प्राधान्यस्यापनाथेम् ॥ 

षट् प्रञ्नाः कथिताः । तेषु पाश्चायोऽनन्तरो जप्यविषयः 
षष्ठः प्रभः अनेन श्लोकेन परिद्धियते-- 

श्रीभीष्म उवाच- 

जगत्प्रथुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् । 
क लोत्थि 

स्तुवन्नामसदहस्रेण पुरुषः सतत्तोत्थितः ॥ ४ ॥ 

सर्वेषां बदहिरन्तःशत्रूणां भयहेतुः भीष्मः मोक्षधमीदीनां 

प्रवक्ता सवैज्ञः 

जगत् जङ्ग माजङ्गमात्मकम् तख प्रभुः स्वामी तम् , देवदेवं 



स्तोत्रमाप्यम् । ५५ 

देवानां ब्रह्मादीनां देवम् , अनन्तं देशतः कारतः वस्तुतश्चाप- 

रिच्छिन्नम् , पुरुषोत्तमं क्षराक्षराभ्यां कार्यकारणाभ्यामुल्कृ- 

म्, नामसहस्रेण नाश्नां सहस्रेण स्तुवन् गुणसंकीर्वनं ङ्वेन् 

सततोत्थितः निरन्तरसुदयुक्तः पुरुषः-- पुरे शयनाद्वा पूण- 
त्वाद्रा पुरुषः-- ' सर्वदुःखातिगो भवेत्" इति सर्वत सं- 

वध्यते ॥ 

उत्तरेण श्लोकेन चतुः प्रः परिदियते-- 

तमेव चा्ययच्नियं भक्तया पुरुषमव्ययम् । 

ध्यायन्स्तुवन्नम स्यं यजमानस्तमेव च ॥ ५ ॥ 

तमेव चायैयन् बाह्यम् अभ्यचैनं कुषन् निद्य सर्वेषु 

काेषु भक्तिः भजनं तात्पर्यं तया भक्लया पुरुषम् अव्ययं 

विनाश्चविक्रियारहितम् , तमेव च ध्यायन् आभ्यन्तराचेनं 

कुर्वन् , स्तुवन् , पूर्वोक्तरीत्या भक्लया नमस्यंश्च नमस्कारं ङवे- 

न् ,--पूजाशेषभूतमुभयं स्तुतिनमृस्कारलश्चणम्-- यजमानः 

पूजकः फलभोक्ता । अथवा, अर्च॑यन्नियनेनोभयविधमचेन- 

मुच्यते । ध्यायन्स्तुवन्नमस्यश्चेयनेन मानसं वाचिक कायिक 

चोच्यते ॥ 



^ 

६ श्रीविष्णुसहस्नाम- 

(~ न तृतीयं प्रं परिहरति त्रिभिरुत्तरैः पदैः- 

अनादिनिधनं विष्णुँ सर्मलोकमदेश्वरम् । 
लोकाध्यक्षं स्तुवज्निव्यं सवैदुःखातिगो भवेत् ॥ 

अनादिनिधनं षडमावविकारशन्यम् , विष्णुं व्यापकम् , 
सवेस्य लोक्यत इति लोकः दरयवर्गो खोक: तस्य नियन्तृणां 

ब्रह्मादीनामपि इंशधरत्वात् सर्वेखोकमदहेश्वरम् , छोकं दर्यवर्भ 

स्वाभाविकेन बोधेन साक्षातपद्यतीति ोकाध्यक्षः, तं नित्यं 

निरन्तरं स्तुवन् , सवेदुःखातिगो मवेत् इति त्रयाणां साधा- 

रणं फलवचनम् । सवोण्याध्यात्मिकादीनि दुःखान्यतीलय 
गच्छतीति सर्वदुःखातिगः मवेत् स्यात् ॥ 

पुनरपि तमेव स्तुल्यं विशिनष्टि-- 
# € € [4 ४.4 [भ © ब्रह्मण्य सवेधमन्ञं लोकानां कीर्तिंवधेनम् । 

$ ( स 

लोकनाथं महद्धतं सवैभ्रूत भवो द्ध वम् ॥ ७ ॥ 
>. 

ब्रह्मण्यं ब्रह्मणे खबर ब्राह्मणाय तपे श्रतये वा हितम् , 
सवोन् धर्मान् जानातीति सर्वधम॑ज्ञः तम् , छोकानां प्राणिनां 

कीतेयो यशांसि ताः स्वशक्यनुप्रवे्ेन बधेयतीति तम् , 

लोकैनाथ्यते याच्यते छोकानुपतपति आश्चास्ते लोकानामीषे 



स्तोत्रभाष्यम् | ७ 

ः विश्रो € इति वा छोकनाथः तम् › महत् त्रह्म--विश्चोत्कर्षेण वतेमान- 
त्वात् , भूतं परमाथंसलयम् , सर्व॑भूतभवोद्धवं सवभूतानां 

भवः संसारः यत्सकाश्चादुद्धवति तम् ॥ 

पञ्चमं प्रभं परिहरति- 

एष मे सबधमोणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 

यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्लं स्तवैरर्चेन्नरः सदा ॥ ८ ॥ 

सर्वेषां चोदनाटक्षणानां धर्माणाम् एषः वक्ष्यमाणो धर्मः 

अधिकतमः इति मे मम मतः अभिप्रेतः, यद्भक्त्या तात्पर्येण 

पुण्डरीकाक्षं हृदयपुण्डरीके प्रकाशमानं वासुदेवं स्तैः गुण- 

संकीतेनर्षणेः स्तुतिभिः सदा अर्चेत् सत्कारपूर्वकमचनं 

करोति नरः मनुष्यः इति यत् एष धमे: इति संबन्धः ॥ 

अस्य स्तुतिरक्षणस्याचंनस्य आधिक्ये करं कारणम् ? 
उचच्यते-- दहिंसादिपुरुषान्तरद्रव्यान्तरदेशचकालादिनियमान- 

पेश्षत्वम् आधिक्ये कारणम् । ‹ध्यायन्कृते यजन्यज्ञेधेतायां 
द्वापरेऽच॑यन् । यदाप्नोति तदाप्नोति कटौ संकीले केशवम् ! 

इति विष्णुपुराणवचनात् । ‹ जप्येनैव तु संसिध्यद्राह्यणो 

नात्र संशयः । कुयौदन्यन्न वा कुयौन्मेत्नो ब्राह्म, उच्यते ` 



^ श्रीविष्णुक्षदसरनाम- 

इति मनुवचनात् ।. ‹ जपस्तु सर्वेधर्मेभ्यः परमो धमं उच्यते । 

अहिंसया च भुतानां जपयज्ञः प्रवतेते" इति महाभारते । 

ध्यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ` इति भगवद्रचनम् । एतत्सवैमभि- 

प्रेय ‹ एष मे स्ैधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः ' इत्युक्तम् ॥ 

द्वितीयं प्रभ. समाधत्त-- 

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः । 

परमं यो महद्रह्य परमं यः परायणम् ॥ ९ ॥ 

परमं प्रकृष्टं महत् बृहत् तेजः चैतन्यखक्षणं सवीवभास- 

कम् , °येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः" ‹ तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः 

«न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् इत्यादिश्रुतेः ; *यदा- 

दिलयगतं तेजः ` इत्यादिस्मृतेश्च । परमं तपः तपति आज्ञा- 

पयतीति तपः । य इमं च रोकं परं च लोकं सर्वाणि च 

भूतानि योऽन्तरो यमयति ` इलयन्तर्यामिन्राद्यणे सर्बनि- 
यन्वेत्वं श्रूयते । ° भीषास्माद्वातः पवते इत्यादि तैत्तिरीयके । 
तपति इष्टे इति वा तपः । तस्यैश्वयैमनवच्छिन्नमिति मह- 
त्वम्, ¦ एष सर्वेश्वरः ` इत्यादिश्रुतेः । परमं सलयादिलक्षणं 
परं ब्रह्म महनीयतया महत् । परमं प्रकृष्टं पुनरावृत्तिशङ्काव- 

जितम् । परायणं परम् अयनं परायणम् । परमग्रहणात् सर्वत्र 



स्तोत्रमाप्यम् । ९ 

अपरं तेजः आदियादिकं व्यावत्यैते । सर्वत्र यो देवः इति 

विरशेष्यते-- यो देवः परमं तेजः परमं तपः परमं ब्रह्म परमं 

परायणम् , स एकः सवभूतानां परायणमिति वाक््याथेः ॥ 

प्रथमग्रस्योत्तरमाह-- 
4 4 ध 4 

पवित्राणां पविच्च यो मङ्लानां च मङ्गलम् । 

दैवतं देवतानां च भ्रूतानां योऽव्ययः पिता ॥ 

पवित्राणां पावनानां तीर्थादीनां पवित्रम् । परमस्तु 

पुमान् ध्यातो दृष्टः कीर्वितः स्तुतः संपूजितः स्मृतः प्रणतः 

पाप्मनः सवौनुन्मूखयतीति परमं पवित्रम् । संसारबन्धहैतु- 
मूतं पुण्यापुण्यात्मकं कर्म तत्कारणं च अज्ञानं सर्वं नाशयति 

स्वयाथात्म्यज्ञानेनेति वा पवित्राणां पवित्रम् ॥ 

खूपमारोग्यसथौश्च मोगाश्रैवालुषङ्किकान् । 
ददाति ध्यायतो नियमपवगौप्रदो हरिः ॥ 

चिन्यमानः समस्तानां छेदानां हानिदो हि यः । 
समुत्सज्याखिरं चिन्यं सोऽच्युतः किं न चिन्तयते ॥ 

ध्यायेन्नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु । 
प्रायश्चित्तं हि सर्वस्य दुष्कृतस्येति वै श्रुतिः ॥ 

संसारसर्षसंदष्टनष्टचेष्ैकभेषजम् । 
कृष्णेति वैष्णवं मतरं श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥ 



१० श्रीविष्णुसदस्षनाम- 

अतिपातकयुक्तोऽपि ध्यायनिमिषमच्युतम् । 
भूयस्तपस्ी भवति पदङ्किपावनपावनः ॥ 

आलोड्य स्वदाखाणि विचार्य च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

हरिरेकः सद्। ध्येयो भवद्धिः सत्वसं स्तैः । 
ओमियेवं सदा विप्राः पठत ध्यात केरावम् ॥ 

भिद्यते हृदयम्रन्थिरिछयन्ते सवसंदायाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । 

यन्नामकीतेनं भक्या विरापनमनुत्तमम् । 
मेत्रेयारोषपापानां धातूनामिव पावकः ॥ 

अवदोनापि यन्नान्नि कीर्तिते सवंपातकेः । 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिहत्रसतैमृगेरिव ॥ 

ध्यायन्कृते यजन्यज्ञैखेतायां द्वापरेऽर्चयन् । 
यदाप्रोति तदाप्नोति कटौ संकी केरावम् ॥ 

हरिरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मरतः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहटेव हि पावकः ॥ 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीर्तनात् । 
तत्सषै विर्यं याति तोयस्थं ख्वणं यथा ॥ 

यस्मिन्नयस्तमतिने याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने 
विघ्नो यत्र निवेरितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽस्पकः । 



स्तोत्रभाप्यम् । 

मुक्ति चेतसि यः स्थितोऽमलधियां पुंसां ददायव्ययः 

किं चित्रे तदधं प्रयाति विख्यं तत्राच्युते कीतिते ॥ 

रामायां जं बहेस्तमसो भास्करोदयः । 
दान्तिः कटौ ह्यघौचस्य नामसंकीतनं हरेः ॥ 

हरेनामैव नामेव नामेव मम जीवनम् । 
कटौ नास्त्येव नास्येव नास्येव गतिरन्यथा ॥ 

स्तुत्वा विष्ण वासुदेव विपापो जायते नरः । 
विष्णोः संपूजनाननिलयं सवेपापं प्रणश्यति ॥ 

स्वेदा सवकर्यषु नास्ति तेषाममङ्कटम् । 
येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्गलायतनं हरिः ॥ 

नित्यं संचिन्तयेदेवं योगयुक्तो जनादंनम् । 
सास्य मन्ये परा रक्षा को हिनस्यच्युताश्रयम् ॥ 

गङ्गास्नानसहसेषु पुष्करस्तनानकोटिषु । 
यत्पापं विख्यं याति स्मरते नश्यति तद्धरौ ॥ 

सुहूत॑मपि यो ध्ययेन्नारायणमनामयम् । 
सोऽपि सिद्धिमवप्रोति किं पुनस्तत्परायणः । 

प्रायश्ित्तान्यरोषाणि तपःकमौत्मकानि वे । 
यानि तेषामरेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥ 

कछिकत्मषम्य्रं नरकातिप्रदं नृणाम् । 

प्रयाति विखयं सद्यः सक्यत्रानुसंस्प्रते ॥ 



१२ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

सचरतस्मरतोऽपि गोविन्दो रणां जन्मतैः कृतम् । 
पापरारि दहा तूलराशिमिवानलः ॥ 

यथाभिरुद्धतदिखः कश्च दहति सानि: । 

तथा चित्तसितो विष्णुर्योगिनां सवैकिर्विषम् ॥ 

एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते सुहू्वे ध्यानवजिते । 
दस्युभि्ुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं भराम् ॥ 

जनारदैनं भूतपतिं जगद्ररं 
स्मरन्मनुष्यः सततं महामुने । 

दुःखानि सबौण्यपहन्ति साधय 
यशेषकायीणि च यान्यभीप्सते ॥ 

एवमेकाग्रचित्तः सन्संस्मरन्मधघुसूदनम् । 
जन्ममूत्युजराग्राहं संसाराट्धि तरिष्यति ॥ 

कटावत्रापि दोषाह्ये विषयासक्तमानसः । 

्रत्वापि सकट पापं गोविन्दं संस्मरञ्खुचिः ॥ 

वासुदेवे मनो यस्य जपदोमाचंनादिषु । 
तस्यान्तरायो मत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलम् ॥ 

खोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभाव- 
मीष्णम्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम् । 

जन्मान्तरम्रख्यकस्पसहखजात- 
मायु प्रणाद्यमुपयाति नरस्य पापम् ॥ 



स्तोबभाष्यम् । १३ 

एकोऽपि कृष्णे सुकेतः प्रणामो दश्चाश्चमेधावभ्रथेन तुल्यः! 
द्चा्मेधी पुनरेति जन्म कृष्णम्रणामी न पुनभवाय ॥ 

अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम् । 

ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम् ॥ 

शास्येनापि नमस्कारः प्रयुक्तश्चक्रपाणये । 
संसारमूखवन्धानायुद्ेजनकरो हि सः ॥ 

इत्यादिश्रुतिस्मतीतिहासपुराणवचनेभ्यः । 

मङ्गखानां च मङ्गलं मङ्गटं सुखं तत्साधनं तञ्ज्ञापक 

च, तेषामपि परमानन्दलक्षणं परं मङ्गकमिति मङ्गलानां 

च मङ्गलम् । दैवतं देवतानां च देवानां देवः, द्योतनादिभिः 

समुत्कर्षेण वर्तमानत्वात् । भूतानां यः: अव्ययः व्यय 

रहितः पिता जनकः यो देवः, सः एकं दैवतं लोके इति 

वाक्यार्थः ॥ 

एको देवः सवभूतेषु गूढः 
सवव्यापी सवेभूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः स्वेभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवरो निगुणश्च ॥ 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 



१४ श्रीविष्णुसहस्लनाम- 

५ ह् देवमात्मबुद्धिप्रकार 
स॒स््॒वे शरणमहं प्रप ॥ 

इति श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि । 

: सेयं देवतैक्षत ` ८एकमेवाद्वितीयम् ` इति च्छान्दोग्ये ॥ 

ननु कथम् एको देवः, जीवपर्योर्भेदात् न ; ' तत्सृष्टा 

"तदेवानुप्राविरात्' ‹ स एष इह प्रविष्ट आ नखाप्रेभ्यः ` इदया- 

दिश्रुतिभ्योऽविकरतस्य परस्य वुद्धितदत्तिसाक्षिस्वेन प्रवेशश्र- 

वणादभेदः ॥ । 

प्रविष्टानामितरेतरभेदात् परास्मैकत्वं कथमिति चेत्, न; 

° एको देवो बहुधा संनिविष्टः ` (एकः सन्वहुधा विचारः › 

: त्वमेकोऽसि वहू ननुप्रविष्टः ` इयेकस्यैव बहुधा प्रवेशञश्रव- 

णात् प्रविष्टानां परस्य च न मेदः । (हिरण्यगर्भः इल्यषटौ 

मन्बाः ‹ कस्म देवाय › इल्यत्र एकारलोपेन एकदेवत्वप्रतिपा- 

दकाः तैत्तिरीयके । 

अभ्नि्यथैको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 

एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिः ॥ 



स्तोत्रभाप्य ५ ्तोत्रमाप्यम् । १५ 

वायुयथेको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 

एकस्तथा सवेभून्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 

सूरयो यथा सवंखोकस्य चक्षु 
सै रिप्यते चा्चुपेर्वाह्यदोषेः । 

एकस्तथा स्व॑भूतान्तरात्मा 
न प्यते छोकटुःखेन वाह्यः ॥ 

एको वदी सवेभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शप्तं नेतरेषाम् ॥ 

नित्यो निलयानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान् । 

तमात्मसं येऽनुपद्यन्ति धीरा- 

स्तेषां दान्तिः शाश्चती नेतरेषाम् ॥ 

इति कटठवहीषु । 

£ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदेकं सन्न व्यभवत्" ° नान्यो- 

ऽतोऽस्ति द्रष्टा ` इत्यादि बृहदारण्यके । " अनेजदेकं मनसो 

जवीयः ....तत्र को मोहः कः रोक एकत्वमनपरयतः' 



१६ श्रीविप्णुसहक्षनाम- 

इतीशावास्ये । ‹ सर्वेषां भूतानामान्तरः पुरषः सम आत्मेति 
विद्यात्" (आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यक्कि- 
चन ‹एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्तिः ‹एकं सन्तं बहुधा 
कल्पयन्ति" ‹ एको विममे त्रिभिरित्पदेभिः ‹एको दाधार 
भुवनानि विद्धा" (एक एवाभिवहुधा समिद्धः ` इति ऋ- 
गवेदे । ‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ` इति 

च्छान्दोग्ये | 

सवंभूतय्धितं यो मां भजल्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
खनि चैव पाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश स्वेमूताशयस्ितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 
यदा भूतण्रथग्भावमेकसखमसुपस्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
यथा प्रकारायेकः छत्स्ं खोकमिमं रविः । 
कषेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स प्रकारयति भारत ॥ 

सवेधमौन्परि्यज्य मामेकं शरणं रज । 
अहं त्वा सवंपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

। इति भगवद्रीतासु । 



स्तोत्तभाप्यम् । 

हरिरेकः सदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः । 
ओमियेवं सदा विप्राः पटध्वं ध्यात केदावम् ॥ 

आश्चये खलु देवानामेकस्त्वं पुरुषोत्तम । 
घन्यश्चासि महावाहो रोके नान्योऽस्ति कञ्चन ॥ 

इति हरिवश्षे । 

मनुना चोक्तम्-- 

सर्वेभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
संपदयन्नात्मयाजी वे स्वाराञ्यमधिगच्छति ॥ इति ॥ 

सष्टिस्थियन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिबात्मिकाम् । 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादेनः ॥ 

तस्मान्न विज्ञानम्रतेऽस्ति किचि- 

व्कचित्कदाचिद्ज वस्तुजातम् । 

विज्ञानमेकं निजकर्मभेदा- 
(^. चित्ते € भ 

द्वििन्नचित्तवद्ुधाभ्युपेतम् ॥ 

ज्ञानं विषुद्धं विमरं विरोक- 
मरोषखोभादिनिरस्तसङ्खम् । 

एकः सदैकः परमः परेशः 
स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 

यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवसितः । 
क क ऽहमियेत्वि [1 

तदा हि को भवान्सोऽहमियेतद्विफटं वचः ॥ 

७. भ. 3. 2 

१५७ 



^ 

१८ श्रावष्णुसहस्नाम- 

सितनीखादिमेदेन यथेकं दयते नभः । 
श्रान्तदृष्टिभिरात्मापि तथेकः सन्प्रथकप्रथक् ॥ 

एकः समस्तं यदिहास्ति किचि- 

त्दच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् । 
सोऽहं सच त्वं स च सबमेत- 

दात्मस्वरूप॑. यज भेदमोहम् । 
इतीरितस्तेन स राजवर्य- 

स्तदयाज भेदं परमाधरष्टिः ॥ 

सकरमिदमह् च वासुदेवः परमपुमान्परमेश्वरः स एकः । 
इति मतिरचटखा भवनन्त हृदयगते व्रज तान्विहाय दूरात् ॥ 

यदाह् वसुधा सवै सलयमेतदिवोकसः । 
अहं भवो भवन्तश्च स्वै नारायणात्मकम् ॥ 

विभूतयस्तु यास्तस्य तासामेव परस्परम् । 
आधिक्यन्युनता वाध्यवाधकत्वेन वतेते ॥ 

भवानहं च विश्रात्मन्नेक एव हि कारणम् । 
जगतोऽस्य जगलर्थे भेदे नावां व्यवस्थितौ ॥ 

त्वया यदभयं दत्त तहत्तमभयं मया । 

मत्तोऽविमिन्नमात्मानं द्रषुमहसि संकर ॥ 

सोऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमादुषम् । 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नटएटयः ॥ 

इति श्रीविष्णुपुराणे ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । 

विष्णोरन्यं तु पशयन्ति ये मां व्रह्माणमेव वा । 

ुतकमतयो मूढाः पच्यन्ते नरकेष्वधः ।! 
ये च मूढा दुरात्मानो भिन्नं परयन्ति मां हरेः । 
ब्रह्माणं च ततस्तस्मात् ब्रह्महलयासरमं त्वघम् ॥ 

इति भविष्यत्पुराणे श्रीमहेखरवचनम् ¦ 

आदिस्त्वं सर्वभूतानां मध्यमन्तस्तथा भवान । 

त्वत्तः समभवद्विं त्वयि सवै प्रीयते ॥ 

अहं त्वं सर्वगो देव त्वमेवाहं जनादन । 
आवयोरन्तरं नास्ति शब्दैरर्थेजगत्पते ॥ 

नामानि तव गोविन्द् यानि रोके महान्ति च) 

तान्येव मम नामानि नात्र कायौ विचारणा ॥ 

त्वदुपासा जगन्नाथ सैवास्तु मस गोपते । 
यश्चत्वांद्ेष्टिमोदेवसमां द्ेष्टिन संशयः॥ 

त्वद्धिस्तारो यतो देव ह्यहं भूतपतिस्ततः । 

न तदस्ति विना देव यत्ते विरहितं कचिन् ॥ 

यदासीद्रसेते यच्च यच्च भावि जगतपते । 

सर्व त्वमेव देवेदा विना किंचित्त्वया न हि ॥ 

स 

इति हरिवंदो केटास्रयाच्रायां महेश्ररवचनम् । 

अपि च~-- ¦ आत्मेति तूपगच्छन्ति भ्राहयन्ति च ध 



२० श्रीविप्णुसदखनाम- 

आन्मेदेवं चाखोक्तलश्रणः परमात्मा प्रतिपत्तव्यः । तथा 

हि परमास्मम्रक्रियायां जाबाखा आत्मत्वेतैतैनमभ्युपगच्छ- 

न्ति--त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि 

इति । तथान्येऽपि-- ° यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ` । 

°स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादिलये । स एकः ‹८तदा- 

त्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति ` ‹ तदेतद्ह्यापूवैमनपरमनन्तर- 

मवाह्यमयमात्मा ब्रह्म" "स वा एष महानज आत्माज- 

रोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म" इल्येवमादयः आत्मत्वोपगमा 

द्रष्टव्याः । ग्राहयन्ति च बोधयन्ति चात्मत्वेनेश्वरं बेदान्त- 

वाक्यानि-- ‹एष तत॒ आत्मान्तयम्यमृतः' ‹ यन्मनसा 

न मनुते येनाहुमेनो मतम् । तदेव ब्रह्म स्वं॑विद्धि नेदं 
यदिदमुपासते" ‹ तत्सं स॒ आत्मा तत्वमसि ` इलयेवमा- 

दीनि ॥ 

ननु प्रतीकदरोनमिदं विष्णुप्रतिमान्यायेन भविष्यति-- 

तदयुक्तम्, गौणत्वप्रसङ्गात्, वाक्यैरूप्याज्च । यत्र हिं 

प्रतीकटृष्टिरभिग्रेयते सकृदेव तत्र वचनं भवति । यथा-- 

° मनो ब्रह्य ` ‹ आदिलयो ब्रह्म ' इति । इह पुनः ‹ त्वमहमस्मि 

अहं वै त्वमसि › इत्याह । अतः प्रतीकश्रुतिवैरूप्यादमेदप्रति- 

पत्तिः । भेद दष्स्यपवादाच्च । तथा हि-- (अथ योऽन्यां 



स्तोबभाष्यम् । २१ 

देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद् यथा 

पञ्युः" “मल्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतिः 

‹ यथोदकं दुर्गे वृष्टं पवतेषु विधावति । एवं धमौन्प्रथक्प - 

इयंस्तानेवानुविधावति ` ‹ द्वितीयाद्वै भयं भवति (यदा 

ह्येवैष एतस्मि्ुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । 
तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य ' ‹ सर्व तं परादाद्योऽन्यत्रा- 

त्मनः सर्वं वेद ̀ इलयेवमाद्या भूयसी श्रुतिरभेदटृष्टिमपवदति । 

तथा ‹ आत्मैवेदं सर्वम् ̀  ‹ आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 

भवति ‹इदं सर्वं यदयमात्मा ` ‹ ब्रह्मैवेदं सर्वम् ̀  इति 

श्रुतिः ¡ तथा स्मरतिरपि ° यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि 

पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रह््यस्यात्मन्यथो मयि ' क्षेत्र 

जञशरोकत्वं॒सर्वोपनिषल्मसिद्धं द्रक्ष्यसीलयभथेः । ‹ सर्वभूतेषु 

येनैकं भावमञ्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं 
विद्धि सात्त्विकम् ` इति अद्वैतात्मज्ञानं सम्यग्ददौनमिःत्युक्तं 
भगवतापि । तस्मादात्मन्येवेश्वरे मनो दधीत ॥ 

° आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्थितः इति च । 

‹ अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाञ्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांरोन स्थितो जगत् ॥ ` इति च । 



[क 

२२ श्रीविष्णुसहस्नाम- 

अविद्योपाधिपक्षेऽपि प्रमाणवादः समस्ति-- 

एक एव महानात्मा सोऽ्दकारोऽभिधीयते । 
[> न भ [+अक ्वचिन्तके > 

स जीवः सोऽन्तरात्मेति गीयते तत््वचिन्तकेः ॥ 

तथा श्रीविष्णुपुराणे-- 

विमेदजनकेऽज्ञाने नामान्तकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ 

परात्मनो मसुष्येन्द्र विमागोऽज्ञानकल्पितः । 
क्षये तस्यात्मपरयोर्विभागोऽभाग एव हि ॥ इति । 

विष्णुधर्मे-- 
(स (~ ण्स भ ल 0 

चथेकस्मिन्घटाकादो रजोधूमादिभियुते । 
नान्ये मलिनतां यान्ति दूरस्थाः कुत्रचित्कचित् ॥ 

तथा दन्दैरनेकरैस्तु जीवे च मडिने कृते । 
एकस्मिन्नापरे जीवा मलिनाः सन्ति कुत्रचित् ।॥ इति । 

ब्रह्मयाज्ञवल्क्ये-- 

आकारामेकं हि यथा घटादिषु प्रथग्भवेत् । 

तथात्मैकोऽप्यनेकेषु जखाधारेष्विवांशुमान् ॥ 
८ ष्मा ५; भ अ । [क ॥ ध न्द् भ 

क्षरात्मानावीशते देव एकः ` इति श्रेताश्चतरे । छान्दो - 

ग्ये--: स एकधा भवति ` इत्यादि । ' स तवर पर्येति ‹स 

वा एष एतेन दैवेन चे्चुषा मनसैतान्कामान्पश्चयन्रमते ' 



स्तोत्रभाप्यम् । २३ 

(~. भ 

‹ परो विक्त एवात्मा खात्मायं जीवः ` इति श्रुतेः । ‹ स एष 

इह प्रविष्टः इति ब्रहदारण्यकश्रुतिः । ‹ आत्मेलेवो पासीत ` 

इति । ‹ तदेतद्रह्यापू्वम् ` इत्यादि । ' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः इ्यादि । पस वा एष महानज 

आत्मा योऽयं विज्ञानमयः ` इत्यादि । * अथ योऽन्यां देव- 

तामुपास्ते, ` ' एेतदात्म्यमिदं सर्वम् ̀  इति । ^ ्षैबज्ञं॑चापि 

मां विद्धि ` इति । 

निश्चरन्ति यथा रोदहपिण्डात्तप्रारस्फ़टिङ्गच्छः । 
सकारादात्मनस्तद्रस्मभवन्ति जगन्ति हि ॥ 

योगयाज्ञवस्क्ये । 

अजः शरीरम्रहणात्स जात इत्ति कीयेते । इति ब्राह्ये । 
सपवद्र्जुखण्डस्तु निञ्चायां वेदममध्यगः । 
रको हि चन्द्रो द्रौ व्योन्नि तिमिराहतचक्ुषः ॥ 

आमाति परमात्मा च सर्वोपाधिषु संस्थितः । 
नियोदितः स्वयंज्योतिः स्वंगः पुरुषः परः ॥ 

अहंकाराविवेकेन कतौहमिति मन्यते । इति । 

‹ एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना ` इति । ̀ ‹ सता सोम्य 

तदा संपन्नो भवति ` इति + 

स्वमायया स्वमात्मानं मोहयन्द्रेतमायया । 
गुणाहतं स्वमात्मानं भते च स्वर्यं हरिः ॥ इति । 



२४ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

‹ उत्क्रामन्तं स्थितं वापिः इति । ‹ अज्ञानेनावरतं ज्ञा- 

नम्` इति । ( अव्यक्तादिविरोषान्तमविद्यारक्चणं स्मृतम् 

‹ आसीदिदं तमोभूतम् ' इति । 

८ वाचारम्भणम् इलयादि । (यत्र हि द्रैतमिव भवति 

तदितर इतरं पश्यति । यत्र त्वस्य सर्वमास्मेवाभूत् तत्केन 

कं पर्येत् तत्केन कं जिघ्रेत्" “ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्या- 

त्मैवाभृद्धिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 

पयतः ॥| ' 

°्यत्र॒ नान्यत्पश्यति नान्यत् ' इलयादि । : भेदोऽयम- 

ज्ञाननिवन्धनः ` इति । ‹ नेह नानास्ति किचन ' । “मयोः 

स मरत्युमाप्रोत्ति य इह् नानेव पश्यतति ' इति ।. ° विन्धत- 

क्षुः ' इयादि । «यो योनिमधितिष्ठयेको विश्वानि रूपाणि 

योनीश्च सवः ` इति च । ° अजामेकां टोदितशचुङ्कृष्णाम ' 

इत्यादि । ‹ अजो द्येका जुषमाणोऽनुरोते' ‹देवात्मराक्ति 

विद्धे" इति । ‹न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्प- 

श्येत् ' इत्यादि । ‹ एक एव रद्र न द्वितीयाय तस्थे ` । 

मनोविजृम्भितं चेतयक्किचित्सचराचरम् । 
मनसो ह्यात्मनीभवे द्वैताभावात्तदाप्तुयात् ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । २५ 

यद्यहतं प्रप्चस्य तन्निवटयै हि चेतसा । 
मनोवृत्तिमयं द्रेतमदैतं परमार्थतः ॥ 
यथा स्वप्रे द्रयाभासं चित्तं चख्ति मायया । 

तथा जाम्रद्याभासं चित्तं चरति मायया ॥ 
४५ गोडपादे 

इत्यादि गे । 

तकैणापि प्रपञ्चस्य मनोमात्रत्वमिष्यताम् । 
हृदयत्वात्स्वभूतानां स्वप्रादिविषयो यथा ॥ 

८ द्वितीयद्र भयं भवति ` इति च । ‹ज्ञाते त्वात्मनि ना- 

स्येतन् कार्यकारणतात्मनः' इति च । ‹ एको देवः सवे- 

भूतेषु गूहः इतिं । ‹ असङ्खो ह्ययं पुरुषः ` इति च । 

विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोः संवमिदं जगत् । 
द्र्टव्यमात्मवत्तस्मादमेदेन विचक्षणैः ॥ 

सर्वत्र देयाः समतामुपेय समत्रमाराधनमच्युतस्य ॥ 

सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामिच्रकथा कुतः ॥ 

८ तत्त्वमसि ` ‹ अहं ब्रह्मास्मि ' ‹ इदं सर्वे यदयमात्मा ' 

: अयमास्मा ब्रह्य ` ‹ तरति रोकमात्मवित् ` इति । (त्र 

को मोहः कः शोक एकस्वमनुपर्यतः ` इत्यादि श्रुतिस्मृती- 

तिहासपुराणलौकिकेभ्यश्च । 



२६ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

सिद्धेऽरयेऽपि वेदस्य प्रामाण्यमेष्व्यम् -- ‹ स्वपक्षसाधनै- 

रकाथमर्थजातमाह चेन् । तथा परोऽपि वेदः चेच्छृतिः परा- 

त्मदृडः न किम् । ' इयभियुक्तैरक्तम् । अन्यान्वितस्वा् पदा- 

नां सामर्थ्यं न कायान्वितस्वार्थे, तथा सलर्थवादानामनन्व- 

यप्रसङ्गात् अन्वयवुद्धः स्तुतित्वात् । न हि भवति “वायव्यं 

रेतमारमेत भूतिकामो वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता ' इति । राग- 
स्यैव प्रवतैकत्वम् , न नियोगस्य । तथा च श्रुतिः--^ अथो 

खल्वाहुः काममय एवायं पुरुषः इति म यथाकामो भवति 

तत्करतुभेवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म तदभिसंप- 

यते" | तथा च स्मृतिरपि-- अकामतः क्रिया काचिदहूशय- 

ते नेह कखचित् । यद्यद्धि कुरुते कम॑ तत्तत्कामख वचेष्टित- 

स् । इति। काम एष क्रोध एषः ` इति । अन्यपराणामपि 

मन्त्राथवादानां प्रामाण्यमङ्गीकतेव्यम् । तेषामप्रामाण्यकथनेन 

उरगत्वं गतवान्नहुषः । तत्कथम् १-- 

ऋषयस्तु परिश्रान्ता वाह्यमाना दुरात्मना । 
देवर्षयो महाभागास्तथा ब्र्य्षयोऽमलटाः ॥ 

पप्रच्छुः संशयं ते तु नहुषं पापचेतसम् । 
य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मन्त्रा वे प्रोक्षणे गवाम् ॥ 

एते प्रमाणं भवत उताहो नेति वासव । 
नहुषो नेति.तानाह सहसा मूढचेतनः ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । २७ 

ऋषय उचुः-- 

अधर्मे संप्रवृत्तस्त्वं धमै च विलिधृक्षसि । 
प्रमाणमेतदस्माकं पूव प्रोक्तं महभिः ॥ 

अगस्त्य उवाच- 

ततो विवदमानः सन् ऋषिभिः सह पाथिवः । 
अथ मामसप्रशन्मूध्नि पदेनाधर्मपीडितः ॥ 

तेनाभूद्रतचेताः सन्निःश्रीकश्च शचीपते । 
ततस्तमहमुद्ि्ममवोचं भयपीडितम् ॥ 

यस्माूरवै; कृतं मारौ महर्षिभिरनुष्ठितम् । 
अदुष्टं दूषयसि वै यर मूरन्यसपरशाः पदा ॥ 

यज्ापि त्वम्रषीन्मूट ब्रह्मकस्पान्दुरासदान् । 
वाहान्क्रत्वा वाहयसि तेन स्वगीद्धतप्रभः ॥ 

त्वं स्वपापपरिभ्रष्टः क्षीणपुण्यो . महीपते । 
ददा वर्पसहखाणि सर्परूपधरो महीम् ॥ 

विचरिष्यसि तीणैश्च पुनः स्वगमवाप्स्यसि । 
दृष्टा युधिष्ठिरं नाम तव वंरासमुद्धवम् ॥ 

इति श्रीमहामारते । 

अतः श्रद्धेयमात्मज्ञानम्-- ̂  अश्रहघानाः पुरुषा धर्मस्यास्य 

परंतप । अप्राप्य मां निवतन्ते मृस्युसंसारवर््मनि › इति श्रीभ- 



२८ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

गवद्रचनात् । एेतरेयके च ‹ एष पन्था एतत्कर्मेतद्रद्यैतत्सलं 

तस्मान्न प्रमाघेत्तन्नातीयान्न दह्यलयायन्पूवे येऽलयायंस्ते पराबभू- 

बुः ' । तदुक्तमृषिणा-- ' प्रजा ह॒ तिखौ अलयायमीयुन्येन्या 

अकंमभितो विविश्रे | बद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो 

हरित आविवेदा ` इति । 

° प्रजा ह तिस्रो अलयायमीयुरिति यावे ता इमाः प्रजाः 
तिखोऽल्यायमीयुस्तानीमानि वयांसि वङ्गा वगधाश्चेरपादाः ' 

इति श्र॒तम् । वङ्गा वनगाः ब्क्षाः । वगधाः ओषधयश्च । 

इरपादा उरःपाद्ाः सर्पादयः । तथा च इंशावास्ये अविद्र- 

तिन्दार्थो मन्त्रः-- असुयां नाम ते छोका अन्धेन तमसा 

वृताः । तास्ते प्रेल्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ' 

इति । ^ असन्नेव स भवति । असद्भञचेति वेद चेत् ' इति 

तैत्तिरीये । तथा शङ्कुन्तरोपाख्याने-- * योऽन्यथा सन्त- 

मात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पाप चोरेणा- 

त्मापहारिणा ॥ ` इलयटमतिप्रसङ्गेन ॥ 

सहस्रनामजपस्य अनुरूपं मानसस्नानमुच्यते- 

यस्मिन्देवाश्च वदाश्च पवित्रं कृतस्नमेकताम् । 
` ्रजेत्तन्मानसं तीथ तत स्नात्वामृतो मवेत् 4 



स्तोत्रभाष्यम् । २९ 

ज्ञानहदे ध्यानजङे रागद्रेषमरापहे । 
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् । 
सरस्वती रजोरूपा तमोरूपा कलिन्दजा । 
सत्त्वरूपा च गङ्गा च न यान्ति बह्म निर्गुणम् ॥ 

आत्मा नदी संयमतोयपूणौ 
सयहदा शीखुतटा दयोर्मिः । 

तत्रावगाह कुर् पाण्डुपुत्र 

न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा ॥ इति महाभारते । 

° मानसं स्नानं विष्णुचिन्तनम् इति विष्णुस्म्रतौ । 
जप्येनेव तु संसिध्येद्राद्यणो नात्र संडायः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 

इति मानवं वचनम् । 

जपस्तु स्वधर्मेभ्यः परमो धम् उच्यते । 
अहिंसया च भूतानां जपयज्ञः प्रवतेते ॥ इति । 

° यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । ̀ इति श्रीगीतासु । 
‹ अपवित्रः पविल्लो वा सवोवस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः" इलयादि । 

यदेकं दैवतं प्रस्तुतं तस्योपलक्षणम् उच्यते-- 

यतः सवीणि भ्रूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिश्च प्रख्यं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 



३० श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

यतः यस्मात् सवोणि भूतानि भवन्ति उद्भवन्ति आदि- 

युगागमे । यस्मिश्च प्रख्यं विनाशं यान्ति पुनः भूयः एव 
इयवधारणा्थैः ; नान्यस्मिन्नियथः । युगक्षये महाग्र्ये । 

चकारात् मध्येऽपि यस्मिन् तिष्ठन्ति, “यतो वा इमानि 

भूतानि जायन्ते ' इति श्रुतेः ॥ 

लस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 

विष्णोनीमसहसं मे श्णु पापभयापहम् ॥१२॥ 

तस्य एवंलक्षणलक्षितस्य एकस्य दैवतस्य छोकप्रधानस्य 

खोकनहेतुभिः विद्यास्थानैः प्रतिपाद्यमानस्य जगन्नाथस्य 

जगतां नाथः स्वामी मायाद्चावलः परमात्मा निर्खपश्च तस्य 

भूपते महीपा, विष्णोः व्यापनीरखस्य नामसहसं नाम्नां 

सहखं पाप भयं चापहन्तीति पापभयापहं त्वं मे मम मत्तः 

शण एका्रमना भूत्वा अवधारय ॥ 

एकस्येव समस्तस्य ब्रह्मणो द्विजसत्तम । 
नाम्नां सहस खोकानामुपकारकरं णु ॥ 

निमित्तरशक्तयो नाम्नां भेदिन्यस्तदुदीरणात् । 
विभिन्नान्येव साध्यन्ते फलानि द्विजसत्तम ॥ 

यच्छक्ति नाम यत्तस्य तत्तस्मिन्नेव वस्तुनि । 
` साधकं पुरुषव्याघ्र सोम्यकररषु वस्तुषु ।। इति विष्णुधर्मे । 



सोत्रमाप्यम् । ४. 

यद्यपि परस्य ब्रह्मणः षष्ठीगुणक्रियाजातिरूढीनां राव्द- 

्रवृत्तिहेतुभूतानां निमित्तशक्तीनां चासंभवः, तथापि सयुणे 

ब्रह्मणि सविकारे च सवात्मकत्वात् तेषां राब्दग्रव्रत्तिहेतूनां 

संभवात् सवे शब्दाः परस्मिन पुंसि प्रबतन्त ॥ 

तत्र-- 

यानि नामानि गौणानि 
विख्यातानि महात्मनः । 

ऋषिभिः परिगीतानि 

तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १३॥ 

यानि नामानि गौणानि गुणसंबन्धीनि गुणयीगात् प्रव- 

त्तानि तेषु च यानि विख्यातानि प्रसिद्धानि ऋषिभिः मन्त्रः 

तदर्दिभिश्च परिगीतानि परितः समन्ततः परमेश्रराख्यानेषु 

तत्र तच्र गीतानि । महांश्चासावात्मा चेति महात्मा-- यच्चा- 

प्नोति यदादत्त यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य संततो भाव- 

स्तस्मादात्मेति कीत्यते ` इति वचनात् । अयमेव महानात्मेति 

महात्मा । तस्याचिन्त्यप्रभावस्य तानि वक्ष्यामि भूतये 

पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धये पुरुषाथेचतुष्टयाथिनाभिति ॥ 

अन्र नामसहस्रे आदेव्यादिराब्दानाम् अथोन्तरे प्रसि- 



३२ श्रीविष्णुसहस्लनाम- 

डानां आदित्या्य्थीनां तद्विभूतिव्वेन तदभेदात् तस्यैव 
स्तुतिरिति प्रसिद्धा थेग्रहणेऽपि तसस्तुतित्वम् । 

मूतास्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् । 

आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पच्चधा स्थितः ॥ 

ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुवेनानि विष्णुगिरयो दिशश्च । 
नयः समुद्राश्च स एव स्वै यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवयं ॥ 

इति विष्णुपुराणे । 

‹ आदित्यानामहं विष्णुः इत्यारभ्य ‹ एकांडोन स्थितो 

जगत्? इतिपर्यन्तं गीतासु । ‹ पुरुष एवेदं विदं क्म तपो 
ब्रह्म परामृतम् ' इत्यादिश्रतिश्च । विष्ण्वादिशब्दानां पुनर- 

क्तानामपि वृत्तिभेदेनार्थभेदात् न पौनरुक्त्यम् । श्रीपति- 

माधवः: इत्यादीनां वृत््येकत्वेऽपि शव्दभेदान्न पौनर्- 

क्त्यम् । अर्थैकत्वेऽपि न पौनरुक्त्यं दोषाय, ‹नाभ्नां सह- 

खस्य किमेकं दैवतम् ̀  इति प्रषः एकदेवता विषयत्वात् ॥ 

यत्र पुंरिङ्गराब्दभ्रयोगः, तत्र॒ विष्णुरविशेष्यः; यत्र 

खीखिद्धराब्दः तच्र देवता विशष्यते; यतर नपुंसकलिङ्गशब्दः 

तत्र जद्येति विशेष्यते ॥ 

* यतः सवाणि भूतानि इत्यारभ्य जगदुत्पत्तिस्थिति- 
खयकारणस्य ब्रह्मण एकदेवतात्वेनाभिहितत्वादादावुभय विधं 



स्तोत्रभाप्यम् । ३३ 

ब्रह्म विश्वदाब्देनोच्यत-- 

विश्वं विष्णुवेषय्कारो 
भूत भव्यमवत्प्र्नुः | 

भूलकरद्धतभ्द्धावो 

भूतात्मा चूनमावनः।॥ १४ ॥ 

विश्वस्य जगतः कारणत्वेन विश्वम् इत्युच्यते ब्रह्म । आदौ 

तु विश्वमिति कायंभूतविग्रशब्देन कारणग्रहणं कायभुतवि- 
रिञ्च्यादिनामभिरपि उपपन्ना स्तुतिर्विष्णोः इति दर्जयितुम् । 

यद्रा, परस्मान् पुरुषान् न भिन्नमिदं विश्व परमार्थतः तेन 

विश्वमित्यभिधीयते व्रह्म, ' व्रहवेदं विन्म्` ‹ पुरुष एवेदं 

विश्वम् ‹ विश्मेवेदम्' इत्यादिश्रुतिभ्यः । तद्भिन्नं न 

किंचित् परमाथेतः सद्स्ति । अथवा, वितीति विश्च ब्रह्म, 

“ तत्सष्टा तदेवानुप्राविशत् ' इति श्रुतेः । किंच, संहतौ 

विशन्ति विश्वानि भूतानि अस्मिन्निति विचधं ब्रह्म; “यत् 

प्रयन्त्यभिसंविश्ान्ति ` इति श्रुतेः । तथा हि-- सकलं जग- 

व्कायेभूतमेष विश्यति, अत्र अखि विधं विश्चतीत्युभयथा- 

पि विश्वं ब्रह्मं इति, श्रुतेः । ‹अन्यत्र ध्मीदन्यत्राघ्मात् ' 

इत्यारभ्य ‹ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च 
४, भ. 2. 3 



३४ श्रीविष्णुसदस्तनाम- 

यद्धदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण 

ब्रवीमि । ओमिवयेतत् । एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धथेवाक्षर 

परम् । एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् 

इति काठके । ' एतद्रे सलयकाम परं चापरं च ब्रह्म यदो 

कारः इत्युपक्रम्य "यः पुनरेतं त्रिमत्रेणोमियेतेनैवाश्च- 
रेण परं पुरुषमभिध्यायीत ` इति प्रभोपनिषदि । “ ओमिति 

बरह्म । ओभितीदं सर्वम् इति यलुर्वेदारण्यके । ' तद्यथा 

शङ्कना सव्रोणि पणौनि संवृण्णान्येवमोकारेण सवौ वाक् 

संतृण्णा । ओंकार एवेदं सवेम् । ̀ इति च्छान्दोग्ये | ‹ ओमि- 

यतदक्षरम्” इत्युपक्रम्य 

प्रणवो ह्यपरं ब्रह्य प्रणवश्च परः स्मृतः । 

अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो न परः प्रणवोऽ्य्रयः ।। 

सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तथेव च । 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यदनुते तदनन्तरम् ॥ 

प्रणवं हीनरं विन्यात्सवेस्य हृदये सितम् । 
सवन्यापिनमोकारं ज्ञात्वा धीरो न सोचति ॥ 

अमाच्नोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः । 
ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥ इति । 

° ओं तद्भय । ओं तद्वायुः । ओं तदात्मा । ओ तत्स- 



स्तो्रभाप्यम् । ३५ 

त्यम् ̀  इलयादिभ्यः श्रु्िभ्यः । 

ओमियेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 
यः प्रयाति यजन्देहुं स याति परमां गतिम् ॥ 

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विरान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्ह्मचयै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥} 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शद्चिसूययोः । 
प्रणवः सववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु । 

1 गिरामस्म्येकमश्रम् ॥ 

आद्य यत्रयक्षरं ब्रह्म चयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । 

खकाक्नरं परं ब्रह्य प्राणायामः परं तपः ॥ 

ओंकारः स्वगद्वारं तस्माद्रह्याध्येष्यमाण एतदादि प्रति- 

पेत । विकथां चान्यां कृत्वा एवं लौकिक्या वाचा व्याव- 

तेते ब्रह्य ` । 'प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । 

वाङ्मयं प्रणवः स्वं तस्मात्मणवमभ्यसेत् ̀  इत्यादि स्मृतिभ्यश्च 

विश्वशब्देन ओंकारोऽभिधीयते । वाच्यवाचकयोरत्यन्तभे- 

दाभावात् विश्वमिलोंकार एव ब्रद्येत्वथैः । ‹ सर्वे खल्विदं 

ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत ` इति । एतदुक्तं भवति- 

यस्मात्सवेमिदं विकारजातं ब्रह्म तत्वात् त्त्वात् तद- 



३६ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

नत्वा्च | न च सर्वैस्मैकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति । 

‹ तस्माच्छान्त उपासीत ' इति श्रुतेः, 

श्रूयतां धमंसवेस्वं श्रुत्वा चेवावधायताम् । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ 

आत्मोपम्येन सवत्र समं प्यति योऽन । 
सुख वा यदिवा दुःखंस योगी परमो मतः॥ 

निगणः परमात्मात्र देहे व्याप्य व्यवसितः । 
तमहं ज्ञानविज्ञेयं नावमन्ये न लङ्घये ॥ 

मैन भ ७. + 

यद्यागमैने विन्देयं तमहं भूतभावनम् । 
ऋमेयं त्वां गिरि चमं हतुमानिव सागरम् ॥ 

द भ ५ ६.८. 

वद्धवैराणि मूतानि द्वेषं कुन्ति चेत्ततः । 
रोच्यान्यहोऽतिमोहेन व्याप्रानीति मनीषिणाम् । 
एते भिन्नटसां देव्या विकल्पाः कथिता मया ॥ 

कृत्वाभ्युपगमं तत्र संक्षेपः श्रूयतां मम । 
विस्तारः स्वैभूतस्य विष्णोः सबेमिदं जगत् ॥ 

द्र्टव्यमात्मवत्तस्माद मेदेन विचक्षणैः । 
ससुत्खज्यासुरं भावं तस्माद्यूयं तथा वयम् ॥ 

तथा यज्नं करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निवतिम् । 

सव दयाः समतामुपेताः समत्वमायधनमच्युतस्य ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । 

न मन्ादिदतस्तात न च नैसर्गिको मम । 
प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि ॥ 

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयलयात्मनो यथा । 

तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान्न विद्यते ॥ 

कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः । 
तद्रीजं जन्म फति प्रभूतं तस्य चाछ्ुभम् ॥ 

सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा। 

चिन्तयन्स्वभूतस्थमात्मन्यपि च केशवम् ॥ 

दारीरं मानसं वाग्जं दैवं भूतभवं तथा । 
सर्वत्र समचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥ 

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी । 
¢ ण्डतिज्ञ न, ९ € + 

कतव्या पण्डितेज्ञात्वा सवभूतमयं हरिम् ॥ 

साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ तथापरौ । 
उपायाः कथिता ह्येते भित्रादीनां च साधने ॥ 

तानेवाह न पदयामि मित्रादीस्तात मा क्रुधः । 
साध्याभावे महाबाहो साधनैः किं प्रयोजनम् ॥ 

सवेभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा कुतः ॥ 

जडानामविवेकानामशराणामपि प्रभो । 
भाग्यभोग्यानि राज्यानि सन्यनीतिमतामपि ॥ 

३७ 



३८ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

तस्मायतेत पुण्येषु य इच्छेन्महतीं श्रियम् । 
यतितव्यं समत्वेन निवाणमपि चेच्छता ॥ 

देवा मनुष्याः परावः पक्षिवरक्षसरी खपाः । 

रूपमेतदनन्तस्य विष्णोभिन्नमिव स्थितम् ॥ 

एतद्धिजानता सवै जगस्स्थावरजङ्गमम् । 
द्र्टव्यमात्मवद्विष्णुयतोऽयं विश्वरूपधूक ॥ 

एवं ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्वरः । 
प्रसीदलयच्युतो यस्मिन्प्रसन्ने छेशसंक्षयः ॥ 

वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुरुभः ॥ 

इयादिवचनैश्च हिंसादिरदहितेन स्तुतिनमस्कारादि कते- 

व्यमिति दयितं विश्वद्चब्देन ब्रह्माभिधीयत इति वा ॥ 

मत्करममकन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्कवजितः । 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ इति । 

न चरति निजवर्णधर्मतो यः 
सममतिरात्मसुहद्विपक्षपक्षे । 

न हरत्ति न च हन्ति किंचिदचैः 
सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥ 

विमटमतिरमत्सरः प्रशान्तः 

श्ुभचरितोऽखिकसत्तवमित्रभूतः । 



सतोत्रभाप्यम् । ३९ 

प्रियहितवचनोऽस्तमानमायो 
च, 

वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ॥ 

वसति हृदि सनातने च तस्मि- 

नभवति पुमाज्गतोऽस्य सौम्यरूपः । 
क्वितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः 

कथयति चारुतयैव सारपोतः ॥ 

सकटमिदमह् च वासुदेवः 

परमपुमान्परमेश्वरः स एकः । 
इति मत्तिरचखा भवलयनन्ते 

हृदयगते ब्रज तान्विहाय दूरात् ॥ 

यमनियमविधूतकस्मषाणा- 
मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम् । 

` अपगतमदमानमत्सराणां 

व्रज भट दूरतरेण मानवानाम् ॥ 

इत्यादिवचने्वष्णवलक्षणस्य एवंप्रकारत्वाञ्च दिंसादिरहि- 

विष्णोः स्तुतिनमस्कारादि कर्तव्यमिति । श्रद्धया दे- 

अश्रद्धयादेयम् ' ° श्रद्धयाभिः समिध्यते ' इति श्रतेः, 

सश्रोतरियं श्राद्धमधीतमत्रत- 

मदश्षिणं यज्ञमनृत्विजा हतम् । 



४० श्रीविष्णुसहस्चनाम- 

अश्रद्धया दत्तमसंस्कृतं हवि- 

मगाः षडेते तव दैयसत्तम ॥ 

पुण्यं महेषिणां यञ्च मद्धक्तदेषिणां तथा । 
कयविक्रयसक्तानां पुण्यं यच्ा्निहोचिणाम् ॥ 

अश्रद्धया च यदानं यजतां ददतां तथा । 

तत्सवै तव देव्येन्द्र मतप्रसादाद्धविष्यति ॥ 

अश्रद्धया हूतं दन्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । 
असदित्युच्यते पाथं न च तप्परेय नो इह ॥ 

इद्यादिस्मृतिभ्यश्च श्रद्धया स्तुतिनमस्कारादि कतव्यम् , 

नाश्रद्धया । * ओं तत्सदिति निदेरो ब्रह्मणलिविधः स्मृतः 

इति भगवद्रचनात् स्तुतिनमस्कारादिके कम सात्विकं विगुण- 

मपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणोऽभिधानल्नयप्रयोगेण सगुणं सात्विकं 

संपादितं भवति । आत्मानं विष्णुं ध्यात्वा स्तुतिनमस्कारादि 

कतेव्यम् । 

नाविष्णुः कीतयेद्विषणुं नाविष्णुर्विष्णुम्चयेत् । 
नाविष्णुः संस्मरेद्िष्णुं नाविष्णुर्विष्णुमाप्रुयात् ॥ 

इति महाभारते कर्मकाण्डे । 

सवौण्येतानि नामानि परस्य ब्रह्मणोऽनघ । 

एवमेतानि नामानि देवदेवस्य कीतेयेत् ॥ 



सतोत्रमाप्यम् । १ 

यं यं काममभिध्यायेत्तं तमापरोलयसंशयम् । 
सवौन्कामानवाप्रोति समाराध्य जगट्रसुम् ॥ 

तन्मयत्वेन गोविन्दामियेतदास्भ्य नान्यथा । 

तन्मयो वाञ्छितान्कामान्पदमाप्रोति मानवः ॥ 
इति विष्णुधर्मे । 

सर्वभूतस्धितं यो मां भजयेकल्वमास्ितः । 
स्वधा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 

इति भगवद्रीतासु । 

अहं हरिः सवेमिदं जनादंनो 

नान्यत्ततः कारणकायंजातम् । 
इंटृड्नो यस्य न तस्य भूयो 

भवोद्भवा दन्द्रगदा भवन्ति ॥ इति विष्णुपुराणे । 

गुरोयंत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवतत । 
कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ 

‹ तस्माद्भद्यैवाचार्यरूपेणावतिश्ठते ` इति व्यासस्मृतेः । 

वरं हुतवहव्वारापुखस्यान्तव्यवस्थितिः । 
न शौरिचिन्ताविमुखजनसंवासवेरासम् ॥ 

इति कालयायनवचनात् य देशे बासुदेवनिन्दा तच्र वा- 

सो न कतेत्यः । एतदुक्त भवति-- 



४२ श्रीविष्णुसह स्रनाम- 

यस्य देवे परा भक्तेर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता द्यथा; प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 

(१ इति श्रेताश्रतरोपनिषन्मन्त्रवर्णात् हरौ गुरौ च परा 

भक्तिः कार्येति ॥ 

अवशेनापि यन्नान्नि कीर्तिते सर्वपातकैः । 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिह बसतैमगैरिव ॥ 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीर्तनात् । 
तत्स विख्यं याति तोयस्थं वणं यथा ॥ 

कलिकल्मषमयुभ्रं नरकार्तिप्रदं न्रणाम् । 
प्रयाति विय सद्यः सकरयत्रातुसंस्मृते ॥ 

सकृत्स्मृतोऽपि गोविन्दो नरणां जन्मतः कृतम् । 
पापरारि दहटयाञ्यु तूखरारिमिवानटः ॥ 

सेयं बदनवतल्मीकवासिनी रसनोरमी । 
या न गोविन्द गोविन्द् गोविन्देति प्रभाषते ॥ 

पापवह्टी मुखे तस्य जिहारूपेण तिष्ठति । 
या न वक्ति दिवाराघ्रौ गुणान्गोविन्दसंभवान् ॥ 

सकृदुच्चरितं येन हरिरियक्षरद्रयम् । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 

एकोऽपि कृष्णे सुकृतः प्रणामो 
दशाश्चमेधावथरथेन तुल्यः । 



स्तोबभाष्यम् । ४३ 

दशाश्रमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 

इत्यादिवचनैः श्रद्धाभक्योरभोवऽपि नामसंकीतैनं समस्तं 

दुरितं नाङ्ययतीस्यक्तम् । किमुत श्रद्धादि पूवकं सहसखनाम- 

संकीतेनं नाशयतीति । 

° मनसा वा अग्रे संकस्पयलयथ वाचा व्याहरति", ‹ यद्धि 

मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति इति श्रुतिभ्यां स्मरणं 

ध्यानं च नामसंकीतेनेऽन्तभूतम् । 

यस्मिन्न्यस्तमतिने याति नरकं स्वर्गोऽपि यचिन्तने 
विघ्नो यर निवेशिते च मनसि ब्ाद्योऽपि छोकोऽस्पकः । 

मुक्ति चेतसि यः सितोऽमख्धियां पुंसां ददादयव्ययः 
किं चित्रं यदघं प्रयाति विर्यं तत्राच्युते कीर्तिते । 

इति विष्णुपुराणे श्रपराशरेणोपसंहतम् । 

आरोड्य सवशाख्माणि विचायं च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

इति महाभारतान्ते भगवता श्रीवेद्व्यासेनोपसंहृतम् । 

हरिरेकः सदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितः । 
ओमियेवं सद्ा विग्राः पठत ध्यात केशवम् ॥ 

इति हरिवंशे केलासयात्रायां हरिरेको ध्यातञ्य इत्युक्तं 



४४ श्रीविष्णुसहक्षनाम- 

श्रीमद श्वरेणापि । एतत्सवैमभिप्रेय “एष मे स्वधमौणां 

धर्मोऽधिकतमो मतः ` इयाथिक्यमुक्तम् । ' किमेकं दैवतम् ̀  

इयारभ्य (किं जपन्मुच्यते जन्तुः ' इति षटप्रभनषु “यतः 

सर्वाणि ` इति प्रभोत्तराभ्यां यद्रह्योक्तं तद्विश्वशष्दे नोच्यत 

इति व्याख्यात विन्वम् । तक्किमिलयाकाह्कायामाह-- विष्णुः 

इति । तथा च ऋग्वेदे-- (आख जानन्तो नाम चिद्धि 

वक्तन महस्ते विष्णो सुमति मजामहे ' इ्यादिवाक्यैर्विष्णोः 

नामसंकीतेनेन सम्यग्ज्ञानप्रापिर्विहिता । वेवेष्टि व्याप्नोतीति 

विष्णुः । विषेव्यौप्यभिधायिनो नुक्म्लययान्तस्य रूपम् । 

देराकालवस्तुपरिच्छेदशल्य इयथः । “ अन्तवेहिश्च त्सव 

व्याप्य नारायणः स्थितः ` इ्यादि श्रतेः । विशतेव नुक्प्रय- 

यस्य रूपं विष्णुरिति । 

यस्माद्विष्टमिदं सवै तस्य शक्या महात्मनः । 
तस्माद्विष्णुरिति ख्यातो विदधतो: प्रवेदानात् ॥ 

इति विष्णुपुराणे । 

व्याप्रे मे रोदसी पाथं ऊान्तिश्वाभ्यधिका स्थिता । 
कमणाच्वाप्यहं पाथं विष्णुरियभिसंज्ञितः ॥ 

इति महाभारते । 

यदुदेरोनाध्वरे वषटुक्रियते सः वषट्कार्ः । यस्मिन 



स्तोज्भाप्यम् । ४५. 

यज्ञे वा वषट्क्रिया, “यज्ञो वे विष्णुः इतिश्रुतेः। येन 
वषटकारादिमन्त्रात्मना वा देवान् प्रीणयति स वषट्कारः । 

देवता वा, ! प्रजापतिश्च वषट्कारश्च" इति श्रुतेः । ‹चतु- 

भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । हूयते च पुनद्वोभ्यां 

समे विष्णुः प्रसीदतु" इत्यादिस्मरतेश्च | यूतभव्यभवस्मयुः 

भूतं भव्यं मवचचेति भूतभव्यभवन्ति तेषां प्रमुः । कालमेद- 

मनाय सन्मात्रप्रतियोगिकभेश्र्य तख्येति प्रमुत्वम् । रजो- 

गुणं समाश्रित्य विरिञ्िरूपेण भूतानि करोतीति भूतकृत् ; 

तमोगुणमास्ाय स रुद्रात्मना भूतानि कृन्तति क्रुणोति 

हिनस्तीति भूतक्रत् । सत्त्वगुणमधिषएठाय भूतानि बिभति 

पाटयति धारयति पोषयतीति वा भूतभृत् । प्रपच्चरूपेण 

भवतीति, केवरं भवतीव्येव वा भावः| भवनं भावः 

सत्तात्मको वा । भूतात्मा सूतानामात्मा अन्तयौमी, “एष 

त आत्मा अन्त्याम्यमृतः ' इति श्रतेः । भूतानि भावयति 

जनयति वधंयतीति वा भूतभावनः ॥ 

भूतकृदियादिभिः गुणतन्त्तवं प्राप प्रतिषिध्यते-- 

पूतात्मा परमात्मा च 

सुक्तानां परमा गतिः| 



४६ श्रीविष्णुसहसनाम- 

अव्ययः पुरुषः साक्षी 

क्षेचज्ञोऽक्षर एव च ॥ १५. ॥ 

पूत आत्मा यस्य सः पूतात्मा, "केवलो निगुणदच ' 

इति श्रतेः। गुणोपरागः स्वेच्छातः पुरुषस्येति करप्यते । परम- 
श्चासावात्मा चेति परमात्पा कार्यकारणविलक्चषणो निय- 

सद्धवुद्धमुक्तस्भावः । युक्तानां परमा प्रकृष्टा गतिगेन्तव्या 

देवता पुनराबरृत्यसंभवात्तद्रतस्येति भक्तानां परमा गतिः; 

° मामुपेय तु कौन्तेयः पुनजन्म न विद्यते ` इति भगवदच- 
नम । नास्य व्ययो बिनाक्ञो विकारो बा विद्यत इति 

अव्ययः, ' अजरोऽमरोऽव्ययः ` इति श्रुतेः । पुरं शरीरं 

तस्मिन् रोते इति पुरुषः । “ नवद्वारं पुरं पुण्यमेतेभोवैः 

समन्वितम् । व्याप्य डते महात्मा यस्तस्मात्पुरुष उच्यते ' 

इति महाभारते । यद्रा, अस्तेव्यैयस्ताक्षरयोगात् आसी- 

पुरा पूवमेवेति विग्रहं करत्वा व्युत्पादितः पुरुषः, ‹पूवमे- 

वाहमिदहासमिति, तप्पुरुषस्य पुरुषत्वम् ` इति श्रुतेः । अथवा 

पुरुषु उत्कषंशाछ्षु सीदतीति, पुरूणि फलानि सनोति 

ददातीति वा, पृरूणि भुवनानि संहारसमये स्यति अन्तं 

करोतीति वा पूरणात्सदनाद्रा पुरुषः । ' पूरणात्सदनाचैव 

ततोऽसो पुरुषोत्तमः ` इति पच्चमवेद । साक्षाद् व्यवधानेन 



स्तोत्रभाप्यम् । ४७ 

स्वरूपवोधेन ईक्षते पयति सवमिति साक्षी । 'साक्षाद्रष्टरि 

संज्ञायाम् ` इति पाणिनिवचनादिनिप्रययः । क्षेत्रं शरीरं 

जानातीति क्षेत्रज्ञः; : आतोऽनुपसर्गे कः' इति कम्रययः । 

£ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि" इति भगवद्वचनात् । शक्षेत्राख्यानि 

ारीराणि तषां चैव यथासुखम् । तानि वेत्ति स योगात्मा 

ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते ` इति ब्रह्मपुराणे । स एव न क्षरतीति 

अक्षरः परमात्मा । अश्नोतेवां सरप्रययान्तस्य रूपमक्षर 

इति । एवकारात् क्षेबज्ञाक्नरयोरभेदः परमार्थतः, ‹ तत्त्वमसि ' 

इति श्रुतेः । चकाराद्रचावहारिको मेदश्च, प्रसिद्धेरप्रमाण- 

त्वान् ॥ 

क के के [प # के 

श्रागा सवागाकवद्ा नता 

षप 

पघानपुरुषेश्वरः | 
[ (ऋ 

नारसिंहवपुः ओ्ीमा- 
हष क १ 

न्कदचावः पुरुषात्तमः || १९६ ॥ 

‹ ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि निगृह्य मनसा सह । एकत्वभा- 

वना योगः क्षेत्रज्ञपरमात्मनोः' तदवाप्यतया योगः इति यो- 

गविदो विदुः | योगं विदन्ति विचारयन्ति; जानन्ति, ख्मन्त 

इति वा योगविदः । तेषां नेता ज्ञानिनां योगक्षेमवहनादि- 



४८ श्रीविप्णुसहस्लनाम- 

नेति योगविदां नेता, तषां निलयाभियुक्तानां योगक्षेमं 

वहाम्यहम् ` इनि भगवद्रचनान् । प्रधानं ्रकृतिमाया ; पुरुषा 

जीवः; तयोरी्रः प्रधानपुरुषेश्वरः । नरस्य सिंहस्य 

चावयवा यस्मिन् लक्त्यन्त तद्रपुयैख सः नारसिंहवपुः । 

यस्य वक्षसि निलय वसति श्रीः सः श्रीमान् । अभिरूपाः 

केशाः यस्य सः केश्वः । ' केशाद्रो ऽन्यतरस्याम् ` इति वप्र- 

लयः प्रशंसायाम् । यद्वा, कञ्च अश्च इंशाश्च त्रिमूतेयः 

केशाः ते यद्रदा वतन्ते सः केशवः । केडिवधाद्रा केश्चवः । 

भ्यस्मात्त्वयेष दुष्टात्मा हत. कशी जनादन । तस्मात्केशवना- 

न्ना त्वं रोके ख्यातिं गमिष्यसि ` इति विष्णुपुराणे श्रीकृष्णं 

प्रति नारदवचनम् । प्रषोदरादित्वाच्छब्दसाधुत्वकल्पना । 

पुरुषाणासुत्तसः पुरुषोत्तमः । अत्र ‹न निधौरणे' इति षष्ठी- 

समासप्रतिषेधो न भवति, जालाद्यनपेश्षया समत्वात् । 

यत्र पुनः जातिगुणक्रियापेक्षया प्रथक्क्रिया तत्रासमर्थत्वा- 

निषेधः प्रवतंते ; यथा-- मनुष्याणां क्नवियः शुरतमः, गवां 

कृष्णा सपन्नक्षीरतमा;, अध्वगानां धावन् रीत्रतम इति । 

अथवा पञ्चमीसमासः । तथ! च भगवद्रचनम्-- ` यस्मात् 
[9 भ प 

क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि रोकेवेदे च 
[क 

प्रथितः पुरुषोत्तमः" इति ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । ४९ 

सवैः रावः हिवः स्थाणु- 

भूतादिर्भिधिरव्ययः। 

संभवो भावनो भती 

प्रभवः प्रसुरीश्वरः ॥ १५ ॥ 

: असतश्च सतश्चैव सर्वस्य प्रभवाप्ययात् । सर्वस्य सवै- 

दा ज्ञानात् समेन प्रचक्षत ' इति भगव द्रयासवचनात् समैः। 

णाति संहारसमये संहरति सहारयति सकलाः प्रजाः 

इति शषः । निद्ैगुण्यतया शुद्धत्वात शिवः । 'स व्रह्मा स 

शिवः इल्यभेदो पदेशात् शिवादिनामभिः हरिरेव स्तूयते । 

स्थिरत्वात् स्थाणुः । भूतानामादिकारणत्वात् भूतादिः । 

प्रटयकारे अस्मिन सर्वे निधीयते इति निधिः । 'कर्मण्य- 

धिकरणे च' इति किप्रययः । स॒ एव निधिर्विरोष्यते-- 

अव्ययः अनश्वरो निधिरियथैः । स्वच्छया समीचीनं भव- 

नमस्येति संभवः, “ घममसंस्थापनाथांय संभवामि युगे युगे 

इति भगवद्वचनात् । ^अथ दुषटविनाशाय साधूनां रक्षणाय 

च । स्वेच्छया संभवाम्येवं गभेदुःखविवर्जिंतः' इति च । 

सर्वेषां भोक्तृणां फलानि भावयतीति भावनः । सवेफरदा- 

तृत्वम ‹ फलमत उपपत्तः ' इदयत्र उपपादितम् । प्रपच्चस्याधे- 

५. + 2 + 



५० श्रीविष्णुसदस्तनाम- 

¢ 1 छठानत्वेन भरणान् भता । प्रकरपेण महाभूतानि अस्माज्ञाय- 
न्त इति प्रभवः; प्र्ष्टो भवो जन्मास्येति वा । सवासु क्रि- 
यासु सामथ्यातिश्चयान् प्रु; । निरुपाधिकमैश्चर्थमस्येति 

५ षि भ [8 
इश्वरः, ˆ एष सर्वेश्चरः ` इति श्रतेः ॥ 

स्वयभूः रासुरादित्यः 

पुष्कराक्षो मद्ाखनः। 
अनादिनिधनो धाता 

[$ 

विधाता धातुरुत्तमः । १८ ॥ 

[न स्वयमेव भवतीति स्वर्यभूः | "स एव स्वयमुद्रमो ` इति 
मानवं वचनम् । सर्वेषामुपरि भवति, स्वयं भवतीति वा 

स्वयंभूः । यषास॒प्रि मवति यश्चोपरि भवति तदुमयात्मना 
स्वयमेव. भवतीति वा, "परिभूः स्वयंभूः ' इति मन्त्रव- 
णान् । अथवा, स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो भवति 
न परतन्त्रः, “ पराचि खानि ठयतृणस्स्वयंभूः ' इति मन्त्र- 
वणात् । शं सुखं भक्तानां भावयतीति दामुः । आदिलयम- 

ण्डलान्तःस्थो हिरण्मयः पुरुषः आदित्यः । द्वादद्यादित्येषु 
विष्णुर्वा, ‹ आदिलयानामहं विष्णुः ' इत्युक्तः । अदितेरख- 

~~ ^~ ~ 
ण्डिताया मद्या अयं पतिरिति वा, {इयं वा अदितिः 



नि १ सोत्तभाप्यम् । ५१ 

" मही देवी विष्णुपन्नीम् ` इति श्रुतेः । यथा आदिय एक एवा- 

नकषु जल भाजनेषु अनेकवत्प्रतिभासते, एवमनेकेषु शरीरेषु 

स्क एव आत्मा अनेकवस्प्रतिभासत इति आदियसाधम्यी- 

द्रा आदित्यः । पुष्करेणोपमित अक्षिणी यस्यति पुष्करा- 

क्षः । महान्पूजितः स्वनो नादो वा श्रुतिरुक्णो यस्य सः 

महास्वनः । “ सन्महत् ` इलयादिना समासे कृते ‹ आन्महतः 

समानाधिकरणजातीययोः ' इत्यादिना आचम् । ° अस्य म- 

हतो भूतस्य नि.श्वसितमेवदृग्वदो यचुर्वेदः* इति ्रतेः | 

आदिजैन्म; निधनं विनाशः; तदयं यस्य न विद्यते सः 

अनादिनिधनः । अनन्त्रादिरूपेण विचरं विभर्तीति धाना । 
कर्मणां तत्फलानां च कर्ता विधाता ; अनन्तादीनामपि धा- 

रकत्वाद्विशेषेण दधातीति वा । धातुरुत्तमः इति नामैकं स- 

विशेषणं सामानाधिकरण्येन ; धातु्िरिच्वादुत्कृष्ट इति वा 

वरेयधिकरण्येन ; नामद्वयं वा; सवेधातुभ्यः प्रथिव्यादिभ्यः 

उत्कृ्शिद्धातुरिय्थः । का्यकारणप्रपच्वधारणाजिदेव धा- 

तः । उत्तमः सर्वेषासुद्रतानाम् अतिशयनोट्रतत्वादुत्तमः ॥ 

अप्रमेयो हषीकेराः 

पद्यनामोऽमरप्रसुः | 



^ 

५५२ श्रीविष्णुसहस्तनाम- 

विश्वकमौ मनुस्त्वष्टा 

स्थविष्ः स्थविरो श्रुवः ॥ १९ ॥ 

शब्दादिरहितत्वान्न प्रयक्षगम्यः । नाप्यलुमानगम्यः; त- 

द्रचाप्रलिङ्गामावात् । नाप्युपमानसिद्धः, निभागत्वेन साट- 

इयामावात् । नाप्यर्थापत्तिप्राह्यः, तद्िनानुपपद्यमानस्यासं- 

वात् । नाप्यमावगोचरः, भावरूपत्वात् , अभावसाक्षि- 

व्वा । नापि शाखप्रमाणवेद्यः, प्रमाणजन्यातिदायामावात् । 

यदेवम् , शाख्योनितं कथम ? उच्यते-- प्रमाणादिसाश्ि- 

स्वेन प्रकारास्वरूपस्य प्रमाणाविषयत्वेऽपि अध्यस्तातद्रूपनिव- 

तकलतवेन शाखप्रमाणकत्वभिति अप्रमेयः, साश्विरूपत्वान् । 

हृषीकाणि इन्द्रियाणि ; तेषामीश्चः क्षे्रज्ञरूपभाक् । यद्वा; 

इन्द्रियाणि यस्य वशे वर्तन्ते स परमात्मा हुषीकेञ्चः । यस्य 

वा सूरथरूपस्य चन्दररूपस्य च जगस्रीतिकरा हृष्टाः केशा 

रहमयः सः हृषीकेशः, ' सूयरदिमरहैरिके्ाः पुरस्तान् ` इति 

रते. । पृषोदरादित्वात्साघुत्वम् । यथोक्तं मोक्षधर्म-- 

सूर्याचन्द्रमसौ रश्रदद्यभिः केशसंक्ितैः । 
बोधयन्स्वापयंश्चैव जगदुत्तिषठते प्रथक् ॥ 

बोधनात्स्वापनाचैव जगतो हणं भवेन् । 
अग्रीषोमक़रतैरेवं कमाभिः पाण्डुनन्दन ॥ 



र 

स्तच्रमाप्यम } पिः 

हषीकेरोऽहमीशानो वरदो छोकमावनः । इति । 

सवैजगत्कारणं पद्यं नामौ यस्य सः पञ्चनाभः, ˆ अजस्य 

नाभावध्येकमपितम् ` इति श्रुतेः ! अमराणां प्रभुः अमर- 

पभुः । विं क्म क्रिया यस्य सः विश्वकमा । करियते इति 
जगत् कम चिश् कर्म॑ यस्येति वा विचित्रनिमौणद्यक्तिम- 

स्वाद्रा विश्वकर्मा ; त्वष्टा साद्याद्वा । मननात मनुः | 

: नान्योऽतोऽस्ति मन्ता ' इति श्रुतेः । मन्त्रो वा, प्रजापतिवां 

मनुः । संहारसमये सवभूततनूकरणत्वात् त्वषा । व्वक्षते- 

स्तनूकरणार्थांत् वृच्प्रययः । अतिशयेन स्थूरः स्थविष्ठः । 

पुराणः स्थविरः ^त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम” इति वहुचाः ; 

वयोवचनो वा । स्थिरत्वात् ध्रुवः । स्थविरो ध्रुव इयेकं 

नाम सविशेषणम् ॥ 

अग्राह्यः दाभ्वनः कृष्णो 

लोहिताक्षः प्रतदंनः। 

परभूतखिककुन्धाम 

पवितं मङ्टं परम् ।॥ २० ॥ 

भ अ ^~ ॥ भ कर्मेन्द्रियैः न गृह्यत इति अग्राह्चः, * यतो वाचो निव- 
लैन्ते । अप्राप्य मनसा सह ` इति श्रतेः । शश्त् स्वेषु 
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काटेषु भवतीति शाश्वतः, ` शाते दिवमच्युतम् ' इति 
श्रुतेः । स्खिदानन्दात्मकः कृष्णः, ‹ कृषिभूवाचकः ब्दो 

^ (~ (^ किम् न. (~ 

णश्च निग्रैतिवाचकः । विष्णुस्तद्धावयोगाज्च कृष्णो भवति 

शाश्वतः ' इति व्यासवचनात् ; कृष्णवणात्मकत्वाद्रा, ' कृष्ण 

वणेश्च मे यस्मात्तस्मात्कृष्णोऽहमज्जुन ` इति महाभारते । 
न अ (~ भ भ (न न 

लोहिते अक्षिणी यस्येति खोहिताक्षः, "स मा वृषभः 

लोदिताक्षः ` इति श्रुतेः । प्रख्ये भूतानि प्रतदंयति हिनस्ती- 
स [8 ॐ 

ति प्रतदेनः । ज्ञानेश्व्यादिगुणेः संपन्नः प्रभूतः । उध्वौधो- 

मभ्यभेदेन तिसृणां ककरुभामपि धामेति [नकङ्कम्धाम इयकं 

नाम । येन पुनाति योवा पुनाति ऋषिर्देवता वा तन् 
(~ ८ * १ ८ -<4 ~~न म 2 [8 

पवित्रम् । ‹ पुवः संज्ञायाम् ' * कतेरि चर्षिदेवतयोः ' इति 

पाणिनिस्मरणात् इत्रप्रययः । ° अद्युभानि निराचष्टे तनोति 

सुभसंततिम । स्मृतिमात्रेण यप्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः 

इति विष्णुपुराणवचनात् , कल्याणरूपत्वाद्वा सङ्गम् । पर 

सर्वभूतेभ्यः उक्कृ्ं ्रह्म । मङ्गलं परम् इलेकमिदं नाम स- 

विरोषणम् ॥ 

इदान प्राणदः प्राणो 

ज्येष्टः अष्टः प्रजापतिः । 



स्तोत्रभाप्यम् । ५५ 

हिरण्यगर्भो भ्रगभों 

माधवो मधुस्रदनः॥ २१॥ 

सवैभूतनियन्तरत्वान ईशानः । प्राणान् ददाति चेष्टय- 

तीति प्राणदः, ‹को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्” इति श्रतः। 

यद्वा, प्राणान् कालात्मना द्यति खण्डयतीति, प्राणान् दाप- 

यति शोधयतीति वा, प्राणान् दाति दटुनाततीति वा, 

प्राणदः । प्राणितीति प्राणः श्षत्रज्ञः परमात्मा वा 
° प्राणस्य प्राणम् ` इति श्रुतेः सुख्यप्राणो वा । ब्रद्धतमो 

ञ्येष्ः ८ ज्य च' इत्यधिकारे ` वृद्धस्य च ' इति ब्रृद्धशाब्द्स्य 

ञ्यादेराविधानात् । प्रशस्यतमः श्रेष्ठः, “प्रशस्यस्य श्रः ' 

इति श्रादेशविधानान् । “प्राणो वाव च्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ` इति 

श्रतेः सुख्यप्राणो वा, ^शरषठ्च ' इत्यधिकरणसिद्धत्वान् । 

सवैकारणत्वाद्रा ज्येष्रुः । सवातिशयत्वाद्रा ्रष्रुः । ईध 

रत्वेन सवीसां प्रजानां पतिः प्रजापतिः । दिरण्मयाण्डान्त- 

वैतित्वात् हिरण्यगर्भो ब्रह्मः विरिच्िः तदात्मा, ° हिरण्य- 

गभे; समवतेताग्रे * इति श्रतेः । भूः गभ यस्य सः भूगभः । 

मायाः भ्चियाः धवः पतिः माधवः ; मधुविद्यावबोष्यत्वाद्वा | 

‹ मोनाद्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम् इति व्यास- 
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वचनाद्रा माधवः । मघुनामानमसुरं सूदितवानिति मधु- 

मदनः । 

कणमिश्रोद्धवं चापि मघुनाममहासुरम । 
ब्रह्मणोपचितिं कुर्व घान पुरुषोत्तमः ॥ 

तस्य तात वधादेव देवदानवमानवाः । 
मधुसूदन इ्याहटुकररषयश्च जनादेनम् ॥ 

इति महाभारते ॥ 

ड्ग्वरो विक्रमी धन्वी 
मेधावी विक्रमः क्रमः| 

अन्तमो दुराधषेः 
क्रुतज्ञः कृतिरात्मवान् ॥ २२॥ 

सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः । विक्रमः शौर्यम्, तद्योगान वि 

क्रमी । धलुरस्यास्तीति धन्वी । व्रीह्यादित्वात इनिः । “रामः 

दाखभ्रतामहम् ` इति भगवद्वचनम् । मेधा बहुमरन्थधारण- 

सामर्थ्यम् , सा यस्यास्ति सः मेधावी । “अस्मायामेधाख- 

जो विनिः: इति विनिप्रययः । विचक्रमे जगद्धिश्चं तेन वरि- 

क्रमः; विना गरुडेन पक्षिणा करमाद्रा । क्रमणात् , क्रमहै- 

वुत्वाद्रा कपः, ‹ कान्ते विष्णुम्” इति मनुवचनात् । अवि- 



स्तोत्रमाप्यम् । ५५७ 

यमानः उत्तमो यस्मान् सः अनुत्तमः । * यस्मात्परं नापर- 

मस्ति किंचित् इति श्रुतेः, ` न त्वत्समोऽस्यमभ्यधिकः कतो- 

ऽन्यः ` इति स्मरतेश्च । दैदयादिभिः धर्षयितुं न शक्यत इति 

दुराधषैः । प्राणिनां पुण्यापुण्याव्मकं कम कृतं जानातीति 
करुतज्ञः । पत्रपुष्पाद्यस्पमपि प्रयच्छतां मोक्षं ददातीति वा । 

पुरुषप्रयनः कृतिः, क्रिया वा; स्वात्मत्वात्तदाधारतया वा 

ख्यते कृयेति वा कतिः । स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात् आत्प- 

वान् । "स भगवः कस्मिन्प्रनिष्ठित इति स्वे महिश्निः इति 

श्रतेः ॥ 

सुरेराः दारणं राम 
विश्वरेताः प्रजाभवः । 

अहः संवत्सरो व्यालः 

प्रत्ययः स्वदरोनः ॥ २६॥ 

सुराणां देवानामीशः सुरेशः । सूपपदो वा राधातुः 

रोभनदातृणाम् इशः सुरेशः । आतोनामातिंहरणत्वात् शर- 

णम् । परमानन्द्रूपत्वात् शमे । विशस्य कारणत्वात् विश्व- 

रेताः । सवः प्रजा यत्सकाश्चादुद्धवन्ति स प्रजाभवः । 

प्रकाशरूपत्वात अहः । काठात्मना स्थितो विष्णुः संवर्स- 



[+> 
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रः इत्युक्त. । उ्याखवद्भहतुमशचक्यत्वात् व्याछः । प्रतीतिः 

रज्ञा प्रत्ययः, “प्रज्ञानं ब्रह्म ' इति श्रुतेः । स्वणि दशनात्म- 
कानि अक्षीणि यस्यसः सवैदशेनः । सबौत्मकल्वात् ° वि- 

, १ ८ 1 (~ च ५ 

अतच्वक्चुः ` : विश्वाक्षम् ' इति श्रुतेः ॥ 

अजः सर्वेश्वरः सिद्धः 

सिद्धिः सवोदिरच्युतः। 

वृषाकपिरमेयात्मा 

सर्बयोगविनिःखतः ॥ २४॥ 

न जायत इति अजः, (न जातो न जनिष्यत इति 

श्रतेः । न हि जातो न जायेय न जनिष्ये कदाचन । 

्षेतज्ञः सवैभूतानां तस्मादहमजः स्मरतः ` इति महाभारते । 

सर्वेषामीश्चराणामीश्वरः सर्वेश्वरः, ‹एष सर्वेश्वरः" इति 

रतेः । निल्यनिष्पन्नरूपत्वात् सिद्धः । सवेवस्तुषु॒संविदूप- 

स्वात् , निरतिश्चयरूपत्वाद्वा सिद्धिः । स्वगादीनां विनाशि 

स्वादफल्त्वम् । सर्वभूतानामादिकारणत्वात् सर्वादिः । 

स्वरूपसामभ्यीत् न च्युतो न च्यवते न च्यविष्यते इति 

अच्युतः, ‹ शान्त दिवमच्युतम् ' इति श्रुतेः । तथा 



स्तोत्रभाप्यम् । ५९, 

च अगवद्रचनम-- ‹ यस्मान्न च्युतपूर्वोऽहमच्युतस्तेन क- 

मेणा ` इति ॥ 

इति नाघ्नां परथमं दातं विच्रुतम् ॥ 

वर्षणात् सर्वकामाणां धर्मो वृषः; कात् तोयात् भूमि- 

मपादिति कपिर्वराहः; वृषरूपव्वात्कपिरूपत्वाच्च हषा- 

कपिः ¦ :कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । तस्मा- 

दुषाकपि प्राह काश्यपो मां प्रजापतिः इति महा- 

भारते । इयानिति मातुं परिच्छे्तं न शाक्यते आत्मा अस्येति 

अमेयात्मा । सवैसंबन्धविनिगौतः सबेयोगविनिःखतः, पेतः 

असङ्गो ह्ययं पुरुष. ' इति श्रुतेः । नानाक्ाखोक्ताद्योगा- 
~> 

दपगतत्वाद्वा | 

वसुर्वसुमनाः सत्यः 

समात्मासंमितः समः । 

अमोघः पुण्डरीकाक्षो 

वृषकमा व्रषाकरतिः ॥ २८ ॥ 

वसन्ति सर्वभूतानि अत्र, तेषु अयमपि वसतीति वा 

वसुः; ' वसूनां पावकश्चास्मि ' इत्युक्तो वा वसुः । 

वसुजल्दन धनवाचना प्रशस्तय छष््यते । प्रास्त मना 
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यम्य सः वसुमनाः । रागद्रेषादिभिः हशेमेदादिभिरूपञ्े- 

रश्च यतो न कट्टुषितं चित्तं ततस्तन्मनः प्रशस्तम् । अवि- 
तथरूपत्वापरमात्मा सच्यः. ' सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ` इति 

श्रुतेः । मृतोमूतोत्मकस्वाद्वा, ‹ सज्च लयजच्चाभवत् ' इति श्रतेः । 

सदिति प्राणः, तीयन्नम् , यमिति दिवाकरः, तेन प्राणान्नादि- 

त्यरूपाद्रा सत्यः, ¦ सदिति प्राणास्तीव्यन्नं यमित्यसावादिलयः 

इति श्रतेः । सत्सु साधुत्ाद्रा सच्यः | सम आत्मा मना 

यस्य रागद्धेषादिभिरदूषितः सः समार्मा । सवभूतेषु सम 

एक आत्मा वा, ‹सम आत्मेति विद्यान् इति श्रुतेः । सर्वे- 

रप्यथजातैः परिच्छिन्नो मितः; सर्वैरपरिच्छिन्नोऽमित इति 

असमितः; सर्वकाठेषु सवविकाररहितत्वात् समः; मया 

त्म्य सह् वतंत इति वा समः । पूजितः स्तुतः संस्छरतो 

वा सर्वंफरु ददाति न बथा करोतीति अमोघः । अवितथ- 

संकल्पाद्रा, ‹ सलयकाम. सत्यसंकल्पः ' इति श्रतेः । हृदयस्थं 

पुण्डरीकमरनुते व्याप्नोति तत्रोपलक्षित इति पुण्डर्सकाक्षः, 

£ यत्पुण्डरीकं पुरमध्यस स्थम् ' इति श्रुतः ; पुण्डरीकाकारे 

उभे अश्चिणी अस्येति वा । धर्मलक्षणं कर्मास्येति व्रषकमां । 
धर्मार्थमाकरतिः शर्सीरं यस्य सः दरषाकरतिः । ‹ घम॑संस्थापना- 

थाय संभवामि युगे युगे" इति मगवद्चनान् ॥ 



स्तो्रभाप्यम् । ६१ 

रुद्रो बहुशिरा वभ्रु- 

विश्वयोनिः शुचिख्रवाः। 

अस्रतः चाश्वतस्थाणु- 

यैराराहो महानपाः ॥ २३ ॥ 

संहारकाठे प्रजाः संहरन् रोदयतीति स्द्रः । रुदं राति 

ददातीति वा, सुदुःखं दुःखकारणं वा, द्रावयतीति वा रुद्रः | 

रोदनाद्रावणाद्रापि रुद्र इत्युच्यते, “सुदुःखं दु.खहेतुं वा 

विद्रावयति स प्रभुः । रुद्र इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकः- 

रणम " इति लिङ्गपुराणवचनान् । वहूनि शिरांसि यस्यति 

वहुशिराः, ‹सदखरशीषां पुरुषः ' इति सन््रव्णान । वि- 

मर्विं लोकानिति बभ्रुः । विश्वस्य कारणलरान् विश्वयोनिः । 

शुचीनि श्रवांसि नामानि श्रवणीयान्यस्येति शुचिश्रवाः । न 

विद्यते खतं मरणमस्येति अमृतः, ‹अजगेऽमरः' इति 

श्रुतेः । चाश्तश्रासौ स्थाणुदचेति शाम्बतस्थाणुः । बर 

आरोहोऽङ्काऽस्येति वरारोह । वरमारोहणं यम्मिन्निति वा, 

आरूढानां पुनराव्रच्यसं भवात्, ‹न च पुनरावतेते' इति 

श्रतेः, ‹य॑ प्राप्य न निवतन्ते' इति स्प्तेश्च । महत्स्रञ्य- 

विषयं तपो ज्ञानमस्येति महातपाः, “यख ज्ञानमयं तपः 
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इति श्रुतेः । रेशर्य प्रतापो वा तपो महदस्येति बा महा- 

नपाः ॥ 

सि 

सवगः सवैचिद्धानु- 
(~^ न ७ © 
विष्वक्सन जनाद्नः। 

वदो वेद विदन्यङ्ो 

वदाङ्ो वेदवित्कविः | २७ ॥ 

सर्वत गच्छतीति स्ेगः, कारणत्वेन व्याप्तत्वात् सर्वच । 

सर्वं वेत्ति विन्दतीति वा सबेवित्; भातीति भानुः, ' तमेव 
१ 

से ¶ [^ 7 

भान्तमनु भाति सवम्: इति श्रतेः । ` यदादिलयगते तजः 
~ ४ [8 ४ [3 ध. 

इत्यादिस्मृतेश्च; सवैविच्वासौ भावुश्चेति सवेविद्धानुः । 

व्रिष्वगच्चति परायते दैलयसेना यस्य रणोद्योगमात्रेणति 

विष्वक्सेनः । जनान् दुजेनानदैयति हिनस्ति, नरकादीन्गम- 
^ ८ [8 

यतीति वा जनादेनः; जनैः पुरुषा्थमभ्युदयनिःश्रेयसल- 
५ ~ => ५ न (~ न, (= 

क्षणं याच्यते इति जनादेनः । वेदयतीति वेदः, ‹ तेषामे- 

वातुकम्पाथेमहमज्ञानजं तमः । नाश्चयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान- 
[5९ दीपेन भास्वता ` इति मगवद्रचनात् । यथावत् वेदार्थं वे- 
[ब 9 

तीति बवदवित्, ` चेदान्तचरद्रेदविदेव चाहम् ` इति भगव- 

द्रचनात् । 



स्तोत्रभाप्यम् । ६३ 

क €. 

सर्वे वेदाः सवविद्ाः सशाखाः 

सर्वे यज्ञाः सवै इञ्याश्च कृष्णः । 

विदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तत््वतो ये 

तेषां राजन्सवयज्ञः; समाप्राः ॥ 
इति महाभारते । 

अव्यङ्गः ज्ञानादिभिः परिपूर्णोऽविकर उच्यत; व्यङ्गो 

व्यक्तिनं विद्यत इति वा अव्यङ्गः, * अव्यक्तोऽयम् ` इति 

भगवद्रचनात् ¦ वेदा अङ्गभूता यस्य सः बेदाङ्कः ¦ वेदा- 

न्विन्ते विचारथतीति वेदवित् । ऋान्तदर्श कविः स्दक् , 

“ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा * इत्यादिश्रुतेः, ` कविमेनीषी ' इवययादि- 
मन्त्रवत् ॥ 

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो 

घमीध्यक्ः क्रताकरतः | 
चतुरात्मा चतुव्यूह- 

तुदं ् ्शखतुख्ेजः ॥ २८ ॥ 
लोकानध्यक्षयतीति खोक्राध्यक्ष; सर्वेषां छोकानां प्राधा- 

न्येनोपद्रष्टा । छोकपालादिसुराणामध्यक्ष. सुराध्यक्षः । 

धर्माधर्मौ साक्षादीक्षतेऽनुरूपं फलं दातुं तस्मात् घमोध्यक्षः | 

कृतश्च क्रायेरूपेण अचरृतश्च कारणरूपेणेति करताकरतः । 



६ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

सगोदिषु प्रथञ्िभूतयश्चतखः आत्मनः यस्य॒ सः चतु- 

रात्पा। 

ब्रह्मा दक्षादयः कारस्तयेवाखिकजन्तवः । 

विभूतयो हरेरेता जगतः सष्टिहेतव. ॥ 
विष्णुमेन्वादयः कारः स्वेभूतानि च द्विज । 
स्थितेनिमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥ 
रुद्रः काटोऽन्तकाद्याश्च समस्ता्ैव जन्तवः । 

चतुधा प्रखयायेता जनादैनविभृतयः ॥ 

इति बैष्णवपुराणे । 

 व्यह्यात्मानं चतुर्धा वै बासुदेवादिमूर्विमिः । सष्टथा- 
दीन्प्रकरोयेप चिश्र॒तात्मा जनादनः' इत्ति उ्यासवचनानं 

¢ % भ [ब &। [9 [र चतुव्यृहः । दं्रार्चतसरो यस्येति चतुर्दषुः रचिहविग्रहः । 
सादृरयाद्रा ङ्ग दंषत्युच्यते, ‹ चत्वारि शङ्गा * इति श्रुतेः । 
चत्वारो भुजा अस्येति चतुभज: ॥ 

आ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता 

सदिष्णुजंगदादिजः 
अनघो विजयो जेता 

विश्वयोनिः पुनवैखुः ॥ २९ ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । ६५ 

प्रक्ेकरसत्वात् भ्राजिष्णुः ! भोञ्यरूपतया प्रकृति 

माया भोजनम इत्युच्यते । पुरुषरूपेण तां भङ्के इति 

भोक्ता । दिरण्याक्चादीन सहते अभिभवतीति सहिष्णुः । 
हिरण्यगभरूपण जगदादाबुत्पद्यते स्वयमिति जगदादिजः । 

अघं न विद्यतेऽस्येति अनघः, “अपहतपाप्मा ' इति श्रुतेः 

विजयते ज्ञानवेराग्येश्र्यादिभिर्गुणैः विचखमिति व्रिजयः । 

यतोऽतिशेते सव॑भूतानि स्वभावतः अतः जेता । विद्धं 
[43 योनिरस्येति, विश्वश्चासौ योनिश्चेति वा विश्वयोनिः । 

पुनः पुनः शरीरेषु वसति क्षेत्रज्ञरूपेणेति पुनवसुः ॥ 

उपेन्द्रो वामनः पांशु- 

रमाघः छुचिरूजितः । 
अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो 

धृतात्मा नियमो यमः ॥ ३० ॥ 

इन्द्रमुपगतोऽनुजत्वेनेति उपेन्द्रः, यद्रा, उपरि इन्द्र. 

उपेन्द्रः । ‹ ममोपरि यथेन्द्रस्तवं स्थापितो गोभिरीशरः । 
उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां गास्यन्ति मुवि देवताः ` इति हरिवं- 

रो । वदि वामनरूपेण याचितवानिति वामनः । संभजनीय 

इति वा, (मध्ये वामनमासीनं विश्धे देवा उपासते" इत्ति 

२. +. 8 5 



६६ श्रीविप्णुसहस्नाम- 

मन्त्रवर्णात् । स एव जगत्रयं कममाणः. प्रा्ुरमूदिति प्राँ 
शुः । “तोये तु पतिते हस्ते वामनोऽभूदवामनः । सवेदेवम- 
यं रूपं दर्शयामास तै प्रभुः ॥ भूः पादौ द्यौः शिरञ्चास्य 
चन्द्रादिल्यौ च चक्षुषी ` इयादि चिद्रूपं दशयिस्वा ‹तस्य 
विक्रमतो भूमि चन्द्रादिलयौ स्तनान्तरे । नभः प्रकममाणस्य 
नाभ्यां तौ समवस्थितौ ॥ दिवमाक्रममाणस्य जानुमूल व्य- 

वस्थितौ । ' इति प्रांुत्वं दरितं हरिवंशे ¦ न मोघं चेष्टितं 

यस्य सः अमोघः । स्मरतां स्तुवताम् अचैयतां च पावन- 

त्वान् शुचिः । ‹ अस्पशचश्च महाञ्छुचिः ' इति मन्त्रवणात् । 

बलगप्रकशाटित्वात् ऊर्जितः । अतीव्येन्द्रं स्थितो ज्ञानैर्या- 

दिभिः स्वभावसिद्धेरिति अतीन्द्रः । सर्वेषां प्रतिसंहारात् 

संग्रहः । खञ्यरूपतया, सगैहेतुत्वाद्रा सेः । एकरूपेण ज- 

न्मादिरहिततया धृत आत्मा येन सः धृतात्मा । स्वेषु स्वेष्व- 

धिकारेषु प्रजा नियमयतीति नियमः । अन्तयच्छतीति 

यमः | 

वेदयो चैद्यः सदायोगी 
वीरहा माधवो मधुः 

अतीन्द्रियो महामायो 

महोत्साद्ो महाचलः ॥ ३१ ॥ 



६ 

वि 

स्तोततमाप्यम् ६५ 

निःश्रेयसार्थिभिः वेदनार्हत्वात् वेद्यः । सवेविचयानां | 
वेदिवृत्ान् त्र्यः । सदा आविर्भूतस्वरूपत्वात् -सदायागी । 

धर्मच्राणाय वीरान असुरान् हन्तीति वीरहा । मायाः वि- 

दयायाः पतिः माधवः | 'माविद्या च हरेः प्रोक्ता तस्या 

इंदो यतो भवान् | तस्मान्माधवनामासि धवः स्वामीति 

शाव्दितः` इति हरिवंशे । यथा मधु परां प्रीतिमुत्पादयति 

अयमपि तयति मधुः । ‹ अशब्द मस्पशम् ' इति श्रुतेः श्- 

व्दादिरहितव्वात् इन्द्रियाणामविषय इति अतीन्ियः । 

मायाविनामपि मायाकारित्वात् महामायः; (मस माया 

टुरलयया ' इति मगवद्रचनान् । जगदुत्पत्तिस्थितिख्याथमुचयु- 

क्तत्वात् महोत्साहः । वल्िनामपि वख्वत्त्वात् महावलः ॥ 

महावुद्धिमंहदावीर्यो 
मदाराक्तिमदाद्युतिः। 

अनिर्देदटयवपुः ओरीमा- 

नमेयात्मा महाद्िधरूक् ॥ ३२ ॥ 

बुद्धिमतामपि वुद्धिमन्वात् महाबुद्धिः । महदुत्पत्तिकार- 

गमविदारक्षणं वी्येमस्येति महाकीयः । महती शक्तिः सा- 

मथ्यमस्येति महाशक्तिः । महती युतिबाह्याभ्यन्तरा चस्ये- 



६८ श्रीविप्णुसह स्नाम- 

ति प्रहाचुतिः; “स्वयं अ्योतिः' इति श्रुतेः, “अयोतिषां 

ज्योतिः ' इल्यादेश्च । इदं तदिति निदं यन्न शाक्यते परस्मै 

स्वसंवेदयत्वात् तत् अनिर्देश्यं वपुरस्येति अनिर्देश्यवपुः । 
एे्यैलक्षणा समघ्रा श्रीयेस्य सः श्रीमान् । सर्वेः प्राणिभिर- 

मेया बुद्धिरात्मा यस्य सः अमेयात्पा । महान्तमद्रि मन्द्रं 

गोवर्धन च अमृतमथने गोरक्षणे च धृतवानिति महाद्रि- 

धृक् ॥ 

महेष्वासो महीभनी 
श्रीनिवासः सतां गतिः 

अनिरुद्धः सुरानन्दो 

गोविन्दो गाविद्ं पतिः ॥ ३३ ॥ 

महानिष्वास इषुक्षेपो यस्य सः महेष्वासः । एकार्णवा- 

पतां देवीं महीं बभारेति पहीभत्ती । यस्य वक्षस्यनपा- 

यिनी श्रीवसति सः श्रीनिवासः । सतां वैदिकानां साधूनां 

पुरुषाथसाधनहेतुः सतां गतिः । न केनापि प्रादुभविषु 

निरुद्ध इति अनिरुद्धः । सुरानानन्दयतीति सुरानन्द; । 

८ नष्टं वै धरणीं पूवेमविन्दं वरै गुहागताम् ¦ गोविन्द इति 
तेनाहं देवै्वाम्भिरभिषटुतः ` इति मोक्षधर्मवचनात् गो- 



स्तोत्रमाप्यम् । ६९ 

विन्दः । ^ अहं किेन्द्रो देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः 

गोविन्द इति लोकास्तवां स्तोष्यन्ति मुवि सातम् 
इति । 'गौरेषातु तथा वाणी तां च विन्दयते भवान । 

गोविन्दस्तु ततो देव मुनिभिः कथ्यते भवान् इति च 

हरिवंशे । गौवौणी, तां विन्दतीति गोविदः, तेषां पति- 
[^ अ + च १4 [+> 

विशेषेणेति गोविदां पतिः ॥ 

(~ 6 ध 
म्राच्द्मना दसः 

9 केत 

खुप्णो सुज गोत्तमः 

दिरण्यनामः खुतपाः 

पदानाभः प्रजापतिः ॥ ३४ 

च (~ [अ 

तेजस्विनामपि तेजस्त्वात् मरीचिः, ‹ तेजस्तेजस्विनाम- 

हम्' इति भगवद्वचनात् । स्वाधिकारास्रमाद्यतीः प्रजा दमयितुं 

शीं यस्य वैवस्वतादिरूपेण इति दमनः । अहं स इति 

तादात्म्यभाविनः संसारभयं हन्तीति हंसः । प्रषोदरादि- 

व्वाच्छब्दसाधुत्वम । हन्ति गच्छति स्वशारीरेष्विति वा, 

‹ हसः शुचिषत्! इति मन्त्रवर्णात् । शोभनपणैत्वात् 
सुपणेः, “द्वा सुपण ` इति मन्त्रवणात् । मुजेन गच्छता- 

स॒त्तमो भुजगोत्तमः । हिरण्यमिव कल्याणी नाभिरस्येति 



^~ ७० श्रीषिष्णुसहखनाम- 

िरण्यनाभः; दितरमणीयनाभित्वाद्रा । बदरिकाश्रमे नरः 
भ् ५ ५ [क , ३ न 

नारायणरूपेण शोभनं तपश्चरतीति सुतपाः । (मनसश्चन्द्रि 

याणां च द्यैकाग्रयं परमं तपः इति स्मृतेः पद्यमि 

सुबतुला नाभिरस्येति, हृदयपद्चस्य नाभौ मध्ये प्रकार्य 
नाद्रा पश्मनाभः । प्रषोद्रादित्वात्साघरुत्वम् । प्रजानां पति 

पिता प्रजापतिः ॥ 

अगत्युः सवेदकिंसदः 
संधाता संधिमान्स्थिरः | 

अजो दुमषेणः रास्ता 
विश्चतात्मा सुरारिद्ा ॥ ३५ ॥ 

[अ 

मृ्यर्विनाशस्तद्धेतुवा अस्य न विद्यते इति अमृत्युः 

प्राणिनां कृताकृतं सर्वै पदयति स्वाभाविकेन बोधेनां 

सवेदक् । हिनस्तीति सिंहः । प्रषोद रादित्वात्साधुत्वम् ॥ 

इति नाच्नां द्वितीयं रातं विच्रृतम् ॥ 

कर्मफले; पुरुषान संधत्त इति संधाता । 
च स एवति संधिमान् । सदैकरूपत्वात् स्थिरः । 
गच्छति क्षिपति इति वा अनः। 
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भि शक्यते इति दुरम॑षणः । श्ुतिस्ल्यादिभिः स्वेषाम- 

लुिष्टिं करोतीति शास्ता । विशेषेण श्रुतः सलज्ञानादि- 

क्षणः आत्मा अतो विश्रुतात्मा । सुरारीणां निहन्तृत्वात् 

सुरारिहा ॥ 

गुरुयरतमो धाम 

सलः सत्यपराक्रमः । 

निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी 

वाचस्पतिरुदारधीः ।॥ ३९ ॥ 

समस्तविद्यानायुपदेशरतान् , सर्वेषां जनकत्वाद्रा गुरूः । 
(० घा [*। [9 ^ 9 कत्वात् य 

विरिच्चवादीनामपि ब्रह्मविद्यासंग्रदायकत्वात् शुरूतमः, ˆ या 

ब्रह्माणम् " इति मन्त्रवर्णात् । धाम उयोतिः, " नारयणपरो 

उ्योतिः › इति मन्बवणौत् । सवेकामाणामास्पदत्वाद्रा धामः 

‹ परमं ब्रह्म परं धाम ` इति श्रतेः । सलयवचनधरमरूपत्वात् 

सलः, ‹ तस्मास्सलयं परमं वदन्ति ' इति श्रतेः ; सल्यस्य 

[अ 3 ( ० भ भ \। [+ , } 

सलयमिति वा, प्राणा वै सलं तेषामेव सलयम् इते श्रुतः 

सय: अवितथः पराक्रमो यस्य मः सत्यपराक्रमः । निमी- 

~ नु ऋ भ भ [क क, [ॐ 

छिति यतो नेत्रे योगनिद्रारतस्य अतो निमिषः । नियत्रबु- 

द्स्वरूपल्वात अनिमिषः; मस्स्यरूपतया बा आत्मरूपतया 
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वा अनिमिषः । भूततन्मात्ररूपां वैजयन्याख्यां खजं निलयं 

विभर्तीति खग्बी। वाचो विद्यायाः पतिः वाचस्पतिः; 

सर्वार्थिविषया धीर्बुद्धिरस्य इति उदारधीः ; वाचस्पतिरुदा- 

रधीः इयेकं नाम ॥ 

अग्रणीग्रामणीः आ्रीमा- 
दायो नेता समीरणः । 

सदहसखमूधीं विन्वात्मा 
सहसाक्षः सहस्रपात् ॥ ३५ ॥ 

अग्रं प्रकृष्ट पदं नयति सुभक्षून इति अग्रणीः । भूत- 

ग्रामस्य नेतृतरात् ग्रामणीः । श्रीः कान्तिः सबतिशयिता 

अस्येति श्रीमान् । प्रमाणानुमराहकोऽभेद कारकस्तको न्यायः। 

जगद्यन्त्रनिवोहको नेता । श्रसनरूपेण भूतानि चष्टयतीति 

समीरणः । सदखाणि मूर्धानोऽस्येति सरसम । विश्व 

स्यात्माः विश्वात्मा । सहखाण्यक्षीणि यस्य सः सहस्राक्षः । 

सहस्राणि पादा अस्येति सदस्रपात् । “ सह खकगीषां पुरुषः । 

सहखाक्षः सहखपात् इति श्रुतेः ॥ 

आवर्तनो निवृत्तात्मा 
¢ 

संव्रतः संप्रमदेनः | 
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अहःसंबतेको वहि 

रनिलो धरणीधरः ॥ ३८ ॥ 

आवतंयितुं संचारचक्रं रीखमस्येति आवतेनः । संसा- 

रबन्धानिवृत्त आत्मा खरूपमस्येति निट्रत्तातमा । आच्छादि- 

कया अविद्यया संवृतत्वान् संग्रतः । सम्यक् प्रमदेयति रु- 

द्रकालाद्याभिः विभूतिभिरिति संपमदनः । सम्यगहलां प्रवतं 

नात सूर्यः अहःसंवतैकः । वहनात् वद्धिः । अनिक्यः अ- 

निलः, अनादिस्वात् अनिः; अनादानाट्रा, अननाद्रा अ- 

निः । रोषरूपेण वराहरूपेण च धरणीं धत्त इति 

धर्णाधरः ॥ 

सुप्रसाद्ः प्रसन्नात्मा 

विभ्वधुग्विन्वभ्रुग्विसुः। 

सत्कती सत्क्रनः साधु- 
€ € नव 
जहनारायणो नरः ॥ ३९ ॥ 

दोभनः प्रसादो यस्य अपकारवतामपि चिद्युपाखादीनां 

मोक्षप्रदावृत्वादिति सुभरसाद्ः। रजस्तमोभ्यामकटटुषित आ- 

त्मा अन्तःकरणमस्येति प्रसन्नात्मा; यद्रा; प्रसन्नस्वभावः 
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कारुणिक इत्यथः ; अवाप्रसर्वकामव्वाद्रवा । विश्च धृष्णोती- 

ति विश्वध्रक् । जि धृषा प्रागर्भ्ये । विश्वं मुङ्क भुनक्ति 

पालयतीति वा विश्वभुक् । हिरण्यगभादिरूपेण विविधं भव- 

तीति विशः, ‹ निलयं वियुम् ' इति मन्त्रवणीत् । सत्करोति 

पूजयतीति सत्कती । पूजितेरपि पूजितः सत्कृतः । न्याय- 

्ररत्ततया साधुः; साधयतीति वा; साध्यमेदानुपादानात् 

साध्यमात्रसाधको वा । जनान् संहारसमये अपहुते अपन- 

यतीति जहुः; जहायविदुषोऽभक्तन् अपनयति परमिति 

वा । नर आत्मा, ततो जातान्याकाडादीनि नाराणि कायी- 

णि तानि कार्याणि अयं कारणात्मना व्याप्नोति; अतश्च 

तान्ययनमस्येति नारायणः, “यच्च किंचिल्गत्सवं टरयते 

श्रूयतेऽपि वा | अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः सितः 

इति सन्त्रवर्णान् । 

नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः | 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मरतः ॥ 

इति महाभारते । 

नाराणां जीवानामयनत्वात् प्रलये इति वा, ‹ यस्प्रयन्य- 

भिसंविशन्ति ' इति श्रुतेः । ° नाराणामयनं यस्मात्तस्मान्नारा- 

यणः स्मृतः ` इति ब्रह्मवैवर्तात् , (आपो नारा इति प्रोक्ता 
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अपो वै नरसूनवः । ता वद्यायनं पत्र तस्मान्नारायण. 
स्मृतः ` इति मनुवचनाद्रा नारायणः । 

नारायणाय नम इलययमेव सयः 
संसारघोरविषसंहरणाय मन्व: | 

शयृण्वन्तु भव्यमतयो यतयोऽस्तरागा 

उन्रैसतरामुपदिशाम्यहमृषध्ववाहुः ।। 

इति श्रीनारसिहपुराणे ! 

नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः । 

इति व्यासवचनम् ॥} 

असंख्येयोऽप्रमेयात्मा 

विशिष्टः दिश्क्रच्छुचिः। 

सिद्धाथः सिद्ध संकल्पः 
[^ 

सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। ४० ॥ 

यस्मिन् संख्यानामरूपमेदादिः न विद्यत इति असंख्ये- 

यः । अप्रमेय आत्मा स्वरूपमस्येति अप्रमेयात्मा । अतिरोत 

सर्वम् अतो विशिष्टः । रिष्टं शासनं करोतीति शिषटक्रत् ; 

शिष्टान् करोति पारयतीति वा । सामान्यवचनो धातुविश- 

षवचनो दृष्टः कुरु काष्ठ नीदयाहरणे यथा, तद्वदिति वा ि- 
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छकृत् । निर खनः शुचिः । सिद्धो नित्त अभ्येमानोऽर्था- 
[सि ©. [५ (~ _ न (~ 

ऽस्येति सिद्धाथेः, ‹ सलयकामः ` इति श्रुतेः । सिद्धो निष्पन्नः 

संकल्पोऽस्येति सिद्धसंकल्पः, ' सलयसंकल्पः ' इति श्रुतेः । 
@ सिद्धि फलं कठृभ्यः स्वाधिकारानुरूपतो ददातीति सिद्धि- 

दः । सिद्धेः साधकत्वात् सिद्धिसाधनः ॥ 

वृषाही घ्रषभो विष्णु- 

वैषपवी वृषोदरः । 

वधनो वधमानञ् 

विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ 

वृषो धर्मः पुण्यम्, तदेव अहः द्वादशाहादिः कतुः 

वरृषाहः ; सोऽस्यास्तीति व्रृषाही । वृषाह इलयत्र ‹ राजाहः- 

सखिभ्यष्टच् ' इति टच्प्रययः समासान्तः । व्ष्येष भक्तेभ्यः 
कामानिति वषभः । विष्णुः ' विष्णुर्विक्रमणात् ̀  इति व्या- 

सनोक्तेः । वरषरूपाणि सोपानपबौणि आहुः परं धामार- 

रुभ्नोः इत्यतो बरृषपव । प्रजाः व्षेतीव उदरमस्येति दरषो- 

दरः । वधेयतीति वधेनः । प्रपच्चरूपेण वर्धत इति वर्ध- 

मानः । इत्थ वधमानोऽपि प्रथगेव तिष्ठतीति विविक्तः । 

श्रतयः सागरे इव अत्र निधीयन्ते इति श्रुतिसागरः ॥ 
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खुश्चुजो दुधेरो वाग्ग्मी 
महेन्द्रो वसुदो वुः । 

नैकरूपो बृहद्रृपः 

शिपिविष्टः प्रकाडानः॥ ४२॥ 

शोभना मुजाः जगद्रक्षाकरा अस्येति सु्ुजः । प्रथि- 

व्यादीन्यपि लोकथधारकाण्यन्यैः धारयितुमश्क्यानि धार- 

यन न केनचिद्धारथितुं शक्यत इति दुर्धरः; दुःखेन 

ध्यानसमये सुयुश्चमिः हृदये धार्येत इति वा दुधेरः । 

यतो निःसृता ब्रह्ममयी वाक् तस्मात् वाग्मी । महांश्चा- 

साविन्द्रश्ेति मन्द्रः; इश्चराणामपीन्चरः। वसु धनं ददा- 

तीति वसुदः, अन्नादो वसुदानः इति श्रुतेः । दीय 

मानं तद्रस्वपि स एवेति वसुः, आच्छाद्यस्यात्मन. स्वरूपं 
माययेति वा वसुः; अन्तरिक्षे एव वसति नान्यत्रेति 

असाधारणेन वसनेन वायुब। वसुः, ‹ वसुरन्तरिक्षसत् ` 

इति श्रुतः । एकं रूपमस्य न वियत इति नेकरूपः, 

° इन्द्रौ मायाभिः पुस्रूप इयते ' इति श्रुतेः, ‹ ज्योतीषि 

विष्णुः इयादिस्म्रतेश्च । बृहत् महत् वगाहादिरूपम् अ- 

स्थेति बृहद्रूपः । शिपयः पशवः, तेषु विशति प्रतितिष्ठति 

| #३ ५२१ 
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यज्नरूपणेति हिपिविषए्ठः. ‹ यज्ञो वे विष्णुः पश्वः शिपियेज्ञ 

प्व प्ुषु प्रतितिष्ठति ' इति श्रुतेः । रिपयो रमयः; 

तेषु निविष्ट इति वा । 

दौयाच्छयनयोगाज्च रीति वारि प्रचक्षते । 
ततानाद्रक्षणाज्ैव रिपयो रदमयो मताः ॥ 

तेषु प्रवेदाष्टिेराः रिपिविष् इहोच्यते । 

सर्वेषां प्रकाशनशीखसात् प्रकाशनः ॥ 

आओजस्तेजोदयुतिधरः 

प्रक्ादात्मा प्रतापनः। 

ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त- 
ज 0 (> 

ऋन्द्राद्युमास्करद्युतिः ॥ ४३॥ 

ओजः प्राणवल्म्, तेजः शोयौदयो गुणाः, युतिः 

दीप्निः, ताः धारयतीति ओजस्तेजोयुतिधरः । अथवा, 

ओजः तेजः इति नामद्वयम् , ° वं बखवतां चाहं तेजस्तेज- 

सिनामहम् ` इति भगवद्रचनात् । चुतिं ज्ञनलक्षणां दीति 

धारयतीति द्युतिधरः । प्रकाशसखरूपः आत्मा यस्य सः प्रका- 

रात्मा । सविलादिविभृतिभिः विश्वं प्रतापयतीति प्रतापनः । 
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धम॑ज्ञानवेराग्यादिभिः उपेतत्वात् ऋद्धः । स्पष्टम् उदात्तम् 

ओकारछक्षणम् अक्षरम् अस्येति स्पष्राक्षरः । ऋग्यजुःसा- 

मखक्नणो मन्त्रः ; मन्त्रवोध्यत्वाद्रा मन्त्र; | संसारतापतिग्मां- 

छतापतःपितचेतसां चन्द्रां्रिवाहादकत्वात् चन्द्रं्युः । भा- 

न्करयुतिसाधम्योत् भास्करद्युतिः ॥ 

अस्रतांशद्धवो नानः 

चाराविन्दुः सुरेश्वरः । 

ओषधं जगतः सेतुः 

सल्यधमेपराक्मः ॥ ४४ ॥ 

मथ्यमाने पयोनिधौ अग्रतांशोश्न्द्रस्य उद्धवो यस्मात् 

सः अमृतांशूद्धवः । मातीति भानुः, ‹ तमव मन्तम् ' 

इत्यादिश्रुतेः । श्च इव विन्दुखान्छनमस्येति जजविन्दु. चन्द्रः 

तद्रसप्रजाः पुष्णातीति श्विन्दुः, ‹ पुष्णामि चौषधीः स्वी: 

सोमो भूत्वा रसात्मकः ` इति भगवद्वचनात् । सुराणां 

देवानां शोभनदातृणां च इश्वरः सुरेश्वरः । संसाररोगभे- 

षजत्वात् ओषधम् । जगतां सस॒त्तारणहेतुत्वात् असभेदका- 

रणत्वाद्रा सेतुवत् वणोश्रमादीनां जगतः सेतुः, ‹ एष सेतु- 

विधरण एषां लोकानामसंभेदाय ' इति श्रुतेः । सला अवि- 



८० श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

तथा धमौः ज्ञानादयो गुणाः पराक्रमश्च यस्य सः सल्य- 

धरमपराक्रपः ॥ 

भतमन्यमवन्नाथः 

पवनः पावनोऽनलः । 

कामहा कामक्रत्कान्तः 

कामः कामप्रदः प्रभरुः॥ ४५ ॥ 

भूतमव्यभवतां सृतग्रामाणां नाथः, तेर्याच्यते तालुपत- 
पति तेषामीष्रे शास्तीति वा भूतभव्यभवन्नाथः । पवत 

इति पवनः, : पवनः पवतामस्मि इति भगवद्वचनात् । 

पावयतीति पावनः, ` सीषास्मौद्रातः पवते इति श्रुतेः । 

अनान् प्राणान् आत्मत्वेन छातीति जीवः अनः ; 

णरूतेगेन्धवाचिनो नञपूब द्वा, ‹अगन्धमरसम् ` इति श्रुतेः ; 

न अदं पयाप्रमस्य विद्यत इति वा । कामान् हन्ति मुसु- 

क्षूणां भक्तानां दिंसकानां चेति कामहा । सात्त्विकानां 

कामान् करोतीति कामकृत् ; कामस्य प्रदुन्नस्य जनकल्वाद्वा | 

अभिरूपतमः कान्त; । काम्यते पुरुषाथाभिका्किभिरिति 

कामः । भक्तेभ्यः कामान् प्रकर्षेण ददातीति कामप्रदः । 

प्रकर्षेण भवनात् प्रयु; ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । ८१ 

युगादिक्रृद्यगाव्तो 

नैकमायो महारानः। 

अद्रयो व्यक्तरूपश्च 

सहस्रजिदनन्तजित् । ४६ ॥ 

युगदेः कालमेदस्य कवृल्वान युगादिकृत् ; युगानामा- 

दिमारम्भं करोति इति वा। 

इनि नाच्च तृतोयं रात विच्तम् ॥ 

युगानि करृतादीन्यावलयति कालात्मनेति युगावर्त ॥ 

एका माया न विदयते बह्वीमौया वहतीति नेकमायः । 

: नलोपो नजः ` इति नकारलोपो न भवति, जकारानुबन्धर- 

हितस्यापि नकारस्य प्रतिषेघवाचिना विच्मानत्वात् । कल्पा- 

न्ते सर्वग्रसनात् महदशनमस्यत्ति महाश्चनः । सर्वेषां बुद्धी- 

न्द्रियाणामगम्य. अद्यः । स्थूलरूपेण न्यक्तं रूपमस्येति 

व्यक्तरूपः, स्वयं प्रकाशमानत्वात् योगिनां व्यक्तरूपः 

इति वा । सहखाणि असुराणां युद्धे जयतीति सदस्रनित् । 

सर्वभूतानि युद्धक्रीडादिषु सवेत्राचिन्यञचाक्तेतया जयतीति 

अनन्तजित् ॥ 
+ ४. 6 



<म् श्रीविष्णुसदस्नाम- 

इष्टोऽविदिष्टः चि्टेष्टः 

चिखण्डी नहुषो व्रषः 

क्रोधा कोधक्रुत्कती 
विन्ववाहुमेदीधरः ॥ ४७ ॥ 

परमानन्दात्मकत्वेन प्रियः इष्टः ; यज्ञेन पूजित इति वा 

इषः । सर्वेषामन्तयामिखेन अविशिष्टः । शिष्टानां विदुषा- 

मिष्टः शिषेः; रिष इष्टा अस्येति वा, “श्रियो हि ज्ञानि- 

नोऽव्य्थम्हं स च मम प्रियः ' इति भगवद्वचनात् ; रिष्ट 

रिष्टः पूजित इति वा दिषेः । शिखण्डः कलापोऽरंकारो- 

ऽस्येति ज्िखण्डी गोपवेषधरः । यतो नह्यति भूतानि माय- 

या अतो नहुषः । कामानां वषणात् ब्रूष; धमः । ` वृषो 

हि भगवान्धर्मः स्मृतो लोकेषु भारत । नेघण्डुकपदाख्यानै- 

विद्धि मां व्रृष इत्युत ' इत्ति महाभारते । साधूनां क्रोधं 

हन्तीति क्रोधहा । असाधुषु क्रोधं करोतीति क्रोधकृत् । 
क्रियत इति कर्मं जगत्, तस्य करता, ‹ एतेषां पुरुषाणां यः 

कता यस्यवै तत्कर्म सवै वेदितव्यः" इतिश्रुतेः । क्रोध- 
कृतां देलयादीनां कर्ता च्छेदक इत्यकं वा नाम । विग्धेषामा- 

छम्बनत्वेन, विग्य बाहवोऽस्येति वा विश्ववाहः, ‹ विश्वतो- 



स्तोत्रभाप्यम् । ८३ 
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बाहुः इति श्रुतः । मही पूजां धरणी वा धरति इति महा- 

धर्; ॥ 

अच्युतः प्रथितः प्राणः 

प्राणदो वासवानुजः । 

अपां निधिरधिषान- 

मप्रमत्तः प्रतिषितः ॥ ४८ ॥ 

षड्भावविकारशल्यत्वात् अच्युतः, ‹ शाश्तं शिवमच्यु- 

नम् ' इति श्रुतेः । जगदुत्पत्त्यादिकमभिः प्रख्यातः प्रथितः । 

सूत्रात्मना प्रजाः प्राणयत्तीति प्राणः । "प्राणो वा अहम- 

स्मि" इति बहूचाः। सुराणामसुराणां च प्राणं बर ददाति 

यति वेति प्राणदः । अदिव्यां करश्यपाद्रासवस्यानुजो जात 

इति व्रासवानुजः । आपो यत्र निधीयन्ते सः अपां निधिः, 

* सरसामस्मि सागरः ` इति भगवद्वचनात् । अधितिष्ठन्ति 

भूतानि उपादानकारणत्वेन व्रह्म इति अधिष्ठानम् , 

- मत्स्थानि सवंभूतानि ` इत्ति भगवद्वचनात् । अधिकारि- 

भ्य: कमाँनुरूप फलं प्रयच्छन् न प्रमाद्यतीति अप्रमत्तः । 

स्वे महिन्नि स्थितः प्रतिष्ठितिः, *स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित 

इति स्वे महिश्चि' इति श्रुतेः ॥ 
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स्कन्द्; स्कन्दधरो धुयों 

वरदो वायुवाहनः | 

वासुदेवो ब्रहद्धान- 
रादिदवः पुरंदरः ॥ ४० ॥ 

स्कन्दलयमरतरूपेण खवति वायुरूपेण शोषयतीति वा 

स्कन्दः । स्कन्द् धमपथं धारयतीति वा स्कन्दधरः । धुर 

वहति समस्तमूतजन्मादिलक्षृणामिति धुर्यः । अभिमतान् ब- 

रान् ददातीति, वरं दक्निणां ददाति यजमानरूपेणेति वा 

वरदः, "गौ वर. ' इति श्रुतेः । वहतः सप्र आवदहादीन 

वाहयतीति वायुवाहनः । वसति वासयलाच्छादयत्ति सव- 

मित्तिवा वासुः, दीव्यति क्रीडते विजिगीषते व्यवहरति 

योतते सूयते गच्छतीति वा देवः, वासुश्वासौ देवश्चेति 

वासुदेवः । 

छादयामि जगद्धि भूत्वा सूयं इवांरभिः । 
सवभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ 

वसनात्सर्वभूतानां बसुत्वादेवयोनितः । 
वासुदेवस्ततो ज्ञेयो योगिभिस्तत्त्वदर्दिभिः ॥ 

इति उद्योगपवणि । 



स्तोत्रभाप्यम । ८५ 

सवैत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति तर यतः । 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपल्यते ॥ 

सबोणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि । 
भूतेषु च स सवौस्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ 

इति च विष्णुपुराणे । 

ब्रहन्तो भानवो यस्य॒ चन्द्रसूर्यदिगामिनः । तेवश 

भासयति यः सः ब्ुहृद्धानुः; उच्यते । आदिः कारणम्; म 
चासौ देवश्चति आदिदेवः ; बोतनादिगुणवान्देवः । सुर- 

रात्रूणां पुरदारणात् पुरंदरः, ' वाचयमपुरदरौ च इति 

पाणिनिना निपातनात् ॥ 

अरोकस्तारणस्नारः 

खरः रौरिजेनेन्वरः। 
अनुकूलः चातावनैः 

पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥ 

दोकादिषडर्मिवार्जतः अक्षकः । संसारसागरात्तारय- 

तीति तारणः । गमैजन्मजरागव्युलक्चषणात् भयात् तारय- 

ति तारः । विक्रमणात् शूरः । शूरस्यापयं वसुदेवख 

स॒तः शौरिः । जनानां जन्तूनामीन्रो जनेश्वरः । आत्म- 

त्वेन हि सर्वेषाम् अनुकूलः । न हि स्वस्मिन्प्ातिकूल्यं स्वय, 



८& श्रीविप्णुसहस्नाम- 

माचरति । धर्मत्राणाय इातमावर्तनानि प्रादुभौवा अस्यति 

रतावतेः ; नाडीशते प्राणरूपेण वर्तत इति वा । पद्यं 

हस्ते विद्यते इति पद्मी । पद्यनिभे इक्षणे दृशावखति पञ्च- 

निभेक्षणः ॥ 

पद्यनामोऽरविन्दाक्षः 

पद्यगभेः रारीरभरत् । 
महर्धिकद्धो ब्रद्धात्मा 

महाक्लो गरुडध्वजः ।। ५१ ॥ 

पद्यस्य नामौ मध्ये कर्णिकायां स्थित इति पद्मनाभः । 

अरविन्दसदरो अक्षिणी अस्येति अर विन्दाक्षः । पद्यस्य 

हृदयाख्यस्य मध्ये उपास्यत्वात् पद्मगभे; । पोषयन्नन्नरूपेण 

प्राणरूपेण वा शरीरिणां शरीराणि धारयतीति श्रीर् भत् ; 

स्वमायया हारीराणि विभर्तीति वा। महती ऋद्धिर्विभू- 

तिरस्यति महद्धिः । प्रपच्चरूपेण वधेमानत्वात् ऋद्धः । 
रद्ध: पुरातन आत्मा यस्येति ब्रद्धात्मा । महती अक्षिणी 

महान्यक्चीणि वा अस्येति महाक्षः। गरुडाङ्कः ध्वजो 

यस्येति गर्डध्वजः ॥ 



सतोत्रभाप्य( । 

अतुलः शारो -भीमः 

समयज्ञो हविदेरिः। 

स्वैटक्षणलक्षण्यो 

लक्ष्मीवान्समितिजयः ॥ ५२ ॥ 

तुला उपमानमस्य न विद्यते इति अतुः; “न तस्य 

प्रतिमास्ति यस्य॒ नाम मह्यः" इति श्रुतेः; (न त्व 

त्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः ` इति स्मृतेश्च । शराः ₹ारी- 

राणि, शीर्यमाणत्वात् , तेषु प्रयगात्मतया भातीति शरभः । 

विभेलस्मात्सर्बमिति भीमः, ° भीमादयोऽपादाने इति पाणि- 

निस्मरतेः । सन्मार्मवर्तिनाम् अभीमः इति वा । खष्टिस्थि- 

तिसंहारसमयवित् , षट् समयान् जानातीति वा समयज्ञः ; 

सर्वभूतेषु समत्वं यजनमस्येति वा, ^ समत्वमाराघनमच्यु- 

तस्य ` इति प्रह्ादवचनात् । यज्ञेषु हविभीगं हरतीति दवि- 

हरिः, “अहं हि सबेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च" इति 

भगवद्वचनात् । अथवा, हूयते हविषा असाविति हविः, 

८ अवध्रन्पुरुष पञ्चम् ' इति हविषं श्रूयते । स्मृतिमात्रेण पाप 

संसारं बा पुंसां हरतीति, हरितवणेत्वाद्रा हरिः, ‹हरा- 

म्यघं च स्मतृणां हविभीगं करतुष्वहम् । वर्णश्च मे हरिरेति 
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तस्माद्धरिरहं स्मृतः ` इति भगवटरचनात् । सर्वैछक्षणेः 

प्रमाणैः लक्षणं ज्ञानं जायते यत्तद्विनिर्दिष्टं सवेकक्षणटश्नणम , 

तत्र साधुः स्वखक्षणलक्षण्यः, तस्येव परमार्थत्वात् । लक्ष्मी- 

रस्य वक्षसि निलयं वसतीति टक्ष्मीवान् । समितिं युद्ध 

जयतीति समितिजयः ॥ 

विक्षरो रोद्ितो मार्गो 

देतुदामोदरः सहः । 
महीधरो मदाभागो 

वेगवानमिनादानः ।॥ ५३ ॥ 

विगतः क्षरो नाशो यस्यासौ विक्षरः । स्वच्छन्दतया 

रोहितां मूर्तिं मस्स्यमूर्विं वा बहन् रोहितः । सुयुश्वः तं 

देवं मार्गयन्ति इति मागे! ; परमानन्दो येन प्राप्यते स 

मागः इति वा । उपादानं निमित्तं च कारणं स एवेति हेतुः । 

दमादिसाधनेन उदरः उच्कृष्टा मतिर्या, तया गस्यत इति 

दामोदरः । ‹दमादामोदरं विदुः ` इति महाभारते । यो- 
दया दाश्नोद्रे बद्ध इति बा । ‹ तयोर्मभ्यगतं वद्धं दाम्ना 

गाढं तयोदरे । ततश्च दामोदरतां स ययौ दामबन्धनात् ' 

इति बह्मपुराणे । ‹ दामानि लोकनामानि तानि यस्योद्रा- 



न 

स्तो्भाप्यम् । ८९ 

क < 

न्तरे । तेन दामोदरो देवः ' इति व्यासवचनाद्रा दामोदरः । 
^ अ ~ (^ [9 कक 

सवोनभिमवति क्षमत इतिवा महः । मही गिरिरूपेण 

धरति इति महीधरः । : वनानि विष्णुगिरयो दिद्ाश्च ' इति 

विष्णुपुराणे । स्वेच्छया धारयन्देहं महान्ति उत्कृष्टानि 

भोजनानि मागजन्यानि मङ्कु इति महाभागः; महान 

भागः भाग्यमस्यावतारेष्िति वा महाभागः । वेगो जवः 

तद्वान वेगवान् , ‹ अनेजदेकं मनसो जवीय. ' इति श्रतेः । 

संहारसमये विश्म्नातीति अमिताशनः ॥ 

ङ विवर क क ४ 

उवः क्षोभणो देवः 
[#३ © 

श्रागमः परयन्वरः| 
+ + € 

करण कारण क्ता 

> ९ + । 4 रवकना गहना गुहः । ५२ ॥ 

प्रपच्वोत्पच्युपादानकारणत्वान् उद्धवः । उद्रतो भवान् 

संसारादिति वा । स्गकाटे प्रकृति पुरुषं च प्रविरय क्षोम- 

यामासेति क्षोभणः । ' प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रविशयात्मेच्छया 

हरिः । श्रोभयामास मगवान्सगकाटे व्ययाव्ययौ इत्ति 
[३ ् णे [3 [9० ^_^ € (~ ^~. (~ क ^ भ 

विष्णुपुराणे । यतो दीव्यति कीडति सगीदिभिः, विजिगीषते 

सुरादीन् , व्यवहरति सवभूतेषु, आत्मतया द्योतते, स्तूयते 



९० श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

स्तुत्यः, सवै गच्छति तस्मान् देव्, ‹एको देवः ' इति 

मन्त्रवणान् । श्रीरविभूति्ंस्योदरान्तरे जगद्रूपा यस्य गभं 

स्थिता सः श्रीगभः । परमश्चासौ ईशनश्ीख्ययेति परमेश्वरः, 

‹ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ` इति भगवद्वचनात् । 
जगदुत्पत्तौ साधकतमं करणम् । उपादानं निमित्तं च 

कारणम् । कता खतन्त्रः । विचित्रं भुवनं क्रियत इति 

बिकती स एव भगवान्विष्णुः । खरूपं सामर्थ्यं चेष्ितं वा 

तस्य ज्ञातुं न शक्यत इति गहनः । गृहते संव्रणोति खरू- 

पादि निजमाययेति गुहः ॥ 

च्यवसायो व्यवस्थानः 

संस्थानः स्थानदो ध्रुवः 
परद्धिः परमस्प्ट- 

स्तुष्टः पृष्टः शुभेक्षणः ॥ ५५ ॥ 

संबिन्मात्रस्वरूपत्वात् व्यवसायः । अस्मिन् व्यव- 

स्थितिः स्वस्येति व्यवस्थानः; ; लोकपाखाद्यधिकारजरा- 

युजाण्डजोद्धिजन्राह्यणक्षत्रियवैदयश् ्रावान्तरवणैन्रह्यचारिगृह- 

स्थवानप्रस्थसंन्यासखक्चषणाश्रमतद्धमदिकान् विभज्य करो- 

ति इति वा व्यवस्थानः । “कृत्यस्युटो बरहुख्म ` इति 



स्तोत्रभाष्यम् । ९१ 

बहुलग्रहणात् कर्तरि स्युट् प्रस्ययः । अन्न भूतानां संस्थितिः 

प्र्यात्मिका, समीचीनं स्थानमस्येति वा संस्थानः । 
घ्र [भक् ध ५ * [न+ [9 नुवादीनां कमोनुरूपं स्थानं ददातीत्ति स्थानदः । अवि- 

[श जकव ध्रव: ^~ _ ̂ भूरि 9 {>+ 
नाशित्वात् ध्रुवः । परा ऋद्धिविभूतिरस्येति परद्धिः । 

भ. [9३ च 

परा मा शोभा अस्येति परमः, सर्वेत्कष्टो वा अनन्या- 

घीनसिद्धित्वात् , संविदत्मतया स्पष्टः परमस्पष्ठः । परमा- 
ने धि ५ | 

नन्देकरूपत्वात् तुषः । सवेसंपूणंत्वान पुषः । ईक्षणं दनं 

यस्य शुभं शुभकरं सुसुक्षूणां मोक्षदं भोगार्थिनां भोगदं 

सवेसदेह विच्छदकारणं पापिनां पावनं हृदयम्रन्येर्विच्छेद- 

करं सवेकमेणां क्षपणम् अविद्यायाश्च निवतेकं सः श्युभे- 
क्षणः; ' भिद्यते हृदयग्रन्थिः ` इयादिश्ुतेः ॥ 

न प् वपे 

रामो विरामो विरतो 
के क क 4 

मार्गो नेयो नयोऽनयः । 
[य् 4 भ करि 

वीरः राक्तिमतां अरा 
भ © 

धमा धमावेदुत्तमः ॥ ५६ ॥ 
[ओ ४ [9 भ (~ भ 9 नियानन्दलश्षणेऽस्मिन् योगिनो रमन्त इति रामः; 

रमन्ते योगिनो यस्मिन्निवयानन्दे चिदात्मनि । इति राम- 

पदेनैतत्परं ब्रह्माभिधीयते" इति पश्यपुराणे ; स्वेच्छया 



९ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

रमणीयं वयपुरबहन्वा दाङ्ञरथी रामः । विरामोऽवसानं प्राणि- 

नामस्मिनिति विरामः । विगतं रतमस्य विषयसेवायामिति 

तिरतः । यं विदित्वा अमृतत्वाय कल्पन्ते योगिनो सुमुश्नवः 

स ए पन्था मागः, ° नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ` इति 

श्रुतेः । मार्गेण सम्यग्ज्ञानेन जीवः परमात्मतया नीयत 

इति नेयः । नयतीति नयः नेता । मार्गो नेयो नयः इत्ति 

तरिरूपः परिकर्प्यते । नास्य नेता विद्यते इति अनयः ॥ 

इति नाख्रां चतुथं रातं विच्रृतम् ॥ 

विक्रमरशाटित्वात् वीरः | शक्तिमतां विरिच्वयादीनामपि 

शआक्तिमन्त्वात् शक्तिमतां श्रष्ः। सवभूतानां धारणान ध्मः, 

‹ अणुरेष धर्मः” इति श्रुतेः ; धरमराराध्यत इति वा धमः । 
श्तयः स्मृतयश्च यस्थाज्ञामूताः स एव सर्वधमविदास॒त्तमः 

इति धमेत्रिदुत्तमः ॥ 
वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः 

प्राणदः प्रणवः षथुः | 

दिरण्यग भैः राच्चघ्रो 
व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥ ५७ ॥ 

विविधा कुण्ठा गतेः प्रतिहतिः विकुण्ठा, विङ्कुण्ठायाः 

करेति वेङकुण्ठ;, जगदारम्भे विष्टानि मूतानि परस्परं 



स्तोतच्रभाप्यम् । ९.३ 

संश्रंषयन् तेषां गति प्रतिवघ्रातीति । ° मया संद्छेषिता भू. 

मिरद्धि्व्योम च वायुना । वायुश्च तेजसा सार्धं ॒वैकुण्ठत्वर 
ततो मम" इति शान्तिपवाणि । सर्वस्मात्पुरा सदनात्सवेपाप- 

स्य सादनाद्रा पुरुष; ; ^ स यस्ूर्वोऽस्मात्सवेस्मात्सवौन्पाप्मन 
ओौषत्तस्मात्पुरुषः ` इति श्रुते. ; पुरि शयनाद्रा पुरुषः, ` स 

चा अयं पुरुषः सवौसु पूष पुरि क्यः ' इति श्रुतेः । प्राणि- 

ति क्षेब्रज्ञरूपेण प्राणात्मना चष्टयन्वा प्राणः । ‹ चष्टां करोति 

सनस्वरूपी ` इति विष्णुपुराणे । खण्डयति प्राणिनां प्राणान 

प्रख्यादिष्विति प्राणदः | प्रणौतीत्ति प्रणवः, ° तस्मादोमिति 

प्रणौति ' इति श्रुतेः । प्रणम्यते इति वा प्रणवः ' प्रणम 
न्तीह यं बेदास्तस्मातस्रणव उच्यते ' इति सनत्कुमारवचनान । 

परपञ्चरूपेण विम्तृततान् पृथुः; । दिरण्यगभंसंमभूतिकारणं 
हिरण्मयमण्डं यद्रीयसंभूनम् › तदस्य गमे इति दिरण्यगभः। 

तरिदश्दात्रन्हन्तीति शचुघ्र; । कारणत्वेन सवेकार्याणां उ्याप- 
नान् व्याघ्रः । वाति गन्धं करोतीति वायुः, “पुण्यो ग- 

न्धः प्रिथिव्यां च ` इत्ति भगवद्रचनात् | ‹अधो न क्षीयते 

जातु यस्मात्तस्मात् अधोक्षजः ' इति उद्योगपवंणि ; योरक्षम 
पृथिवी चाधः, तयो्यस्मादजायत मध्ये वेराजरूपेण इति वा 

अधोक्षनः ; अधोभूते ह्यक्षगणे प्रयभूपप्रवाहिते । जायते 

तस्य वे ज्ञानं तेन अधोक्षजः उच्यते ॥ 



९.४ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

ऋतुः खुदरानः कालः 
परमेष्टी परिग्रदः। 

उग्रः संवत्सरो दक्लो 

विश्रामो विश्वदक्षिणः । ५८ ॥ 

कालात्मना ऋतुराब्देन लक्ष्यत इति ऋतुः । शोभनं 

निर्वाणफलं दशनं ज्ञानमस्येति, यमे दने ईक्षणे पद्यपत्रायते 

अस्येति, सुखेन दृयते भक्तेरिति वा सुदश्च॑नः । कख्यति 

स्वमिति काटः, : काटः कर्यतामहम ` इति भगवद्रच- 

नत । परमे प्रकृष्टे स्वे महिन्नि हृदयाकाशे सथातुं शी- 

मस्येति परमेष्टी, ° परमेष्ठी विभ्राजते" इति मन्नवणोत । 

टारणा्थिभिः परितो गृह्यते सर्वगतत्वात्, परितो ज्ञायते 

इति वा, पत्नपुष्पादिकं मक्तैर्पित परिग्रह्ातीति वा परिग्र- 

हः । सूर्यादीनामपि भयहेतुत्वात् उग्रः, ‹ भीषोदेति सूय. ' 
इति श्रुतेः । संवसन्ति भूतान्यस्मिन्निति संवत्सरः । जगद्रू 

पेण वर्ध॑मानत्वात् सव॑कमौणि क्षिप्रं करोतीति वा दक्षः । 
संसारसागरे श्चुतिपिपासादिषड्र्मिभिस्तरङ्खिते अविद्यादयेमहा- 

छेदो: मदादिभिरुपङ्ेशेश्च वङीकृतानां विश्रान्ति काद्कुमाणा- 
नां विश्रामं मोक्ष करोतीति व्रिश्रामः। विश्वस्मात् दक्षिणः 

रक्तः, विश्येषु कमु दाक्षिण्याद्रा विश्वदक्षिणः ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । ९.५ 

विस्तारः स्थावरस्थाणुः 

प्रमाणं बीजमव्ययम् | 

अर्थोऽनर्थो महाकोराों 

महाभोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ 

विस्तीयेन्ते समस्तानि जगन्यस्मिचिति विस्तारः । 

स्थितिशीखत्वान म्थावरः; स्थितिरीटखानि प्रथिव्यादीनि 

तिष्ठन्यस्मिन्निति स्थाणुः ; स्थावरदास स्थाणुश्च स्थावर्- 

स्थाणुः । संविदात्मना प्रमाणम् । अन्यथामावव्यतिरेकण 

कारणमिति बीजमव्ययम् , सविश्ेषणमेकं नाम । सुखरू- 

पत्वात्सर्वैरथ्य॑त इति अथः । न विद्यते प्रयोजनम आप्र 

कामत्वात् अस्येति अनर्थः । महान्तः कोशा अन्नमयादयः 

आच्छादका अस्येति महाकोशः । महान् भोगः सुखरूपा- 

ऽस्यतति महाभोगः । महत् मोगसाधनलक्षणं धनमस्येति 

महाधनः ॥ 

अनिर्विंप्णः स्थविष्टोऽनू- 

भेमेयूपो महामखः । 
नक्षच्ननेमिनश्चच्री 

क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ३६० ॥ 



[3 

९६ श्रीविष्णुसहस्षनाम- 

[न क 

आप्रकामत्वात् निर्वेदोऽस्य न विद्यत इति अनिर्विण्णः) 

वैराजरूपेण स्थितः स्थविष्ठः ‹ अश्निमूघौ चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ ' 
इति श्रतेः । अजन्मा अभूः ; अथवा “मू सत्तायाम् ' इत्यस्य 

संपदादित्वात् क्रप् ; मही वा । यूपे पञ्युवन् तत्समाराध- 

नात्मका घमः तत्र वध्यन्त इति धमेयृपः । यस्मिन्नर्धिता 

मखा यज्ञा निबांणलक्षणफटं प्रयच्छन्तो महान्तो जायन्त 

सः महामखः । ° नक्षत्रतारकै. सार्धं चन्द्रसूयीदयो रहा. । 

वायुपाश्मयेवैन्येनिवद्धा धरुवसंक्खिते ` स ज्योतिषां चक्रं ्राम- 
यंस्तारामयस्य ि्ुमारस्य पुच्छदेशे ज्यवस्थितो धरुवः । तस्थ 
सिष्युमारस्य हृदये उयोतिश्चक्रस्य नेमिवत्प्रवतंकः स्थितो 

विष्णुरिति नक्षत्रनेमिः , चिष्मारव्णने ° विष्णुदटेदयम' 
इति स्वाध्यायत्राह्यणे श्रूयते । चन्द्ररूपेण नक्षत्री, " नक्ष्रा- 

[क 

णामह् अञ्ची इति भगवद्रचनान् । समस्तकार्येषु समथः 

षमः; क्षमत इति वा, क्षमया प्रथिवीसमः ' इति वास्मी- 

किवचनान् । स्वविकारेषु क्षपितेषु स्वात्मनावस्थित इति 

क्षामः । “क्षायो मः इति निष्ठातकारस्य मकारदेशः । स- 

एरयाद्यर्थं सम्यगीहते इति समीहनः ॥ 

यज्ञ इञ्यो मदेञ्यच्च 

ऋतुः सत्रं सतां गतिः। 



- स्तोत्रभाप्यम् । ५७ 

सवद्र्श विख॒क्तात्मा 
सवेज्ञो ज्ञानसुत्तमम् ॥ ६१ ॥ 

सर्वेयज्ञस्वरूपत्वान यज्ञः; सर्वेषां देवानां तुष्टिकारकः 

यज्ञाकारेण प्रवतेत इति वा, ‹ यज्ञो वे विष्णुः ` इति श्रतः । 

यष्टञ्योऽप्ययमेवेति इञ्यः । “ये यजन्ति मखैः पुष्येदेव- 

तादीन्पितृनपि । आत्मानमात्मना निदं विष्णुमेव यजन्ति ते ' 

इति हरिवत । सवोसु देवतासु यष्टव्यासु प्रकषण यष्टव्या 

मोश्रफलदावत्वादिति परहेञ्यः । यूपसहितो यज्ञः ऋतुः । 

आसत्युपै तिचोदनालक्षणं सत्रम् ; सतसखायत इति वा । 

सतां मुमुक्षूणां नान्या गतिरिति सतां गतिः । सवेषां प्राण- 

नां कृताकृतं सर्वं प्यति स्वाभाविकेन वोधेनेति स्वदश्ी । 

स्वभावन विमुक्तं आत्मा यस्यति, विमुक्तश्चासाबार्मा चेति 

वा विमुक्तात्मा, ‹ विमुक्तश्च विमुच्यते ` इति श्रुतेः । सर्व- 

श्चासौ ज्ञशचेति सवेज्ञः, “ इदं मर्व यदयमात्मा ` इति शतः । 

ज्ञानसुत्तममिलयेतत्सविशेषणमेकं नाम, ज्ञानं प्रकृष्टमजन्यम 

अनवच्छिन्नं सवस्य साघकतमभिति ज्ञानमुत्तमं ब्रह्म, ` सव्यं 

ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ` इति श्रतेः ॥ 

खुबतः सुसुखः सृध्ष्मः 

सुघोषः सुषदः ख्टत्। 
> +. £ 



९८ श्रीविष्णुसहस्षनाम- 

मनोहरो जितकोधो 

वीरबाहुर्विदारणः ॥ ६२॥ 

शोभनं त्रतमस्येति सुव्रतः ।  सङृदेव प्रपन्नाय तवा- 

स्मीति च याचते । अभयं सर्वथा तस्मै ददाम्येतद्रतं ममः 

इति श्रीरामायणे रामवचनम् । शोभनं मुखमस्येति सुमुखः । 

° प्रसन्नवदनं चारु पद्यपच्रायतेश्चणम् ` इति श्रीविष्णुपुराणे । 

चनवाससुमुखत्वा्वा दाक्षरथी रामः सुमुखः ॥ 

स्पितुवंचनं श्रीमानमिषेकास्परं प्रियम् । 
मनसा पूवेमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् ॥ 

इमानि तु महारण्ये विहय नव पच्च च ॥ 
वषौणि परमभ्रीतः स्थास्यामि वचने तव ॥ 

{न वनं गन्तुकामस्य यजतश्च वसुंधराम् । 

सर्वलोकातिगस्येव सनो रामस्य विव्यथे ॥ 
इति रामायणे | 

सवेविव्यो पदेशेन वा सुञ्ुखः * यो ब्रह्माणम् ' इयादिश्चुतेः 

रव्दादिस्थुलकारणरहितत्वात्-- शब्दादयो द्याकाञ्चादीना- 
सुत्तरोत्तरस्थुलस्वकारणानि, तदमावात्-- मुक्ष्मः, ˆ सर्वगतं 

सुसृक्ष्मम् ' इति श्रुतेः । शोभनो घोषो वेदातमकोऽस्येति, 
मघगम्भीरघोषत्वादवा सुघोषः । सदृत्तानां सुखं ददाति, 



स्तोत्रमाप्यम् । ९९ 

अलदुृत्तानां सुखं यति खण्डयतीति वा सुखदः । प्रत्युप- 

कारनिरपेक्चतयोपकारित्वात् सुहूत् । निरतिश्षयानन्दरूप- 
स्वात् मनो हरतीति मनोहरः, ‹यो वै भूमा तस्सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति ' इति श्रुतेः । जितः कोधो येन सः जितक्रोधः; 
वेदमयीदास्थापनार्थं सुरारीन् हन्ति, न तु कोपवद्ादिति । 

तरिदशाशत्रून्नि्न्वेदमयौदां स्थापयन् विक्रमज्ञाछी बाहुरस्येति 

वीरबाहुः । अधार्मिकान् विदारयतीति विदारणः ॥ 

खापनः खवराो व्यापी 

नैकात्मा मैककमेक्रत् । 
वत्सरो वत्सरो वत्सी 

रल्लग्भों धनेश्वरः ॥ ६३ ॥ 

प्राणिनः स्वीयान् आत्मसंवोधविधुरान् मायया कुर्वन् 

स्वापनः । स्वतन्रः स्ववशः, जगदुत्पत्तिस्थित्िखयहेतुस्वात् । 

आकाशचवत्स्वगतत्वात् व्यापी, ° आकाशवत्सर्वगतश्च नियः 

इति श्रुतेः ; कारणत्वेन सवैकायौणां व्यापनाद्रा व्यापी । जग- 

दुत्पत्त्यादिषु आविभूतनिसित्तशक्तिमिर्विमूतिभिरनेकधा ति- 

छन् नैकात्मा । जगदुत्पत्तिसंपत्तिविपत्तिप्रश्रतिकमीणि करो- 

तीति नैककमेकृत् । वसयत्राखिकमिति वत्सरः; । मक्तसे- 



(३) १०० श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

हित्वान् वत्सलः ; ` वत्सांसाभ्यां कामबले ` इति छन्प्रययः। 

वत्सानां पालनात् वत्सी , जगतिितुम्तस्य वत्सभूताः प्रजा 

इति वा वत्सी । रन्नानि गभेभूतानि अस्येति समुद्रः रत- 
५. [3 

गभे । धनानामीश्वरः धनेश्वरः ॥ 

धर्मेगुग्धमेकृद्धमीं 
सद सलक्षरमक्षरम् । 

अविज्ञाता सहस्रांशु 

विधाता करतलक्षणः ॥ ६४ ॥ 

धर्म गोषयतीति धरमगुप् , ‹ घर्मसंस्थापना्थाय सभ- 

वाभि युगे युगे' इति भगवद्रचनान ! धमौाधर्मविहीनोऽपि 

धर्ममर्यादास्थापनार्थं धर्ममेव करोतीति धर्मकृत् । धर्मान 

धारयतीति धमीं । अवितथं परं ब्रह्म सत्; “सदेव 

सोम्येदम् ' इति श्रुतेः । अपरं ब्रह्य असत् , ‹ वाचारम्भणं 

विकारो नामधेयम् ' इति श्रते. । सर्वाणि भूतानि क्षरम् । 
करंटस्थः अक्षरम् › "द्वाविमौ पुरषो रोके क्षरधाक्षर एव 

च |` क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. 
इति भगवद्रचनान् । आत्मनि कवरत्वादिविकल्पविज्ञानं करसिप- 

तमिति तद्रासनावगुण्ठिता जीव) विज्ञाता, तद्विलक्षणो 



स्तोत्रभाप्यम् । १०६५ 

विष्णुः अविज्ञाता । आदिवयादिगता अंजवोऽस्येययमेव 

सख्यः सहस्रां्युः, ˆ यन सूथस्तपति तेजसेद्धः ' इति श्रुत . 
° यदादिलयगतं तेजः इति स्मरतेश्च । विशेवेण शषदिग्गज- 

भूधरान् सवभूतानां धातृन दधातीति विधाता । निलय- 

निष्पन्नचेतन्यरूपत्वान् कूतटक्षणः; छतानि लक्षणानि 

साख्राण्यनेनेति वा; प्वेदाः शाखाणि विज्ञानमेतत्सर्य 
जनादेनान् ` इयत्रैव वक्ष्यति; सजातीयविजातीयत्यवच्छ- 

दकं लक्षणं सवेभावाना कृतमनेनेति वा; आत्मनः श्रीव- 

त्सछक्षणे वक्षसि तेन कृतमिति वा कृतलक्षणः ॥ 

गभस्तिनेमिः सत्वस्थः 

सिहो भूतमदेश्वरः | 

आदिदेवो महादेवा 

देवेरो देवशरहुरः ॥ ६५ ॥ 

गभस्तिचक्रस्य मध्ये सूयात्मना स्थित इति गभस्ति 

नेमिः । सत्त्वं गुणं प्रकाङकं प्राधान्येनाधितिष्ठतीति, सर्वप्रा- 

णिषु तिष्ठतीति वा सच्वस्थः । विक्रमश्चाछित्वात्सिहवत् सिंहः; 

चरखब्दखोपेन ‹ सत्यभामा मामा ` इतिवद्रा सिंहः । भू- 

तानां महानीश्चरः, भूतेन सेन स एव परमो महानीश्वर 



१९६ श्रीविष्णुसरस्रनाम- 

इति वा भूतमहेश्वरः । सवेभूतान्यादीयन्तेऽनेनेत्ति आदिः, 

आदिश्चासौ देवश्चेति आदिदेवः । सर्वान्भाएवान्परित्यञ्य 
आत्मज्ञानयोगौर्ये महति महीयते, तस्मादुच्यते महादेवः | 

प्राधान्येन देवानामीशो दैवेश्षः । देवान बिभर्तीति देवभृत् 

शक्रः; तस्यापि शासितेति देवभृहुरः ; देवानां भरणात् , 
सवेविद्यानां च निगरणाद्रा देवभृदधुरुः ॥ 

उत्तरो गोपतिर्गोपा 

ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
रारीरभूतशद्दोक्ता 

कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः । ३६ ॥ 
जन्मसंसारवन्धनादुत्तरतीति उत्तरः; सर्वोत्कृष्ट इति 

वा, ° विच्वस्मादिन्द्र उत्तरः * इति श्रतेः । गवां पाखनाद्रोप- 

बेषधरो गोपतिः; गौर्मही, तस्याः पतित्वाद्राः | समस्तमू- 

तानि पाख्यन रक्षको जगतः इति गोप्रा । न कर्मणा न 

ज्ञानकर्मभ्यां वा गम्यते, किंतु ज्ञानेन गम्यते इति ' ज्ञान- 

मम्यः । काटेनापरिच्छिन्नत्वात् पुरापि भवतीति पुरातनः। 

शरीरारम्भकमभूतानां भरणात् प्राणरूपधरः शरीर भूतभरत् । 

, पाङकत्वान भोक्ता ; परमानन्दसंदोहसंभोगाद्ा भोक्ता ॥ 

इति नाचनं पञ्चमं रातं विचत् ॥ 



स्तोत्रभाष्यम् । १०३ 

कपिच्ासाविन्द्रश्वेति कपिर्वराहः, वाराहं बपुरास्थितः 

कपीन्द्रः; कपीनां वानराणामिन्द्रः कपीन्द्रः राघवो वा । 

भूरयो बह्वयः यज्ञदक्षिणाः ध्मैमयौदां दरौयतो यज्ञं कुव॑तो 

विद्यन्त इति भूरिदक्षिणः ॥ 

सोमपोऽख्ननपः सोमः 

पुरुजित्पुरसत्तमः। 

विनयो जयः सत्यसंधो 
दाराः सात्वतां पतिः ॥ ६७ ॥ 

सोमं पिवति सर्वयज्ञेषु यष्व्यदेवतारूपेणेति सोमपः; 
धर्ममयौदां द्ीयन्यजमानरूपेण वा सोमपः । स्वात्मामृतरसं 

पिवन् अमृतपः; असुरैः हियमाणमणतं रक्षित्वा देवान 
पाययित्वा स्वयमप्यपिबदिति वा । सोमरूपेणोषधीः पोषयन् 

सोमः; उमया सहितः शिवो वा । पुरून् वहून् जयतीति 

पुरुजित् । विश्वरूपत्वात् पुरः, उच्छृष्टत्वात् सत्तमः, पुरु- 
श्वासो सत्तमशचेति पुरुसत्तमः । विनयं दण्डं करोति दुष्टा 
नामिति विनयः । समस्तानि भूतानि जयतीति जयः 

सया संधा संकत्पः अस्येति सलयसधः, ` सलयसंकत्पः 

इति श्रुतेः । दाशो दानं तमर्हतीति दाशाः ; दशाहक- 

ध 



^ ^ 

५८४ श्रोर्वेष्णुसहस्षनाम- 

लोद्धबाद्रा । सात्वतं नाम तन्त्रम , * तत्करोति तदाचष्टे ' इति 

णिचि कृते किप्प्रयये णिलोपे च कृते पदं सात्वत, तेषां 

पतिः योगक्षमकर इति साचखतां पतिः ॥ 

जीवो विनयितासाक्षी 

खकुन्दोऽमिनविक्रमः 

अम्भोनिधिरनन्तात्मा 

महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६८ ॥ 

प्राणान क्षत्रज्ञरूपेण धारयन् , जीवः उच्यते । विन- 

यित्वं विनयिता, तां चे साश्षात्पर्यति प्रजानामिति विन- 

यितासाक्षी; अथवा, नयतेगेत्तिवाचिनो रूपं विनयिता; 

असाक्षी असाक्षादृष्टा आत्मातिरिक्तं वस्तु न पदयतीलयर्थः । 

मुक्ति ददातीति गुङकन्दः । प्रषोद रादि्वात्साधुत्वम् । अश्न 

रसाम्यान्निरुक्तिव चनात् नैरक्तानां मुङकन्द इति निरुक्तिः । 

अमिता अपरिच्छिन्न विक्रमास्त्रयः पादविक्षेपा अस्य, 

अमितं विक्रमणं जलौर्यमस्येति वा अमितविक्रमः । अम्भांसि 

देवादयोऽस्मिन्निधीयन्त इति अम्भोनिधिः, (तानिवा 

एतानि चत्वायेम्भांसि । देवा मनुष्याः पितरोऽसुराः * इति 
श्रतेः ; सागरो वा, ‹ सरसामरिम सागरः ' इति भगवद्रच- 



स्तोत्रभाष्यम् । १०५ 

नात् । देशतः कारतः वस्तुतश्चापरिच्छिन्नत्वान् अनन्ता- 

त्मा । संहत्य .सर्वभूतान्येकाणैवं जग्कृत्वा अधिदोते महो- 

दधिमिति महोदधिश्चयः । अन्तं करोति भूतानामिति 

अन्तकः । ‹ तत्करोति तदाचष्टे इति णिचि ण्वुलि अका- 
[प 

दुरः ॥ 

अजो महाहेः स्वाभाव्यो 
नितामिचः प्रमोदनः । 

आनन्दो नन्दनोऽनन्द्ः 

सल्यधमी त्रिविक्रमः ॥ ६० ॥ 

आत् विष्णोः अजायत इति कामः अजः । महः पूजा 

तदहत्वान् महाहै; । स्वभवरनैवाभाव्यो नित्यनिष्पन्नरूपत्वात् 

इति स्वाभाव्यः । जिता अमित्रा अन्तर्वर्तिनो रागद्ेषा- 

दयो बाह्याश्च रावणङुम्भकणैशिदयुपाखादयः येनासै निता- 

मित्रः, । स्वात्मामृत्तरमास्वादान्नियं प्रमोदते, ध्यायिनां 

ध्यानमात्रेण प्रमोदं करोतीति वा प्रमोदनः । आनन्दः 

स्वरूपमस्येति आनन्दः, एतस्थैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 

माच्रामुपजीवन्ति ' इति श्रतेः । नन्दयतीति नन्दनः । 

सवोभिरुपपत्तिभिः समृद्धो नन्दः । सुखं वैषयिकं नास्य 



१०६ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

विद्यत इति अनन्दः, “यो वै भूमा तस्सुखं नाल्पे सुख- 
मस्ति ' इति श्रुतेः । सत्या धमज्ञानादयोऽस्येति सत्यधमां । 
त्रयो विक्रमाख्िषु छेकेषु क्रान्ता यस्य सः त्रिविक्रमः; 
° त्रीणि पदा विचक्रमे इति श्रुतेः; तरयो लोकाः क्रान्ता 
येनेति वा त्रिविक्रमः । \त्रिरिलेव त्रयो छोकाः कीर्तिता 

मुनिसत्तमैः । क्रमते तांलिधा सर्वासिक्रमोऽसि जनार्दन ` 

इति हरिवंशे ॥ 

महर्षिः कपिराचायैः 

क्रतज्ञो मेदिनीपतिः । 

त्रिपदचखिदराध्यक्लो 
मदाश्य्कः कृतान्तकृत् ॥ ७० ॥ 

महर्षिः कपिलाचार्यः इति सविरोषणमेकं नाम । महा- 
श्वासाव्रृषिश्वेति महर्षिः, छत्रस्य वेदस्य दशनात्; अन्ये 

तु बेदैकदेशदशनात् षयः । कपिलश्चासौ सांख्यस्य 
जुदधतत्तव विज्ञानस्याचार्यन्नेति कपिखाचायः, “शुद्धात्मतत््व- 
विज्ञानं सांख्यमिलयभिधीयते' इति व्यासस्मृतेः, °अरषि 

प्रसूते कपिं महान्तम् ' इति श्रुतश्च, ‹ सिद्धानां कपिलो 

स॒निः " इति स्मृतेश्च । कृतं कार्य जगत्, ज्ञ आत्मा, कृतं 



स्तोत्भाप्यम् । १८७ 

च तत् ज्ञश्चेति कृतज्ञः । मेदिन्याः भूम्याः पतिः मेदिनी- 

पतिः । तरीणि पदान्यस्येति त्रिपदः,  ज्रीणि पदा विचक्रमे ' 

इति श्रतेः । गुणावेरोन संजातास्ति्लो दश्चा अवस्था जाग्र- 

दादयः, तासामध्यक्ष इति व्रिदश्चाध्यक्षः । मस्स्थरूपी महति 

रङ्गे प्रल्याम्भोधौ नावं बद्धा चिक्रीड इति महाभृङ्गः । 
कृतस्यान्तं संहारं करोतीति, कृतान्तं म्यं कृन्ततीति वा 

कृतान्तकृत् ॥ 

महावराहो गोविन्दः 

सुषेणः कनकाङ्दी । 

गुद्यो गमीरो गदन्य 

गुप्षयक्रगदाधरः ॥ ७१ ॥ 

महांश्चासौ वराहग्धेति महावराहः । गोभिवीणीभिः 

विन्दते, वेत्ति वेदान्तवाक्यैरिति वा गोविन्दः । (गोभि- 

रे यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाहृतः ' इति श्री विष्णुतिख्के । 

शोभना सेना गणास्मिका यस्येति सुषेणः । कनकमयान्य- 
क्गदानि अस्येति कनकाङ्गदी । रदस्योपनिषद्वेयत्वाद्वुहायां 

हृदयाकाशे निहित इति वा गुह्यः । ज्ञानेश्रयवख्वी्यादिभि- 

गम्भीरो गभीरः । दुष्प्रवेरात्वात् गहनः ; अवस्थात्रयभावा- 
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(9 श्रीविप्णुसहस्नाम- 

भावसाश्चित्वात् गहनो बा । बाञ्नसागोचरत्वान् गुप्तः, 

` एष॒ सर्वेषु भूतेषु गृढोऽत्मा न प्रकाश्यते इति श्रतेः । 

मनस्तत्त्वात्मक्र चक्र ॒वुद्धितत्त्वात्मिकां गदाम् । धारयन् 

रोकरशक्नाथेमुक्तः चक्रगदाधरः ॥ 

वेधाः स्वाङ्गोऽजितः क्रृष्णो 

दृढः सेकषेणोऽच्युतः 
उर्णा वारुणो व्रः 

पुष्कराक्चा महामनाः ॥ ५२ ॥ 

विधाता वेधाः । प्रषोदरादितवात्साधरुत्वम । स्वयमेव 

कायकरणे अङ्गं सहकारीति स्वाङ्गः। न केनाप्यवतारेषु 

जित इति आनितः । कृष्णः कृष्णद्वैपायनः, ‹ कृष्णद्रेपायनं 
व्यासं विद्धि नारायणं प्रसुम । को न्यः पुण्डरीकाक्षान्म- 
हाभारतकृद्धवेत् ' इति विष्णुपुराणवचनात् । स्वरूपसाम- 
ध्योदेः प्रच्युयभावान् दृढः । संहारसमये युगपत्प्रजाः संक- 
तीति संकषंणः, न च्योनति स्वरूपादियच्युतः, संकर्षणो 
ऽच्युतः इति नामैकं सविशेषणम् । स्वररमीनां संवरणास्सा- 
यंगतः सूर्यो वरुणः. ‡ इमं मे वरुण श्रुधी हवम् ` इति 
मन्त्रवणान । वरुणस्यापव्यं वसिष्ठोऽगस्त्यो बा वारुणः । 



स्तोत्रभाप्यम् । १०९. 

बरक्ष॒ इवाचखतया स्थित इति रक्षः, वृक्ष इव स्तच्धो 
दिवि तिष्ठयेकः * इति श्रुते. । व्याप्य्थाद्क्षते्धातो पुष्क- 
रोपपदादण्प्रलयये पुष्कराक्षः ; दृदयपुण्डरीकर चिन्तितः. स्व- 
रूपेण प्रकाशत इति वा पुष्कराक्षः । मष्िम्िलयन्तकर्माणि 
मनसैव करोतीति हामनाः ; ० मनसैव जगत्म्रष्ट संहारं 
च करोति यः ` इति विष्णुपुराणे ॥ 

भगवान्भगटानन्दी 

वनमाली हलायुधः । 
आदित्यो ञ्यातिरादिलयः 

सरिष्णुर्मतिसत्तमः ॥ ५३ ॥ 

- एे्येस्य समग्रख धर्मस्य यशसः त्रिय: । तैराग्यस्याथ 
मोक्नम्य षण्णां भग इतीरणा सोऽस्यास्तीति भगवाम् ¦ 

“ उत्पत्ति प्रख्यं चैव मूतानामागति गतिम । वेत्ति विद्याम- 

विद्यां च स वाच्यो भगवानिति ` इति विष्णुपुराणे । रेश्वया- 
दिकं संहारसमये हन्तीति भगहा । सुखस्वरूपत्वात् आन- 

न्दी ; सवंसपत्समृद्धत्वान् आनन्दी वा । भूततन्मात्ररूपां 
वैजयन्त्याख्या बनमाव्टां वहन वनमाछी । दल्मायुधसस्येति 

हटायुधो बरमद्राकृति" । अदिल्यां कदयपाद्रामनरूपेण जात 



५१९१० श्रीविष्णुहस्तनाम- 

आदित्यः । अ्यातिषि सविवृमण्डटे स्थितो जञ्योतिरा- 

दित्यः । द्वन्द्वानि शीतोष्णादीनि सहत इति सटिष्णुः । 
~. 

गतिश्चासौ सत्तमभ्ेति गतिसत्तमः ॥ 

सुधन्वा खण्डपरछु- 
दौीरुणो द्रविणप्रदः | 

दिवःस्प्क्सवेदग्न्यासो 
वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ५४ ॥ 

दोभनमिन्द्रियादिमयं शाङ्ग धनुरस्याम्तीति सुधन्वा । 
शत्रूणां खण्डनात् खण्डः परशुरस्य जामद्ग्न्याकृतेरिति 

खण्डपरशुः; अखण्डः परदयुरस्येति वा । सन्मागेविरोधिनां 

दारुणत्वात् दारूणः । द्रविणं वाञ्छितं भक्तेभ्यः प्रददातीति 
द्रविणप्रदः । दिवः स्पश्ेनात् दिवःस्पृक् । सवंदृशां सवे- 
ज्ञानां विस्तारकृद्रचासः स्वहण्व्यासः । अथवा, सवी च 

सा टकेति स्वेहटक् सर्वाकारं ज्ञानम् ; सर्वस्य दृष्टिताद्रा 

स्वैदक् । ऋग्वेदादिविमागेन चतुर्था वेदा व्यस्ताः कृताः, 
आद्यो वेद एकविंरातिधा कृतः, द्वितीयः एकोत्तररातधा कृ- 

तः, सामवेदः सहस्रधा कृतः, अथवेवेदो नवधा शाखाभेदेन 

कृतः । एवम् अन्यानि च पुराणानि व्यस्तान्यनेनेति व्यासः 
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त्र्या । वाचस्पतिरयोनिजः ; बाच: विद्यायाः पतिः वाच- 

स्पतिः, जनन्यां न जायत इति अयोनिजः ; इति सविरेष- 

णमेकं नाम ॥ 

तिसामा सामगः साम 

निवोणं भेषजं भिषक् । 

संन्यासक्रच्छमः चान्तो 

निष्टा चास्ति: परायणम् ॥ ५५ ॥ 

। देवत्रतसमाख्यतिः त्रिभिः सामभिः सामगैः स्तुत इति 

त्रिसामा । साम गायतीति सामगः, ' वेदानां सामवेदोऽस्मि 

इति भगवद्वचनात् । सामवेदः साम । सवंदुःखोपदरामलक्षणं 

परमानन्दरूपं निवीणम् । संसाररोगस्यौषधं भेषजम् । सं- 

साररोगनिर्मोक्षिकारिणीं परं वबिद्यामुपदिदेश्च गीतास्विति 

भिषक् › " भिषक्तमं त्वा भिषजां शणोनि ` इति श्रुतेः । 

मोक्षार्थं चतुर्थमाश्रमं कृतवानिति संन्यासन्रत् । संन्यासिनां 

प्राधान्येन ज्ञानसाधनं राममाचष्ट इति हमः, ˆ यतीनां प्र- 

रामो धर्मो नियमो वनवासिनाम् । दानमेव गृहस्थानां चुश्रू- 

षा ब्रह्मचारिणाम् इति स्मरतेः । तत्करोति तदाचष्टे 

इति णिचि पचाद्यचि कृते रूपं शम इति । सवेभूतानां श- 



११२ श्रीविष्णुसहक्चनाम- 

मयितति वा शमः । विषयसुखष्वसङ्गतया शान्तः, निष्कलं 

निष्क्रियं शान्तम् ' इति श्रुतेः । प्रख्ये नितरां तत्रैव तिष्ठन्ति 

भूतानीति निष्ठा । समस्ताविद्यानिवृत्तिः श्चान्तिः । सा ब्रह्मैव 

परमृत्कृष्टमयनं स्थान पुनराव्रत्तिशङ्कारहितमिति पाराय- 

णम् । पुलिङ्गपक्े बहुत्रीहिः ॥ 

चु भाङ्कः शान्तिदः स्रष्टा 

कुखुदः कुवरचायः। 

गोदितो गोपति्गोसा 

वृषभाक्षो त्रषपरियः ॥ ७६ ॥ 

ख॒न्दरां तनुं धारयन् ज्युभाङ्गः । रागद्रेषादिनिर्मोक्षलक्ष- 

णां शान्ति ददातीति शान्तिदः । सगौदौ सवभूतानि ससर्ज- 

ति खषा । कौ भूम्यां मोदत इति कुमुदः । कोः क्िते्बैल- 
नात् संस्रणात् कुवलं जलम् , तस्मिन् शेत इति कुवलेशयः; 
° शायवासवाक्तिष्वकारात् ' इति अटटुक् सप्नम्याः ; कुब- 

ख्यस्य वद्रीफल्ख मध्ये शते तक्षकः, सोऽपि तस्य 
विभूतिरिति वा हरिः कुवटेशयः; कौ भूम्यां वक्ते संश्र- 
यते इति सपौणा्रुद्रं कुवलम् , तस्मिन शेषोद्रे शेते इति 

कुषरेशयः । गवां वृद्धवर्थं गोवर्धनं धृतवानिति गोभ्या 



स्तोत्रभाप्यम् । ११३ 

दितः गोहितः; गोरभूमेः भारावतरणेच्छया शरीरमरहणं 

ङुवेन्वा गोहितः । गोभूम्याः पतिः गोपतिः । रक्षको 

जगत इति गोप्रा । स्वमायया स्वमात्मानं संत्रणोतीति वा 

गोप्ना । सकरान् कामान् वके अक्षिणी अस्यति, ब्रषभो 
धमः स एव वा दृष्टिरस्येति दरृषभाक्षः । वृषो धर्म. प्रियो 

यस्य सः ब्रषप्रियः; “वा प्रियस्य ` इति पूवैनिपातविकल्प- 

विधानान् परनिपातः; ब्रषश्चासौ भ्रियश्चेति वा ॥ 

अनिवतीं निच्त्तात्मा 

संक्षेषा क्षेमक्रच्िवः। 
श्रीवत्सवक्चाः ओवासः 

स्रीपतिः ओीमतां वरः ॥ ७७॥ 

देवासुरसंग्रामान्न निवतेत इति अनिवतीं; वृषप्रिय- 
त्वाद्धमान्न निवतेत इति वा । स्वभावतो विषयेभ्यो निवृत्त 

आत्मा मनः अस्येति निद्त्तात्मा । विस्तृतं जगन् संसार- 
समये सृक्ष्मरूपेण संक्षिपन् संक्षेप । उपात्तस्य परिरक्षणं 
करोतीति क्षेमकृत् । स्वनामस्मृतिमात्रेण पावयन् शिवः ॥ 

इति नान्नं षष्ठं रातं विवृतम् ॥ 

श्रीवत्ससंज्ञं चह्मस्य वक्षसि स्थितमिति श्रीवत्स- 

६. आ. 7, 8 



११४ श्रीविष्णुसदहस्ननाम- “ 

वक्षाः । अस्य वक्षसि श्रीरनपायिनी वसतीति श्रीवासः । 

अगरतमथने सर्वान् सुरासुरादीन् विहाय श्रीरेनं पतित्वेन 

वरयामासेति श्रीपतिः । श्रीः परा शक्तिः, तस्याः पतिरिति 

वा, " परास्य शक्तिविविप्रैव श्रूयते ' इति श्रुतेः । ऋरग्य- 
जःसामक्षणा श्रीर्येषां तेषां सर्वेषां श्रीमतां विरिच्चथा- 

दीनां प्रधानमूतः श्रीमतां वरः; " चसच: सामानि यजूषि । 

सा हि श्रीरमृता सताम् ` इति श्रतेः ॥ 

श्रीदः ओः श्रीनिवासः 

श्रीनिधिः आीविभावनः। 

प्रीधरः ओ्रीकरः अयः 

स्रीर्मह्टोकच्रयास्रयः ॥ ७८ ॥ 

श्रियं ददाति भक्तानाभिति श्रीदः । श्रिय इशः श्रीशः । 

श्रीमत्सु निलयं वसतीति श्रीनिवासः । श्रीशब्देन श्रीमन्तो 
ठेक््यन्ते । सवेराक्तिमये अस्मिन् अखिलाः भियो निधी- 

् श्रीर्न [न £ भ (^ (~. [५ € 

यन्त इति धः । कमानुरूपण वावधाः [श्रयः सव- 

भूतानां विभावयतीति श्रीविभावनः । सवभूतानां जननीं 

श्रियं वक्षसि वहन् श्रीधरः । स्मरतां स्तुवताम् अचैयतां 

च भक्तानां श्रियं करोतीति श्रीकरः । अनपायिसुखावा- 



स्तोच्भाप्यम् । ११५ 

पिलक्षणं श्रेयः, तच्च परस्येव रूपमिति श्रेयः । भ्रियोऽस्य 

सन्तीति श्रीमान् । याणां लछोकानाम् आश्रयत्वान् ल्ोक- 

जरयाश्रयः ॥ 

खक्चः स्वङ्कः रातानन्दों 

नन्दि्योतिगेणेश्वरः । 

विजितात्माविधेखात्मा 

सत्कीर्तिदिखछन्नसंदायः ॥ ७९ ॥ 

जोभने पुण्डरीका अश्निणी अस्येति स्वक्षः । योभना- 

न्यङ्गानि अस्येति स्वङ्गः । एक एव परमानन्द उपाधिभेदा- 

च्छतधा भिद्यत इति शतानन्दः * एतस्यैवानन्दखान्यानि 

भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ` इति श्रुतेः । परमानन्दविग्रहो 

नन्दिः । ज्योतिगणानामीश्वरः ज्योतिर्गणेश्वर; । ‹ तमेव 

भान्तमनुभाति सवम ̀  इति श्रुतेः; ° यदादिलयगतं तेजः ' 

इत्यादिस्मृतेश्च । विजित आत्मा मनः येन सः विजितात्या । 

न केनापि विधेयः आत्मा स्वरूपमस्येति अप्रेधेयात्मा । 

सती अवितथा कीर्तिरस्येति सत्कीतिंः । करतलामलकव- 

त्सर्वं साक्षास्कृतवतः कापि संशयो नास्तीति छिनसंशयः ॥ 



११६ श्रीविप्णुसहस्तनाम- 

रनीराः राश्वतस्थिरः। 

भूरायो भूषणो चूति- 

विदोकः रोकनारानः | ८० ॥ 

सवैभूतेभ्यः समुद्रिक्तत्वात् उदीर्णः । सर्वतः सर्वं खयै 
तन्येन पश्यतीति सर्वैतथश्चुः, ‹ विश्तश्चश्चुः ' इति धरते: । 
न विद्यतेऽस्येश इति अनीशः, ‹न तस्येशे कश्चनः इति 
श्रुतेः । शाश्वद्भवन्नपि न विक्रियां कदाचिदुपैति इति शाभ्व- 

तस्थिरः इति नामकम् । लङ्कां प्रति मा्गमन्वेषयन् सा- 

गरं प्रति मूमो रोते इति भूरयः । सेच्छावतारैः बहुभिः भू- 

मि भूषयन् भूषणः । भूतिः भवनं सत्ता, विभूतिवौ ; सर्वै- 

विभूतीनां कारणव्वाद्रा भूति; । विगतः शोकोऽख परमान- 

नदेकरूपत्वादिति विज्ोकः । स्मृतिमात्रेण भक्तानां शोकं 

नाशयतीति श्लोकनाश्चनः ॥ 

अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो 

विद्युद्धात्मा विशोधनः । 



स्तोत्रभाप्यम् । ११५७ 

अनिरुद्धोऽप्रतिरथः 

पर्युञ्नोऽमिनविक्रमः ॥ ८१ ॥ 

अर्चिष्मन्तो यदीयेनाचिषा चन्द्रसूयादयः, स एव मुख्यः 

अर्चिष्पान् । सर्वलोकाचितैः विरिच्चथादिभिरप्यचितः इति 
अर्चितः । कुम्भवदस्मिन् सर्व प्रतिष्ठितमिति कुम्भः । गुण- 

त्रयातीततया विङुद्धश्चासावात्मेति विशुद्धात्मा । स्मृतिमा- 

तरेण पापानां क्षपणात् विशोधनः । चतुव्यृहेषु चतुर्थो च्यू- 

हः अनिरुद्धः; न निरुध्यते रान्रुभिः कदाचिदिति वा। 

प्रतिरथः प्रतिपश्नोऽस्य न विद्यत इति अधिरथः । प्रकृष्ट 

द्रविणं चुश्रमखेति प्रद्युश्नः ; चतुच्यूहात्मा वा । अमितोऽतु- 

किति विक्रमोऽस्य इति अमितविक्रमः, अदिसितविक्रमो 

चा॥ 
र ^ ज (० 

कालनेमिनिदा वीरः 

चौरिः शरजनेश्वरः। 

विलोकात्मा चिलोकेराः 

केचावः केशिहा हरिः ॥ ८२॥ 

काटनेमिमसुरं निजघानेति काखनेमिनिहा । बीरः च्च 

रः । शुरखोद्धवत्वात शोरिः । दारजनानां वासवादीनां 



११८ श्रीविप्णुसदस्रनाम- 

शोर्यातिशयेनेष्रे इति शुरजनेश्वरः । चरयाणां छोकानाम् अ- 
न्तर्यामितया आसति, त्रयो छोका अस्मात्परमा्थेतो न भि- 

द्यन्ते इति वा व्रिोकात्मा । अयो छोकाः तदाज्ञप्राः स्वेषु 

स्वेषु कमसु वतंन्त इति त्रिोकेश्चः । केशसंज्ञिताः सूयौ- 

दिसंक्रान्ता अंडावः, तद्वत्तया केडाव्ः ; “अंशवो ये प्रकाश- 

न्ते मम ते केशसंज्ञिताः। सवज्ञाः केरावं तस्मान्मामाहुदिज- 

सत्तमाः ` इति महाभारते । ब्रह्मविष्णुशिवाख्याः शक्तयः 

केशसज्ञिताः; तद्रत्तया वा केश्वः । ‹ चयः केरिनः' 

इति श्रुतेः । ' मत्केदो वसुधातले ` इति केदारब्दः राक्ति- 

पयायत्वेन प्रयुक्तः । “को व्रह्येति समाख्यात ईशोऽहं स- 

देहिनाम् । आवां तवांशसं भूतौ तस्माक्केशचवनामवान् ` इति 

हरिवंशे । केशिनामानमसुरं हतवानिति केचिदा । सदे- 

वकं संसारं हरतीति हरिः ॥ 

कामदेवः कामपालः 

कामी कान्तः क्रूनागसः। 

अनिर्दैर्यवपुर्विंष्णु- 

वीरोऽनन्तो धनंजयः ॥ ८३ ॥ 
४ 

धमादिपुरुषा्थचतुष्टयं वाञ्छद्भिः काम्यत इति कामः ; 



स्तोत्रभाप्यम् । ११९ 

स चासौ देवश्चेति कामदेव! । कामिनां कामान् पारयतीति 

कामपालः । पूर्णकामस्वभावत्वात् कामी । अभिरूपतमं 

देहं बहन् कान्तः । द्विपराधौन्ते कस्य ब्रह्मणोऽप्यन्तोऽस्मा- 

दिति वा कान्तः । कृतः आगमः श्ुतिस्मृदयादिलक्षणो येन 

सः कृतागमः, “श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे" इति भगवद्वचनात् , 

"वेदाः ज्ञाख्याणि विज्ञानमेतत्सर्वे जनार्दनान् ' इल्यत्रैव 

वक्ष्यति । इदं तदीदृशं वेति निर्देषं यन्न शक्यते गुणाद्यतीत- 

त्वात् तदेव रूपमस्येति आनिर्देश्यवपुः । रोदसी व्याप्य 

कान्तिरभ्यधिका स्थितास्येति विष्णुः; ८व्याप्य मे रोदसी 

नाथ कान्तिरभ्यधिका सखिता । क्रमणाद्राप्यहं पाथे बिष्णु- 

रिलयभिसंज्ञितः` इति महाभारते । गत्यादिमत्वान् वीरः, 

‹ वी गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु ` इति धातुपाठान् । व्या- 

पित्वान्नित्यत्वात्सवौत्मत्वादेश्तः कारतो वस्तुतश्चापरि च्छिन्नः 

अनन्तः; ‹ सदयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' इति श्रुतेः ; ‹गन्धवौ- 

प्सरसः सिद्धाः किंनरोरगचारणाः । नान्तं गुणानां गच्छन्ति 

तेनानन्तोऽयमन्ययः ` इति विष्णुपुराणवचनाद्रा अनन्तः । 

यदिग्िजये प्रभूतं धनमजयत्तेन धनंजयः अञ्जनः) ‹ पाण्ड- 

वानां धनंजयः ` इति भगवद्वचनात् ॥ 



[क 

२.९ श्रीविष्णुस्षहस्रनास- 

ब्रह्मण्यो ब्रह्मक्रुद्रह्मा 

व्रह्म ्ह्मविवधनः। 

ब्रह्यविद्राह्यणो ब्रह्मी 

ब्रह्मज्ञो ब्राद्यणपियः ॥ ८2 ॥ 

तपो वेदाश्च विप्राश्च ज्ञानं च ब्रह्मसंज्ञितम् तेभ्यो 

दितत्वान् ब्रह्मण्य; । तपञओदीनां कठरत्वात् ब्रह्मकरत् । 

ब्रह्मात्मना सर्वे म्बूजतीति ब्रह्मा । व्रहस्वाद्रुदणस्वाच्च स~ 

लयादिलक्नषणं ब्रह्म, *सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ` इति श्रतः; 
° प्रलयस्तमितभेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम् । वचसरामात्मसंवेद्यं 

तञ्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ` इति विष्णुपुरःणे । तपञदीनां 

विवर्धनात् ब्रह्यविवधेनः । वेदं वेदार्थं च यथावद्रेत्तीति 

ब्रह्मवित् । नाह्यणात्मना समस्तानां लोकानां प्रवचनं कुवेन 

वेदखायमिति ब्राह्मणः । ब्रह्मसंज्ञितास्तच्छेषभूता इति 

त्रह्मी । वेदान् सम्बात्ममूतान् जानातीति ब्रह्मज्ञः । तब्राह्य- 

णानां त्रियो ब्राह्मणपियः; ब्राह्मणाः प्रिया अस्येति बा । 

' चरन्तं शपन्तं परुषं वदन्तं यो ब्राह्मणं न प्रणमेद्यथार्हैम् । 

स पापञ्ृद्रह्यदवागिदग्धो वध्यश्च दण्ड्यश्च न चास्मदीयः' 
^ न 

इति भगवद्रचनात् । ‹यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत् । 



स्तोत्रभाप्यम् । १२१ 

(3 ५, [= ^~ 193 [0 [3 भोमस्य ब्रह्मणो गुघ्यं दीप्रमञ्चिमिवारणिः ` इति च महा- 

भारते ॥ 

महाक्रमो महाकमा 

महदानेजा मदोरगः। 

महाकतुमेहायज्वा 
महायन्नो मदादविः ॥ ८५ ॥ 

महान्तः क्रमाः पादविक्षेपा अस्येति महाक्रमः, यांना 

विष्णुरुरुक्रमः" इति श्रुतेः । महन् जगदुत्पत्त्यादि कमा- 

स्येति महाकमी । यदीयेन तेजसा तेजखिनो भास्करादयः 

तत्तेजो महदस्येति महातेजाः, °येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः ' 

इति श्रतेः, ‹ यदादिलयगतं तेजः ' इति भगवद्रचनाच्र । 

कोयेशोया दिभिधेमेमहद्धिः समख्कृत इति वा महातेजाः । 

महांचासावुरगर्चेति महोरगः, ‹ सपौणामस्मि वासुकिः 

इति भगवद्वचनात् । महांश्चासौ कलुश्ेति महाक्रतुः, 

ˆ यथाश्वमेधः क्रतुराट् ' इति मनुवचनात् ; सोऽपि स एवेति 

स्तुतिः । महांश्चासौ यञ्वा चेति छोकसंग्रहार्थं यज्ञान् निर्व- 

तयन महायज्वा । महांश्चासौ यज्ञश्चेति महायज्ञः, ‹ यज्ञानां 

जपयज्ञोऽस्मि ` इति भगवद्रचनान् । महच तद्धविश्चेति ऋ 



१२२ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

त्मानि सर्वे जगत्तदात्मतया हूयन इति महाहविः । महाक्रतु 

रि्ादयो वहुबरीहयो वा ॥ 

स्तन्यः स्तवपियः स्नोवं 

स्तुतिः स्तोता रणपियः। 
प्रणैः प्ररयिता पुण्यः 

पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ ८६ ॥ 

सर्वैः स्तूयते न स्तोता कस्यचित् इति स्तव्यः । अत 

एव स्तवप्रियः । येन स्तूयते तत् स्तोत्रम्, युणसंकीर्ैना- 
त्मकं तद्धरिरवेति । स्तुतिः स्तवनक्रिया । स्तोता अपि स 

एव । प्रियो रणः यस्य यतः पच्च महायुधानि धत्ते सततं 

रोकरक्चणार्थम् अतो रणप्रियः । सकलैः कामैः सकटाभिः 

शक्तिभिश्च संपन्न इति पूणेः । न केवरं पूणे एव; पूर्- 

यिता च सर्वेषां संपद्धिः | स्मृतिमात्रेण कल्मषाणि क्ष॒प- 

यतीति पुण्यः । पुण्या कीर्तिरस्य यतः पुण्यमाबहल्यस्य 

कीति नृणामिति पुण्यकीर्तिः । आन्तैरवांयन्याधिभिः 
<०..५ 

कमेजन पीड्यत इति अनामयः ॥ 

मनोजवस्तीथंकरो 

वसुरेता वसुप्रदः 



सोलभाष्यम् । १२३ 

वसुप्रदो वासुदेवा 

वसुवैसुमना हविः ॥ ८७ ॥ 

मनसो बेग इव बेगोऽस्य सर्वगतत्वान् मनोजवः । 

चतुरदैशविद्यानां बाह्यविद्यासमयानां च प्रणेता प्रवक्ता 

चेति तीथेकरः । दयम्रीवरूपण मधुकैटभौ हत्वा विरि- 

च्वाय सर्गादौ स्वी: श्रुतीरन्याश्च विद्या उपदिशन् वेद- 

बाह्या विद्याः सुरपरैरिणां वच्चनाय चोपदिदेशचेति पौराणिका 

कथयन्ति । वसु सुवर्णं रेतोऽम्येति वसुरेताः, ` देवः पूवे- 

मपः सृष्टा तासु वीयैमपाद्जन् । तदण्डमभवद्धैमं ब्रह्मणः 

कारणं परम्: इति व्यासव्रचनान् । बसु धनं प्रकर्षेण 

ददाति साश्चाद्धनाध्यक्षोऽयम् , इतरस्तु तत्प्रसादाद्धनाध्यक्ष 

इति वसुप्रदः । वसु प्रक्ष मोक्षाख्यं फं भक्तेभ्यः प्रद- 

दातीति द्वितीयो वसुप्रदः, ‹ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रतिदौतुः 

परायणं तिष्ठमानस्य तद्विदः ` इति श्रुतेः; सुरारीणां वसूनि 

प्रकर्षेण खण्डयन् वा वसुप्रदः । बसुदेवस्यापलं वासुदेवः । 

वसन्ति भूतानि तन्न, तेष्वयमपि वसतीति वसुः । अवि- 

शेषेण सर्वेषु विषयेषु वसतीति वसु, तादृशं मनोऽस्येति 

वसुमनाः । “ ब्रह्यार्षणं व्रह्म हविः इति भगवद्रचनान् 

हविः ॥ 



१२४ श्रीविप्णुमहख्लनाम- 

सद्धतिः सत्क्रातिः सत्ता 

सद्धनिः सत्परायणः 
8 

शरसेनो यदुश्रेष्ठः 

सन्निवासः सुयासुनः ॥ ८८ ॥ 

“अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः इति 

श्रुतेः ब्ह्यस्तीति ये विदुस्ते सन्तः, तेः प्राप्यत इति 
सद्वतिः ; सती गतिवुद्धिः सयुर अस्येति वा सद्रतिः । 

मती कृतिः जगद्रक्षणलक्रणा अस्य यस्मात्तेन सत्कुतिः । 

इति नाश्नां सप्तमं शातं विच्रतम् ॥ 

[9 सजातीयविजातीयस्वगतमेद्रहिता _ अनुभूतिः सत्ता, 
` एकमेवाद्ितीयम् ` इति श्रुतेः । सन्नेव परमात्मा चिदात्मकः 

अवाधात् भासमानत्वा्च सद्भूतिः; नान्यः प्रतीतेः बाध्य 

मानत्वाच्च न सन्नाप्यसन् । श्रोतो यौक्तिको वा वाधः प्रप 
च्वस्य विवकितः | सतां तत्त्वविदां परं प्रकृष्टमयनमिति 

सत्परायणम् । दनूमस््रञुलाः सैनिकाः शौय्चाछिनो यस्यां 

सेनायाम् , सा शूरसेना यस्य स ॒शुरसेनः । यदूनां प्रधान- 
त्वात् यदुश्रष्ुः । सतां विदुषामाश्रयः सन्निवासः । शोभना 

यामुनाः यमुनासंबन्धिनः देवकीवसुदेवनन्दयद्चोदाबरभद्र- 



स्तोज्रमाप्यम् । १२५ 

सखुभद्राद्य. परिवेष्टारोऽस्यति सुयामुनः ; गोपवषधरा या- 

सुनाः परिवेष्टारः पद्यासनादयः चोभना अस्येति वा सुया- 

युनः ॥ 

भूतावासो वासुदेवः 

सवीसुनिख्योऽनटः | 
दपा दषदो दक्षो 

दुधरोऽथापरानजिनः ॥ ८९ ॥ 

भूतान्यत्राभिमुख्येन वसन्तीति भूतावासः, ` वसन्ति 

त्वयि भूतानि भूतावासस्ततो भवान् इति हरिवंश । 

जगदाच्छादयति माययति वायुः; स एव देव इति वासु- 

देवः ; ` छादयामि जगद्वि्ं भूया सूय इवांद्ुभिः ` इति 

भगवद्वचनात् । सवे एवासवः प्राणा जीवात्मके यस्मि- 

न्नाश्रये निरीयन्ते सवासुनिलयः । अं पयाति: शक्ति- 

संपदां नास्य विद्यत इति अनः । धर्मविरुद्धे पथि 

तिष्ठतां दर्पं हन्तीति दपेहा । धर्मवर््मनि वस॑मानानां दर्प 

ददातीति द्पेदः । स्वात्मागृतरसास्वादनात् नियप्रमुदिता 

प्रः । न शक्या धारणा यस्य प्रणिधानादिषु सर्वोपाधि- 

विनियुक्तत्वात्, तथापि तस्प्रसादतः केधिदुःखेन धार्यते 



१२६ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

हृदय जन्मान्तरमहसखषु भावनायोगात् , तस्मात् दुषैरः । 

¦ केशो ऽधथिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि ग- 

तिटुःखं देहवाद्धरवाप्यते ` इति भगवद्वचनात् । न आन्तरः 

रागादिभि्वह्यैरपि दानवादिभिः राचरुभिः पराजित इति 

अपराजितः ॥ 

© विन्वमूर्तिमदामूर्ति- 
[*अ (~ दीसमूर्तिर मूर्तिमान् । 

अनेकमूतिरव्यक्तः 

चछातमूर्तिः राताननः ॥ ९० ॥ 

विग्धं मूततिरस्य सवौत्मकत्वात् इति विश्वमूर्तिः । शेष- 

प्यङ्कशायिनोऽस्य महती मूर्तिरिति महामूर्तिः । दीप्र 

ज्ञानमयी मूर्तिः यस्येति, स्वेच्छया गृहीता तेजसी मूर्तिः 

दीध्ा अस्येति वा द्वष्ठमूतिः । कर्मनिवन्धना मूर्तिरस्य 

न विद्यत इति अमूतिमान् । अवतारेषु स्वेच्छया लोका- 

नासुपकारिणीः बहवीमूर्ती भजत इति अनेकमूर्तिः । यद्यप्य- 

नेकमूर्वित्वमस्य, तथाप्ययमीदृश एवेति न व्यज्यत इति 
अन्यक्तः । नानाविकल्पजा मूतेयः संविदाकृतेः सन्तीति 

शतमूर्तिः । विच्ादिमूर्तित्वं यतः अत एव शताननः ॥ 



म्तोत्रमाप्यम् । १२७ 

क (9 

एको नेकः सवः कः कं 

यत्तत्पद मनुत्तमम् । 
को ष व 

लोकबन्धुलाकनाथाो 
कीर 

माधवा मक्तवत्सलटः | ९१ ॥ 

परमार्थतः सजातीयविजातीयस्वगतमेद विनिुक्तत्वात् ए- 

कः, : एकमेवाद्वितीयम् ` इनि श्रुतेः । मायया वदह्ूरूपत्वात् 

नेकः, ‹ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ` इति श्रतेः । सोमो 
यल्लाभिषूयते सोऽध्वरः सवः; । कशच्दः सुखवाचकः; तेन 

स्तूयत इति कः, ८कं ब्रह्मः इति श्रुतेः । सर्वपुरुपाथरूप- 

तवाद्रद्चैव विचार्यमिति ब्रह्म किम् । यच्छब्देन स्वतः- 

सिद्धवस्तूदेश्चवाचिना ब्रह्य निर्दैद्यते इति त्रह्य यत्, 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति श्रुतेः । तनोतीति 

तरह्म तत् ; ॐ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणखिविधः स्मृतः 

इति भगवद्वचनात् । पद्यते गम्यते सुमुष्षुभिरिति पदम् । 

यस्मादु्छरष्टं नास्ति तत् अनुत्तमम् । सविशोषणमेक नाम 

पदमनुत्तमम् इति । आधारभूनेऽस्मिन्सकरा लोका वध्य- 

न्त इति लोकानां बन्धुः छोकवन्धु ; खोकानां जनकल्वा- 

जनकोपमो वन्धुनौस्तीति वा, छोकानां बन्धुकरदयं दिता- 



१२८ श्रीविप्णुसहक्लनाम- 

हितोपदेशं श्रतिस्परतिलक्षणं कृतवानिति वा रोकवन्धुः । 

छेक्रिन॑थ्यते याच्यते लोकानुपतपति आशास्त खोक 

नामीष्टे इति वा लोकनाथः । मधुङ्कटे जतत्वान् माधवः । 
मक्तसेहवान् भक्तवत्सलः । 

सुवर्णवर्णो टेमाङ्गो 

वराङ्अन्दनाङ्गदी । 

वीरहा विषमः खछान्यो 

घतारीरचल्शटः ॥ ९२॥ 

सुवर्णस्येव वर्णोऽस्येति सुवणवणैः, “यदा परयः प्यते 

सक्मवर्णम् ' इति श्रतेः । हेमेवाङ्गं वपुरस्येति हेमाङ्गः, ‹य 
एेषोऽन्तरादिये दिरण्मय- पुरुषः इति श्रुतेः । वराणि शो- 
मनान्यङ्गान्यस्येति वराङ्गः । चन्दनेराहादनेरङ्गदैः केयुरेभू- 

पित इति चन्दनाङ्गदी । धरमत्राणाय वीरान् असुरमुख्यान 

हन्तीति वीरहा । समो नास्य विद्यते सवविलक्षणत्वादिति 

विषयः, ° न स्वत्समोऽस्यभ्यधिक. कुतोऽन्यः इति भगव- 

हरचनात् । सवेविशषरदहितत्वान् शून्यवत् शून्यः । घृता; 

विगकिताः आशिषः प्राथेनाः अस्येति घृताङ्चीः । न स्वरू- 

पान्न सामथ्यौन्न च ज्ञानादिकाद्वुणात् । चरनं विद्यतेऽस्येति 



सतोत्रभाप्यम् । १२९ 

अचः । बायुख्पेण चरतीति चछ; ॥ 

अमानी मानदो मान्यो 

लोकखामी विलोकष्रक् । 
सुमेधा मेधजो धन्यः 

सल्यमेधा घराधरः ॥ ०६ ॥ 

अनात्मवस्तुष्वात्माभिमानो नाम्यस्य स्वच्छसवेदनाकरते- 

रिति अमानी । स्वमायया सवेषामनात्मस्वत्माभिमानं द्- 

दाति, भक्तानां सत्कारं मानं ददातीति, तत्त्वविदामनात्म- 

स्वात्माभिमानं खण्डयतीति वा मानदः । सर्वैँमाननीयः पू- 

जनीयः सर्वेश्रत्वान् इति मान्यः । चतुर्दशानां छोकानामी- 

श्ररत्वात् टोकस्वामी । चीन लोकान धारयतीति त्रिखो- 

कधरक् | ोभना मेघा प्रजास्यति सुमेधाः । ' नियमसि- 
च्प्रजामेघयोः ' इति समासान्तोऽसिच् । मेधेऽध्वरे जायत 

इति मेधः । कृतार्थो धन्यः । सला अवितथा मेधा अ- 

स्येति सत्यमेधाः । अरौरशेषैः रोषायैररेषां धरां धारयन् 

धराधरः ॥ 

तेजोच्रषो द्युतिधरः 

स्वदाखश्रनां वरः । 
~ 31 7. 9 



१३० श्रीविप्णुसदस्नाम- 

प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो 
3 व 

नेकश्ड्धा गदाग्रजः । ९४ ॥ 

तेजसामम्भसां सर्वदा आदिवयरूपेण वषंणान् तेजोघ्रषः। 

युतिमङ्गगतां कान्ति धारयन् द्युतिधर; । सवंशखगरतां श्र- 

छ. सवेशखभरतां वरः । भक्तेरपटतं पत्रपुष्पादिकं प्रगृह्या 
तीति प्रग्रहः, धावतो विषयारण्ये दुदौन्तेन्द्रियवाजिनः त- 

सप्रसादेन रददिमनेव वध्रातीति वा प्रप्रहवन् प्रग्रहः; ` रद्मौ 

च ` इति पाणिनिवचनान् प्रप्रहराव्दस्य साधुत्वम् । स्ववरोन 

स्वं निगृह्णातीति निग्रहः । विगतमग्रमन्तो विनारोऽस्येति 

व्यग्रः; मक्तानामभीष्टप्रदानेषु व्यग्रः इति वा । चतुःङ्गो 

नैकभृङ्गः, : चत्वारि शङ्गा" इति मन्रवर्णान् । निगदेन म- 
न्त्रेणाप्रे जायते इति निशबव्दरोपं कृत्वा गदाग्रजः ; यद्धा 

गदो नाम श्रीवासुदेवावरजः; तस्मादमरे जायत इति गदा- 

प्रजः ॥ 

चतुमूर्तिश्चतुवाहु- 
अतुव्यूदश्चतुगेतिः । 

चतुरात्मा चतुभौव- 
तुवेद विदेकपात् ॥ ९५ ॥ 



म्तोत्रभाप्यम् । १३१ 

चतस्रो मूतेयो विराट्सुत्राठ्याक्रततुरीयात्मानोऽस्यति 

चतुमूर्तिः ; सिता रक्ता पीता कृष्णा चेति चतखो मूत- 

चोऽस्येति वा । चत्वारो वाहवोऽस्येति चतुवाहूः इति नाम 

वासुदेवे रूढम् । ‹ शरीरपुरुषटछन्दः पुरुषो वेदपुरुषो महा- 

क इति ग कषा व्यूहा ध 

चतुच्यृहः । आश्रमाणां वणौनां चतुणा यथोक्तकारिणां 
[9 © (~ ५ __ ~ ~ 

गतिः चतुगेति; । रागद्वेपादिरदितत्वात् चतुरः आत्मा 

मनोऽस्येति, मनोबुच्यहंकारचित्ताख्यान्तःकरणचवुष्टयात्मक- 

त्वाद्रा चतुरात्मा । घमौथेकाममेश्नाख्यपुरुपाथचष्टयं भव- 

त्युत्पद्यते अस्मादिति चतुभावः । यथावद्रेत्ति चतुर्ण वेदा- 

नामथेभिति चतुर्वेदवित् । एकः पादोऽस्येति एकपात् : ` पा- 
दोऽस्य विश्वा भूतानि! इति श्रुतेः, ‹ विष्टभ्याहमिदं छत्स- 

सेकांडेन स्थितो जगन् इति भगवद्रचना् ॥ 

समावर्नोऽनिव्रत्तात्मा र) 

त 
दुजयो दुरतिक्रमः । 
€, ^ ५ 

दुलेभो दुगेमो दुर्गो 

दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६ ॥ 
2 

& [स ८ [ॐ 
ससारचक्रस्य सम्यगावतेक इतं समितः सवत 



१३२ श्रीविष्णुसदस्लनाम- 

वर्तमानत्वात् न निवतेते आत्मा विषयेभ्योऽस्येति अनि- 

हत्तात्मा । जेतुं न शक्यत इति दुर्जयः । भयहेवुखाद्- 
स्याज्ञां सुर्यादयो नातिक्रामन्तीति दुरतिक्रमः, ° मयाद्- 

स्यानिस्तपति भयात्तपति सूयः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्यु- 

घीवति पञ्चमः" इति मन्रवणान् , ' महद्धयं वज्रमुयतम् ' 

इति च । दुखभया भक्लया रम्यत्वात् दुभः „ : जन्मान्तर- 

सहखेषु तपोज्ञानसमाधिभिः । नराणां क्षीणपापानां कृष्णे 

भक्तिः प्रजायते इति व्यासवचनात् , ‹ भक्त्या छभ्य- 

स्त्वनन्यया ` इति भगवद्रचनाच्च । दुःखेन गम्यत ज्ञायत 

इति दुर्गमः । अन्तरायप्रतिहतैरदुःखाद्वाप्यत इति दुगेः । 

दुःखेनावास्यते चित्ते योगिभिः समाधाविति दुरावासः । 

दुरारिणो दानवादयः तान् हन्तीति दुरारिहा ॥ 

चुभाङ्ञो लोकसारङ्गः 

सुनन्तुस्तन्तुवधेनः 
इन्द्रकमौ महदाकमो 

करलकमी क्रूतागमः ॥ ९७ ॥ 

श्ोभनैरङ्गैः ध्येयत्वात् शुभाङ्गः । छोकानां सारं सार- 

ज्गवत् भृङ्गवदरहातीति खोकसारङ्कः, ' प्रजापतिर्टोकानभ्य- 



स्तोल्भाप्यम् । १३३ 

तपत् ' इति श्रुते. ; छोकसारः प्रणवः, तेन प्रतिपत्तव्य 

इति वा; प्रषोदरादित्वात्साधुत्वम् । रोभनस्तन्तुरविस्तीणेः 

त्रपच्चोऽस्यति सुतन्तु । तमव तन्तुं वधेयति च्छेदयतीति 

वा तन्तुवधनः । इन्द्रस्य कर्मेव कमौस्येति इन्द्रकमा, देश्य 

कर्मे्य्थः । महान्ति वियदादीनि भूतानि कर्माणि काया- 

ण्यस्मेति महाकमो । कृतमेव स कृतार्थत्वात्, न कर्तव्यं 

किंचिदपि कर्मास्य विद्यत इति कृतकमो ; धमोत्मक कम 

कृतवानिति वा | कृतः वेदार्मक आगमो येनेति कृतागमः; 

‹ अस्य महतो भूतस्य नि.प्रसितमेतन्! इत्यादिश्रुतेः ॥ 

उद्धवः सुन्दरः खुन्दो 

रल्ननामः सुटोचनः। 

अर्को वाजसनः श्रुङ्गी 

जयन्तः सवीविल्ञयी ॥ ९८ ॥ 

उत्कृष्टं भवं जन्म स्वेच्छया भजति इति, उद्रतमपगतं 

जन्मास्य सर्वकारणत्वादिति वा उद्धवः । विश्यातिश्ायिसौ- 

भाग्यश्ञाछित्वात् सुन्दरः । सुरु उनत्तीति सुन्द, उदी छद्- 

ने इद्यस्य धातोः पचाद्यच् ; आर््रीभावस्य वाचकः करुणाकर 

इयथः ; प्रपोद रादित्वात्पररूपत्वम् । रत्रशब्देन शोभा क- 



१३४ श्रीविप्णुसहस्षनाम- 

कष्यते ; रन्नवत्सुन्दरा नाभिरस्यति रत्रनाभः । शोभनं लोच- 
नं नयनं ज्ञानं वा अस्यति सुलोचनः । ब्रह्मादिभिः पूञ्यत- 
मैरपि अर्च॑नीयत्वात् अक; । वाजमन्नमधिनां सनोति ददा- 
तीति वाजसनः । प्रख्याम्मसि श्य्गवन्मत्स्यविशेषरूपः 

खङ्गो ; मत्वर्थीयोऽतिश्ायने इनिप्रययः । अरीन अतिरायेन 
जयति, जयदेतुवा जयन्तः । सर्वविषयं ज्ञानमस्येति सर्व- 
वित्; आम्यन्तरान् रागादीन् बाह्यान् दिरण्याक्नादीदच दु- 
जयान् जेतुं शीर्मस्येति जयी ; तच्छीलाधिकारे ‹ जिदृक्षि' 
इसयादिपाणिनीयवचनान् इनिप्रययः ; सर्बविच्वासौ जयी 

चेति सवेविज्लयी इयेकं नाम ॥ 

खुवणीविन्दुरक्षोभ्यः 
सववागीग्वरेन्वरः । 

मदाहदो महागर्तो 

महाभूतो महानिधिः ॥ ९९ ॥ 

विन्दबोऽवयवाः खुवणेसदृशा अस्येति सुवणीविन्दुः, ‹ आ 
प्रणखात्सवे एव सुवर्णः ' इति श्रुतः; शोभनो वर्णोऽक्षरं 
बिन्दुदच यस्मिन्मन्त्रे तन्मन्त्रात्मा वा सुवणेविन्दुः ॥ 

इति नाश्नामष्टमं रातं विच्रतम् ॥ 



स्तोतच्रभाप्यम् । १३५ 

रागद्रेषादिभिः शब्दादि विषयरैदव त्रिदश्चारिभिदच न 

क्षोभ्यत इति अक्षोभ्यः । सर्वेषां बागीश्वराणां ब्रह्मादीनाम- 

पीर: सर्ववागीन्वरेश्वरः ! अवगाह्य तदानन्दं विश्रम्य 

सुखमासते योगिन इति महाहृद इव महाहृद; । गतेवदस्य 

माया महती दुर्ययेति महागतेः, ° मम माया दुरल्यया ` 

इति भगवद्भचनान् ; यद्वा, गरैशव्द रथपययो नैरुक्तैरुक्तः. 

तस्मान्महारथो पहागतैः ; महारथत्वमस्य प्रसिद्धं मार्तादिषु । 

काठत्रयानवच्छिन्नस्वरूपत्वात् महाभूत । सवेभूतानि अस्मि- 

निधीयन्ते इति निधिः, महांश्चासौ निधिश्ेति महानिधिः ॥ 

कुखुदः कुन्दरः कुदः 
पजन्य पावनोऽनिलः । 

अग्रतारोऽमतवपुः 
स © अ 

सवज्ञः सवेताोसुसवः ॥ १०० ॥ 

कु धरणि भारावतरणं कुर्वन् मोदयतीति कुमुद: । खदि- 

रत्रान्तभौवितणिज्थैः । कुन्दपुष्पतुल्यानि शुद्धानि फलानि 

राति ददाति, छालयादत्ते इति वा कुन्दरः, रख्योत्तयेकत्व- 

स्मरणात् ; ४ कुं धरां दारयामास द्िरण्याक्षजिषांसया । वा- 

राहं रूपमास्थाय ` इत्ति वा कुन्दरः । कन्दोपमसुन्दराङ्गत्वात् 



१३६ श्रीविष्णुसहस्तनाम- 

स्वच्छतया स्फटिकनिमेरः कुन्दः ; कु प्रथ्वीं कदयपाया- 

दादिति वा कुदः ; ' सवेपापविडयुद्धचर्थं वाजमेघेन चेष्वान् । 
तस्मिन्यज्ञे महादाने दक्षिणां मृगुनन्दनः ॥ मारीचाय ददौ 

प्रीतिः कड्यपाय वसुंधराम् ` इति हरिवंशे ; कु प्रवी 

यति खण्डयतीति वा कुंदः । कुशब्देन प्रध्वीश्वरा 

लक्ष्यन्ते ; 

निःक्षत्रियां यश्च चकार मेदिनी- 

मनेकशो बाहुवनं तथाच्छिनत् । 

यः कातवीयेस्य स भार्मवोत्तमो 

ममास्तु माङ्गल्यविवृद्धये हरिः ॥ 

इति विष्णुधर्मे । 

पजेन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं शमयति, सवौन्कामा- 
नभिवर्षतीति वा पजेन्यः | स्मृतिमात्रेण पुनातीति पावनः 
इकति प्रेरणं करोतीति इरः, तद्रहितत्वात् अनिलः; 
इरुति स्वपिति इयज्ञ इलः, तद्विपरीतः निलप्रवुद्धस्वरू- 
पत्वादिति वा; अथवा निरतेगेह नाथोत्कभ्रययान्ताद्रूपम् ; 
अगहनः अनिः, भक्तेभ्यः सुभः इति । स्वात्मामृत- 
मतीति अमृताः । मथितमसमृतं सुरान् पाययित्वा 

स्वयं चाश्चातीति वा अमरता; अमृता अनश्वरफलत्वा- 



म्तोत्रभाप्यम् । १३७ 

दाङा वाञ्छा अस्येति वा । मृतं मरणम् , तद्रहितं वपुरस्येति 

अमृतवपुः । सर्व जानातीति स्वन्नः । ' य: सर्वज्ञः सर्व- 

वित् ' इति श्रतेः । ^ सवेतोक्षिशिरोसुखम् ' इति भगवदरच- 

नात् सर्वतोमुखः ॥ 

सुलभः सुव्रतः सिद्धः 

चाच्चजिच्छच्चुतापनः | 

न्यग्रोधोदुम्बरोऽन्वत्थ- 

आअआणूरान्धनिषूदनः ॥ १०१ ॥ 

पललपुष्पफलादिभिः भक्तिमात्रसमर्पितेः सुखेन खभ्यत 
इति सुखभः । “पत्रेषु पुष्पेषु फटेषु तोयेष्वक्रीतरभ्येषु 

सदैव सत्सु । भक्येकरम्ये पुरुषे पुराणे सुक्यै कथं न 
क्रियते प्रयल्लः ` इति महाभारते । शोभनं त्रतयति भुङ्क 

भोजनान्निवतेत इति वा सुव्रतः । अनन्याधीनसिद्धित्वात् 

सिद्धः । सरशत्रव एवास्य शत्रवः ; तान् जयतीति शतु 

जित् । सुरदचत्रूणां तापनः शरच्ुतापनः । न्यक् अर्वाक् 

रोहति सर्वेषामुपरि वर्तेत इति न्यग्रोधः; प्रषोदरादित्वात 

हकारस्य धकारादेशः; सवोणि भूतानि न्यक्करृय निज- 

मायां ब्रणोति निरुणद्धीत्ति वा । अम्बरादुद्रतः कारणत्वेनेति 



१३८ श्रीविप्णुसहसरनाम- 

उदुम्बरः; परषोद्रादित्वादेवोकारादेशः ; यद्वा. उदुम्बरम- 

जनायम् ; तेन तदात्मना विग्धं पोषयन उदुम्बरः, “ उग्वा 

अन्ना्ञुदुम्बरम् ' इति श्रतेः ; न्यघ्रोधोटुम्वर इयत्र ति- 

सगखोपे संधिरार्षः । श्रोऽपि न स्थातेति अश्वत्थः । 

प्रपोदरादित्वादेव सकारस्य तक्ारादेशः ; ‹ उध्वंमूलोऽवा- 

क्टाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ` इति श्रुतेः, ‹ ऊध्वंमूल- 

मधःराखमश्चस्थं प्राहुरव्ययम् ' इति स्मरतेश्च । चाणूरना- 

मानमन्ध्रं निपूदितवानिति चाणूरान्ध्रनिषूदनः ॥ 

सहस्रार्चिः सप्तजिहः 

सपैधाः सप्तवाहनः । 

अमूर्तिरनघोऽचिन्लयो 

अयक्रद्धयनाङानः ।॥ १०२॥ 

सहस्राणि अनन्तानि अचीषि यस्य सः सहस्रार्चिः, 

८ दिवि सूयेसहखरस्य ' इति गीतावचनात् । सप्र जिह्वा 

अस्य सन्तीति सप्न॒जिहः, "काटी करारी च मनोजवा च 

सखुखोहिता या च सुधूम्रवर्णा । स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च 

देवी टेङायमाना इति सप्र जिह्वाः" इति श्रुतेः । सप्र 

एधांसि दीप्रयोऽस्येति सप्ैधाः अभ्रिः, "सप्र ते अने स- 



स्तोत्रभाप्यम् । १३९ 

मिधः सप्त जिह्वाः ' इति मन्त्रव्णीन् । सप्र अश्वा वाहना- 
न्यस्येति सप्तवाहनः ; सप्तनामेकोऽश्रो बाहनमस्येति वा. 

° एकोऽश्ो वहति सप्रनामा' इति शरुते. । मूरतिषेनरूपं 

धारणसमथै चराचरढक्षणम् , ‹ ताभ्यो ऽभितप्ताभ्यो मूतिर- 
जायत ' इति श्रुतेः ; तद्रहित इति अमूर्तिः ; अथवा, देह्- 

संस्थानलक्षणा मूर्िताङ्गावयवा मूर्ति., तद्रहितः इति अ- 

मूर्तिः । अधं दुखं पापं चास्य न विद्यते इति अनघः । 

प्रमात्रादिसाक्ित्वेन सवेप्रमाणागोचरत्वात् अचिन्त्यः; अ- 

यसीदृश् इति -विश्धप्रपच्चविलक्षणत्वेन चिन्तयितुमशक्य- 

त्वात् अचिन्त्यः । असन्मागेवर्तिनां भयं करोति, भक्तानां 

भयं कृन्तति कृणोतीति वा भयकृत् । वणीश्रमाचारवतां 

भयं नाङ्यतीति भयनाशनः; ‹ वणौश्रमाचारवता पुरु- 

षेण परः पुमान् । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषका- 

रकः ` इति पराशरवचनात् | 

अणुवृहत्करराः स्थूलो 

गुणश्न्निसीणो महान् । 
अधनः स्वधृतः स्वास्यः 

प्राग्वं्ठो वंरावधनः ।॥ १०३ ॥ 



[+ ^ 

१४० श्र[वष्णुसहस्नाम- 

सौक्म्याति्यश्चाछित्वात् अणुः, ' एषोऽणुरात्मा चतसा 

बेदितव्यः* इति श्रुतेः । बरहत्त्वा्ंदणस्वाच ब्रह्म बरहत् › ` म 

इतो महीयान् † इति श्रृतः। * अस्थूलम्  इयादिना द्रव्यत्वभ्र- 

तिषेधात् कृदाः । स्थूः इति उपचर्यते सवीत्मत्वात् । सनत्त्वर- 

जस्तमसां सष्टिस्थित्तिखयकर्मस्वधिषावत्वात् गुणभृत । वस्तुतो 

गुणाभावात् निगणः. ' केवलो निगुण ` इति श्रतेः । शब्दा- 
दिगुणरहितत्वान् निरतिश्छयसृक्ष्मस्वात् नियद्ुद्धसबेग- 

* 

[अ भ 

तत्वादिना च प्रतिबन्धकं धर्मजातं तकंतोऽपि यतो वक्तु 

न शक्यम् अत एव महान् । * अनङ्गो ऽशव्दोऽअरीरोऽस्पशेश्च 

महाञ्छुचिः ' इति आपस्तम्बः । प्रथिव्यादीनां धारकाणामपि 

धारकत्वान्न केनचिद्धियत इति अधरत। यद्येवमयं केन 

धायैत॒इल्याशङ्कयाह-- स्वेनैव आत्मना धार्यत इति 

सखधरतः. ‹स भगवः कस्मिन्प्रति्ित इति स्वे महिश्निः 

इति श्रतेः । दोन पद्योद्रतकताम्रमयिरूपतममस्यास्यमिति 

खास्यः; बेदात्मको महान् शब्दराशिः तस्य मुखान्निगेतः 

पुरुषार्थोपदेश्ाथंमिति वा खास्यःः ° अस्य महतो भूतस्य ' 

इत्यादिश्रुतेः । अन्यस्य वंकिनो वंशाः पाश्चात्याः; अस्य 
वराः प्रपच्वः प्रागेव, न पाश्चात्य इति प्राग्वंशः । वंशं 

प्रपञ्चं वर्धयन् कछेदयन् वा वंश॒वधनः ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । १४१ 

मारभत्कथितो योगी 

योगीराः सर्वकामदः । 

आश्मः श्रमणः क्षामः 

सुपर्णो वायुवाहनः ॥ १०४ ॥ 

अनन्तादिरूपेण मुवो भारं विध्रत् भारभृत् । वेदादिभि- 

रयमेव परत्वेन कथितः, सर्वः वेदेः कथित इति वा काथि- 

तः, ` सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति" ‹वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य ` 

८ वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ । आदौ मध्ये तथा 

चान्ते विष्णुः सवत्र गीयते' इति श्रतिस्मृयादिवचनेभ्यः; 

° सोऽध्वनः पारमाप्रोति तद्विष्णोः परमं पदम्" इयादक्तम् ; 

किं तदध्वनो विष्णोठ्यांपनञीटस्य परमं पदं सतत्वमिलयाका- 

याम् इन्द्रियादिभ्य. सर्वेभ्यः परत्वेन प्रतिपाद्यते ‹ इन्द्रिये- 

भ्यः परा ह्यर्था. ' इत्यारभ्य, ` पुरुषान्न परं किचत्सा का- 

छा सा परा गतिः ' इलयन्तेन यः कथितः सः कथितः । यो- 

गो ज्ञानम् , तेनैव गम्यत्वात् योगी ; योगः समाधिः; सहि 

स्वात्मनि सर्वदा समाधत्ते स्वमात्मानम् , तेन वा योगी । 

अन्ये योगिनो योगान्तरायैः हन्यन्ते स्वरूपास्रमाद्यन्ति ; 

अयं तु तद्रहितत्वात्तेषामीश्चः योगीज्चः । सर्वान् कामान् 



१४२ श्रीविप्णुसहस्षनाम- 

सदा ददातीति सर्वकामदः) " फलमत उपपत्तेः ` इति त्या- 
सेनाभिदहितत्वान् । आश्रमवन् सर्वेषां संसारारण्ये भ्रमतां 

विश्रमस्थानत्वान् आश्रमः । अविवेकिनः सवौन्संतापयतीति 

श्रमणः । क्षामा; क्षीणाः सवी. प्रजाः करोतीति क्षामः, 

- तत्करोति तदाचष्ट ` इति णिचि पचाद्यचि कृते संपन्नः क्राम 

इति । शोभनानि पणौनि च्छन्दांसि संसारतस्रूपिणोऽस्ये- 

ति सुपणः › छन्दांसि यस्य पणनि ` इति भगवद्वचनात् । 

वायुबेहति यद्धीदया भूतानीति सः वायुत्राहनः) (भीषास्मा- 

दातः पवते * इति श्रुतेः ॥ 

© म ५ ५ 
ध्रनुधेरो धनुर्वेदो 

दण्डो दमयिता दमः 

अपराजितः सर्वसहो 
नियन्ता नियमोऽयमः । १०५ ॥ 

श्रीमान् रामो महद्रलुधौरयामासेति धनधरः । स॒ एव 
दाशरथिः धनुर्वेदं वेत्तीति धनुर्वेदः । दमनं दमयतां दण्डः 
° दण्डो दमयतामस्मि ` इति भगवद्वचनात् । चैवस्वतनरे- 
्द्रादिरूपेण प्रजा दमयतीति दमयिता । दमः द्भ्येषु 
दण्डका्यं फलम् , तञ्च स एवेति दमः । शचुभिः न पराजित 



स्तोत्रभाप्यम् । १४३ 

इति अपराजितः । सवकर्मसु समर्थं इति, सर्वान् शनन 
सहत इति वा स्वेसहः । सवीन् स्वेषु स्वेषु कृयेषु ठ्यव- 
म्थापयतीति नियन्ता । न नियमो नियतिस्तस्य विद्यत इति 

अनियमः, सवनियन्तुः नियन्त्रन्तराभावानं । नास्य विद्यते 
यमो मृत्युरिति अयमः । अथवा. यमनियमौ योगाङ्ग ; त- 

दरम्यत्वात्स एव नियमः यमः ॥ 

सस्ववान्सात््विकः सत्यः 

सल्यधमेपरायणः। 
अगिध्रायः पियार्होऽ्देः 

पियक्रत्परीतिवधैनः ॥ १०६ ॥ 
>€ ९८ 
रोय॑वीयादिकं सत्त्वमस्येति सच्चवान् । सच्च गुणे प्रा 

धान्येन स्थित इति साचिकः । सत्यु साधुत्वात् सत्यः । 

सये यथाभूताथकथने धर्म च चोदनालक्षणे नियत इति 

सत्यधर्मपरायणः । अभिप्रेयते पुरुषा्थकाह्िभिः, आभि- 

मुख्येन प्रखेऽस्मिन्प्रेति जगदिति वा अभिप्रायः । प्रियाणि 

इष्टान्यहं तीति मियाहैः , ‹यद्यदिष्टतमं छोके यच्चास्य दयितं 

गृहे । तत्तद्रुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ' इति स्मरणात् । 

सवागतासनग्रशंसार्घ्यपाद्यस्तुतिनमस्कारादिभिः पूजासाधनेैः 



१४४ श्रीविप्णुसदखनाम- 

पूजनीय इति अहै; । न केवलं प्रियां एव, किंतु स्तु- 

ल्ादिभिः मजतां भियं करोतीति प्रियकृत् । तेषामेव प्रीतिं 
[^ ०3 [9 © 

वर्धयतीति प्रीतिवधेनः ॥ 

विदायसगतिञ्योनिः 

खुरुचिद्तमुग्विखः। 

रविर्विरोचनः स्थैः 

सविता रविलोचनः ॥ १०७ ॥ 
[43 

विहायसं गतिराश्रयोऽस्येति विहायसगतिः, चिष्णुपदम् , 

आदिलयो वा| स्वत एव योतत इति ज्योतिः, ' नारायणः 

पर ज्योतिः ` इति मन्त्रवर्णान् | शाभना रुचिर्दीपिरिच्छा 

वा अस्येति सुरुचिः | समस्तदेवतो देशेन प्रवृत्तेष्वपि कमेसु 

हृतं शङ्क सुनक्तीति वा हुतथ्ुक् । सवत्र वतेमानत्वात् , 

त्रयाणां छोकानां प्रभुतखाद्रा वरिञ्युः | रसानादत्त इति रविः 

आदियात्मा । विविधं रोचत इति विरोचनः । सूतेः सुव- 

तेवां सूर्यशव्दो निपायते, *राजसूयसूयं ' इति पाणिनिव- 

चनात् मयैः । सवख जगतः प्रसविता सविता; (रसानां 

च तथादानाद्रषिस्यिभिधीयते । प्रजानां तु प्रसवनात्सवि- 

तेति निगद्यते ` इति विष्णुधर्मोत्तरे । रविर्खोचनं चश्षुरस्येति 



स्तोत्रमाप्यम् । १४५ 

रविलोचनः, ' अभ्निर्मुधो चश्चुषी चन्द्रसूर्यौ ' इति श्रुतेः ॥ 

अनन्तो हुनसुगभोक्ता 

सखम्वदो नैकजोऽग्रजः । 
(> (^ [9 

अनिविण्णः सदामषी 

लोकाधिष्ानमद्ूतः ॥ १०८ ॥ 

नियत्वात्सवगतत्वान् देशाकाटपरिच्छेदामावान् अनन्त्ः ; 

च ५; इतं भुनक्तीति हुतथक् । ० भोग्यम् 

अचेतनां सङ्क इति, जगत्पाख्यतीति बा भोक्ता । भक्तानां 

सुखं मोक्षलक्षणं ददातीति सुखदः; असुखं दयति खण्डय- 

तीति वा असुखदः । धमेगुप्नये असञ्ज्ायमानत्वात् 

नेकजः। अप्रे जायत इति अग्रजः हिरण्यगर्भः, ‹ हिरण्यगर्भः 

सुप्रवतेताप्रे ' इत्यादिश्रुतेः । अवाप्रसवकामलादपरातिहत्वभा- 

वाच्निर्वेदोऽस्य नास्तीति अनिर्विण्णः । सतः साधून आभि- 

मुख्येन मृष्यते क्षमत इति सदामषीं । तमनाधारमाधार- 

मधिष्ठाय वयो लोकास्तिष्ठन्ति इति खोकाधिष्ठानं व्रह्म । 

अद्भुतत्वात् अद्धुतः, "श्रवणायापि बहुभिर्यो न कूभ्यः 

शण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । आश्चर्यो वक्ता कुराखो- 

ऽस्य कव्धा आचर्यो ज्ञाता कुशलानुिष्टः' इति श्रतेः । 
० +. 7 10 



१४६ श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

- आश्चयैवत्पछ्यति कश्चिदेनम् ` इति भगवद्रचनाच्च । स्वरू- 

पराक्तिव्यापारकार्येः अद्भतत्वाद्रा अद्भुतः ॥ 

सनात्सनातलननमः 

कपिलः कपिरप्ययः । 

स्वस्तिदः स्वस्तिक्रृत्स्वस्ति 

स्वस्तिभ्युक्स्व सदक्षिणः ॥ १०९ ॥ 

सनात् इति निपातः चिराथेवचनः । कालश्च परस्यैव 

विकल्पना कापि । ‹परस्य व्रह्मणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज । 

व्यक्ताव्यक्त तधेवान्ये रूप काटस्तथापरम ' इति विष्णु- 

पुराणे । सर्वकारणत्वान् विरिच्चथादीनामपि सनातनाना- 

मतिश्येन सनातनव्वात् सनातनतमः । बडवानलस्य 

कपिलो वर्ण इति तदरूपी कपिलः ¦ कं जरं रदिमभिः 

पिवन कपिः सूर्यः; कपिः वराहो वा, ‹कपिवराहः ्रे- 

छश्च ` इति वचनात् । प्रख्ये अस्मिन्नपियन्ति जगन्तीति 

अप्ययः । 

इति नाश्नां नवमं रात विद्धेतम् ॥ 

भक्तानां स्वस्ति मङ्गल ददातीति स्वस्तिदः | तदेव 

करोतीति स्वस्तिकृत् । मङ्गरस्वरूपमात्मीयं परमानन्दल- 



स्तोत्रभाप्यम् । १४७ 

क्षणं स्वास्ति । तदेव भुङ्क इति स्वरित ; भक्तानां मङ्गल 

स्वस्ति मुनक्तीति वा स्वार्तयुक् । स्वस्तिरूपेण दश्नत 

वर्धते, स्वन्ति दातु समर्थं इति वा स्वस्तिदक्षिणः । अथ- 

वा, दक्षिणजव्द आद्युकारिणि वतेते; शीत्रं स्वम्ति दातुम् 

अयमेव समर्थं इति, यस्य स्मरणादेव सिध्यन्ति सवंसि- 

दयः, 'स्प्रते सकर्कल्याणमाजनं यत्र जायते । पुरु- 

पस्तमजं नियं व्रजामि शरणं हरिम् ।॥ स्मरणादेव कृष्ण- 

स्य॒ पापसंघातपखररम । चतधा मेदमायाति गिरिवेज्रहतो 

यथा ` इदयादिवचनेभ्यः ॥ 

अरोद्रः कुण्डली चक्री 

विक्रम्यूजिनरासनः 

छाब्दानतिगः रखाब्दसदः 

शिजिरः रायरीकरः ॥ ११० ॥ 

करम रौद्रम्, रागश्च रौद्रः, कोपश्च रौद्रः; यस्य रोदरत्रयं 

नास्ति अवाप्रसकामत्वेन रागदरेषादेरभावान् अरौद्रः । शेष- 
रूपभाक् करुण्डली सहसरांछ॒मण्डलोपमकुण्डघारणाद्रा ; यद्वा, 

सांख्ययोगात्मकरे कुण्डे मकराकारे अख स्त इति कुण्ड- 

लखी । समस्तरोकरक्षार्थ मनम्तत्त्वात्मकं सुदस्रौनाख्यं चक्रं 



१४८ श्रीविष्णुसहसनाम- 

धत्त इति चक्री, ‹ चलस्वरूपमलयन्तं जवेनान्तरितानिरम् । 

नचक्रस्वरूप१ च मनो धत्ते विष्णुः करे स्थितम् इति 

विष्णुपुराणवचनान् । विक्रमः पादविक्षेपः, शौय वा; दयं 

चाशेषपुरुषेभ्यो विटक्षणमस्येति विक्रमी । श्रुतिस्मृतिलश्च- 

णमूजितं श्ासनमस्येति ऊर्जितश्ासनः ' श्रुतिस्मृती ममैवा- 

्ञ यस्ते उद्घ वैते } आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्धक्तोऽपि 

न वैष्णवः ` इति भगवदचनान् । शव्दश्रवृत्तिहेतूनां जादा- 

दीनामसंभवान् शब्देन वक्तुमशक्यत्वात् शब्दातिगः, ° य- 

तो वाचो निवरवन्ते । अप्राप्य मनसा सह ` ‹न शाब्दगोचरे 

यस्य योगिध्येयं परं पदम् ` इदयादिश्रुतिस्मृतिभ्यः । सर्वे वेदाः 

तात्पर्येण तमेव वदन्तीति शब्दसहः ; ‹ सर्वे वेदा यत्पद 

मामनन्ति ' इति श्रतेः ‹ वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः! इति स्यृते- 

श्च | तापच्रयाभितप्नानां विश्रामस्थानत्वात् शिशिरः । सं 

सारिणामात्मा शर्वरी रावरी ; ज्ञानिनां पुनः संसारः श- 

वरी; तायुमयेषां करोतीति शरव॑सीकरः, “या निचा सरवमू- 

तानां तस्यां जागति संयमी । यस्यां जाभ्रति भूतानि सा 

निश्ञा पदयतो मुनेः ̀  इति भगवहचनात् ॥ 

अक्रूरः पेचालो दश्चो 

दक्षिणः क्षमिणां वरः| 
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स्तोत्रमाप्यम् । १४९ 

विढत्तमो वीतभयः 

पुण्यश्रवणकीतेनः ।॥ १११ ॥ 

क्रौर्यं नाम मनोधर्मः प्रकोपजः आन्तरः संतापः साभि- 

निवेशः; अवाप्रसमस्तकामत्वात्कामामावादेव कोपाभावः; 

तम्मत्करौयैमस्य नास्तीति अकर्ः । कर्मणा मनसा वाचा ब- 

पुषा च शोभनत्वात् पेशः । प्रवृद्धः गक्तः सीघ्रकारी च 

दक्षः, त्रयं चैतन परस्मिन्नियतमिति दक्षः ¦ दक्षिणशब्दस्या- 

पि दक्ष एवार्थः, पुनरक्तिदोषो नास्ति, जब्दभेदान् ; अथवा, 

दक्षते गच्छति, हिनस्तीति वा दक्षिणः, ‹ दक्ष गतिहिसन- 

योः ` इति घातुपाठान । क्षमावतां योगिनां च प्रथिव्यादी- 

नां भारधारकाणां च श्रेष्ठ इति प्षामेणां वरः । ` श्षमया 

प्रथिवीसमः “ इति वाल्मीकिवचनान्; ब्रह्याण्डमखिरं व- 

हन् प्रिथिवीव भारेण नार्दित इति प्रिथिव्या अपि वरो वा ; 

क्षमिणः सक्ताः; अयं तु सवशक्तिमच्वात्सकलाः क्रियाः क- 

तु क्षमत इति वा क्षमिणां वरः । निरस्तातिशयं ज्ञान स- 

वंदा सवेगोचरमस्यास्ति नेतरेषामिति विदरत्तमः । वीतं वि- 

गतं भयं सांसारिकं संसारलक्षणं वा अम्येति वीतभयः, 

सर्वेश्वरत्वान्निवयमुक्तत्वाच्च । पुण्यं पुण्यकरं श्रवणं कीर्तनं 

चास्येति पुण्यश्रवणकीतेनः , भय इदं शुणुयान्नित्ये यश्चापि 



१५० श्रीविष्णुसहस्रनाम- 

परिकीतयेन् । नाद्युमं प्राघ्रुयाक्िचित्सोऽसतरेह च मानवः ` 

इति श्रवणादि फर्वचनान् ॥ 

उत्तारणो दृष्करृतिहदा 

पुण्यो दुःस्वस्ननारानः। 

वीरहा रक्षणः सन्नो 

जीवनः पयेवस्थिलः ॥ ११२ ॥ 

संसारसागरादुत्तारयतीति उत्तारणः । दुष्कृती: पाप- 

संजिताः हन्तीति दुष्कृतिहा, पापकारिणस्तान्हन्तीति वा 

दुष्कृतिहा । स्मरणादि कुवेतां सर्वेषां पुण्यं करोतीति, 

सर्वेषां श्रुतिस्मरतिलक्षणया वाचा पुण्यमाचष्ट इति वा 

पुण्यः । भाविनोऽनथस्य सूचकान् दुःखभ्रान नाङ्ञायति 

ध्यातः स्तुतः कीर्तितः पूजितश्चेति दुःस्वभमनाश्चनः । विति- 

धाः संसारिणां गतीः मुक्तिप्रदानेन हन्तीति वीरहा । सक्त 

गुणमधिषठाय जगत्रयं रक्षन् रक्षणः; नन्यादित्वाकतेरि 

ल्युः । सन्मागेवर्तिनः सन्तः ; तद्रूपेण विद्याविनयब्रदधये स 

एव वतत इति सन्तः । सवी: प्रजा; प्राणरूपेण जीवयन् 
[> ४५ 

जीवनः । परितः सर्वतो विश्रं व्याप्यावस्थित इति 

पयेवस्थितः ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । १५१ 

अनन्तरूपोऽनन्तख्री- 

जिलमन्यु भैया पदः । 
चतुरस्रो गभीरात्मा 

विदिरो व्यादिरो दिदाः।॥ ११३॥ 

अनन्तानि रूपाण्यस्य विश्चप्रपञ्चरूपेण स्थितस्येति अ- 

नन्तरूपः ! अनन्ता अपरिमिता श्रीः परशक्तिरस्येति अन- 

न्तश्रीः, ^ परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते ' इति श्रुतेः । मन्युः 

कोधो जितो येन सः जितमन्यु । भयं संसारजं पुंसासप- 

त्रन् भयापहः । न्यायसमवेतः चतुरश्रः, पुंसां कमावु- 

रूपं फट प्रयच्छतीति । आत्मा स्वरूपं चित्तं वा गभीर प- 

रिच्छेततुमशक्यसस्येति गभीरात्मा । विविधानि फरानि 

अधिकारिभ्यो विरोषण दिशतीति विदिशः । विविधामाज्ञा 

शक्रादीनां कवन व्यादिञ्चः । समस्तानां कर्मणां फलानि 

दिशन् बेदात्मना दिशः ॥ 

अनादिश्रश्चुवो लक्ष्मीः 

सुवीरो रुचिराङ्गदः । 
जननो जनजन्मादि- 

मीमो मीमपराक्रमः ॥ ११४ ॥ 



१५२ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

आदिः कारणमस्य न विद्यत इति अनादिः, सवेका- 

रणस्वात् । मूराधारः, सुवः सवेभूताश्रयत्वेन प्रसिद्धाया 
भूम्याः, मुवोऽपि भूरिति भूवः । अथवा, न केवरमसौ 

भूः मुवः, लक्ष्मीः शोभा चति जुवो क्ष्मीः । अथवा 
भूः भूलोकः; भुवः युवर्छोकः; छक्ष्मीः आत्मविद्या, 

° आत्मविद्या च देवि त्वम् ` इति श्रीस्तुतौ । भूम्यन्तरिश्षयोः 

शोभेति वा भूवो लक्ष्मीः । खोभना विविधा इरा गतयो 

यस्य सः सुवीरः ; शोभनं विविधम् इते इति वा सुवीरः । 

रुचिरे कल्याणे अङ्गदे अस्येति रुचिराङ्गदः । जन्तून् जनयन 

जननः; ल्युद्धिधौ बहुख्प्रहणात्कतेरि ल्युट् प्रययः प्रयोगव 
चनादिवत् । जनस्य जनिमतो जन्म उद्धवः तस्यादिः मूल- 

कारणमिति जनजन्मादिः । यहेतुत्वात् भीमः, ‹ भीमाद- 

योऽपादाने ` इति निपातनात् , ' महद्वयं वज्रमुद्यतम् ` इत्ति 

श्रुतेः। असुरादीनां मयहेतुः पराक्रमो ऽस्यावतारेष्विति भीम- 

पराक्रमः ॥ 

आधारनिलयोऽधाता 

पुष्पहासः प्रजागरः 

ऊध्वंगः सत्पथाचारः 
प्राणदः प्रणवः पणः ॥ ११५ ॥ 



स्तोलभाप्यम् । १५३ 

पथिन्यादीनां पच्वभूतानामाघाराणामाघारत्वान् आधा- 

रनिक्यः । स्वात्मना धृतस्यास्यान्यो धाता नास्तीति 

अधाता; ` नद्यृतश्च ' इति ` समासान्तव्रिधिरनियः' इति 

कप्प्रययाभावः । संहारसमये सर्वाः प्रजाः धयति पिवतीति 

वा धाता; धेट् पाने, इति धातुः । सुककुलात्मना स्थितानां 

पुष्पाणां हासवन् प्रपच्चरूपण व्रिकासोऽस्येति पुष्पहासः । 

नियप्रबुद्धस्वरूपत्वान् प्रकर्षण जागर्तीति प्रजागरः । सर्वे- 

षामुपरि तिष्ठन उ््वंगः । सतां कर्माणि सत्पथाः ; तानाचं- 

रयेष इति सत्पथाचारः । मृतान परिक्षिसखरथृतीन् जीवयन 

प्राणदः । प्रणवो नाम परमात्मनो वाचक ओंकारः; तद- 
भेदोपचारेणायं प्रणवः । पणतिव्यवहारार्थः; तं कुवन् 

पणः, ` सवीणि रूपाणि रिचि धीरो नामानि कृत्वाभि- 

वद्न्यदास्तेः इत्ति श्रतेः; पुण्यानि सर्वाणि कर्माणि 

पण संगृह्याधिकारिभ्यः तत्फटं प्रयच्छतीति वा लक्षणया 

पणः ॥ 

प्रमाणं पाणनिख्यः 

प्राणशरत्प्राणजी वनः 

नत्वं तत्वविदेकात्मा 

जन्मखरत्युजरातिगः ॥ ११६३ ॥ 



१५४ श्रीविष्णुसदस्ननाम- 

प्रमितिः संवित्स्वयेप्रभा प्रमाणम्; ' प्रज्ञानं ब्रह्य ' इति 

श्रतेः । “ ज्ञानस्वरूपमलयन्तनिर्मलं परमार्थतः । तमेवाथ- 

स्वरूपेण भ्रान्तिददौनतः स्थितम ' इति विष्णुपुराणे । प्राणा 

इन्द्रियाणि यत्र जीवे निीयन्ते तत्परतन्बत्वात्, देहस्य 

धारकाः प्राणापानादयो वा तस्मिन्निङीयन्ते, प्राणितीति 

प्राणो जीवः परे पुंसि निखीयत इति वा प्राणान् जीवांश्च 

संहरन्निति वा प्राणनिखयः । पोपयन्नन्नरूपेण प्राणान् प्राण- 

भत् प्राणिनो जीवयन् प्राणाख्यैः पवनैः प्राणजीवनः, ‹न 

प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति 

यस्मिननेतावुपाश्रितौ ' इति मन्त्रवर्णात् । तच्छं तभ्यमसरतं सलं 

परमार्थः सतत्वभिव्येते एकाथवाचिनः परमाथसतो ब्रह्मणो 

वाचकाः शाब्दाः । तत्त्वं स्वरूप यथाबद्ेत्तीति तच्ववित् । 

एकश्चासावात्मा चेति एकात्मा, " आत्मा वा इदमेक एवाग्र 

आसीन् ' इति श्रतेः, ° यच्ाप्रोति यदादत्ते यच्चात्ति विषया- 

निह । यज्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते" इति 

स्म्रतेश्च । (जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते 

नश्यति ' इति षड्मावविकारानतीय गच्छतीति जन्पमृस्यु- 

जरातिगः, न जायते म्रियते वा विपित् इति मन््- 

चणौत् ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । १५५ 

€ 
भ्रसुवःस्वस्तरुसनारः 

सविता प्रपितामहः) 

यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा 

यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥ ११७ ॥ 

भूुवःस्वःसमाख्यानि तरीणि त्याहृतिरूपाणि श्ुक्राणि 
तरयीसाराणि बदहूचा आहुः ; तैर्होमादिना जगच्रयं तरति. 

पवत वेति भूवःस्वस्तरूः अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादि- 

लययुपतिषएठते । आदिलयालजायते ब्रृषवष्रन्नं ततः प्रजाः ` इति 

मनुवचनात् ; अथवा, भूभुवःस्वःसमाख्यखोकत्रयसंसारवरक्ष 

भूयवःस्वस्तसः ; भूर्युवःस्रराख्यं लोकत्रय वरक्षवद्वयाप्य ति- 
छठतीति वा भूभवःस्वस्तरः । संसारसागरं तारयन् तारः , 

प्रणवो बा । सर्वस्य लोकस्य जनक इति सपिता । पिताम- 

हस्य ब्रह्मणोऽपि पितेति प्रपितामहः । संगन्ता यज्ञः, यज्ञा- 

नां पाता, स्वामी वा यज्ञपतिः, ` अयं हि सवयज्ञानां भो- 

क्ता च प्रभुरेव च' इति भगवद्वचनात् । यजमानात्मना 

तिष्ठन यज्वा । यज्ञा अङ्गान्यस्येति वराहमूतिः यज्ञाङ्ग, 

[१ 

वेदपादो युपदंषरः ऋतुदस्तश्चितीसुखः । 
अभ्चिजिह्यो दभरोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः ॥ 



१५६ श्रीविष्णुसहस्लनाम- 

[र ् ५ क अ 

अहोरावेश्चणो दिव्यो वेदाङ्गश्रुति मूषणः । 
आञ्यनासः श्ुवतुण्डः सामघोषस्वनो महान ॥ 

धमसयमयः श्रीमान्कमविक्रमसत्करियः । 
प्रायश्चित्तनखो घोरः पट्युजाुर्महामुजः ॥ 
= ।चन्वों न [3 ध फट्वीजमहौर्षा धि & उद्राच्न्वो होमलिङ्गः फट्वीजमदहौषधिः । 
वाह्यान्तरात्मा मन्त्रस्फिण्वकृतः सोमशोणितः ॥ 

~ ५ न € 5 तिषेगव 

बेदीस्कन्धो हविगन्धो हव्यकव्यातिवेगवान् । 

प्राग्वंशकायो द्युतिमान्नानादीक्षाभिरचितः ॥ 

दश्चिणाद्दयो योगी महासत्रमयो महान् । 

उपाकर्मो्टरुचकः प्रवग्यावतभूषणः ॥ 

नानाच्छन्दोगतिपथो गुह्योपनिषदासनः । 
[^ न ~ इवोच्टत 

छायपत्रीसहायो वै मेरुश्ङ्ग इवोच्छ्रितः ॥ 
इति हरिवंश । 

फलहेतु मृतान्यज्ञान् वाहयतीति यज्ञवाहनः ॥ 

यज्ञभ्रवयज्ञकरव्यज्ञी 

यज्ञभ्रुगयक्षसाधनः । 

यज्ञान्तक्र् द्रज्ञगुद्य- 

मन्नमन्नाद् एव च ॥ ११८ ॥ 



स्तोत्रभाप्यम् । १५७ 

यज्ञं विभति पातीति वा यज्ञभृत् । जगदादौ तदन्ते च 
यज्ञं करोति, कृन्ततीति वा यज्ञकृत् । यज्ञानां तत्समाराध- 

नात्मनां शेषीति यज्ञी । यज्ञं मुङ्क, युनक्तीति वा यज्ञभुक् । 
यज्ञाः साघन तल्ात्राकवात यज्ञसाधनः । यजञस्यान्त फखभा- 

पि कुन यज्ञान्तकृत्; वेप्णवीच्छक्दांसनेन पूर्गाहुलया पूर्ण 

करत्वा यज्ञसमापनिं करोतीति बा यज्ञान्तकृत् । यज्ञानां 

गुह्य ज्ञानयज्ञः, फराभिसंधिरहिता वा यज्ञः; तदमेदो- 

पचारान व्रह्म यज्ञगुह्यम् । अद्यते अत्ति च भूतानीति अन्न- 
म् । अन्नमत्तीति अन्नादः । सव जगदन्नादिरूपण मोक्त्- 

भोग्यासकमेवेति दरोयितुमवकारः; च-शब्दः सवेनाभ्नामेक- 

स्मिन्परम्मिन्पुसि समु्िय वत्ति ददयितुम ॥ 

आत्मयोनिः स्वयंजानो 

वैखानः सामगायनः | 

देवकीनन्दनः खषा 

स्ितीराः पापनाडानः॥ ११० ॥ 

आत्मैव योनिरुपादानकारणं नान्यदिति यत्पयानिः । 

निमित्तकारणमपि स एवेति दरोयितुं स्वयंजातः इति; 

° प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाद्रषटान्तानुपरोधान् ̀  इलयत्र म्थापितमुभ- 



१५८ श्रीविप्णुनदक्षनाम- 

चकारणत्वं हरेः । विदोषेण खननान् वेखानः , धरणीं विके 

पण खनित्वा पाताख्वासिनं हिरण्याश्रं वाराहं रूपमास्थाय 

जघानेति पुराणे प्रसिद्धम । सामानि गायतीति सामगा- 

यनः । देवक्याः सुतो देवकीनन्दनः । “ज्योतीषि शु 

क्राणि च यानि छोक्रे त्रयो छोकरा खोकपाषाख्रयी च । 

त्रयोऽप्रयश्चाहुतयश्च पञ्च सर्वे देवा दवकीपुत्र एव ` इति 

महाभारते । सृष्टा सवैलोकस्य । क्षितेभूमेरीश्षः क्षितीशः 

दशरथात्मजः । कीर्तितः पृजितो ध्यातः स्मृतः पापराडि 

नाश्चयन् पापनाशनः; ‹ पक्षोपवासाद्यत्पापं पुरुषस्य प्रण- 

उ्यति । प्राणायामङतेनैव तत्पापं नदइयते च्रणाम् ॥ प्राणा- 

यामसहस्रेण यत्पापे नद्यते नृणाम् । क्षणमात्रेण तत्पापं 

ह्रेभ्यानास्रणदयति ` इति ब्ृद्धश्चातातपे ॥ 

दाङ्ग्वश्ृन्नन्द्की चक्री 

चाङ्गघन्वा गदाधरः । 
रथधाङ्पाणिरक्लोभ्यः 

सवप्रहरणायुधः। 

सवेप्रहरणायुधों नमः ॥ १२० ॥ 

पाज्वजन्याख्यं भूताद्यहंकारात्मकं रद्धं विभ्रत् श॒ङ्ख- 



म्तोत्रभाप्यम् । १५९ 

भृत् । विद्यामय नन्दकाख्योऽसिरस्यति नन्दकी । मन- 
स्तत्तवात्सकं सुदशेनाख्यं चक्रमस्याम्तीनि. संसारचक्रमस्या- 

ज्ञया परिवर्तत इति वा चक्री । उन्द्रियायहूकारात्मकं 

शाङ्ग नाम॒ धनुरस्यस्तीति शाङ्गधन्वा । ` धलुषश्च ` इति 

अनङ् समासान्तः । वुद्धितत्त्वात्मिकां कोमोादकी नाम गदां 

वहन् गदाधरः । रथाङ्गं चक्रमस्य पाणौ स्थितमिति रथा- 

ङ्पाणिः । अत एव अश्छकयक्षोभणः इति अक्षोभ्यः । केवलम 

एतावन्द्यायुधान्यस्यति न नियम्यते, अपि तु सवौण्येव 

प्रहरणान्यायुधान्यस्येति सवेमहरणायुधः , आयुधत्वेनाप्र- 

सिद्धान्यपि करजार्दीन्यस्यायुधानि मवन्तीत्ति | अन्ते सवे- 

प्रहरणायुध इति व चनं सलयसंकल्पत्वन सर्वेश्वरत्वं दरोयितुम् , 

° एष सर्वर इति श्रुतः । द्विवचनं समानि द्योतयति । 

ञ््कारश्च मङ्गलाथैः, अ्कारश्चाथन्नव्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः 

पुरा । कण्ठं भित्वा विनियतो तस्मान्माङ्गलिकावुमौ ` इति 

वचनात् | अन्ते *नमः' इत्युक्त्या पारेचरणं कृतवान्, 

° मूचिष्ठां ते नमउक्ति व्रिधेम' इति मन्तरवणौन् । ' ध्न्य 

तदेव टरं तन्नक्नत्रं तदेव पुण्यमहः । करणम्य च सा 

सिद्धिरत्र हरिः प्राड् नमस्करियते इति च । प्रागित्युप- 

छक्षणम् , अन्तेऽपि नमस्कारस्य रिष्टैराचरणान् । नमस्कार- 



१६० श्रीविप्णुसहस्लनाम- 

फल प्रागेव दर्दितम्-- 

एकोऽपि कृष्णे सुकृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुस्यः। 

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनभवाय ॥ 

अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम् । 

ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम् ॥ 

छोकत्रयाधिपतिमग्रतिमग्रभाव- 

मीषलस्मणम्य शिरसा प्रमविष्णुमीडयम् । 

जन्मान्तरप्रख्यकल्पसहखजात- 

माहु प्रशान्तिमुपयाति नरस्य पापम् ॥ इति ॥ 

इति नानां दरामं रात विच्रृतम् ॥ 
+ _ (^~. ~ न 

इतीदं कीननीयस्य कचावस्य महात्मनः । 

नास्नां सहस्र दिव्यानासशोषेण प्रकीर्तिलम् ॥ 

इतीदम् इनेन नामसहखन्यूनानतिरिक्तसुक्तमिति दर्च- 

यति दिव्यानामप्राकृतानां नाम्नां सहसखं प्रकीसितमिति वदता 

प्रकारान्तरेणापि संख्योपपत्तिदै्िता । प्रक्रमे (किं जप- 

न्मुच्यते जन्तुः ` इति जपशब्दोपादानात् कीत॑येत् इव्यने- 

नापि ज्ञिविधजपो लक््यते । उच्ोपांशुमानसटक्षणखिविधो 

जपः ॥ 



स्तोत्रमाप्यम् । १६ [71 

य इदं श्रुणुयाच्नित्यं यश्चापि परिकीलयत् | 

नाद्युम प्राप्नुयात्किचित्सोऽसुचरेह च मानवः॥ 

य इदं दुणुयान् इल्यादिः स्पष्टार्थः । पररोकप्राप्रस्यापि 

ययात्तिनहुषादिवदज्युभप्राप्य मावं सूचयितुम् अमुत्र इत्युक्तम् ॥ 

वेदान्तगो ब्ाह्यणः स्या- 

त्क्षत्चियो विजयी भवेत् । 
वैडयो धनसमद्धः स्या- 

च्छरद्रः सुखमवाप्नुयात् ॥ १२३ ॥ 

वेदान्तानामुपनिषदामर्थं ब्रह्म गच्छयवगच्छतीति बदा- 

न्तगः । ८ किं जपन्मुच्यते जन्तुजेन्मसंसारवन्धनात् ' इति 

वचनात् जपकमेणा साक्षान्सुक्तिराङ्कायां कर्मणां साक्षा- 

नमुक्तिदेतुत्वं नास्ति, ज्ञानेनैव मोश्च इति दरौयितु वेदान्तगो 
ब्राह्मणः स्यात् इत्युक्तम् । कमणां त्वन्तःकरणद्ुद्धिद्ररेण 

मोश्चदेतुत्म् , 
कषायपक्तिः कमणि ज्ञानं तु परमा गतिः । 
कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्ेते ॥ 

नियं ज्ञान समासाद्य नरो बन्धास्ममुच्यते । 
धमात्सुखं च ज्ञानं च ज्ञानान्मोक्षोऽधिगम्यते ॥ 

० +. 8. 11 



१६२ श्रीविप्णुसहस्रनाम- 

योगिनः कमं कुर्वन्ति सङ्गं यक्त्वात्मङुद्धये । 
कर्मणा वध्यते जन्तुर्धिदययैव विमुच्यते ॥ 

तस्मात्कर्म न ऊुर्वन्ति यतयः पारदर्डिनः । 
यथोक्तान्यपि कमणि परिदाय द्विजोत्तमः ॥ 

आत्मज्ञाने शमे च स्याद्रेदाभ्यासे च यन्नवान ॥ 
तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाग्रतमरनुते । इति ॥ 

ज्ञानसुत्पयते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । 
यथाददौतखप्रख्ये पर्यत्यात्मानमात्मनि ॥ 

इत्यादिस्म्रतिभ्यः, ‹ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 

षन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाडकेन ' °येन केन च यज- 

तापि वा द्विहोमेनानुपहतमना एव॒ भवति ' इवयादिश्रू- 

तिभ्यः ज्ञानादेव मोक्रो भवति, “ज्ञानादेव तु कैवल्यं 
प्राप्यते तेन मुच्यते ‹ ब्रह्मविदाप्रोति परम् ` ८ तरति शओोक- 

मात्मवित् "ब्रह्म वेद ब्रद्यैव भवतिः ब्रह्मैव सन्ब्ह्मा- 

प्येति ` ‹ तमेव विदित्वाति मत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 

ऽयनाय ' इति । ८ आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभति कुतश्चन ' 

८ इह चेदवेदीदथ सलयमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ' 

: यदा चर्मवदाकादां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देवमवि- 

ज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यत्तिः ‹न कर्मणा न प्रजया धनेन 

लयागेनैके अमरतत्वमानञ्युः' “वेदान्तविज्ञानसुनिधिताथौः 



स्तोत्रभाप्यम् । १६३ 

संन्यासयोगाययतयः शुद्धसन्त्वाः ' ‹ ते ब्रह्मलोके तु परान्त- 

काटे परागरृतात्परिसुच्यन्ति सर्वे इलयादिश्रतिभ्यः । शद्रः 

सुखमवाप्तुयात् श्रवणनैव, न तु जपयज्ञेन, ° तस्मा- 

च्छद्र यज्ञेऽनवक्न्ध्रः ' इति श्रुतेः । -श्रावयेचतुरो वर्णा- 

न्कृत्वा त्राह्मणसग्रतः' इति महाभारते श्रवणमनुज्ञायते । 

` सुगतिमियाच्छूवणाच शद्रयोनिः' इति दरिवंरो । यः 

राद्रः श्रुणुयात् स॒ सुखमवाप्नुयान इति व्यवहितेन सं- 

वन्धः ; जैवणिकानां कीसैयेदिलयनेन ॥ 

€ ^¢ © 
धघमाधी पराप्लुयाद्धम- 

© ^¢ ¢ 
मथाधा चाथचमाप्चुयात् | 

कामानवाप्नुयात्कामी 
[9 

प्रजाधाो चाप्नुयात्प्रजाम् | १२४ ॥ 

चक्षुरादीनामात्मयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु वि- 

षयेष्वानुकरूल्यान् प्रवृत्तिः कामः । प्रजायत इति प्रजा 

संततिः ॥ 

भक्तिमानिल्यादिना भक्तिमतः शुचेः सततमेवमुदुक्तस्थै- 

काञ्नचित्तस्य श्रद्धाछोः विशिषटाधिकारिणः फलविशेषं दर 
यति-- 



१६४ श्रीविप्णुसहस्तनाम - 

भक्तिमान्यः सदोत्थाय छुचिस्नद्तमानसः । 

सदं वासुदेवस्य नाञ्नामेनत्पकीलयत् ॥ 

यशाः प्राभोति बिपुटं यानि प्राधान्यमेव च। 

अचलां भियमाभोति श्रेयः प्राोयनुत्तमम् ॥ 

न भयं क्रचिदाभोति वीयं तेज विन्द्ति। 

भवत्यरोगो द्तिमान्वलरूपरुणान्वितः ॥ 

रोगातों सुच्यने रोगादद्धो सुच्येत बन्धनात् । 

भयान्सुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपद्: ॥ 

९ ह तमम् दुगाण्यनितरव्याद्यु पुरुषः पुरुषों । 

स्तुवन्नामसदस्रेण निव्यं भक्तिसमस्वितः ॥ 

वासुदेवाञ्चयो म्यों वासुदेवपरायणः । 

सवपापविद्युद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् ॥ 

न वासुदेवभक्तानामद्युभं विद्यते कचित् । 

जन्मगरत्युजराव्याधि भयं नेवो पजायते ॥१३१॥ 



स्तावभाप्यम् । १६५ 

इम स्तवमधीयानः 

ख्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 

युज्येतात्मसुखक्लान्ति- 

आ्रीधरतिस्खनिकीर्तिभिः। १३२ ॥ 

श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः । भक्तिः भजनं तात्पयम् । 

आत्मनः सुखम् आत्मसुखम् । तेन च क्षान्यादिभिश्व 

युञ्यते ॥ 

नकोधो न च मात्सय 

नलोमो नाद्युना मनतिः। 

वन्ति करनपुण्यानां 

क्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १३६ ॥ 

नक्रोधः नखोभः नाञ्चुभा मतिः इति जकारानुबन्धरहि- 

तेन नकारेण समस्तं पदत्रयम् ; क्रोधादयो न भवन्ति, मा- 

त्स्य च न भवतीत्यथेः ॥ 

द्यौः सचन्द्राकनक्चा गवं दिको भूमहोदधिः। 

वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥१३४॥ 



१६६ श्रीविष्णुस्हस्लनाम- 

ससुराखुरगन्ध्वै सथक्चोरगराक्तसम् 1 
जगद्वरो वलैनेदं क्रृष्णस्य सचराचरम् ॥ १३५॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तजो बर धतिः 

वासुदेवात्मकान्याहुः क्षें क्षेत्रज्ञ एव च ॥ 

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 

आचारप्रभवो धर्मो धमेस्य प्रभुरच्युतः ।१३७॥ 

ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 

जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारयणोद्ध वम् ॥ १३८ ॥ 

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं 

विद्याः हित्पादिकमं च। 
वेदाः राखाणि विज्ञान- 

मेतत्सव जनार्दनात् ॥ १३९ ॥ 

एको विष्णुमदद्धतं 
©. 

पृथग्भ्रूतान्यनेकरचाः । 



स्तोत्रभाप्यम् । १६७ 

ची टोकान्व्याप्य भूतात्मा 

श्वुङ् विश्व सुगव्ययः ॥ १४० ॥ 

“द्योः सचन्द्राकनक्षत्रा ` इत्यादिना स्तुलस्य वासुदेवस्य 

मादात्म्यकथनेनोक्तानां रुखानां प्रापिवचन यथार्थकथनं 

नाथेवाद इति दश्चयति । * सवौगमानामाचारः' इत्यने- 

नावान्तरवाक्यन स्व॑धमोणामाचारवत एवाधिकार इति 

दशयति ॥ 
$ पि 9 (न © कीलितः 

इमं स्तवं भगवतो विष्णोव्यासेन म्। 

पठेद्य इच्छेत्पुरुषः भ्रयः प्राप्तुं सुखानि च ॥ 

इमं स्तवम् इ्यादिना सहसखरशाखाज्ञानेन सवेज्ञेन भग- 

वता कृष्णद्रपायनेन साक्षान्नारायणेन कृतमिति सर्वैरेव 

अथिभिः सादरं पठितव्यं सव॑ंफलसिद्धय इति दशयति ॥ 

विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् । 

भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॥ 

इति श्रीमहामारते आनुश्चासनिके भीप्मयुधिषठिरसंवदे 

विष्णोर्दिन्यसहस्रनापमस्तोत्रं नाम 

एकोनपच्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ 



[श 

१६८ ध्रोविंष्णुसहस्रनाम- 

` विश्वश्चरम् ` इयादिना विश्रेश्वरोपासनादेव स्तोता- 

रम्ते धन्याः कृताथ; कृतका इति दरयति । 

प्रमादात्कुवैतां कर्मं प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । 

स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णौ स्यादिति श्रुतिः ॥ 

आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया | 

तथा चेद्धिश्वकतांरं को न मुच्येत बन्धनात् ॥ 

इति व्यासवचनम् ॥ 

सहखनामसंबन्धिव्याख्या सवेसुखावहा । 

्रुतिस्म्रतिन्यायमूला रचिता हरिपादयोः ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका चार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

विष्णुसह खनामस्तोत्रमाष्यम् 

सेपूणेम् ॥ 
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॥ श्राः ॥ 

= 
प्रथमोऽध्यायः । 

१०५०००५ 





। श्रीः; ॥ 

॥ सनत्सुजातीयम् ॥ 
श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरचितेन 

भाष्येण सितम् । 
-------*ग्य॑-<-- य 

नमः पुंसे पुराणाय पूर्णानन्दाय विष्णवे । 
[४३ श क भ. क े 

निरस्तनिखिरुष्वान्तते जसे विश्वहेतवे ॥ 

नम आचार्येभ्यो बह्मविद्यासंप्रदायकतृभ्यः ॥ 

नत्सुजातीयविवरणं संक्षेपतो 

ब्रह्मजिज्ञासूनां सुखाववोधायारभ्यते ॥ ५ 

0 ४ 

41 म 

स व ड] 
पः स्वतश्ित्सदानन्दाद्ितीयव्रह्यस्वरू- 

द पोऽप्यात्मा स्वाश्रयया स्वविषयया अ- 
र ~~ = 

विद्यया स्वानुभवगम्यया साभासया 

स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयन्रह्या- 

त्मभावात्मच्युतः अनात्मनि देहादावात्मभावमापन्नः अप्राप्राशचे- 



१७४ सनस्मुजातीयमाप्ये 

पपुरुषा्थः प्राप्रारोषान्भेः अविद्याकमेपरिकल्पितेरेव साधनैरि- 
छरप्राप्निमनिष्टपरिट्रतिं चाकाङ्श्चन् लोकिक्वैदिकसाधनैरनुष्ठि- 

तैरपि परमपुरुषाय मोक्षाख्यमलरभममानो मकरादिभिरिव राग- 

द्ेषादिमिरितस्तत आकृष्यमाणः सुरनरत्तियंगादिप्रमेदभिन्नासु 

नानायोनिषु परिवतमानो सुद्यमानः संसरन् कथंचित्पुण्यव- 

शाद्वेदोदितेन इश्रराथकमानुष्ठानेनापगतरागादिमलः अनिया- 

दिदोषदशनेनोसत्रहासुत्रफटमोगविरागः वेदान्तेभ्यः प्रतीय 

मानं ब्रह्मात्ममावं वुभुत्सुः वेदोदितदामदमादिसाधनसंप्नः 

बह्मविद माचार्यसुपेय आचायानुसरेण वेदान्तश्रवणादिना 

° अद॒ब्रह्यास्मि `: इति ब्रह्यात्मतततवमवगस्य निव्रत्ताज्ञानत- 

त्कायः ब्रह्मरूपोऽवतिषएत इतीयं वेदान्तानां मयौद्ा । एत- 

त्स्यै कमेण दददरीचिष्यति भगवान् सनत्सुजातः ॥ 

घृतराष्टः शोकमोहाभितप्रः ‹ तरति शोकमात्मवित्" इति 

वेदान्तवादमुपश्रुय ब्रह्मवियया विना रोकापनयनमराक्यं 

मन्वानः ' अनुक्तं यदि ते किंचिद्धाचा विदुर विद्यते । तन्मे 

छश्रूषवे ब्रूहि विचित्राणीह भाषसे इति विदुरायोक्तवान । 

स॒ च श्रुतवाक्योऽपि परमकारुणिकः सर्वज्ञः सन् बह्य- 

विदां बिरिषटाधिकारिविषयां मन्वानः ‹शुद्रयोनावहं जातो 

नातोऽन्यद््तमुत्सहे ` इति शु द्रयोनिजत्वादौपनिषदन्रह्यात्म- 



प्रथमोऽध्यायः । १७५ 

तत्त्वज्ञाने नाहम धिकृत इत्युक्त्वा कथमेनं ब्रह्मविदाया परमे 

पदे परमात्मनि पूणीनन्दे स्वाराज्ये स्थापयिष्यामीति मन्वानः 

छान्दोगयोपनिषत्रसिद्धमितिदहासं स्मृत्वा नान्योऽस्मादस्मै भूमा- 
नं तमसः परं परमात्मानं ददीयितुं शक्ुयादिति मत्वा तमेव 

भगवन्तं सनत्सुजातं योगवेनाहूय प्रत्युत्थानादिभिभगवन्तं 

पूजयित्वा * भगवन्सं्यः कच्चि द्ूतरा्टुस्य मानसे । यो न 

शक्यो मया वक्तुं त्वमस्मे वक्तुमर्हसि ॥ श्रुत्वायं यं मनु- 

ष्यन्द्रः सर्वदुःखातिगो भवेन् । खाभाटाभौ प्रियद्वेष्यौ तथैव 

च जरान्तको ।॥ विषहेत मदोन्मादौ श्रुत्पिपासे भयाभ्ये । 
अरतिं चैव तन्द्रीः च कामक्रोधौ क्षयोदयौ ‡ इति भगवन् . 

येनासौ सकटसंसारकारणधर्माधर्मविवजितः सुखदुःखातिगो 

मुक्तो भवेत् तमस्मै धृतराष्राय वक्ुमहंसीद्युक्तवान-- 

वेदास्पायन उवाच-- 

ततो राजा धतरा मनीषी 

संपूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत् । 
सनत्सुजातं रिते मदात्मा 

पप्रच्छ वुद्धि परमां बुश्रषन ॥ १॥ 

ततः एतद्राक्यसमनन्तरं विदुरेण सनत्सुजातं प्रति 



१७६ सनस्सुजातीयमाप्ये 

ईरितम् उक्तं यन् वाक्यं तत् संपूज्य संमान्य सनत्सुजातं 

सनदिति सनातनं ब्रह्मोच्यते दिरण्यगरमाख्यम्, तस्मात्स- 

नातनान् बरह्मणो मानसान् ज्ञानवेराग्यादिसमन्वितः सुष्ठु 

जात इति सनत्सुजात: इत्युक्तो भगवान् सनत्ुमारः; तं 

रहिते रहसि प्राकृतजनवनिते दे महात्मा महाबुद्धिः 

पप्रच्छ प्रषटवान् बुद्धि परमाम् उत्तमां पूणीनन्दाद्धितीयविष- 

याम् । किमर्थम् ! बुभूषन् भवितुमिच्छन् , ब्रह्मविद्यया अप- 

द्रतमात्मानं रब्धुमिच्छन्निय्थः ॥ 

ध्रतराण्् उवाच-- 

सनत्खुजात यदिदं श्रुणोमि 

मृत्युर्दिं नास्तीति तवोपदेाम् । 
देवासुरा आचरन्त्रह्यचय- 

मग्रल्यवे तत्कतरन्नु खल्यम् ॥ २॥ 

हे सनत्सुजात, यत्. मृत्युदं नास्तीति रिष्यन्प्रति उप- 

दिष्टमिति विदुरः प्राह, देवासुराः पुनः अमरे मूयोर- 

भावाय अमृतत्वप्राप्रये ब्रह्मचर्यमाचरन् इन्द्रविरोचनादयः 

गुरौ वासं कृतवन्तः । श्रयते च च्छान्दोग्ये-- (तद्धोभये देवा 

असुरा अनुवुवुधिरे ' इलयायारभ्य (तौ ह् द्वात्रिंशतं वषौणि 
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बरह्मचयमूषतुः ` इलन्तेनन्द्रविरोचनयोः प्रजापतौ व्रह्यच्य- 
चरणम् *एकरातं ह् वे वषौणि मघवा प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास ` 

इति च । यदि मरत्युनास्तीति तव पश्चः, कथं तर्द देवासराणा- 

मस्रयवे ब्रह्मचयचरणम् ; तन् तयोर्मृलयुसद्धावासद्धावपश्षयोः 

कतरन्नु सयम् , यत्सयं तद्वक्तुमर्हस(यसमिप्रायः ॥ 

श्रीसनत्सुजात उवाच- 

अखरत्युः कमणा केचिन्सत्युनास्तीति चापरे । 
श्रुणु मे च्रुवनो राजन्यपरैनन्मा विदाङ्कधिथाः॥ 

एवं प्रषः प्राह भगवान सनत्युजातः-- केचिन् पुनर- 

विद्याधिरूढाः परमाथतो सल्युसद्धावं मन्यमानाः वेदोक्तेन 

कर्मणा अमत्य; अग्रतत्वं भवतीति मत्वा असरलयवे अग्रत 

स्वप्राप्रये वेदोक्तं कमाचरन्ति ; तथा अन्ये विषयविषान्धाः 

विषयञ्यतिरेकेण निर्विषयं मोक्षममन्यमानाः क्मणेव अमस्युम 
अमरणत्वं देवादिभावं णयन्ति ; तत्रैव च रागिगीतं शोकमु- 

दाहरन्ति- “ अपि च्न्दावन शून्ये स्रगार्तं स इच्छतु । न 

तु निर्विषयं मोक्षं कदाचिदपि गौतम ` इति । तथैव च पर- 

मात्मञ्यतिरेकेण द्वितीयमपद्यन्तो ज्ञानकमभ्याममृतत्वं वण- 

यन्ति । 
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अपरे पुनरदितीयात्मदश्चिनः आत्मव्यत्तिरेकंण द्वितीयम- 

पर्यन्तो मृल्युनौस्तीति वणेयन्ति दै राजन : यथा एतत्य- 

क्षयोरविरोधः संभवति, तथा ब्रुवतो मे मम वाक्यं णु 

मा विशङ्किथाः मयोक्तेऽ्थे राङ्क मा कृथाः ॥ 

कथम् ?-- 

उमे सत्ये क्लावियाच्यप्रवृत्त 

मादो त्युः संमतो यः कवीनाम् । 

प्रमादं वे ॒ त्युमदं व्रवीमि 
सदाप्रमादमम्रतत्व व्रवीमि ॥ ४॥ 

१०५ 

ये पूर्वोक्ते मृत्योरस्तित्वनास्तित्वे ते उमे है क्षत्रियः आद्य 

प्रवृत्ते य आदिसगस्तमारभ्य प्रवृत्ते । अथवा, क्षत्रियाद्य 

क्षत्रियप्रधान, प्रवृत्ते वतमाने । कथं पुनरुभयोः प्ररस्परवि- 

सुद्धयोः अस्तित्वनास्तित्योः सलयत्वमिति ? तत्राह-- मोहो 

मृत्युः संमतो य: कवीनाम् इत्ति । भवेदयं विरोधः अस्तित्व- 

नास्तित्वयोः; यदि परमाथरूपो मूत्युः स्यान् । कस्तर्दि 
मृत्युः? यो मोहो मिथ्याज्ञानम् अनात्मन्यात्माभिमानः, स 

मृत्युः केषांचितु कवीनां मतः ; अर्ह तु न तथा मृं वीमि । 
५०१ “~ ० ५ ^ ^~. 

कथं तर्हि ? प्रमादं वे मृत्युम् अहं त्रवीमि । प्रमादः प्रच्युतिः 
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स्वाभाविकव्रह्यभावान । तं प्रमादं सिध्याज्ञानम्यापि कारणम 

आत्मानवधारणसात्माज्ञानं मृत्युं जननमरणादिसवानथवी- 

जम अहं त्रवीमि। तथा सदाप्रमादं स्वामाविकम्बग्न्पणाव- 

स्थानम अमृतत्वं व्रवीमि । तथा च श्रुतिः म्बरूपावस्थान- 

मेव मोक्षपदं दद्रायति-- ` परं ज्योतिरपसरपद्य स्वन रूप- 

णाभिनिष्पद्यत ` इति । तथा अनुर्गतासु स्पष्टमाह-- ` एका 

यज्ञा नास्ति ततो द्वितीयो यो दृच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 

यस्मिन्ना सवेमिदं ग्रसित्वा स्वरूपसंम्थाश्च मवन्ति मत्याः ` 

इति ! यत एवं स्वरूपावस्थानटश्रणो मोक्षः, अत एव॒ चतु- 

विधक्छ्याफट्विटक्षणत्वादेव न कर्मसाध्यसमृतत्वम : नापि 

समुक्चिताभ्यां ज्ञानकमभ्यामिति ` अमृत्युः कमणा केचिन् 

उयतदनुपपन्नमेवेत्युक्तं भवति । वक््यति चास्य पश्चस्य स्वय 

मेव॒निराकरणम-- ` कर्मोदये कमफटानुरागात्तत्रानुयान्ति 

न तरन्ति मृत्युम । ज्ञानेन विद्वाम्तेजोऽभ्येति नियं न 
विदयते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः ` इत्ति ॥ 

कथमेतदवगम्यते ` प्रमादो मृल्युरभ्रमादोऽमृतत्वम ` इति? 
तत्राह- 

प्रमादाद्ा आसुराः परामव- 

न्नप्रमादाट्रद्यभूताः सुराश्च । 
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¢ ~ न वे खत्युव्योघ्र इवात्ति जन्तृ- 
न्नाप्यख रूपसपलभ्यते हि ॥ ५ ॥ 

प्रमादान् सामाविकव्रह्मभावप्रच्यवनान् अनात्मनि देदा- 

दावात्मभावान् असुराः विरोचनम्रभृत्तयः पराभवन् परा- 

भूताः । तथा च श्रुतिः-- ^ अनुपलभ्यात्मानम् ̀  इ्यारभ्य 

"देवा वा असुरा वा ते परामविष्यन्ति` इलयन्तेन । तथा 

अग्रमादात् स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयव्रह्मात्सना अव- 

स्थानान् ब्रह्मभूता: सुराश्च इन्द्रादयः । तथा च श्रृतिः- 

"तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्माज तेषां सर्वे लेका 

आप्राः सर्वे च कामाः ` इयादिना । अथवा, असुषु प्राणेषु 

इन्द्रियेष्वेव रमन्त इत्युराः अनात्मविदो बेषयिकाः प्राणि- 

नोाऽसुराः । ते स्वामाविकन्रह्मभावमतिक्रम्य अनात्मानि देहा- 

दरावात्मभावमापन्नाः पराभवन् ति्येगादियोनिमापन्नाः । तथा 

च वहचवाद्यणोपनिषन्-- ° तस्मान्न प्रमायेत्त्ातीयान्न दय 

लायन्पू येऽलयायंस्ते परावभूवुः` इलयारम्य ध्या वै ता 

इमाः प्रजास्िस्रोऽत्यायमायंस्तानीमानि वयांसि वङ्गावगधा- 

श्रेरपादाः ` इति । तथा स्वस्मिन्नात्मन्येव रमन्ति इत्यात्म- 

विदः सुराः । तथा चोक्तम्-- ' आत्मन्येव रति्यषां स्वस्मि- 

न््रह्मणि चाच्े। ते सुरा इत्ति विख्याताः सूरयश्च सुरा 
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मताः ` इति । ते अप्रमादान् म्बाभाविकवदह्यात्मना अवस्था 
नान् वदह्मभूताः निव्रत्तमिध्याज्ञानतत्का्याः जह्यव संतरत्ता 
इयथः ॥ 

नन्वन्य एव सवजन्नूनाञुपसंहारको मृत्युः प्रसिद्धः. क- 

थसुच्यते ` प्रमादं वे मृत्युमहं तवीमि इति? तत्राहू-नत्र 

मृत्युरिति । न वरै मत्युल्याघ्र इव अत्ति क्षयति प्राणिनः । 
यदि मश्चयेन् व्याघ्रस्येव अस्य रूपमुपटभ्यलः न च उपट- 

भ्यते । तस्मान्नास्ेव मृत्युः ॥ 

ननूपटभ्यते साविच्युपाख्याने-- ° अथ सयवतः काया- 

त्पाररवद्धं वशं गतम । अङ्गुछटमावं पुरुषं निश्चकष यमो व- 

खान् ̀  इति । कथमुच्यते नास्य रूपमुपटभ्यत इति ? तताद्- 

यमं त्वेके म्रत्युमनोऽन्यमाह्ु- 
रात्मावासममसरनं बरह्मचयम् । 

पितरोके राञ्यमनुकरासि देवः 

रिवः रिवानामािवोऽदिवानाम् ॥ 

सयमुपरभ्यते ; तथापि नासौ साक्ान्मृल्युः । कस्तद ? 
यः प्रमादाख्यो मृत्युः अज्ञाने स एव, साश्चादिनासहेतुत्वान । 
तथा अज्ञानस्य व्रिनारहेतुत्वं श्रूयते “न चदिदावेदीन्महती 
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विनष्टिः ` इति । बृहदारण्यक प्रमादाख्यस्याज्ञानस्य सा्ना- 

न्मृत्युतवं दरितम-- मृ्युवे तमो ज्योतिरमृतम् ` इति । य- 

स्मालसमाद एव साक्नात्सर्वान्थवीजम , तस्मान्न प्रमादेत चि- 

त्सदानन्दाद्धितीयत्रह्मभावेनावतिष्ेत इयथः । तथा चाज्ञानस्य 

वन्धहेतुत्वं विज्ञानस्य मोश्चहेतुत्वसुक्तं भगवता--' अज्ञानेना- 

वरतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः इति । यस्मास््रमाद एव मू- 

त्युः अप्रमादोऽमृतत्वम , अत एव न कमसाध्यं नापि कम- 

पराप्यमू ; नियसिद्धत्वान् , नियप्राप्रत्वाज्च । तथा च श्रुतिः- 

` एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वधते नो कनीया- 

न । तस्येव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न छ्प्यते कर्मणा पापके- 

न ` इति । तथा--: तमव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था 

विद्यतेऽयनाय ` ‹ तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ` 

इति ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं दर्दितम. । तथा-“ न चक्षुषा 

गृह्यते नापि वाचा नान्ये्दवेस्तपसा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन 

विडुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं प्यते निष्कटं ध्यायमानः ` इति । 

वक््यति च भगवान् ज्ञानस्यैव म।क्षसाधनत्वम्--* अन्तवन्तः 

क्षत्रिय ते जयन्ति छोकाज्नाः कर्मणा निर्मितेन ` इति, 

` एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मृयोः 

इति च । तथा च मोक्चधर्मे--“ कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया 
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च विमुच्यते । तस्मात्कर्म ॑न कुर्वन्ति यतयः पारदर्डिनः' 

इति । ज्ञानं विषिष्ं न तथा हि यज्ञा ज्ञानेन दु तरते न 
यज्ञः ` इति च । तथा च ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं मन्यमानः 

सवेकमेपरित्यागमाह् भगवान वेदाचार्यो मनुः-- यथोक्ता- 

न्यपि कमीणि परिहाप्य द्विजोत्तमः । आत्मज्ञाने रामे च 

स्याद्रेदाभ्यासे च यत्नवान् ` इति । तथाह भगवान्परमेखरः- 

"ज्ञानं तु केवटं सम्यगपवर्मफलग्रदम् । तस्माद्धवद्धिरविमलं 

ज्ञानं केवस्यसाधनम् ॥ विज्ञातव्यं प्रयतेन श्रोतव्यं ददयमेव 

च । एकः सवलगो ह्यात्मा केवरुचधित्तिमात्रकः ॥। आनन्दो 
निमा नियः स्यदेतत्सांख्यदनम् । एतदेव परं ज्ञानमेत- 
नम क्षोऽलुगीयते ॥ एतत्केवल्यममलं ब्रह्मभावश्च वर्णितः । 

आश्रियेतत्परं तत्त्वं तन्निष्ठास्तत्रायणाः ॥ गच्छन्ति मां म- 

हात्मानो यतयो वीतमत्सराः ` इति ! ननु एवं चेत्तदि कमाणि 

नानुष्ठेयानि १ न नाचुषठेयानि, किंतु ज्ञानिना अनयुठेयान्येव । 

तथा चाह भगवान्वासुदेवः-- ` यस्त्वात्मरतिरेव स्याद त्मतू- 

प्रश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं॑न विद्यते ' 

इति । तथा च ब्रह्माण्डपुराणे कावषेया-- ` किमदय नश्चा- 

ध्ययनेन काय किमथवन्तश्च मखेयजामः । प्राणं हि वाप्य- 

नटे जोहवीमः प्राणानले जुदवीमीति वाचम् ` इति ! तथा 
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च वहचत्राह्मणोपनिषत्-- ` किमथै वयमध्येष्यामहे ` इति । 

तथा च ब्रह॒दारण्यके विदुषः कर्मसंन्यासं ददायति-- ` एतद्ध 
स्म वैतूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करि- 

ष्याम येषां नोऽयमात्मायं लोक इति ते ह स्म पुत्रषणायाश्च 

वित्तेषणायाश्च छोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्चाचयै चरन्ति 
इति । तथा टेङ्गे-- ‹ ज्ञानामृतेन वप्रस्य कृतकृयस्य यो- 

गिनः । नैवास्ति किचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स॒ तन्त्वविन् ` 

इति । तथा च आथवेणी श्रुतिः-- ` नैतद्िद्रानृषिणा विधेये 
न रन्ध्यते विधिना शब्दकारः : इति । केन तद्येनुष्टेयानि ! 

अज्ञानिना आररुध्चुणा सर्वकमौणि सवदा अवुष्ठेयानि; 

न ज्ञानिना | तथा चाह भगवान्-- ` छोकेऽसि्मिन्द्रविधा 

निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयो- 

गेन योगिनाम् ` इति *आररुश्चो्नेर्योगं कमे कारणसुंच्यते । 

योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ` इति च । तथा 

चाह मगवान्सत्यवतीसुतः-- ` द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र 

वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रवृत्तिखक्षणो धर्मो निवृत्तौ च व्यव- 

सितः: इति ॥ 

नन्वेवमासरक्षणामपि कर्माणि नालुष्ठेयानि, कर्मणां 

बन्धहेतुत्वात् । तथा चोक्तम-- "कमणा बध्यते जन्तुविद्यया 
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च विसुच्यते ' इति । सद्यम् . तथापि ईश्ररार्थतया फटनि- 
रपेश्नमचुष्ठीयसानानि न वन्धहेनूनि । तथा चोक्तं भगवता-- 
“ यज्ञाथात्कर्मणोऽन्यत्र टोकोऽयं कर्मबन्धनः । तदर्थं कर्म 
कोन्तेय मुक्तसङ्गः मसाचर ` उति । किमर्थ तदि तेषामनु- 

छानम ! सच्त्वञ्द्धयथसिति व्रूमः । तथा चोक्तं मगवता-- 
` कायेन मनसा बुद्धया केवदरिन्दरियैरपि । योगिनः कम 
कुवन्ति सङ्गं यक्त्वात्सद्युद्धये इति, ` यज्ञो दानं तपश्चैव 

पावनानि मनीपिणाम ` इति, ` गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञाना- 

वस्ितचेतसः । यज्ञायाचरतः क्म समरं प्रवि्टीयते ` इति 

च ¡ तथा च-- कषायपक्तिः कमणि ज्ञानं तु परसा गतिः । 

कषाये कमभिः पके ततो ज्ञानं प्रवर्तते " इति । ननु कर्मणा- 

सपि मोक्षहेतुत्वं श्रूयते-- ° विद्यां चाविद्यां च यस्तद्रेढोभयं 

सह ` उति ‹वन्नेवेह कमाणि जिजीविषेच्छतं समाः ` इति 

च । तथा च सनुः-- तपो विया च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उमे ` 

इति। नैतन , पूर्वापराननुसंघाननिवन्धनोऽयं ्रमः। तथा दि-- 

° विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह् ` इत्युक्त्वा " अविद्यया 

मृस्युं तीत्वा विद्यामृतमरतुते ` इति विद्यावि्यो्मिन्नविषय- 
त्वेन समुचयाभावः श्रुत्यैव दशितः । इममेवाथ स्प्टयन् भग- 

वान्मतः-- "तपो विया च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उभेः 
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[अक 

इत्युक्ते समुत्रयाशङ्का मा भूदिति ˆ तपसा कल्मषं हन्ति विद्य 

यागरृतमदनुते ` इति तपसो नित्यनेमित्तिकटक्षणस्य कममणः 

अन्तःकरणञयुद्धावेव विनियोगं दर्शितवान । तथा ' ईंशावा- 

स्यमिदं सवम ` इति सर्वस्य तावन्माचस्वमुक्त्वा तदात्मभू- 
, ध 

तस्य स्वस्य तावन्मात्रं पश्यतस्तददोनेनेव कृताथेस्य सा- 

ध्यान्तरमपश्यतः ^ तेन त्यक्तेन भुखीथाः ` इति यागेनैवा- 

त्मपरिपारनसुक्त्वा अतदात्मवेदिनः केन तहि आत्मपरि- 

पारनमित्याराङ्कयाह-- ' कुर्वन्नेवेह कमाणि जिजीविषेच्छतं 

समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे छिप्यत नरे › इति । 

एवंभूते त्वयि नरमात्राभिमानिन्यज्ञे अविद्यानिमित्तोत्तरप्- 

वाघयोर छेषविनार्ाभावान् कुर्वन्नेव सदा यावज्जीवं कर्म 

जिजीविषेदिव्यज्ञस्य नरमात्राभिमानिनः शुद्धये यावल्नीवं 

कमणि ददोयति । अत एभिरपि वाक्येः डुद्धिसाधनत्वमेवा- 

वगम्यते, न मोक्षसाधनत्वम । यदप्युक्तम-- ' तेनेति ब्रह्म- 

वित्पुण्यक्रत्तेजसश्च ` इति च-शब्दात्समु्योऽवगम्यते इति-- 

तदपि प्रसिद्धश्चुतिविनियोगाचुसरेणेव योजयितव्यम् । तथा 

च अनुगीतासु स्पष्ठमाह भगवान कर्मणां युद्धिद्रारेणेव मोक्ष- 

साधनत्वम्-- “ नियनैमित्तिकैः शुद्धः फठसङ्गविवर्जितैः । 

सत्त्वडुद्धिमवाप्याथ योगारूढो भविष्यति ॥ योगारूढस्ततो 
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याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ गुरुभक्या च धया च धम- 

भक्या श्रुतेन च । विप्णुभक्या च सततं ज्ञानमुत्पद्यतऽम- 

म् ॥ तस्माद्धमपरो मूत्वा बेदास्तिक्यसमन्वितः । छुवन्वे 

नियकमाणि यथाशक्ति स बुद्धिमान ॥ फटानि पर आसा 

वासुदेवे परात्मनि । शुद्धसत्त्व भवयेव योगारूढय्च जायन 

इति । वक्ष्यति च भगवान सनत्सुजातः शुद्धिदररेणव माक्न- 

साधनत्वम्-- ‹ तद्थमुक्तं तपसैव कर्मण! ताभ्यामसौ पुण्य- 

सुपेति विद्वान । पुण्येन पापं विनिहय पश्चात्स जायत ज्ञान- 

विदीपितात्मा ' ‹ ज्ञानन चात्मानसुपेति विद्वान: इति । ननु 

कथं सत्वुद्धिद्रारेणेव मोक्षसाधनत्वम ? विनापि सत््वञुद्धि 

ज्ञानेनैव मोक्षः सिध्ययेव । सयम । ज्ञानेनैव मोक्षः सि- 

ध्यति: किंतु तदेव ज्ञानं सत्वदयुद्धं विना नोत्पद्यत इति वयं 

व्रूमः । तथा चोक्तम-- “ज्ञानयुखय्यते पुंसां क्षयात्पापस्य 

कमणः इति । तथा-- अनेकजन्मसंसारचिते पापसमुचय । 

नाक्षीणे जायते पुंसां मोविन्दाभिमुखी मतिः ॥ जन्मान्तर- 

सहस्रेषु तपोध्यानसमाधिभिः । नराणां क्षीणपापानां कृष्णे 

भक्तिः प्रजायते ` इति । तथा चोक्तं भगवता-- ‹अनेकजन्म- 

संसिद्धस्ततो याति परां गत्तिम । तपस्विभ्योऽधिको योगी 

ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ॥ कर्मिभ्यश्चाधिको योगी नस्मा- 



५.८८ सनस्मुजाक्तीयभाप्य 

द्योगी भवाज्ुन' इति । स्वेस्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि 

खमते नरः । स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तसभ्यच्य 

सिद्धि विन्दति मानवः इति । तथा चाह याज्ञवल्क्यः-- 

° तथाविपक्करण आत्मज्ञानस्य न श्रमः ` इति । यस्मान 

विशयुद्धसन्त्वस्येव निव्यानियविवेकद्रारेण मोक्षसाघनज्ञाननि- 

ष्पत्तिः, तस्मात्सत्त्वञयुद्धवर्थं सर्वेश्वरमुदिच्य सर्वाणि वाड्नः- 
कायटक्नषणानि श्रातस्मार्तानि कर्माणि समाचरेत् यावद्धि 

दधसन्त्व इहामुत्रफटमोगविरागो योगारूढो भवति । तथा 

चाह भगवान-- * आरुरक्षोसुनेर्योगं क्म कारणमुच्यते 
इति, खंन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः : इति । 
तस्य॒ क्षणसक्तम्-- “यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष- 
जते । सवसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते' इति । 
यस्तु पुनरेवं यज्ञदानादिना वि्ुद्धसच्व इहामुत्रफटभो- 
गविरागो योगारूढो भवति, तस्य इम एव कारणं न 

कमं । तथा चोक्तम्-- “योगारूढस्य तस्येव शाम; कार- 
णसुच्यते ः इति । यस्माद्योगारूढस्य शम एव कारणं न 
कमे, तस्माच्छमदमादिसाधनसंपन्नः श्रवणादिसमन्वितः “यो- 

[ ® गी यु जीत सततमात्मानं रहसि सितः । निरारीर्यतचित्ता- 
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त्मा यक्तसर्वपरेम्रहः ॥ ` कथं त। यागङ्ख्ानम् ? ्णु-- 

सम देत रा्रावह्िवाटकाराव्दजलारय विधिने मनो- 

वुक्रूट शुचौ ना्युच््ितं नातिनीचं चद्याजिनङुरो त्तरं 

स्थिरमासनं प्रतिष्ठाप्य, तत्रोपविदयासनं स्वस्तिकं पद्यासन 

वा ख्च्ध्वा, समं कायशिरोग्रीवं धारयन . वि्ादीन क्रमेण 

कायकारणविनिमुक्त प्रूण।त्मनि उपसंद्रय. पृणोत्मना स्थित्वा. 

ध्यायस्पुरिशायं देवं पृणानन्दं निर नम् अपूकमनपरं तह्य 

नति नेयादिर्क्षणम् अचनायाद्यसंगप्रष्टमनुदितानस्तमितज्ञाना- 

त्मनावस्थितं परमात्मानमोमिति । तथा चोक्तं त्रह्माण्डपु- 

राण कावषेयगीतासु-- ` तस्माद्िमाश्नाय कुरु प्रयनं दुःखा- 

द्विसुक्तो भवितासि येन । ॐ ब्रह्म शल्यं परमं प्रधानमान- 

न्दमाचं प्रणवं जुषस्व ` इति । एवं युखन सदात्मानं परमा- 

त्मखन यदा साक्षाञ्नानाति, तदा निरस्ताज्ञानतत्कार्यो वीत- 

दोक: कृतकरयो भवति । तथा च ब्हदारण्यके-- (आत्मानं 

चद्विजानीयादयमस्मीति पूरुपः । किमिच्छन्कस्य कामाय 

दारीरमलु संव्वरेन ̀  इति । तथा च इईशावास्ये-- (यस्मि- 

न्सर्वाणि भूतानि आ्मेवामूद्धिजानतः । तत्र को मोहः 

क: रोक एकस्वमनुपद्यतः ` इति । तथा च कठवटीषु-- 

" तं दुदैदां गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरेषठं पुराणम । अध्या- 
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त्मयोगाधिगसेन डेवं मत्वा धीरो हषद्योको जहाति ' ^नि- 

चाय्य तं मत्युमुखास््मुच्यते ` इति । (आनन्दं ब्रह्मणो 

विद्वान, न विमेति कुतश्चन: इति । “भिद्यते हृदयत्रन्थि- 

च्यन्ते सर्वसंखायाः । क्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रषट 

परावरे ` । तथा चाह भगवान्-- ` अव्यक्तोऽयमचिन्योऽय- 

मविकार्योऽयसुच्यते । तस्मादेवं विदित्वेनं नानुदखोचिलुमह- 

सि" तद्रा बुद्धिमान्स्याक्कृतकृयश्च भारत ` इति । तथा 

च कावपेयगीतासु-- ' आत्मनः शोकसंतीर्णो न विभेति 

कुतश्चन । मृत्योः सकारान्मरणादथवान्यक्रताद्धयात् ॥ न 

जायते न म्रियते न वध्यो नच घातकः । न वद्धो वद्ध 

कारी वान मुक्ते न च मोक्षदः ॥ पुरुषः परमात्मायं यत्त- 

तोऽन्यदसच् तन्। अज्ञानपारो निर्भिन्ने च्छिन्ने महति संराये ॥ 

जुभाञ्युमे च संकीर्णे दग्धे बीजे च जन्मनाम् । प्रयाति 

परमानन्दं तद्विष्णोः परमं पदम: इति । तथा चाह भगवा- 

न्मनुः-- ` सर्वेषामपि चैतेषामा्मज्ञानं परं स्मृतम् । तद्धयग्रं 

सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ` ` एतद्धि जन्मसाफल्यं 

ब्राह्मण विरोषतः । प्राप्येतत्करृतक्रलयो हि द्विजो भवति 

नान्यथा ` इति । यस्मात्तद्विज्ञानादेव परमपुरुषार्थप्रामिः, त- 

स्मात्तमेव च परमात्मानं पूणानन्दमात्मत्वेन जानीयान् 
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अहमस्मि ` इति ; न किंचिदन्यचिन्तयन् । तथा च श्रुतिः-- 

° तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद्र- 

हूञ्याव्दन्वाचे( विग्टापनं हि तन् ` इति । ` तमेवैकं जान- 
[१ 

थात्मानमन्या वाच विमुच्चथ ` उति । ` एतज्ज्ञेयं नियमे- 

वात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचिनः इति | तथा च 

भगवान्वासुदेवः-- ` संकस्पग्रभवान्कामांस्यक्त्वा मवानरे- 
षतः । मनसेवेन्द्रियप्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ शनैः खनै- 

रुपरमे्रद्धया धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न 

किंचिदपि चिन्तयेन् ̀  इति । एवं प्रसङ्गात्सवद्चाखाथः संक्ने- 

पतः प्रद्{ईतः ॥ 

अथेदानी प्रकृतमनुसरामः-- यस्मास्म्माद प्व सर्वा 

नथवीजं तस्मास्परमादं व मुत्युमहं व्रवीमि, न यमम् । यमं 

तु पुनः एके बिषयविषान्धाः अत्रिदारूढाः स्वात्मव्यतिरेकेण 

द्वितीयं पर्यन्तो मृत्युम् अतो मयोक्तान्मृत्योः प्रमादाख्यान 

अन्य॑मत्य्वन्तरं वैवस्वतम् आहुः आत्मावासम् आत्मनि 
बुद्धौ वसतीलात्मावासः तम् । तथा चाह मनुः-- ' यमो 

त्ैवस्वतो राजा यस्तवष हृदि सितः । तेन चेदविवादस्ते मा 
गङ्खां मा कुरून्गमः' इति । अम्रृतम अमरणधमोणं त्रह्य- 

चयै ब्रह्मणि स्वात्मभूते रममाणं ब्रह्मनिष्ठमित्यथः । श्रूयत 
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कठवहीषु-- “कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहति ` इति । 

किच, पिव्रखोके राञ्यमनुद्चास्ति देवः। च्थमनुरास्ति ? 

रिवः सुखप्रदः शिवानां पुण्यकर्मणाम , अशिवः असुखप्रदः 

अशिवानां पापकर्मणाम् ॥ 

वं तावन् “प्रमादं वे मृत्युम ` इति म्रयोः खरूपं निधा- 

रितम 1 अथेदानी तस्येव कार्यात्मनावसानं द्यति-- 

आस्यादष निःसरते नराणां 

क्रोधः प्रमादो मोदरूप्च स्त्युः। 

अहंगतेनैव चरन्विमागी- 
च चात्मनो योगसुपैनि किंचित् ॥ ७ ॥ 

यः प्रमादाख्यः अज्ञानमृल्युः स प्रथममाखात्मना परिण- 

मते । आस्यः अभिमानात्मकोऽ्दंकारः । तथा चोक्तम--“स- 

बोथशक्षिपसंयोगाद सुधातुसमन्वयान् । आस्य इत्युच्यते घोरो 

ह्यहंकारो गुणो महान ̀  इति । एवमहकारात्मना सिता ततो- 

ऽहंकारान् निःसरते निर्गच्छति कामात्मना । ततः कामः 

स्वविषये प्रवतेमानः प्रतिहतः ऊधः प्रमादो मोहरूपश्च 

भवति । ततः अहंगतेन अर्हरूपमापन्नेनाहकारादयात्मना अव- 

स्थितेनाज्ञानेन तदास्ममावमापन्नः “ ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहं 
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कररोऽहं स्थुखोऽहम. अमुष्य पुत्रोऽस्य नप्रा ` इयवमात्मको 

रागद्रषादिसमन्वितः चरन् विमागान श्रौतस्मातविपरीतमा- 

गान न चात्मनः परमात्मनो योगं समाधिटक्चणम् उपैति 

किचिदपि । अथवा, अविद्याकामकमाणि संसारस्य प्रयोजक- 

भूतानि । पूवत्र मेषो मृत्युः संमतो यः इदयनेनाम्रहणान्यथा- 

ग्रहणात्मिका अविव्योक्ताः उत्तरत्र कर्मोदय इति कम वक्ष्य- 

ति! अथेदानी कामोऽभिधीयत-- अस्यन्ते श्विप्यन्तेऽनेन 

संसारे प्राणिन इ्याखः कामः । अथवा, आस्यवदास्यं सर्व- 

जगधृत्वात् । तथा चोक्तं भगवता-- “काम एष कोध एषः ` 

इत्ति । एष मत्युराखात्मना कामात्मना स्त्वा ततः कोधा- 

त्मना परिणमते । उक्त च-- ` कामात्कोधोऽमिजायते ` 

इति । ततः अहंगतन अहैकारमापन्नेनाज्ञानेन अर्हकारमम- 

कारफककारूढेन चिदाभासेन चरन्विमा्गान्न चात्मनो योग- 

मुपेति किचित् ॥ 
किंच-- 

वके > 

ते मोदितास्तद्वरो वनैमाना 

इतः प्रेतास्तत्र पुनः पनन्ि । 

लतस्तं देवा अनु परिष्वन्ने 

अतो सत्यु मरणादभ्युपैति ॥ ८ ॥ 
>. +. ४. 1: 
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तेन अर्हकारादिरूपेण परिणताज्ञानेन ते मोहिताः देहादि- 

ष्वात्मभावमापादिताः तद्रो अहंकाराद्यात्मना परिणतप्रमादा- 

ख्यमृत्युवो वतमाना इतः अस्मान् प्रेता धूमादिमार्गेण गत्वा 

तत्र परलोके यावस्संपातमुषित्वा पुनः आकाशवायुचृष्िसस्यान्न- 

छयोणितादिक्रमेण देहप्रहणाय पतन्ति निपतन्ति । श्रूयते 

च-- ' तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वायैतमेवाध्वानं पुनरमिवर्तन्ते ' 

इति । तततः अनन्तरं पुनः देह्रहणावस्थायां तं देवा इन्द्रि 

याणि अनुखलय कमोणि परि समन्तान् एवन्ते समन्ततः 

परिवतन्त इयथः । अतः अस्मात्कारणादिन्द्रियगुणानुसरणात् 

मृत्युं सरणं याति । ततो मरणान् जन्मान्तरम् अभ्युपैति ततो 
मृत्युम् । एवं जननमरणप्रवन्धाधिरूढो न कदाचिद्विमुच्यत 
इयथः । आत्माज्ञाननिमित्तत्वाव्सं सारस्य यावत् परमात्मान- 

सात्मत्वेन साक्षान्न विजानाति तावदयं तापत्रयाभिभूतो 

मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्ततः समाकृष्यमाणः मोमुद्य- 

सानः संसरन्नवतिष्ठत इयथः ॥ 

एवं तावदविद्यकामयोः बन्धहेतुत्वमभिहितम् । अथेदानीं 

कर्मणां वन्धहेतुत्वमाह-- 

क्मदये कमंफलानरागा- 

स्यच्रानुयान्ति न तरन्ति मृत्युम् । 



प्रथमाऽध्यायः । १९५ 

सदभयोगानवगमात्समन्ना- 
त्प्रवनेने भागयोगेन देदी ॥ ९॥ 

अमृत्युः कमणा केचिन् इति कमणा अमृतत्वं भवतीति 

यन्मतान्तरमुपन्यस्तम् , तन्निराकरोति-- न केवटं कमणा 

अमृतत्वं भवति. अपि तु कर्मोदये कर्मणासुत्पत्तो कमफटा- 

नुरागाः सन्तः तत्र तस्मिन्कर्मफटे अनुयान्ति । यस्मात्तत्र 

वानुयान्ति, अतौ न तरन्ति मत्युं पुनः पुनः जननमरणा- 

त्मके संसारे परिवर्तन्त इत्यथः । कस्मात्पुनः कर्मोदये कम- 

फलटानुरागाः तत्रैव परिवतन्ते ! सदथयोगानवगमान् सदर्थन 

योगः सदर्थयोगः परमात्मना योगः तख सद्थयोगस्य एक- 

त्वस्य अनवगमान् स्वात्मनश्चिदानन्दाद्वितीयव्रह्मभावानवग- 

मादियर्थः । समन्तान समन्ततः प्रवतैते भोगयोगेन विषय- 

रसबुद्धया देही । यथा हन्धो निम्नोन्नतकण्टकस्थलादिषु 

परिभ्रमति एवमसावपि विवेकहीनः सवत्र विषयसुखाका- 

इक्षया परिभ्रमति ॥ 

किच-- 

तदै महामोदनमिन्द्रियाणां 

मिथ्याधयोगेऽस्य गतिर्हि नित्या । 
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मिथ्याथेयोगाभिहतान्तरात्मा 

स्मरञ्ुपास्ते विषयान्समन्तात् ॥ 

यद्रागाभिमूतस्य इन्द्रियाणां विषयेषु बतेनं तन् महामो- 

हनम् । एतदुक्तं भवति--यस्य विषयेषु अवास्तववुद्धिः तस्ये- 

न्द्रियाणि विषयेषु न प्रवतेन्ते । तस्य विषयेषु प्रवृत्त्यभावात् 

प्रयगात्मन्येव प्रवृत्तिः, ततश्च मोहननिवृत्तिः । यस्य विष- 

येषु बास्तवबुद्धिः तस्येन्द्रियाणां पराग्मूतेषु विषयेषु प्रवृत्त- 

त्वात् नस इमं सदद्धितीयं प्रयग्भूतं परमात्मानमात्मखेन 

साक्षाजानाति । तथा चोक्तम्ू-- खरीपिण्डसपककटटुषीकृतचे- 

तसो विषयविषान्धा ब्रह्म न जानन्ति इति । ततश्च महा- 

मोहनं पुनः पुनः विषयेषु प्रवृत्तिः । तथा चाह भगवा- 

न्मनुः--°न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते" इति । ततश्च 
मिथ्यार्थेराविद्यापरिकल्पितेः शब्दादिविषयः योगो भवति ; 

तस्मिन् मिभ्याथयोगे अस्य देहिनो गति: संसारगतिः निलया 

नियता । प्रसिद्धं ह्येतत्-- स्वात्मभूतं परमात्मानमनवगसम्य 
विषयेषु प्रवतमानाः परागभूतास्तियेगादियोनिं प्ाप्लुवन्तीति । 
तथाच वहचत्राह्मणोपनिषत्-- ्यावेता इमाः प्रजास्ि- 
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स्रोऽयायसायंस्तानीमानि वयांसि वङ्घावगघाग्चेरपादाः ` उति । 

वक््यति च-- ˆ कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनञ्यति ` 

इति । कस्मात्पुनः सिध्याथयोगेऽस्य गतिर्हि नित्या इति ? 

तच्राह-- मिथ्याथयोगाभिहतान्तरात्मा इति । सिश्याृत- 

विषयसंयोगेन अभिहतान्तरात्मा अभिहतस्वाभाविकरत्रह्मात्म- 

मावः स्मरन स्व्यादिविषयान तानेव उपास्त, न परमात्मानं 

समन्तान् समन्ततः ॥ 

ततः किमिति चेन् तत्र यद्भवति तन् शरणु-- 

अभिध्या वै प्रथमं हन्ति चैनं 

कामक्रोधौ गद्य चैनं तु पश्चात् । 
ते बाटान्ख॒त्यवे प्रापयन्ति 

धीरास्तु षैर्थेण नरन्ति मृत्युम् ॥ ११॥ 
अभिध्या विषयासिध्यानं प्रथमं हन्ति विनाञ्चयति स्वरूपा- 

सपरच्युति करोति । ततो विषयध्यानाभिहतम् एनं विषयसं- 

निधौ शीघ्रं प्रगृह्य कामश्च हन्ति, ततः कामाभिहतमेनं प्रगृह्य 

क्रोधश्च हन्ति । तत पते अभिध्यादयः तानभिध्याकामक्रोधव- 

ङा गतान् बाखान विवेकी नान्मूढान सृलखवे प्रापयन्ति प्रक्षिप- 

न्ति । श्रूयते च कठबहीषु-- “ पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
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सते मृलयोयन्ति विततम्य पार्चम् । अथ धीरा अमृतत्वं विदि- 

त्वा श्रुवमधरुवेष्िह न प्राथयन्तेः इति । धीरास्तु पुनः वीर्येण 

विषयान जित्वा परमात्मानमात्मत्वेनावगम्य तरन्ति मृत्युम । 

श्रूयते च-- ^ निचास्य तं सृवयुमुखास््सुच्यते › इति ॥ 

कथं पुनर्धीरास्तु पर्येण विषयान जित्वा सृदयु तरन्तीलयाह-- 

योऽभिध्यायन्नुत्पतिष्णुल्चिहन्याः 

दनाचारेणाप्रतिवुध्यमानः । 

सवै सत्यु खरत्युरिवात्ति भूत्वा 
द्येवं विद्रान्योऽभिहन्नीह कामान् ॥ 

योऽभिध्यायन् अनिलयाङुचिद-खानुविद्धतया चिन्तयन् 

उत्पतिष्णून् उत्पत्योत्पत्य पतन्तीत्युत्पतनरीरा उत्पतिष्णवो 

विषयाः तान् निहन्यान् परियजेन् अनाचररेण अनादरेण 

ओदासीन्येनामेध्यदशन इव अप्रतिबुध्यमानः पुनरचिन्त- 

यन् सवे पुरूषो म्योरपि मत्युभूत्वा मृ्युरिवात्ति म्र्युम् । 

उक्त च-- " विषयप्रतिसंहारं यः करोति विवेकतः । मृयो- 

मृत्युरिति ख्यातः स विद्रानात्मवित्कविः ` इति ॥ 

एवमनिवयादिरूपेण विद्राननाद यादिना अभिहन्ति का- 

मान् । यस्तु पुनरनादरादिना नाभिहन्ति स किं करोतीयाह- 
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कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनटयलति । 

कामान्व्युदस्य घुलने यत्किचित्पुरुषो रजः ॥ 

यस्तु पुनविषयाभिध्यानेन कामानुसारी मवति स कामा- 

ननु विनदयति कामविषये नष्टे कामाननु कामैः सह विन- 

उयति, अनित्याः कामरुणाः प्रतिक्षणं विनाद्चान्विताः, तद्र 

त्कामी वि्ीर्णो भवति । यस्तु पुनर्विषयदोषदशेनेन कामा- 

न्परियजति स कामान्व्युदस्य परियज्य धुत विवेकलुद्धया 

ध्वेसयति यत्किचिन् इह जन्मनि जन्मान्तरे बा उपाजितं 

रजः पुण्यपापादिलश्चणं कमं ॥ 

कथं पुनरस्य देहस्य काम्यमानस्य हेयत्वमिवयाशङ्कवाद-- 

देद्योऽपरकारे भ्रूनानां नरकोऽयं प्रदृडयते । 

गृध्यन्त एव घाचन्ति गच्छन्नः श्वभ्रमुन्मुखाः ॥ 

यः अयं मूतानां देहो द ङयते सः अप्रकान्नः तमोऽचिद्धनः 

कवलं नरकः उरेष्मासक्पूयक्रिमि विण्सूत्रपरिपूणस्वात् । त- 

चाह भगवान्मनुः-- (अस्थिस्थूणं स्नायुवद्धं मांसरोणित- 

वेष्टितम् । चमौपिनद्धं दुगीन्धि पूरणी मूत्रपुरीषयोः ॥ जराशो- 

कसमाविष्ठं रोगायतनमातुरम् । रजस्वरख्मनियं च भूतावा- 

समिमं यजेत् इति । एवमयन्तवबीभत्सितमपि स्व्यादिदें 
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कमनीयबुद्धया गृध्यन्तः अभिकाङ्क्षन्त एव धावन्ति अनुधा- 

वन्ति । गच्छन्तः श्रभ्रमुन्सुखाः यथा अन्धाः करूपादिकं 

विवेक्तुमशक्ताः कूपादिपून्मुखाः पतन्ति एवं स्त्यादिकम- 
भिकाङ्क्षन्तो बिषयविषान्धाः उन्मुखाः नरकेष्वेव पतन्ती 
यथः ॥ 

य एवं गृध्यन्त एव धावन्ति तेषां देहो निरर्थक इव्याद-- 

अमन्यमानः क्षचिय कश्चिदन्य 
नाधीयने नाणे इवास्य व्याघ्रः । 

कोधाह्ो मान्मोहभयान्तरात्मा 

स वे मत्युस्त्वच्छरीरे य एषः ।॥ १५ ॥ 
यः स्त्यादिकमभिकाङ्श्षन् अनुधावति स विषयविषान्धः 

तत्यतिरि्तं स्वात्मभूतं परमात्मानम् अमन्यमानः अप्रतिवुध्व- 
मानः नाधीयते तद्टिषयमध्यात्मशाखं नाथिगच्छति । तस्य 
अस्य विषयविषान्धस्य षडङ्गवेदविदुषोऽपि देदस्तृणनिर्मितो 

व्याघ्र इव निरर्थको भवति । तथा चाह मगवान्वसि्ठः-- 
° चुर्वेयपि यो विप्रः सृक््मं ब्रह्म न विन्दति । बेदभारभरा- 
कान्तः स वे ब्राह्मणगदंभः ` इति । न केवलं देहो निरथकः, 
च एवंभूतः स एव तस्य मृत्युरियाह-- कोधाह्छोभान्मोद्- 



प्रथमाऽध्यायः । २५१ 

भयान्तरात्मा इति । कोधटोभाभ्यां हेतुभ्यां मोहभयसम- 

न्वितः अन्तरात्मा त्वच्छरीरे य एष तवात्मा दश्यते स एव 

तव म्रत्युः । यम्तु पुनः अजितेन्द्रियः क्रोधलोभादिसमन्वितो 

विषयेषु प्रवर्तेते स एव तस्य मयुः विनाशेतुत्वान । उक्तं 

च-- “आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ` इति ॥ 

केन तद्युपायेन मृयोर्विनाश इाह-- 

ण्वं मरत्युं जायमानं विदित्वा 

ज्ञानेन निष्ठन्न विभेति स्वयोः । 

चिनरेयने विषये यख शत्यु- 

सरेतयोयेथा विषयं प्राप्य मत्यै; ॥ १६ ॥ 

णवं कोधादिरूपेण जायमानं प्रमादाख्यं मृत्युं जननमर- 

णादिसर्वानथवीजं विदित्वा कोधादीन भूतदाहीयान दोषान् 

परिलयज्य अक्रोधादीन संपाद्य ज्ञानेन चित्सदानन्दाद्ितीय- 

ब्रह्मात्मना तिष्ठन्न विभेति मृयोः । तथा च श्रुतिः-- ` आन- 

न्दं ब्रह्मणो विद्वान, न विभेति कुतश्चन ` इति । कस्मात्पुन- 

जञानेन तिष्ठन्न विभेति मूलोरिति ? तवराह्-- विनश्यते तस्य 

ज्ञानिनो विषये गोचरे परमात्मनि साक्षात्कियमाणे प्रमादा- 

ख्योऽज्ञानमृत्युः । यथा मृत्योः विषयं संसारमागतो मल्युना 
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अभिभूतो नष्टो भवति मलयं: एवमात्मवेदिनो विषयमागतो- 

ऽन्ञानमृदयुनंषटो भवति । उक्तं च नाममदोदधो-- !ज्ञानसं- 

स्थानसद्धावो ज्ञाना्निज्ञानवज्रभरन् । मृत्युहन्तेति विख्यातः 

स वीरो वीतमस्सरः' इति ॥ 

एवं तावन् ‹ कर्मोदये: इ्यादिना कर्मणां बन्धहेतुत्मु- 

क्स्वा ‹ ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मृयोः ` इति ज्ञानस्यैव मोश्न- 
साधनत्वमभिदहितम् । तत्र चोदयति ध्रतर्रः-- 

श्तराश्र उावच-- 

यानेवाहुरिज्यया साधुलोका- 

न्द्िजातीनां पुण्यतमान्सनातनान् । 

तेषां पराथ कथयन्तीह वेदा 

एतद्र ढान्नैनि कथं नु कमे ॥ १७॥ 

नयु कथं कर्मणां बन्धदेतुत्वम् १ यावता यानेवाहुरिज्यया 

ज्योतिष्टोमादिना साघुटोकान् साधुभिः घार्मिकेरारूटान् 

पुण्यतमान पवित्रान् सनातनान् । तेषां ब्रह्मखोकपयन्तानां 

छोकानां पराथ परमपुरुषाथत्वं कथयन्ति इह अस्मिन् 

संसारमण्डंठे बेदाः । एतन् रोकानां परमपुरुषाथत्वं विद्वान 

कथं नु साधनं कर्म ॒नेति नायुतिष्ठति। अथवा, एतत् 



प्रथमोऽध्यायः | २०३ 

ब्रह्मखोकपयन्तानां लोकानां साधनमूतं कम विद्वान ब्रह्मविन् 

कथं नेति न गच्छति ॥ 

एवं प्रष्ठः प्राह भगवान-- 

सनत्खुजात उवाच-- 

पचं हयविद्ान्परियानि नत 

तथाथजानं च वदन्ति वदाः । 

स नेदायानि परं परात्मा 

प्रयाति मार्गेण निहन्तमागोन् ।॥ १८॥ 

सलयम् एवं ब्रह्मखोकादिसाध्यं सुखं मन्यमाना विषयवि- 

षान्धे। ह्यविद्वान् परियाति तत्र तस्मिन ब्रह्मखोकादिसाधन- 

भूते कमणि न विद्धान; अविदयादिदोषददीनान् | तथा च 

बरहदारण्यके-- “अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसा- 

वृताः । तांस्ते प्रेयाभिगच्छन्यविद्रांसोऽबुधा जनाः ` इति । 

तथा अथजातं प्रयोजनजातं च तस्यैव अविदुषो वदन्ति 
वेदाः । यस्मादविदुष एव वदन्ति न विदुषः, तस्मान् नेह 

सः विद्धान् ब्रह्मखोकाद्यनित्यसुखे तत्साधने बा कमणि 

आयाति प्रवतेते । कक ति करोति ? परमात्मानमात्मत्वेनाव- 

गम्य परात्मा सन् ब्रहैव सन परं प्रयाति । मार्गेण निहन्ति 
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च अमार्गान् संसारहेतुभूतानात्मनो विरुद्धमागीन् धमधर्मौ- 

पासनारूपान् । अथवा, “एवं हि विद्धान्परियाति तत्रः 

इति पाठे सगुणं जह्य विद्रान तत्र ब्रह्मलोकादावुपासनफलं 

परियाति प्राप्नोति । तथा अथजातं च अस्य वदन्ति वेदाः । 

कीदृशं वदन्ति? स नेहायाति स विद्रानिह् आस्मिन् रोके 

कभिवन्नायाति न जायते, किंतु बद्योपासनया अमार्गान् 

विसद्धमागान् निहन्ति । एवं तत्र गत्वा संसारहेतूनमागौन्नि- 

इत्य परात्मा सन काटेन परं ब्रह्म प्रयातीयर्थः ॥ 
पव तावस््रमादाख्यम्याज्ञानस्य मूत्युत्वम् अप्रमादस्व 

स्वरूपावस्थानलश्षणस्यामृतत्वम् ‹ प्रमादं वरै मृत्युमहं नवीमि ' 

इत्यादिना दडोयित्वा ` आस्यादेष निःसरते इलयादिना ‹म 

वे मल्युस्त्वच्छरीरे य॒ एषः ` इलयन्तेन तस्यैव कार्यात्मना 
परिणतस्य सवानथहेतुतवं दशयित्वा, कथमस्य मृद्यो्षिनार 
इत्याराङ्कच, ! एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न 
विभेति मृत्योः ` इत्यात्मज्ञानेन मृद्युविनाशं दर्शयित्वा, 
यानेवाहुरिज्यया ` इत्यादिना ब्ह्मरोकादेः पुरुषाभ्रत्वमाश- 

ङ्यः ˆएवं ह्यविद्वान ` इद्यादिना तेषामविद्यावद्िषयत्वेना- 
पुरुषा्थत्वयुक्त्वा, ‹ परं परात्मा प्रयाति मार्गेण › इति ज्ञान- 
मार्गेण मोक्षः उपदिष्टः । तत्र “परं परस्मा प्रयातिः इति 
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जीवपरयोरेकत्वसुक्तम । तदसहमानन्रोदथति धृतर्टृः-- 

धरूतराष्ू उवाच-- 

कोऽसौ नियुङ्क नमजं पुराणं 

स चेदिदं सर्वमनुक्रमेण । 
किं वास्य का्यमथवासुग्बं च 

न्मे विढन्त्रूदि सवं यथावत् ॥ १९ ॥ 
ननु यदि स एव सलयादिलक्षणः परमात्मा कमेणाकासा- 

दि धरिच्यन्तं जगत्स तदनुप्रविह्यान्नमयाद्यात्मना अवस्थि- 

तः संसरति चेन्, कोऽसो तं सयादिलक्चणं पुराणमजं संसार 

नियुङ्क प्रेरयति । किमन्येन, स्वयमेवेति चेन् , कि वास्य ना- 

नायोनिषु वर्तमानस्य कार्यं प्रयोजनम् ? अथवा, नानायोनि- 

ष्वप्रवतमानस्य तूष्णी भूतस्य स्वे महिन्नि व्यवस्ितस्य संसा- 

राननुप्रवेरो असुखम् अन्थजातं वा कि भवति? हे विद्धन्, 

म ब्रूहि स्वै यथावन् । तथा च ब्रह्मविदामेकः पुण्डरीको भ- 

गवान्याज्ञवल्क्यः तत एव सवस्य सष्िमुक्त्वा तस्येव जीव- 

त्वमभ्युपगम्य--: ययेवं स कथं ब्रह्म पापयोनिषु जायते ] 

स ईश्वरः कथं भतैरनिषटैः संप्रयुभ्यते ` इति । ̀ कोऽसौ नियु- 

ङः ̀ इत्यनेन भगवतोक्तमेव ब्रह्मजीववादपश्चे वावदूकचोद्यं 

स्पष्टमुक्तवान् ॥ 
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एवं प्रष्ठः प्राह भगवान्-- 

सनत्सुजात उवाच-- 
> (= ॐ क भ 

दोषो महानत्र विमेदयोगे 
[अ भ ( [ भ्य ¶ 

हयनाद्यागन मवान्न नत्या; 

~ ॐ ¢ (^~ 

नशधास्प नााधक्छ्यपमपात क्च- 

दनादियोगेन भवन्ति पुसः ॥ २० ॥ 

यद्येवं चोदयत एवोऽभिप्रायः--नियोञ्यनियोजकत्वादिभे- 

दृदर्शनादेकस्य कूटस्थस्य तदसं भवान् भेदेन भवितन्यमिति । 

तत्र यदि ब्रह्मण एव नानात्वमभ्युपगम्यते, तदा अच्र अस्मिन 

विमेदयोगे ब्रह्मणो नानात्वयोगे दोषो महान् ; को दोषः? अ- 

रेतिनो ह्यतश्यवादिनोऽतेदिका भवेयुः, बेदह्वदयं परमाथमद्व- 

तं च बाध्यं स्यान् । किंच~-नानारूपेण परिणतत्वादनिदयत्वा- 

दिदोषः, अस्थूटादिवाक्यवि रोधश्च प्रसज्येत । 

अथोच्यते-- ब्रह्मणो नानात्वं नास्माभिरभ्युपगम्यते, अपि 

तु जीवपरयोर्मेदो ऽभ्युपगम्यते इति । तत्रापि महान् दोषो 

विनाशः प्रप्नोति । श्रूयते च, "यदा श्चेवेष एतस्मिनचुद्- 
रमन्तरं कुरते । अथ तस्य भयं भवति ` ' मयोः स मरत्युमा- 

प्रोति य इह नानेव परयति ` अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते 
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परमात्मनो मायया वहुरूपत्वसुपपद्यत ण्वेलयथः 1 श्रूयते च 

एकस्य मायया. वहुरूपत्वम-- “रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव ः 

“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ̀ ‹ एको देवः सवभूतेषु गूढः ` 

“ एकं सद्विमा बहुधा वदन्तिः (एकं सन्तं बहुधा कस्प- 

यन्तिः “एको देवो बहुधा निविष्टः ‹एकः सन बहुधा 

विचारः ` ° त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्टः ` ‹ अजायमानो वहुधा 

विजायते ` इति । तथा च मोक्षधर्मे-- “एक एवहि भू 

तात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दश्यते 
जखचन्द्रवत् ` इति । तथा च याज्ञवल्क्यः-- * आकाशमेकं 

दि यथा घटादिषु प्रथग्भवेत् । तथास्मेकोऽप्यनेकश्च जला- 

धारेष्विवां्ुमान् ' इति । तथा च कावषेयगीतासु-- * एकश्च 

सूर्यो वहुधा जलधरेषु दृश्यते । आभाति परमात्मापि सर्वो- 

पाधिषु संखितः ॥ बह्म सवेशरीरेषु बाद्ये चाभ्यन्तरे स्थि- 
तम् । आकाशमिव कम्भेषु वुद्धिगस्यो न चान्यथा इति । 

तथा चाह परमेश्वरः-- नियः स्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोष- 

वर्जितः । एकः सन्भिद्यते राक्लया मायया सर्वभावतः ` इति । 

यस्मादेकस्यैव मायया बहुरूपत्वम् , तस्मात्स एव कारणात्मा 

परमे्ररः कायौत्मानं जीवात्मानं नियुङ्क कृतप्रयल्न पेक्षः स- 

न्मायया, न परमाथेतः संसरति संसारयति वा । तथा चोक्तं 
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कावपेयगीतासु-- "न जायतते न भ्रियते न वध्यो नत च 

घातकः । न वद्धो वन्धकारी वा न मुक्ता न च मोक्षदः ॥ 

पुरुषः परमात्मा तु यत्ततोऽन्यदसच्र तन् ̀  इति । तथा चाह 

भगवान्परमेश्वरः-- ` अहं प्रसास्ता स्वस्य मायातीतस्वभा- 

वतः । न चाप्ययं संसरति न च संसारयेत्परञुः ` इति । किच, 

मायानिमित्तमेदेऽस्युपगस्यमाने अस्य परमात्मनः कायकार- 

णात्मना अवस्थितस्यापि आधिक्यं स्वरूपाधिक्यं नापैति 

किंचित् किंचिदपि, मायात्मकत्वात्संसारस्य पूववत्करूटस्थ एव 

भवतीयर्थः ! यस्मादेवं तस्मान् अनादियोगेन अनाद्यविद्या 

योगेन भवन्ति पुंसः पुमांसो जीवाः वहबो भवन्ति । अथवा, 

पुंसः पुरुषस्य पूणस्य परमात्मनो चा माया अनादिसिद्धा 

तद्योगेन वहवो भवन्ति । तथा चेतत्सवमनुगीतासु सष्टमादट-- 

अज्ञानगुणरूपेण तत््वरूपेण च स्थितम् । 
ममते यदि संसारो नोच्छिदयेत कथंचन ॥ 
अविद्याराक्तिसंपन्नः स्वयोनिषु वतते । 
तत्त्याज्यं सर्वविदुषां मोहनं सवदेहिनाम् ॥ 
तन्नादोन महानात्मा राजते ना संदाय: । 

अहंकारस्य विजये ह्यात्मा सिद्धो भविष्यति ॥ 

सिद्धे चात्मनि निर्दुःखी पूरव॑वोधो भविष्यति । 

ण बोधं परानन्दमनन्तं छोकभावनम् ॥ 

3 + 7 1 
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भजयव्यभिचारेण परमात्मानमच्युतम् । 
तद्धक्तस्ततप्रसादेन ज्ञानानटसमन्वितः ॥ 

अखिटं कमं दगध्वान्येर्िष्ण्वाख्यममृतं शमम् । 
प्राप्रोति सवेसिद्धाथमिति वेदानुशासनम् ॥ इति । 

तथाहि भगवान्परमगुरुः पराद्चरः आत्मव्यतिरिक्तस्य स- 
वस्य मिध्यात्वं ददीयति-- 

ज्ञानस्वरूपमयन्तनि्मटं परमाथेतः । 
तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिददौनतः स्थितम् ॥ 

ज्ञानस्वरूपमयिटं जगदेतदवुद्धयः । 
अर्थस्वरूपं पदयन्तो भ्राम्यन्ते मोह संप्रवे ॥ 

ये तु ज्ञानविदः श्रुद्धचेतसस्तेऽखिं जगन् । 

ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर ॥ 

ज्ञानस्वरूपो मगवान्यतोऽसा- 
वशेषमूतिनं तु वस्तुभूतः । 

ततो हि रोराष्धिधरादिमेदा- 
खानीहि विज्ञानविजृम्भितानि ॥ 

यदा तु शुद्धं निजरूपि सर्व- 
कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम् । 

तदा हि संकस्पतरोः फटानि 
भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः ॥ 
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वम्त्वस्ति किं कुचरचिदादिमध्य- 

पयन्तहीनं सततैकरूपम् । 
यज्चान्यथात्वं द्विज याति भूयो 

न तत्तथा तस्य कुतो हि तत्त्वम ॥ 

मही घटत्वं घटतः कपालिका 

कपाटिका चूणेरजम्ततोऽणुः । 
जनैः म्बक्मस्तिमितात्मनिन्यै- 

रारक््यते ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥ 

तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किंचि- 
त्कचित्कदाचिट्िज वस्तुजातम् । 

विज्ञानमेकं निजकमममेद- 
विभिन्नचित्तेवहुधाभ्युपेतम् ॥ 

ज्ञानं विरुद्धं विसर विरो कमदोषदोषादिनिरस्तसङ्कम । 
एकं सदेकं परमः परेशः स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 

सद्धाव एप भवतो मयोक्ते ज्ञानं यथा सलयमसलयमन्यन् । 

एतत्तु यत्संब्यवहारभूतमत्रापि चोक्तं मुवनाश्रयं ते ॥ 

परमाथेस्तु भूपा संकषेपाच्छरूयतां मम । 

एको व्यापी समः खद्धो निरुणः प्रकृतेः परः ॥ 

जन्मवृद्धयादिरहितो ह्यात्मा सवगतोऽव्ययः । 
परज्ञानमयोऽसद्धिनोमजालयादिभि्वियुः ॥ 

न योगवान्न युक्तोऽभून्नैव पाथिव योक्ष्यति । 
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तस्यात्मपरदहेषु सतोऽप्येकमयं हि तत् ॥ 

विज्ञान परमार्थोऽसौ द्रैतिनोऽतथ्यदर्दिनः । 
तदेतदुपदिष्ं ते संक्षेपेण महामते ॥ 

परमार्थसार मूतं यत्तदद्रैतमदोषतः । 
सितनीरादिभमेदेन यथेकं दर्ये नमः ॥ 
आ्रान्तिदृष्िभिरात्मापि तथैकः सन्प्रथक्कृतः ॥ 

एकः समस्तं यदिहास्ति किचि 

तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् । 
सोऽ्दं सचत्वं स च स्वमेत- 

दात्मस्वरूपं यज भेदमोहम् ॥ 

इतीरितस्तेन स राजवर्यस्तल्याज भेदं परमार्थदृष्टिः । 

स चापि जातिस्मरणाप्रबोधस्तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप ॥ 

ञ्योतींषि विष्णु्ुवनानि विष्णुवनानि विष्णु्िरयो दिशश्च । 
नदय: समुद्राश्च स एव समै यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य; 

विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोर्विश्मिदं जगन् । 
ृरष्टव्यमात्मनस्तस्मादमेदेन विचक्षणैः ॥ 

विमेदजनकेऽन्ञाने नाश्मायन्तिकं गते । 

आत्मनो ब्रह्मणो मेदमसन्तं कः: करिष्यति ॥ 

तद्धाबभावमापन्नस्तदासौ परमात्मना । 

अवलयभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृतो मवेत् ॥ 
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ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । 

ज्ञानात्मकमिदं सवै न ज्ञानाद्ि्यते परम ॥ 

विद्याविये च मेत्रेय ज्ञानमेवापधारय ।। इति । 

तथा चैतत्सवै स्पष्टमाह् भगवान सनत्सुजातः त्रह्माण्ड- 

पुराणे काक्षेयगीताप्रसङ्ग-- ` वेदान्पठध्वं विधिवद्रतानि 

करत्वा विवाहं च मखेयंजध्वम । उत्पा पुत्रान्वयसो वराम 

देहं यजध्वं नियतास्तपोभिः ` इति । ` किमद्य नश्चाध्ययनेन 

कायं किमथवन्तन्च मखेर्यजामः । प्राणं हि वाप्यनटे जोह- 

वीम: प्राणने जोहबीमीति वाचम् ` इति कृतकत्वेन 

यज्ञानुष्ठानेन आत्मनः प्रयोजनाभावं दययित्वा ` स्व- 

गात्त वेदयागरह संनिवेचात्पुण्यक्षयान्ते पतनं स्यादवञ्यम । 

मनुष्यलोके विजरा विदुःखम् .-- इति यज्ञादिसाध्यस्य टोक- 

स्यानियत्वादिदोषदुश्त्वेन हेयत्वं दशयित्वा यजुर्वेदोपनिषदि 

सयं परं परम् इ्यारभ्य सव्यादीनां माहात्म्यं दख्यित्वा 

“न्यासः: इव्यारभ्य (तानि वा एतान्यवराणि तपासि 

न्यास एवालयरेचयन् ` इव्यन्तन नियसिद्धनिरतिदायानन्द- 

ब्रह्यप्राप्निसाधनस्य तत्साधनखेन अपरादनियफरुसाघनायज्ञा- 

देः सर्वस्माटुत्कृषटत्वं संन्यासस्योक्तं तत्रैव श्रूयते-- ° न कर्मणा 

न प्रजया धनेन दयागेनेके अम्रतत्वमानञ्ुः । परेण नाकं नि- 
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दितं गुहायां विभ्राजते यद्यनयो विरान्ति । वेदान्तविज्ञानसु- 

निश्चिताः संन्यासयोगादयतयः शुद्धसत्वाः । ते ब्रह्मरोकेषु 

परान्तकाटे परामरतात्परिमुच्यन्ति सर्वे इति । तथा च 

ब्रहुदारण्यके सवक्मसंन्यासं दशयति-- ° एतं वैतमात्मानं 

विदिता ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तैषणायाश्च ठोक्रेषणायाश्च 

व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति ` इति । तथा च भग- 
बान्वासुदेवः सवेकमेसंन्यासं दयति--' निराशीयतचि- 
त्तात्मा क्तसवेपरिप्रहः । शारीरं केवलं क्म कु्व- 

ननाप्रोति किल्विषम् ॥ अनपेक्षः डुचिद॑श्च उदासीनो गत- 

व्यथः । सवोरम्भपरिव्यागी यो मद्धक्तःसमे ्रियः॥ यो 

न द्ृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । शुभाद्युभपरि- 

लागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्यो 

मित्रारिपक्षयोः । सवोरम्भपरिदयागी गुणातीतः स उच्यते ।¦ 

असक्तवुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्प्रहः । नेष्कम्यसिद्धि 

परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ सवेधर्मान्परित्यञ्य मामेकं 

शरणं व्रज । अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा युचः ` 

इति । तथा चानुगीतासु कमणि प्रयोजनाभावं ददददौयति भग- 

वान्-- “नैव धर्मी न चाधर्मी नचैव हि शुभाद्युभी। यः 

स्यादेकासने खीनस्तृष्णीं किंचिद चिन्तयन् ` इति । "प्रब॒त्ति- 
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लक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलश्चणम् । तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृख 

संन्यसेदिह बुद्धिमान इति । तथा च शान्तिपर्वणि 

सुकं प्रद्युपदिष्टवान्भरवान्व्यासः-- (कर्मणा वध्यते जन्तु- 

विद्यया च विमुच्यते । तस्मात्कम न कुवन्ति यतयः पार- 

दरदीनः । एषा तरे विहिता वृत्तिः पुरस्ताद्रद्यणा स्वयम् । 

एषा पूवतरैः सद्विराचीणो परमर्षिभिः ॥ प्रत्रजेच परं स्थानं 
पारित्राज्यमवुत्तमम् । तद्धावानेवमभ्यस्य वतेतां श्रूयतां तथा ` 

इति । तथा च सवकर्मसंन्यासं ददीयति भगवान्नारदः-- 

संन्यस्य स्वकमौणि संन्यख विपुलं तपः । संन्यस्य विविधा 

विद्याः सवै संन्यस्य चैव दि ।॥ शक्यं त्वेकेन मुक्तेन कृत- 

कृयेन सवं: । पिण्डमात्रसुपाश्रिय चरितुं सवतोदिरम 1: 

दित्वा गुणमयं पाच क्म हित्वा शयुभाञ्युभम् । उभे सयात 

यक्त्वा एवं भवति निगणः ॥ परिरं परियज्य भव तात 

जितेन्द्रियः । अद्योकस्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयम् ` 

इति । तथा च सवकमेसंन्यासिन एव ज्ञाने अधिकारः नेत- 

रस्येलाह भगवान्बरृहस्पतिः-- “प्रसतरिन्द्रयदुःखी तेरेव नि- 

यतः सुखी । रागवान्प्रकृतिं द्यति विरक्तो ज्ञानमाग्रुयात् ' 

इति । तथा चाश्रमेधिके ब्रह्मणा सम्यराक्तं सुनीन्म्रति स्वा- 

शरमिणां सवेकर्मसंन्यासे अधिकार इति-- "गृहस्थो ब्रह्म 
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चारी वा वानप्रस्थोऽथ वा पुनः। य इच्छेन्मोक्षमास्थातुसु- 

तमां वृत्तिमाश्रयेत् इति । ‹ एतत्तु ब्राह्मणं वृत्तमाहुरेकपदं 

सखम् । एषा गतिर्विरक्तानामेष धमः सनातनः ` इति । 

यस्मादेवं तस्माद्विविदुषोभुसुक्षोश्च सर्वकर्मसंन्यास एवाधि- 

कारः ॥ 

एवं तावदेकस्येव परमात्मनोऽनादिमायायोगेन वहुरूपत्व- 

मुक्तम् । इदानीं यदीश्वरस्य जगत्कारणत्वं तदपि मायोपाधि- 

कमिवयाह- 

यदेतदद्धा भगवान्स निलयं 

विकारयोगेन करोति विश्वम् । 
लथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्ये 

तद्योगे च भवन्ति वेदाः ॥ २१ ॥ 

यदेतत् अद्धा परमाथभूतो भगवान् रे्रयदिसमन्वितः 

सः परमेश्वरो निलयं विकारयोगेन ईश्रणादिपूवेकं विश्वं क- 

रोति इति तत्सव तथा तच्छक्तिः परमात्मनः शाक्तिः मायेव 

करोति न परमात्मा अपूर्वादिटक्षणः इति स्म मन्ये । न स्वतः 

चिदानन्दाद्वितीयस्य कारणत्वम्, किंतु मायवेशवादि- 

लयथैः । कि तद्यैख तथाभूतश्चक्तियोगे प्रमाणमिति चेत्, 



प्रथमोऽध्यायः | २१७ 

तत्राह-तदथेयोगे तस्य परमात्मना जगढुपादानभूतमायार्थ- 

योगे च भवन्ति वेदाः । तस्य॒ मायासद्धावे वेदाः प्रमाणं 

भवन्तीलयथः । तथा च श्रुतिः-- इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 

ईयते › ' अस्मान्मायी मरजते विन्रमेतन् ̀  ̀ मायिनं तु महे- 

श्रम्  “देवात्मराक्ति स्वगुैभिगृढाम ` इति । तथा चाह् भ- 
गवान्वासुदेवः--' दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुर्या । 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन । प्रकृतिं स्वा- 

मधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते 

सचराचरम् ` इति । तथा च-- ` माया तवेयमज्ञातपदार्थान- 

तिमोहिनी । अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया मूढोऽधिरोहति ॥ इय- 

सख जगद्धातुमौया कृष्णस्य गहरी ¦ धा्यधारकमावेन यया 

संपीडितं जगत् ॥ अहो स्म दुस्तरा विष्णोमायेयमतिगह्री । 

यया मोहितचित्तस्तु न वेत्ति परमेश्वरम् ̀  इति ॥ 

एवं तावन् “प्रमादं वे मृत्युमहं तवीमि ` इत्यादिना खयोः 

स्वरूपं तस्य कायोत्मनावस्थानं तन्निमित्तं चानेकानथे ददयि- 

त्वा केन त्यस्य विनाद्ा इयाशङकय ‹ एवं मत्युं जायमानं 

विदिता ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मयोः ` इ्यादिना आ्मज्ञा- 

नादेवाभयमाप्नि दातं श्रुत्वा ्रासङ्किके चोयद्वये परितः 

कर्मस्वरूपविज्ञानाय प्राह धृतराष्रः- 
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ध्रतराग्र् उवाच-- 

यस्माद्धमोनाचरन्तीह केचि- 
तथाधमीन्केचिदिदाचरन्ति । 

धमेः पापेन प्रतिहन्यते वा 
उताहो घर्मः प्रतिहन्ति पापम् ॥२२॥ 

यस्माद्धर्मान् अभ्रिहोत्रादीन् आचरन्ति इह रोके केचित् । 

तथा अध्मानिहाचरन्ति । कि तेषां ध्मः पापेन प्रतिहन्यते 

वा? उताहो स्विन् ध्मः प्रतिहन्ति पापम्? अथवा तुल्यबल- 

त्वेनान्यतरेण अन्यतरस्यापि नाशः ! इति ॥ 

अविदुष उभयोरनुभव एव, नान्यतरेणान्यतरस्य नाशः । 

विदुषः पुनरुभयोरपि ज्ञानाभिना ना इ्युत्तरमाह-- 

सनत्सुजात उवाच-- 

तस्मिन्स्थितो वाप्युभयं हि निलयं 
ज्ञानेन विद्धान्पतिदन्ति सिद्धम् । 

अथान्यथा पुण्यखुषैति देही 

तथागतं पापखयेति सिद्धम् ॥ २३ ॥ 

एवं प्रषः प्राह भगवान् सनत्युजातः-- 
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तस्मिन् पुण्यापुण्यात्मके कर्मणि स्थिताऽपि कुवन्नपि उभयं 

पुण्यापुण्यलक्षणं क्म नियं नियमेन विद्धान् ज्ञानन प्रतिहन्ति 
विनाररयति । कथमेतदवगम्यते ज्ञानेन विद्ान्परतिहन्तीति ? 

तत्राह-- सिद्धं प्रसिद्धं द्यतच्ृतिस्यृतीतिदासपुराणेषु । तथा 

च श्रुतिः-- (भिद्यते द्रदयम्रन्थिः ' इत्यादिः ; ` यथा पुष्कर- 
पाड आपो न च्छिष्यन्ते एवमेवंविदि पापं कर्म न श्छिष्य- 
ते ̀ इति : ` तद्थषीकातूलमस्नौ प्रोतं प्रदूयेतेवं हास्य सवे 

पाप्मानः प्रदूयन्ते ` इति "तथा विद्वान्पुण्यपापे विधूय 

निरज्ञनः परमं साम्यसुपेतिः इति ¦! ` अन् इव रोमाणि 

विधूय पापम् ̀  इति । ‹ यथधांसि समिद्धोऽभ्रिर्मन्मसात्कुरुते- 

ऽजजैन ̀ इति । अथान्यथा ज्ञानविदहीनश्चेन् पुण्यमुपैति देही 

तथागतं पापमुपैति तत्फलं चोपमुङ्के । कथमेतदवगस्यत 

इति चेत्, तत्राह-- सिद्धं प्रसिद्धं द्येतदपि श्रुतिस्मृतीति- 

दासपुराणादिषु । तथा च श्रुतिः-- “इष्टापूतै मन्यमाना 
वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पष्ठ सुकृतेन 

भूत्वेमं खोकं॑पुनरेवाविश्न्ति › इति । “ अनन्दा नाम ते 

रोका अन्धेन तमसाघ्रृताः । तांस्ते प्रेयाभिगच्छन्ति येके 

चात्महनो जनाः ` इति ॥ तथेव वासुदेवः-- 'त्रैविदया माम् ` 

इति, "ते तं भुक्त्वा स्व्मरोकं विशालम् ` इति च ॥ 
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किमविदटुषः अनुभव एवोभयोः, उतान्यतरेणान्यतरनाद्च 

इति, तत्राह-- 

गत्वोमयं कमणा सुज्यतेऽस्थिरं 

छुभस्य पापस्य स चापि कमेणा | 

धघमंण पाप प्रणुदनीह विद्ा- 

न्धमों बलीयानिति नस्य षिद्धि॥ २८॥ 

गत्वा परलोकं प्राप्य उभयं पुण्यापुण्यसाध्यं फरं पुण्यापु- 

ण्यलक्षणेन कर्मणा मुज्यते अस्थिरम् । श्रूयते च बृहदाण्यके- 

'्यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वासि्मे्ोके जुहोति ` इति । 

° अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति ' 

इति च्छान्दोग्ये । स चापि सोऽपि विद्धान् कर्मणा घर्मेण पापं 

प्रणुदति विनाशयति इह रोके विद्वान् वक््यमाणलक्षणो वि- 

नियोगज्ञ ईश्ररा्थै कर्मानुतिष्ठन् । तथा च वक्ष्यति--"तदथ- 

मुक्तं तप एतदिज्या ताभ्यामसौ पुण्यसुपैति विद्धान् । पुण्येन पापं 

विनिहय पश्चाट्स जायते ज्ञानविदीपितात्मा ॥ ज्ञानेन चात्मा- 

नसुपैति विद्ानथान्यथा स्वगंफटानुकाङ्क्षी । अस्मिन्कृतं 

तत्परिगृह्य सर्वमञुत्र भुङ्के पुनरेति मागम् ̀  इति । येषां 

धर्मे च विस्पधी न तद्विज्ञानसाधनम् । येषां धर्मे न 
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च स्पध तेषां तञ्ज्ञानसाधनम् इति । यश्चैवं विनियोगज्ञ 

ईंशवराथं कमालुतिछठति, तस्य विदुषो घमः पापान् वटीयान 

इति विद्धि विजानीहि । तस्य पुनः केवल्कर्सिणो न वी 

यान् ; तस्योभयोरनुमव एव नान्यत्रेणान्यतरस्य विनाच्ः ।] 

केषां तर्हिं स्वगौदिसाधनम . केषां वा चित्तयुद्धिदरारण 

ज्ञानसाधनम् ? इति; तवरा शोकद्रयेन-- 

येषां धर्मेषु विस्पधाी 
बटे वलवनामिव। 

ने ब्राह्यणा इनः पेय 

स्वर्गे यानिनि पकाडानाम् ॥ २५॥ 

येषां धमे न च स्पधो 
तेषां तञ्ज्ञानसाधनम् । 

ते ब्राह्यणा इनो मुक्ताः 

स्वभ यान्ति चिविष्टपम् ॥ २६ ॥ 

येषां विषयपराणां स्वगादिवासे सवंश्यादिभोगश्रवणात्त- 

त्साधनभूतेषु ज्योतिष्टोमादिषु धर्मेषु विस्पधो संघर्षो वतेत 

अस्मादहमुक्कृ्टतरं धर्म करत्वा अस्मादपि सुखी भूयासमिति । 
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वटे वख्वतामिव, यथा बरूवतो राज्ञः वख्वन्तं राजानं दृष्टा 

अहमस्मादपि वख्वत्तां संपाशनेनं जित्वा अस्मादपि सुखी मू. 

यासमिति संघर्षो वतते तद्त् । ते फटसङ्गसहिताः ब्राह्यणा य- 

ज्ञाधिकारिण इतः प्रेय धूमादिमार्गेण गत्वा स्वरे नक्षत्रादि- 

रूपेण यान्ति प्राप्ुवन्ति प्रकाशताम् । श्रूयते च--“ अथ य 

इमे इष्टपूर्त दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति ' इद्यार- 

भ्य : एष सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति याव- 

स्संपातसुषित्वाधेतमेवाध्वानं पुनर्भिवतन्ते ` इति । येषां वि- 

षयानाकृष्टचेतसामनियफरसाधनञ्योतिष्टोमादौ धर्मे न च 

स्पा संघर्षो न वर्तते तेषां फछनिरपेक्षमीखराथं कर्मावुति- 

छतां तन् यज्ञादिकं कमे ुद्धिद्रारेण ज्ञानसाधनम् । वक्ष्यति 

च स्वयमेव भगवान् शुद्धिदधारेणैव ज्ञानसाधनत्वम्-- “पुण्येन 

पापं विनिहय पश्चार्स जायते ज्ञानविदीपितात्माः इति । ये 

यज्ञादिभिः विञयुद्धसच्वाः परमात्मानमात्मत्ेनावगच्छन्ति, ते 

ब्राह्मणा इतः अस्मात्कायकारणलक्षणाह्टोकास्रेय सुक्ताः स्वरी 

सुखटश्षणं पू्णानन्दं ब्रह्म यान्ति प्राप्ुवन्ति ! इतरस्मात्स्वगा- 

दस्य वैटश्षण्यमाह--तरिविष्टपभिति । त्रिभिराध्यात्मिकादिता- 

पैः, सत््वादिभिवा, जाग्रदादिभिवा विमुक्तं स्वरूपाविष्ं पातीति 

त्रिविष्टपम् । अथवा, तेर्विष्टमधिकारिणं पातीति चिविष्टपम् ॥ 



प्रथमोऽध्यायः । २२३ 

इदानीं ब्ह्यचर्यादेव सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य वेदान्तश्रव- 

दिकं कृत्वा स्वे महिन्रि व्यवस्थितस्य परमहसपरित्राजका- ` 

चार्यस्य विदुषः समाचारमाह-- 

नस्य सम्यक्समाचारमाूर्वेद विदा जनाः । 

नैनं मन्येत भूयिष्टं बाद्यमाभ्यन्नरं जनम् ॥ 

तस्य विरक्तस्य विदुषः सस्यक्समाचारमाहूर्वेद विदो जनाः 

नैनं योगिनं मन्येत चिन्तयेन् भूयिष्ठं बहु बाह्यमाभ्यन्तरं 

जनं पुत्रमित्रकखत्रादि आभ्यन्तरम . इतरद्राह्यम् । यथा पुत्र- 

भित्रादयो न गृह्णन्ति, तथा तेषामगोचर एव वतेते इयथः ॥ 

कीटे देरोऽस्य वास इत्याह-- 

यच्च मन्येत भूषिष्टं पराच्रृषीव तृणोदकम् । 

अन्नपानं च ब्राह्मणस्तज्ीवेन्नानु संञ्वरत् ॥ 

यत्र यस्मिन् मृगगोचरादिपीडारहिते देशे अन्नपानादि 

भूयिष्ठं बहुलं विद्यत इति मन्येत प्ातरृषीव वषोकाटे ठणोदकं 

वहं विद्यते तद्त् । ठृणोरुपभिति केचिन्-- ' दृणोुपमिति 

ख्यातो सुनिभोज्योदनादिषु " इति वदन्ति । पूज्यदूवाविरोष 

इति केचित् । तत्र स्थित्वा तन् अन्नपानादिकसुपजीवेन् । 



२२४ सनत्सुजातीयभाप्ये 

नानुसंज्वरेत् संतप्तो न भवत्, अन्यथा अनपानादिरदिते देशे 

कथं नाम देहयात्रा सिध्येदिति संतप्रो भवेत्; ततश्च न 

योगसिद्धिः ॥ 

तत्राप्येवंविधजनसमीपे बास इ्याह- 

यत्राकथयमानस्य प्रयच्छलयदरिवं भयम् । 

अनिरिक्तामिवाकुवेन्स भ्रयाच्रेतरो जनः ॥ 
यत्र यस्मिन्देरो अकथयमानस्य तूष्णीं भूतस्य स्वमादात्म्यं 

प्रच्छादयतो येन केनचिदच्छन्नस्य येन केनचिदारितस्य 

यत्र क्चनडायिन आत्मानमेव खोकं पर्यतः जडमूकवाल- 

पिश्चाचादिवत्संचरतः परमदंसपरित्राजकाचायस्य प्रयच्छय- 

शिवं भयम् अकल्याणमवमानादिकं प्रयच्छति । तथा अत्ि- 

रिक्तमिवाकुवेन् यथा कश्चिन् स्थितप्रज्ञटक्षणज्ञो ब्रह्मविदिति 

ज्ञात्वा प्रणिपातनमस्कारादिपूवेकमीसखरबुद्धथा पूजयति तद्वद्- 

ज्ञाततया अतिरिक्तं ब्राह्मणजातिमात्रप्रयुक्तपूजातिरिक्तं पूजा- 

न्तरं ब्रह्मविदनुरूपमङुवेन् अवमानादिकमेव कुवन् यो जनः, 

सः अस्य विदुषः श्रेयान् , नेतरः यः प्रणिपातादिपूवैकमीपर- 

बुद्धया संपूजयति । तथा चाह् भगवान्मनुः-- ˆसंमानाद्रा- 

ह्मणो विद्वानुद्धिजेत विषादिव । अमरतस्येव चाकाङ्क्षेदवमा- 
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नस्य सवेदा ̀  इति । तथा चाह भगवान्परागरः-- ` संमा- 

नना परां हानि योगर्द्धेः कुरुते यतः । जननावमतो योगी 

योगसिद्धि च विन्दति इति ॥ 

कीटस्य तद्यन्न भोज्यमिति, अत्राह-- 
* # १ 

या वाक्थयसमानस्य दयात्मान नाचुसञ्वरन्। 
१ षे भ # (4 (1 

ब्रह्मस्वं नोपहन्याद्वा तदन्नं संमनं सताम् ॥ 

यो वा अकथयमानस्य तृष्णी भूतस्य सर्वोपसंहारं कृत्वा 

पूणोनन्दात्मना अवस्ितस्य आत्मानं नानुसंज्वरेन न ताप- 

येत् ब्रह्मस्वं नोपहन्याद्रा ब्रह्मनिषठासाधनमूतं चेखाजिनकुश- 

पुस्तकादिकं नोपहन्याद्रा । तथा चोक्तम-- ' रब्रहेमादिकं 

नास्य योगिनः स्वं प्रचक्षते । ऊुडवस्कटचेटायं द्यस्वं यो- 

गिनो विदुः ` इति ¦ अन्यदपि ब्रह्मस्वं ब्राह्मणस्वं नोपहन्याद्रा 

तदन्नं तस्यान्नं संमतं सतां भोज्यत्वेन ॥ 

पुनरपि तस्येव समाचारमाह-- 
(~ © [द [न व 

निल्यमज्ञातचया म इत मन्यन बाद्यमणः। 

[9३ ४4 भ (~ विन्देत 9 

ज्ञातीनां तु वसन्मध्य नेव विन्देत किचन ॥ 

नियं नियमेन अज्ञातचयौ गूढचयी मे मम कतेव्येति 
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मन्येत ब्राह्मणः ब्रह्यवेत् । लातीनां पुत्रमिच्रकलत्रादीनां 

मध्ये संनिधौ वसन् नेव विन्दत न प्रतिपद्येत किंचन किंचि- 

दपि । कश्चनेति केचिन् । योगी चेच विन्देत पत्रामित्रकलत्रा- 

दिकं परिलयजञ्य केवलं स्वात्मनि मृढचर्यो मवेदित्य्थः । तथा 

च श्रुतिः-- ' कुटुम्बं पुत्रदारांश्च वदीङ्गानि च सर्वाः । यज्ञं 

यज्ञोपवीतं च यक्त्वा गृश्यरन्युनिःः इति । तथा चाह 

भगवान्वसिष्ठः-- ` यन्न॒ सन्तन चासन्तं नाश्रुतं न वहु 

श्रुतम् । न सुवृत्तं न दुत्त वेद कच्चित्स ब्राह्मणः \] जानन्नपि 

च मेधावी जडवद्ोक आचरेत ` इति ॥ ईंटशास्येव ज्ञान- 

निष्ठाप्राप्रिरश्चणो मोक्षः नान्यस्य; विक्षेपवाहुल्यादिति भावः| 

अथवा, ' निलयमज्ञातचयां मे अर-प्ते चक्षुरायविषयभूते वाचा- 

मगोचरे अनुदितानस्तामितज्ञानःत्म चावस्थिते अरानायाद्यसं- 

स्पृष्टे पूणानन्दस्वरूपे सवोन्तरे प्र्यरभूते ब्रह्मणि चयौ निष्टा 

समाधिरक्षणा मे मम कत॑व्या, नं पराग्भूतदेहेन्द्रियपुत्रमि- 

त्रकखत्रादौ स्थूखोऽहं करोऽ गछामि तिष्ठामि छीवः 

काणः मूको वधिरः अमुष्य पुव्रोऽस्य नप्रा ब्राह्मणोऽहं श्चलि- 

योऽहं माया मे पुत्रो मे विभवो मे स्नि्धवन्धुसुहृदः इयेव- 

मात्मिका कतव्या ` इति मन्येत व्राह्छण्पे ब्रह्मवित् । तथा च 

श्ुतिः-- “यच्चक्षुषा न प्यति यर चक्षुषि पश्यति, तदेव 
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जह्य ` इति । यस्मादेवमज्ञात एव ब्रह्मणि निष्ठा कतव्या, 

तस्मात् ज्ञातीनाम् “कोधमानादयो दोषा विषयाश्चेन्द्रियाणि 

च । एत एव समाख्याता ज्ञातयो देहिनस्तव ' इतीन्द्रियादीनां 

ज्ञातिराब्देनोक्तत्वात् इन्द्रियादीनां मध्ये वसन पयन् ण्वन 

स्प्रशन् जिघ्रन गच्छन् अश्न मन्यमानो विजानन्नपि नव- 

मात्मानं प्रमात्रादिरूपेण विन्देत प्रतिपद्येत. तत्साक्षित्वादा- 

त्मनः । तथा च श्रुतिः-- "अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स 

आत्मा ` इति । देहद्रयतद्धमौ नात्मन न गृह्वीयादिलयथः ॥ 
कस्मात्पुनरेवं न गृह्यत इति, अत्राह-- 

को द्येवमन्तरात्मानं ब्राह्मणो मन्तुमहेति । 
निर्टिङ्मचटं शुद्धं सवेद्रन्र विवर्जितम् ॥ 
को हि निरिङ्गं स्थुटसूष््मविवजितम् अचरं क्रियाकत्रादि- 

श्यं शद्धम् अविद्यादोषरदितं सर्वदरन्द्रविवा्जतम् अशनाया- 
पिपासाशोकमोहजराम्रत्युरीतोष्णसुखदु :खादिधर्मविव जितम 
अन्तरात्मानं सर्वान्तरं प्रमात्रादिसाक्षिणमात्मानं मानाविषय- 

भूतं एवम् उक्तेन प्रकारेण देहद्वयतद्धमंतया स्थूलोऽदं कदोऽद् 
गच्छामि पश्यामि मूको वधिरः काणः सुख्यहं दुःख्यहम् ` 
इति ब्राद्यणः सन् अहेति मन्तुम् । तथा सति बा्मणत्वमेव 

हीयेतेयर्थः । वक्ष्यति च-^य एव स्यान्नापेति स ज्ञेयो 
जाह्यणस्त्वया ` इति ॥ 
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यस्त्वं मनुते स पापीयानियाद- 

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | 
कतेन न क्रूं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 

योऽन्यथा सन्तमात्मानं ज्ञानात्मना निर्टिज्गममटं शुदं 
स्वद्न्द्रविव्जितं चित्सदानन्दाद्वितीयबह्यात्मना सन्तं खमा- 

त्मानम् , अन्यथा देदद्रयतद्धमास्मतया (कतां भोक्ता सुखी 

दुःखी स्थूलोऽदहं कृशोऽहं अमुष्य पुत्रोऽस्य नप्ना ब्राह्मणोऽहं 

क्षत्रियोऽहम ` इयेवमात्मना प्रतिपद्यते, किं तेन मूर्खणानात्म- 

विदा आत्मचोरेणात्मापहारिणा न कृतं पापम् । महापातकादि 

सर्वै तेनैव कृतमियर्थः । तथा च श्रुतिः-“असुर्या नाम ते 

रोका अन्धेन तमसा व्रताः । तांस्ते प्रेयाभिगच्छन्ति ये के 

चात्महनो जनाः ` इति । तथा चोक्तम् ब्राह्यण्यं प्राप्य 

लोकेऽस्मिन्न मूको बधिरो भवेन् । नापक्रामति संसारास्स 
खट ्रह्मघातकः ` इति । तस्माद्विषयभृतदेदेन्द्रियादिषु आ- 
त्मभावं परिलयज्य अज्ञात एव वागाद्यगोचरे परमास्मनि नि- 

ष्ठा कर्तव्येत्यथेः ॥ 

अन्यथा देहेन्द्रियतद्धमाननु पर्यतः किं भवतीयत आह-- 

अश्रान्तः स्यादनादाता 

समता निरपद्रवः। 
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दिष्टा न शिष्टवत्स स्या- 

दराह्यणो ब्रह्मवित्कविः || ३४ ॥ 
य: अनादाता अनात्मभृतदहृन्द्रियतद्धमानात्मत्वेन, नोपाद- 

तते, स पुरुषः अश्रान्तः स्यान संसारश्रमयुक्ते न मवेन . अद 
नायदेेहादिधसत्वान् । तथा च श्रृतिः-- ` अद्यनायापि- 
पासे प्राणस्य जोकमोहा मनसो जरामरण अरीरम्य ` इति । 
देहद्वयाध्यासे दि तद्धसीध्यासो मवति। एवमश्रान्ततया निस- 
पद्रवः भवति । काघहषलेममोदादयोऽन्तराया उपद्रवाः. 
तद्धीनो निरुपद्रवः, स संमतः रिषत्वेन विद्रद्धिः संमतः 
चिष्वन्न स्यान् नाचरन् जडवचरेन॒बाह्मणो ब्रह्मवित्कविः ।। 

(० 

इदानीमगूढ चारिणं कुत्सयन्नाह्-- 

ये यथा वान्नमश्चन्ति वाला निलयमभरूतये । 
$ ० [का नकि 

प्व नत बवन्नमश्चान्न स्रवायस्यापश्नाजनात् | 

“मूढो वार इति प्रोक्तः श्ा च वाट इति स्मृतः ` इति 
दद्येनान् यथा बालाः प्रानो वा मूढा वा वान्तम इद्रीण- 
मश्नन्ति, एवं ये रिष ब्रह्मविद: स्वमाहात्म्यं ख्यापयन्तः अग् 

ढचारिणो वतन्ते, ते वान्तम् उद्रीणम् अश्नन्ति खवीरयस्योप- 

भोजनात् । यदिदं वान्ताश्चनं तदिदम् अभूतये अनर्थायैवे- 

यथः । तस्माद्रंटः सन्नरिष्टवदेव समाचरेदियर्थः ॥ 



३.8 सनत्पुजातीयमाप्ये ४ 

इदानीं योगिनं प्रसन्नाद- 

अनाढ्या मानुषे वित्ते आद्या वेदेषु ये द्विजाः । 

ते दुरधषौ दुष्प्रकम्प्या विव्यात्तान्त्रह्मणस्तनुम् ॥ 
अनाढया अबहूुमता असक्तात्मानः मालुषे वित्ते जायापुत्- 

वित्तादिषु आढ्या वेदेषु बेदप्रतिपाया्िंसासलयास्तेयापरिमरह- 

बरह्यचय॑समाधिसाधनेषु ये द्विजाः, ते दुधषौ दुष्प्रकम्प्या 

विदयात्तान्त्रह्मणः तनुं ब्रह्सवरूपभूतां विद्यात् इयथः ॥ 
किंच बह्मविन्महिमेषः- 

सबीन्खिष्टक्रतो देवान्विद्याद्य इह कञ्चन । 

न समानो ब्राह्यणख यस्मिन्प्रयतते खयम् ॥ 

सवान् अग्न्यादीन् स्वि्टकतः सुष्ट॒ इं ङुवन्तीति । तथा 
च श्रुतिः-- ‹ स्विष्टं कुवेन्स्विष्टकृत् ` इति । देवान् प्रयेकञु- 

दिश्य यागाथ विद्यात् य इह कश्चन सर्वदेवतायाज्यपि 
ज्ह्मणस्य न समानः ब्राह्मणेन ब्रह्मविदा न समान इयर्थः । 

नैततदाश्च्यम्, यस्मिन् देवताविरोषे हविष उदेरायागेन 
फलायै प्रयतते स्वयं यजमानः ‹ इदमम्रये इदमिन्द्राय ` इति 

सोऽपि हविष्प्रतियोगी देवताविशञेषो न समानो नह्यविदा, 

किमु वक्तव्यं देवपुर्यजमानो न समान इति । तथा च मोक्ष- 

धर्म--“ बराह्मणस्य न सादृश्ये वर्तते सोऽपि किं पुनः । इज्यते 
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येन मन्त्रेण यजमानो हिजोत्तसः ` इति । तथा चाह् भगवा- 

न्मनुः-- ्ह्मविद्धथः परं भूतं न कंचिदिह विदयते इति ॥ 

युनरपि तस्यैव समाचारमाद- 

यमप्रयतमानं तु मानयन्ति स मानितः 
न मान्यमानो मन्येन नाने विसंज्वरेत् ॥ 

यं ब्रह्मविदम् अप्रयतमानं॑तूः ` भूतं सर्वोपसंहारं कत्वा 

स्वे महिभ्चि व्यवस्थितं ब्रह्मचयदे: कृतसंन्यासिनं वेदान्त- 

विज्ञानसुनिश्चितायै परमद सपः-::जका्चायै गृढचारिणं 
केचिद्धिद्वासः स्थितप्रज्ञरःणज्ञःः `: वेदेति मत्वा मान- 

यन्ति पूज्यन्ति चेतत्, सः तः पू{<‡` विद्धान् न मान्यमानः 

अहमिति न मन्येत । तथा. स्थि +: उक्ष्णानामनभिज्ञाः जड 

इति मत्वा अवमानं ङु्वन्ति इः; त्, तस्मिन् अवमाने 

निमित्ते नाुजुरेत् नाजुतपेन् ॥। 

कथं तर्द मानितेनावमानितन `: ~न्तन्यमिलयाह सेक- 

द्रयेन-- 

लोकस्व भाववृसि्दिं निम: --धवत्सदा। 

विद्वांसो मानयन्तीह इलि ` ` :न मानितः ॥ 

अध्मविदुषो मूढा लोकः “ ?;पवजिताः। 

न मान्यं मानधिष्यन्ति इः :न्येदमानितः ॥ 
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यदिदं बिद्रंसो ब्रह्मविदं मानयन्ति इति तत्तेषां निमेषो- 

न्मेषवत् स्वभावन्र्तिः स्वाभाविकी प्रवृत्तिः इति मन्येत । 

तथा, अवमानितो जनैरवज्ञातो विद्धानेवं मन्येत-- अधम- 

विदुषो मूढाः विवेकद्यीनाः टोकशाखविवजिताः न मान्यं 

माना मानयिष्यन्ति मान्यमपि न मानयिष्यन्ति इयेतदवि- 

टुषां स्वभावः इति मन्येत अमानितः अपूजितो विद्रान ॥ 

इदानीं मानमौनयोभिन्नविषयतमाह--- 

न वै मानश्च मौनं च सदितौ वसतः सदा । 
अथं मानस्य विषयो ह्यसौ मौनस्य तद्विदुः ॥ 

न वै मानश्च मौनं च सहितौ एकत्र वसतः; सदा अर्यं 

हि प्रयक्षादिगोचरो लोको खोक्यत इति प्रपच्चो मानस्य 

विषयः इयर्थः । असौ परलोको मौनस्य कोऽसा तन् विदुः 

तदिति ब्रह्मणो नास । तथाह भगवान-- *ॐ तत्सदिति 

निर्देरो ब्रह्मणसिविधः स्मृतः ` इति । तथा चावुगीतासु-- 

८ ॐ तत्सद्धिष्णवे चेति सायुञ्यादिप्रदानि वै ̀ इति । तच्छ- 
व्द्वाच्यं ब्रह्म मौनस्य विषय इयथः । एतदुक्तं भवत्ति-- 
मानात्संसारपराप्निः, मौनेन ब्रह्मप्राप्निः इति । उक्तं च देरण्य- 

गर्भ-- (अन्नाङ्गनादिभोगेषु भावो मान इति स्मृतः । ब्रह्मा- 

नन्द सुखप्रापनिहेतुर्मोनभिति स्खतः ` इति ॥ 
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इदानी मानाथसंवासर अपवगाभावं दर्डयति-- 

सीदि माना्थसंवासा- 
त्सा चापि परिपन्थिनी । 

घ्राह्यी सुलभा खीरं 
प्रज्ञादीनेन क्षिय ॥ ४२॥ 

दे क्षत्रिय, माना्थसंवासान मानविपयसंवासान सानगा- 

चरप्रपञ्चे परिवत॑मानस्य म्बगपश्रन्नाद्यादिसाघनमूतं कमा- 

चतिषएठतो विषयविषान्धस्य श्रीर्हि मवति । सा चापि श्रीः 

परिपन्थिनी श्रेयोमा्मविरोधिनी । तथा च मोश्चधर्मे-- 

° निवन्धिनी रज्जुरेषा या म्रामे वसतो रतिः । छिन्तवेनां 

सकृतो यान्ति ननं छिन्दन्ति दुष्कृतः ` इति । य एवं श्रिया- 

भिभूतो मूढः सन्विषयेपु प्रवर्तते, तेन प्रज्ञाहीनेन विद्याहीनेन 

जराह्मी ब्रह्मानन्दलक्षणा श्रीः सुदुखुभा । तथा च हैरण्य- 

गर्भ-- "या निलया चिद्धनानन्दा गुणरूपविवजिता । आन- 

न्दाख्या परा शुद्धा ब्राह्मी श्रीरिति कथ्यते इति। सा 

च सुदुरंमा श्रवणायापि न शक्या । तथा च श्रुतिः ` श्रव- 

णायापि वहुभिर्यो न रभ्यः ` इति ॥ 

इदानीं ब्रह्मछक्च्मीपरवेराद्वाराणि दरोयति-- 
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दाराणि सम्यक्पवद्न्ति सन्नो 
बहुप्रकाराणि दुराचराणि। 

सव्याजेवे हीदैमरौचविद्याः 
षण्मानमोहप्रतिबन्धकानि ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमत्सनत्सुजातीये प्रथमोऽध्यायः ॥ 

दवाराणि ब्रह्मरक्ष्मीप्रवेशद्राराणि सम्यक्प्रवदन्ति सन्तः 

बहुप्रकाराणि दुराचराणि दुःखाचरणानि । कानि तानि? 

सल्याजंवे सयं यथार्थसंभाषणं भूतहितं च । आर्जवम् अको- 

टिल्यम् । हीः अकार्यकरणे कजा । दमश्ौचविद्याः दमः अ- 

न्तःकरणोपरतिः । बहिःकरणोपरतिरिति केचित् । शौचं 

कट्मषग्रक्षाखनम् । विद्या ब्रह्मविदा । षट् एतानि मानमोह- 

प्रतिवन्धकानि ॥ 

इति सनत्सुजातीयभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ 



सनत्सुजातीयभाष्ये 
| 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
२३ 

स स्् 

८ "ॐ सं मानस्व ` इलादिना मानमाटानवं प्ररःन | 
श्रुता प्राह घरृतरष्ः--- 

धृतगणर उवाच-- 

कस्यैष मौनः कनरन्नु मौनं 
प्रहि विढननिह मौनभावम् | 

मौनेन विद्धानुपयानि मौनं 

कथं सुने मौनसिदाचरन्नि॥ !।. 

कस्य कीटरास्य एषः पूर्वोक्तो वागादयुपरतिलक्षणो मोन. 

भवति ॥ कतरन्नु एतयोरसंभाषणास्मस्वरूपयोः मोनं प्रजहि 

भ (~ [ [3 

हे चिद्धन , इह मोनभावं मोनस्य स्वभावं मौनन तृष्णीं भावेन 
[ॐ 

विद्रालुपयाति मौनं ब्रह्म, आदहोस्विदन्येन ? कथं मुने सौन- 

मिहाचरन्ति ॥ 

एवं प्रषः प्राह मगवान-- 

सनन्सुजात उवाच-- 
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यतो न वदा मनसा सहेन 

मनुपरविशहयन्ति तनोऽथ मौनम् । 
यनच्रोत्थितो वेदराब्दस्तथायं 

स नन्मयत्वेन विभाति राजन् ॥ २॥ 

यतः यस्मात् वेदा मनसा सह एनं परमात्मानं नानुप्रवि- 

श्यन्ति । तथा च श्रुति--“यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य 
मनसा सह › इति । ततः तस्मादेव कारणात् स एव वाचा- 

मगोचरः परमात्मा मौनम् । यथेव किंटक्षणस्तर्दि परमात्मा 

तत्राह-- यत्रोत्थितो वेदराब्दः यस्मिन् अर्थे निमित्तभूते समु- 

त्थितो वेदशब्दः गाखादिकारणं ब्रद्ेयथः । अथवा, यस्मिन् 

संबेद नाख्ये उत्थितो वाचकत्वेन प्रयुक्तो वेदशाब्द इयथः । 

तथा वेदशब्दभ्रतिपाद्यः संबिद्रूपः अयं परमात्मा । यदि वा- 

चामगोचरः परमात्मा, कथमेतदवगम्यते संविद्रूपः परमा- 

त्मेति ? तत्राह--स परमात्मा तन्मयत्वेन उ्योति्मयत्वेनास्माकं 

विभाति राजन् । एवमेवास्माकमनुभवः नात्राविश्चासः क- 

तेव्य इयर्थः । अथवा, श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिषु ज्योति- 

मेयत्वेन प्रतीयते । तथा च श्रुतिः-- ‹तं देवा ज्योतिषां ज्यो- 

तिः “अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं परयन्ति यतयः 
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क्षीणदोषाः ` इति । तथा च भगवान-- ज्योतिषामपि न- 

ज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ` इति ॥ 

इदानीं बेदस्वभावपरिज्ञानाय प्राह धृतरष्टूः-- 

धतरा उवाच-- 

ऋचो यजष्यधरीते यः सामवेदं च यो दिजः] 

पापानि कुवेन्पापेन लिप्यते न स लिप्यते ॥ 

यः पापानि ऊुवेन ऋगादिवेदम् अधीते स तेन वेदाध्यय- 

नेन पूयते न वा ? एतद्रक्तुमहे सीयभिप्रायः ॥ 

एवं प्रष्टः प्राह भगवान-- 

सनत्सुजात उवाच-- 

नैनं सामान्यृचो वापि यजूषि च विचक्षण । 

च्ायन्ते कमणः पापान्न ते मिथ्या ्रवीम्यदम् ॥ 

यः पापानि कु्बैन ऋगादिवेदमधीते, नैनं प्रतिषिद्धचारि- 

णम् ऋगादयो वेदाः पापात् कर्मणः जायन्ते न रक्षन्ति । न 

ते मिथ्या त्रवीम्यहम एवमेवैतत्, नात्राविश्रासः कतच्य 

इयथः ॥ 

किं कुबेन्तीति चेत् , तत्राह-- 



२४० सनत्सुजातीयमाप्ये 

न च्छन्दांसि च्रजिनात्तारयन्ति 

मायाविनं मायया वनमानम् । 
नीडं चाकुन्ना इव जातपक्ा- 

दकन्दां स्येन प्रजहन्लययन्लकारे ॥ ५ ॥ 

न चछन्द स्थेन व्रजिनान् अधमोन् नास्तिकं पापकारिणम 

अधीतवेदम् अधीतवेदा मायाकिनं धर्मध्वजिनं मायया वतं- 

मानं मिभ्याचारिणं तारयन्ति न रक्षन्ति । कि करिष्यन्तीति 

चेन्-- यथा राकुन्ताः पक्षिणः जातपक्षाः नीडं स्वाश्रयं परि- 

सजन्ति, एवं छन्दांसि अन्तके मरणकाछे एनं स्वाश्रयभूतं 

प्रजहन्ति परिवयजन्ति, न पुरुषाथाय मवन्तीलर्थः ॥ 

एवमुक्त प्राह धृतराघ्रः- 

ध्रतरा्र् उवाच 

न चेद्धेदा वेदविदं चातु शक्ता विचक्षण । 

अथ कस्मात्पलापोऽय ब्राह्मणानां सनातनः ॥ 

“कर्मोदये ` इत्यादिना निलयानां काम्यानां च पिद्ृखोका- 

विग्रापरिहेतुखेन संसा रानथेतुत्वस्य दश्चितत्वात् प्रतिषिद्धस्य 

कर्मणः नरकहेतुतवे नाने तुत्वस्य दर्शितत्वात् न वेदा वेद्- 
विदं बातुं शक्तश्चेत्, अथ कस्मात् हेतोः अयं प्रखापः सना- 
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तरः चिरंतन दयः । संसारालर्थदेतुतन वेदाभ्ययनतदथ- 

तददुछानानि न करव्यानीयथः ॥ 

अवेद्यं प्रलापः ययेप एव वेदाथः स्यान्, अन्य एव 

स्वगे: परमपुरपार्थो मोश्नःख्यो वेदाः; इतरस्य च कम~ 

गलेरपासनायाश्च तस्पाप्रिसाघ्रनज्ञानसाधनान्तःकरणद्युद्धि- 

स्छ्रनस्वन पारस्पर्येण पुरूपाथत्वदरेव वेदग्रतिपाद्यत्वम । 

श॒डि-- तमेव परमात्मानं परमपुरुपाथं दशयति वेदः-- 

: अनन्दा नाम ते रका अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रेया- 

भिगच्छन्ति अविद्भांसोऽवुधा जनाः इति । स्वगादिलोका- 

नामपुसपाथत्वमनानन्दात्मकत्वमविव्यावद्विपयस्वेन दडयित्वा 

-- ^ आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छ- 

न्कस्य कामाय ररीरमनुसंज्वरेन ' इल्यात्मविदः कृतकरयतां 

दरोयिव्वा-- ' इहेव सन्तोऽथ विच्यस्तद्रयं न वचेदिद्ावेदी- 

न्महती विनष्टिः । य एतद्विटुरमरतास्ते भवन्यथेतरे दुःखमे- 

वापियन्ति' इव्यात्मविदोऽमरतत्वम्राप्निमनात्मविदः आत्मवि- 

नादामनथप्राप्निं च दर्चयित्वा-- * यदैतमनुपरयत्यात्मानं देव- 

मसा । इंानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ` इत्यादि- 

भिवीक्येस्तव्स्वरूपतदथददौनतत्फटानि भूयो भूयो दशेयित्वा 
(~ 

कथमन मकरादामास्व रगादमरतस्ततः समलरष्यमाण 

>+ +. } 1 
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विषयाभिभूतं पापकारिणं मोक्षयित्वा परमपद परमात्मनि 

पूणौनन्दे सवाराव्ये मोक्षाख्ये खापयिष्यामीति मत्वा तस्रा- 

प्रिसाधनज्ञानसाधनविविदिषासाधनत्वेन यज्ञादीन्विनियुङ्क-- 

` तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 

तपसानाशकेन ` इति । तस्मात्तदथत्वेनेव यज्ञादीनां पुरुषा- 

त्वम् । इतरत्र तु पुनः स्वर्गादौ र्येनादीनामिवापुरुषार्थ- 

त्वम्, संसारानथेतुत्वान् । तथा च श्रुतिः-- "परवा येते 

अद्ढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । एतच्देयो 

यङभिनन्दन्ति मूढा जरामरत्यू ते पुनरेवापि यन्ति" इति । 

यस्मादेवं मोक्षतत्साधनग्रतिपादकल्वन संसारानथनिव्रन्तिद- 

तुवं वेदानाम्, तस्मा्रेदाः वेदविदं त्रातुं शक्ता एवेयेतत्स- 

वमभिप्रेयाह स्छोकच्येण-- तब प्रथमेन निलयापयोक्षं परम- 

पुरुषा परमात्मानं दरयति-- 

सनत्सुजात उवाच-- 
(> ~ [3 

तस्पव नामादक्कषरूप- 

रिदं जगद्धाति महानुभाव । 
~ | = 

निर्दिदय सम्यक्पवद्न्ति वेदा- 
(~ (3 [० 

स्ताद्भ्ववरूप्यसमुद्ादहरान्त॥५॥ 



द्वितीयोऽध्यायः | २४३ 

तस्यैव परमात्मनो मायापरिकल्पितैः नामादिविदोषरूयैः 

इदं जगद्भाति हे महानुभाव । कथमेतदवगम्यते तस्येव नामा- 

दिविशेषरूपैरिदं जगद्धातीति ? इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
दयते ' इति मायानि्मितं वहुरूपं निर्दिर्य तस्येव सम्यमरूपम् 
° तदेतद्रद्यापूवंमनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सवानुभूरि- 

युशासनम्” इति प्रवदन्ति वेदाः । तथा च~-- द्रे वाव 

ब्रह्मणो रूपे मूतं चैवामूतै च ` इ्यादिना तस्यैव मूतोमूता- 
स्मकमारमवज्नगस्स्वरूपं निदिद्य तस्य सम्यमरृपम् ̂  नेति नेति ` 

दयादिना प्रवदन्ति वेदाः । तथा-- “आत्मन आकाशः 

संभूतः इति वियदादिधरित्न्तं तस्यैव काये निदिद्य 
कोरोपन्यासमुखेन तस्यैव सम्यभूपम्, * यतो वाचो निव- 
सन्ते, अप्राप्य मनसा सह् : इत्यादिना प्रवदन्ति वेदाः । 

अधीहि भगव इति होपससाद ` इ्यादिना नामादिप्राणान्तं 

तस्यैव मायानिमित्तं जगन्निदिर्य “यत्न नान्यत्पश्यति 

नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ' इत्यादिना तस्यैव 

सम्यमरपं भूमानं तमसः पारं स्वे मदिश्चि व्यवस्थितं प्रवदन्ति 

वेदाः । न केवरं वेदाः प्रवदन्ति, अपि तु मुनयोऽपि तत् व्रह्म 

विश्वरूप्यं विश्वरूपविपरीतरूपम् उदाहरन्ति । तथा चाह 

मगवान्पराद्रः-- ` प्रयस्तमितभेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम् । 
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मनसासात्मसंवेदयं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ।॥ तच्च विष्णोः पर 

रूपमंरूपाख्यसनुत्तमम् । तद्विश्रूपवरूप्यटश्रणं परमात्मनः 

इति । इदानीम् ईश्रराथसनुठीयमानानां तस्राध्रिसाधनङ्गाना- 

पेक्षि्ुद्धिदटारेण पारम्पर्चण पुरुपाथत्वम्; अन्येषां संसारा- 

नधदेतुलेनापुरुपाथत्वं च दरयति छोकट्रयेन-- 

नदथेसुक्तं लप एतदिज्या 

नाभ्यामसौ पुण्यसुपैनि विदान् । 

पुण्येन पापं विनिदवय पा- 

त्स जायन ज्ञानवकिदीपितात्सा ॥ 

ज्ञानेन चात्मानसुपेति विद्ा- 
© [९ 

च्च चान्यथा वगेफल्ानुका्ी | 
अस्मिन्करनं तत्परिगरद्य स्व- 

ससुच्र ख॒ङ्क पनरेति साम् ॥ ९॥ 

यद्विरूपविपरीतरूपं व्रह्म तदथमुक्तं वेदेन । किम्? 

तपः कृच्छरचान्द्रायणादि, इज्या ज्यातिष्टोमादि । किं ततो 
म 

भवतीति चेन्-- ताभ्याम् इज्यातपोभ्याम् असौ विद्वान् पूर्वो 

क्तविनियोगज्ञः ईरा कर्मालुतिष्ठन् पुण्यम् उपेति प्राप्रोति 
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कम॑जन्यापूरवसंयुक्तो भवति । तेन पुण्येन पापं विनिहय 

क्षपयित्वा पश्चान् उत्तरका श्वपितादोषकस्मपो जायते ज्ञान- 

विदीपितात्मा ज्ञानम्रकारितचित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मस्वरूपो 

मवति । ज्ञानेन चात्मानं परमात्मानम् उपेति प्राप्रोति वि- 

दरान् आत्मवित् । अन्यथा पुनरीश्ररथे कमाननुषठानेनाक्षपि- 

तारेषकस्मषो न ज्ञानी भवति । तदा व्भफलटानुकाङ्क्षी 

इन्द्रियफलनुकाङ्श्री स्वगादिफरानुकाङ्क्नी सन् अस्मिन् 

लोके कृतं तत्. यज्ञादिकं परिगृह्य सवम् अमुत्र पराके तत्फ- 

मुपभुङ्क । ततः कमशेषेण पुनरेति माग संसारमा्मम् । 

तथा च श्रुतिः-- : तस्मिन्यावत्संपातसुषित्वाथेतमेवाध्वानं पु- 

नभिवतन्ते ॥ 
० (~. इदानीं विद्रदविद्रदपेक्षया कर्मणां फख्वेषम्यमाह-- 

अस्मिह्धोके तपस्तप्तं फखमन्यच्च सृज्यते । 

ब्राह्मणानं तपः स्वद्धमन्येषां तावदव तत् ॥ 

अस्मिन् लोके यत् तपस्तघ्रं तस्य॒ फलम् अन्यत्र अमुप्मिन् 

लोके भुज्यते इति सर्वेषां समानम् । ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां 

पुनरयं विदशेषः-- तपः स्छृद्धम् अतीव समृद्धं भवति 

फलवृद्धिहेतु्मवतीयथेः । तथा च श्रुतिः-- “यदेव विद्यया 
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करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तरं भवतिः इति । 

अन्येषाम् अनात्मविदां वेषयिकराणां तावदेव तत् न समृद्धं 

मवति ; यस्य कर्मणो यत्फटं श्रुतं ताबन्मात्रफटसाधनं न 

फटसम द्विहेतुभवतीयर्थः ॥ 

श्रुतवैवमाह धृतराषः-- 
ध्रतरा्र उवाच-- । 

कथं सथद्धमलयथ तपो भवति केवलम् । 

सनत्सुजात तदि कथं विद्यामहं भमो ॥ 
ऋरञ्वेतन् ॥ 

एवं प्रषः प्राह भगवान्-- 

सनत्सुजात उवाच-- 

निष्कल्मष तपस्त्वेतत्केवलं चरिचक्षते । 
एतत्समृद्धमल्य््रं तपो भवति नान्यथा ॥ १२॥ 

यदेतन्निष्कल्मपं तपः, तत्केवलं परिचक्षते केवट बीजमित्यु- 
क्तम्। सवखास्य प्रपच्चस्य वीजं निमित्तं यत् , त्तेवरमिल्युक्त- 
म॒ । आहोशना-- गुणसाम्ये स्थितं तच्तवं केवटं त्विति कथ्य- 
ते। केवरादेतदुद्ूतं जगत्सदसदात्मकम् ` इति। तत् एतत् एव 
केवटं तपः समद्धमयथे च भवति नान्यथा यदा निष्कस्मषं 
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न भवति सकल्मषं स्यान् तदा समृद्धमयर्थं च न भवति ॥ 
एतदेव प्रशंसति-- 

लपोम्रूलमिदं सव यन्मां पृच्छमि क्षिय । 
तपसा वेदविद्वांसः परं त्वश्नमाप्नुयुः ।॥ १३ ॥ 

स्पष्टाथेः छोकः ॥ 
श्रत्वेवमाह् राजा-- 

ध्रनरा्र उवाच-- 

कल्मषं तपसो ब्रूहि शुनं निष्कल्मषं तपः । 
सनत्सुजात येनेदं विद्यां गुद्यं सनातनम् ॥ 

° निष्कल्मषं तपस्त्वेतत्केवलं परिचक्षते: इति श्रुतस्य 

तपसः कल्मपं ब्रूहि हे सनत्सुजात, येन निष्कल्मषेण तपसा 

इदं ब्रह्म गुह्यं सनातनं विद्याम् ॥ 

एवं प्रष्टः प्राह भगवान- 

सनल्खुजात उवाच-- 

कोधादयो ऋादरा यस्य दाषा- 

स्तथा यचरासानि च सप्त राजन् । 

ज्ञानादयो दादरा चानतानाः 

रास्त्रे गुणा ये विदिता द्विजानाम् ॥ 
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कोधादयो द्वाद यस्य तपसो दोपाः तथा नृशंसानि च 

सप्र हे राजन, यस्य तपसो दोषाः; तथा ज्ञानादयो द्रादक् 

च आततानाः विस्तीयमाणाः शाखे वेदञ्चाखे ये विदिता गु- 

णाः द्विजानां तानतान् गुणान् दाषांश्च वक््यामीलयभिप्रायः ॥ 

कोधादीन् ददयति-- 
भ क ~ 

कधः कासा लभमादहा कावत्सा 

५ _ 

कृपासपा मनानरदाणक्ास्ष्हा च । 

इष्य जुयप्सा च महागुणन 

सदा वज्यो द्वादरोने नरेण ॥ १३ ॥ 
क्रोधो नाम कामप्रतिवातादुतद्यमानः ताडनाक्रोचनादि- 

हेतुः कामहानिहेतुकन्च अन्तःकरणविक्षेपो गात्रस्वेदकम्पना- 

दिलिङ्गः । कामः स्व्या्यसिलपः । लोभः परदरव्येच्छा, अ- 

जितस्य द्रव्यस्य तीर्थे विनियोगासामर्ध्य च । मोहः कृटाच्र 

लयविवेकशन्यता । विवित्सा विपयरसान्वेत्तमिच्छा । अकृपा 

नि्ुरता । असूया गुणेयु दोषाविष्करणम् , परगुणादिष्वक्षमा 

वा। मानः आत्मवहूमानित्वम् । शोकः इ्ाथवियोगजोऽन्तः- 

करणविक्षेपः रोदनचिन्तनादिखिङ्गाऽप्रतीकारविषयः । स्पृहा 

विषयभोगेच्छा । इष्या परश्रियामसदिष्णुता । जुगुप्सा पर- 
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गुणानपहोतुमिच्छा वीभत्सा वा । एते कोधादयो दापाः तपसः 

कट्समपरूपाः सद्! व्याः महाजुणेन ब्राह्यन । ब्राह्मणाना- 

मु्छष्टगुणयोगः स्वमावसिद्धः । तथा चोक्तं भगवदा--+ चमो 

दमस्तपः सौचं क्षान्तिराजवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं 

ब्राह्यं कर्म स्वभावजम् ̀  इति । अथवा, महागुणो व्रह्मप्रा- 

प्रिगुणः, तेन ब्रहमप्राप्रिलक्षणेन महागुणेन समन्वितेन सदा 

वजनीया इतथः । उक्तच नासमहोदधो-- ˆ महान्बद्यति 

च प्रोक्तो महच््वान्महतासपि । तस्पराप्रिगुणसंयुक्त महागुण 
(^. 

इति स्मृतः इति ॥ 

तेपां सदा वज्यत्वे देतुमाद-- 

एकैकमेते राजन्छ मरुष्यं पयुपासते । 

रिप्खसानोऽन्तरं तेषां खगाणामिव त्दुन्यकः ॥ 

यथा मृगाणाम् अन्तरं छिद्रं लिप्समानो रन्ध्रान्वेषणपरो 

टटुव्धको मृगयुरनुवतते, यथा च तच्छिद्र छ्च्ध्वा तान् हन्ति; 

तथा तेषां मनुष्याणां रन्ध्रान्वेषणपरः एते कोधादयः ए- 

करकं मनुष्यं पर्युपासते । अथवा, मनुप्यान पयुपासते इति 

पाठः, तस्मिन एकेकं प्रथक् प्रथक् मतष्यान पयुपासते इति 

योजना । तथा च्छिद्रं व्वा तान् व्रन्ति। तस्मादेतेष्वेकोऽपि 
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दोषो विनाशकारणम् । यस्मादेवं तस्माव्सदा वल्यां इयथः 1 

उक्तं च दैरण्यगर्भे-- “यथा पान्थस्य कान्तारे सिहव्याघ्र- 

मृगादयः ! उपद्रवकरास्तद्रत्रोधाद्या दुर्मुणा नृणाम् ` इति ॥ 

इदानीं चुशंससप्रकमाह-- 

संभोगसंविदिषमेधमानो 

दत्तानुतापी क्रूपणोऽवलीयान् | 

चगेप्रदांसी वनितां चदेष्टा 

एने परे सप्त दासरूपाः ॥ १८ ॥ 

संमोगे विषयसंभोगे संविद्रद्धिरयस्य वर्तते स संभोगसंवित् 
विषमेधमानः विषभिव परपामुपदव कृत्वा एधमानः वधमानः; 

अथवा, द्विषमेधमान इति पाठान्तरम्; द्विषं द्वेष्यं कर्म कृता 
प्राणिनां तहारेणेव वधेमानः । दत्तानुतापी यः पू धरमवुद्धथा 
धनादिकं दत्वा पश्चान् किमर्थम दत्तवानिति तप्रो मवति स 
दत्तानुतापी । कृपणः यक्किचिदर्थल्वराभमाच्रखोभात्सवाव- 

मानं सहते यः, स कृपणः । अवटीयान् ज्ञानवल्व्जितः। व्य 
म्ररंसी इन्द्रियवग॑ग्ररंसी । वनितां च द्रा अनन्यरारणां 

भायो यो देष सः। एते परे पूर्वक्तेभ्यः कोधादिभ्यः सप्र 
चृरोसरूपाः ॥ 
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इदानीं ज्ञानादयो द्वाद गुणा उच्यन्ते-- 

ज्ञानं च सत्यं च दमः श्रुतं च 

अमात्सय हीस्तिनिक्षानज्या । 
यज्ञश्च दानं च धृतिः राम 

मटावना द्वाद्डा ब्राह्मणस्य ।। ९९ ॥ 

ज्ञानं तच््वाथसंवेदनम् । सयं यथाथसंमाषणं भूतहितं च । 

दमो मनसो दमनम् । श्रुतम् अध्यात्मशाखश्रवणम् । मात्सय 

सरवैमूतेष्वसहमानता, तदभावः अमात्सर्यम् । हीः अकाये- 

करणे छलना । तितिक्षा दरन्द्रसदिष्णुता । अनसूया परदोषाना- 

विष्करणम् । यज्ञः अग्रिष्ठोमादिः, महायज्ञश्च । दानं व्राह्य- 

गेभ्यो धनादिपरिदयागः । धतिः विषयसंनिधावपि इन्द्रियनि- 

ग्रहः । शमः अन्तःकरणोपरतिः, वहिःकरणोपरतिरिति 

केचित् । एते ज्ञानादयो महाव्रताः परपुरुषा्थसाधनमूताः 

ब्राह्मणस्य ॥ 

ये ` ज्ञानादयो द्वादश चाततानाः' इति पवन प्रस्तुताः, ते 

्वाणिताः । इदानीं गुणस्तुतिं करोति-- 

यस्त्वेनेभ्योऽप्रवसंद्रादरभ्यः 

सवीमिमां परथिवी स प्रशिष्यात् । 
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विभिद्वीभ्यायेच्छन्ये वः £ सुका 
कमादिरिष्टा मौनन्नूना समयन्त ।। २०॥ 

यस्तु एतेभ्यः पूवोक्तिभ्यः अप्रवसेन प्रवासं न करोति तेरेव 
समन्वितो भवेन्, स सवौमिमां प्रथिवीं प्रदिष्यात् प्रचास्ि 
आत्मवदयां करोति । य एतेषां मध्ये चरिमिदट्राम्याम् एकतः 

एकस्मात् वा अविमुक्ता, एतेपामन्यतमेनापि समन्वितास्ते एते 

कमेण विशिष्टा ज्ञानिनो मृता से नभूता ब्रह्मभूता मवन्ति ॥ 

इदानीं दमदोपानाह शोकत्रयेण-- 

दमोऽश्रादरादोषः खात्परतिङ्कखं शरत भवेद् । 

चनं चैद्यां तंष्णा प्रानिक्रट्यं नमोऽरलिः \ 

लाकडेखऽमिमान् वियाद्ः ग्राभिपीडनस् | 

परिवादाऽतिवाद्द्च परितापस्य ¶ेलिः॥ 

असिद्धिः पापक्रटं च द्िसा चेति प्रकीर्तितः । 

एतेदपििसुक्तो थः स दमः सद्भिरुच्यते ॥ 

दमः अषरादशद्पः स्यान् अष्टाददाद्पसमन्वितो भवति । 

किमेतेपां दोपत्वमिति चेत्-- प्रतिक्ररं कृते भवेत् एतेषा- 
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सन्यतमे करते दमस्य प्रतिक्रुखं कृतं भवेत् । के ते ? अन्तम् 

अयथःथैवचनय । वैदलं परदूषणवचनम् । ष्णा विषयेष्सा । 
प्रातिकूल्यं सर्वेषां प्रदिदरुरता । तमः अज्ञानम् । अरतिः 

अयथाखायसंतुष्टिः ! अयवः, रतिः क्ीमोगेष्वभिरतिः । 

खोकटेषः छेःकःनासुद्धेयाचरणम् ! अभिमानः सवैषामग्रण- 

तिभावः । विवादः जनकढ्ह्ाचरणम् । भ्राणिपीडनं स्वदेहपू- 

रणाय प्राणिहिसनम् । परिवादः समक्षे परदूषमाभिधानम् । 

अतिवादः निरथंकोऽतिग्रलापः । परितापः ब्रथादुःखचिन्त- 

नम् 1 अष्मा दन्द्रासदहिष्णुता । अधृतिः इन्द्रियार्थेषु चप- 

खता । असिद्धिः धर्मज्ञानवैराग्याणाम् ¦ पापच्रलयं प्रतिषि- 

द्धाचरणम् । हिंसा अविहितर्हिंखा । इति इत्थं दसदोषाः 

प्रकीर्ताः । एतेः अरतादिभिः दोषैः विमुक्तो यो गुणः सः 

दम इति उच्यते सद्धिः ॥ 

इदानीं मददोषानाद-- 

मदोऽषछटाद रदोषः स्पाच्यागो भवति षद्धिधः | 

विपैयाः स्ष्ता एते दमदोषा उदाहतः ॥ 

मदोऽष्टादशदोषः स्यात् यागश्च षड़धो मवति । विप- 

येयाः स्मरता एते अनृतादिदहिंसान्ताः ये दमदोषत्वेन स्मृताः, 
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त एते विपर्ययाः स्मरताः सघ्यादिरूपेन स्छताः मददोषा; 

मदनाङ्कराः उदाट्रताः । के ते ! सलयापे्चुनातष्णप्रातिक्रू- 

ल्यातमोऽरतिलखोकाद्रेषानभिमानाविवादाप्राणिहिंसापरिवादा- 

नतिवादापरितापक्चमाधृतिसिद्धयपापकरयाहिंसा इयते मद- 

नाद्चकरा उदाट्ताः ॥ 

° लयागो मवति षड्धिधः ` इत्युक्तम् । तत्राह-- 

श्रयांस्तु षड्डिधस्त्यागस्वतीयस्नच दुष्करः । 

नेन दुःखं तरन्त्येव तभ्मिस्त्यक्त जितं भवेत् ॥ 

श्रेयान् तु षड्धस्यागः ; तत्र एतेषु षड़्िघटागेषु मध्य 

ततीयः यागो दुष्करो मवति दुःखसंपाद्यः । तेन तृतीयेन 

यागेन दुःखम् आध्यास्मिकादिमेदभिन्नं तरन्येव तस्मिन् 

यने करते सति सै जितं भवेत् ॥ 

लयागषटकं ददायति- 

अते याचमानाय पुत्रान्वित्तं ददाति यत् । 
इष्टापूत द्वितीयं स्यान्निवयं वैराग्ययोगतः ॥२६॥ 

कामत्यागदरच राजेन्द्र स तृतीय इति स्मरतः । 

अप्रमादी भवेदेतैः स चाप्यष्टगुणो मतः ।॥२७॥ 
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अहते योग्याय याचमानाय पुत्रान् वित्तं ददाति इति 

यन् तदेतत्त्यागद्रयं पण्णां मध्ये प्रथमम् । इष्टापूै दवितीयं 

स्यान् इष्टं श्रोते कर्मणि यदानम् । पूत स्मातंकर्सणि । इषं 

देवेभ्यो दत्तम्, पूतं पितरभ्य इति केचित् । नियं वैराग्ययो- 

गतः विद्ुद्धसनत्वखानियत्वादिदोषदरशिनः ततो विरक्ततया 

धनादिपरियागः कामलयागश्च राजेन्द्र, स तृतीय इति स्मृतः । 

किमेतेभवतीयत आदहू--अप्रमादीति । अप्रमादिनां कामो न- 

उयति । उक्तं राजधर्मेषु-- ` अपध्याःनमदो धर्मो मरोऽथस्य 

निगूहनम् । अप्रमादमटः कामो भूयः स युणवर्धनः? । य एतैः 

षड्भिः समन्वितः यानैः, सः अप्रमादी मवेत् । सः अप्रमा- 

दः अष्रगुणः अष्टभिशुणैः समन्वितो भवति ॥ 

के ते? तान् दरीयति-- 

सत्यं ध्यानं समाधानं चोद्यं वराग्यमेव च । 
अस्नेयो ब्रह्मचर्य च तथासंग्रह एव च ॥ २८ ॥ 

सयं यथाथसंमाषणम् । ध्यानं चेतसः कस्ििच्छुमा- 

श्रये मण्डट्पुरुषादौ तरधारावत्संतलयवच्छेदिनी प्रवृत्तिः । स- 

माधानं प्रणवेन विश्चादयुपसंहारं कृत्वा स्वाभाविकचित्सदान- 

न्दाद्वितीयत्रह्यास्मनावस्थानम् । चोद्यम् ‹ कोऽह कस्य कुतो 
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वाः इत्यादि । वैराग्यं दुशरविकविपयविक्णता । अस्त- 
यः अचौयमात्यनो द्रव्यस्य वा । आत्मचोय॑मुक्तप--' यो- 

ऽन्यथा सन्तमात्मानम् ` इति । व्रह्मच्थम अाङ्गमैथुनयागः। 

तथा चोक्तम-- :स्सरणं कीन केिर्वी्रणं गुध मापणम् । 

संकल्पोऽध्यवमायश्च कियानिष्पत्तिरवर च ॥ एतन्यैथुनम- 

रङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचयमेतदेवाल- 

क्षणम् ' इति । असंग्रहः अपरिमहः पुत्रदारक्षेत्रादीनाम् । 

एतान्परिपाख्येन् ॥ 

दोषान् विवजंयेदियाद-- 

एवं दाघा दमस्योक्तास्तान्दोषान्परिवजयेत् । 

दोषलत्यागेऽप्रमादः स्यात्स चाप्य्गुणो सतः ॥ 

दमोऽष्रादशदोपः स्यादिति ये दोप उक्ताः, तान् दोषान् 

परिव्जयेन् । कस्मादियाद-- तेषु दोपेपु लक्तषु प्रमादी न 

भवेदिलयथः । सोऽपि अप्रमादः अष्टगुणो मत्तः; “सयं 

ध्यानम्” इत्यादिना पवमेवोदिष्टत्वादियथः ॥ 

इदानीं सलयस्तुतिः क्रियते-- 

सल्यात्मा मव राजेन्द्र सत्ये लोकाः प्रातिष्िताः। 

तास्तु सलत्यसुग्वानाहुः सत्ये द्यमतमादितम् ॥ 
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सात्मा सलयस्वरूपो भव हे राजेन्द्र, स्ये छोकाः प्रति- 

छिताः तांस्तु सलयमुखान सत्यग्रधानान सलयाधीनात्मलामान 

आहुः । सये हि अम्रतमादितम् ; अमतं मोक्षः ॥ 

रिच्र्तेनैव दाचण नपोवतमिदाचरेत् । 

एनद्धाच्रा करनं वित्तं मत्यमव सनां वरम् ॥ 

निवृत्तेनैव दोषेण * कोधादयः` इत्यादिना पूर्वाक्तदोषरहि- 

तः सन् तपोव्रतमिहाचरेत । एतत् धात्रा परमेश्वरेण कृतं वि- 

त्तं सलयमेव सतां वरम् ॥ 

इदानीम कथं समरद्धमलय्थमृ ` इत्यनेन उपक्रान्तमथसुप- 

संहरति-- 

दोषैरेतेर्वियुक्तं तु युणेरेनेः समन्विनम् । 

णनत्समद्धमत्यथ तपो नवानि केवलम् ॥ ३२॥ 

दोपरेतेः ` कोधादयः ` इत्यादिना पूर्वोक्तैः वियुक्त तु गुणै- 

रेतः ज्ञानादिभिश्च समन्वितं यन एतत्समूद्धमलयथे तपो भव- 
ति केवख्म् ॥ 

किं बहूुना- 

यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र संक्षपात्तद्रवीमिने। 

ग्लत्पापदरं शुद्ध जन्मग्बत्युजरापहम् ॥ ३३ ॥ 
"11; 1 
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हे राजन्द्र, यन्मां प्रच्छसि तन् संक्षेपान् समासतः त्रवी- 

मि त, एतत् वक्ष्यमाणं पापहरं शुद्धं जन्ममुत्युजरापहम ॥ 

किं तदिति चेन्, तत्राह- 

इन्द्रियभ्यरच पञ्चभ्यो मनसरचेव भारत । 

अनीलानागनेभ्यरच सुक्तरचेत्स सखुग्बी भवेत् ॥ 

हे भारत, इन्द्रियेभ्यः सविषयेभ्यः पच्चभ्यः वर्तमानेभ्यः 

मनसभ्चैव तथा अतीतेभ्यः अनागतेभ्यश्च मुक्तश्चेन् , स सुखी 

भवन् मुक्त एव भवेदियथेः ॥ 

एवमुक्ते प्राह् धृतर्टः-- 

धतरा उवाच-- 
ॐ *^9 © ~ + न 

आख्यानपञश्चमवद् भूयिष्ट कत्थ्यत जनः । 

लथा चान्ये चतुर्वेदाखिवेदादच तथापरे ॥ ३५॥ 

द्विवदारचेकवेदारच अनरचडच तथापरे । 

लषु मधकक वाह् यमह वद् ब्राह्मणम् ॥ 

आख्यानं पुराण पच्वमं येषां वेदानां ते आस्यानप्च- 

माः । श्रूयते च्छान्दोग्ये-- " इतिहासपुराणं प्चमम् ` इति । 

तैः आख्यानपज्चभैः वेदैः भूयिष्ठम् अयथ कर्थ्यते राध्यते 
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बहुमन्यत सर्वस्माद धिकोऽहामिति । कथ्यते इति केचित्पट- 

न्ति ! आख्यानपच्चभर्वेदेः कथ्िज्लनः पञच्चवेदीति कथ्यत 

इयथः । तथा चान्ये चतुर्वेदाः त्रिवेदाः अपरे द्विवेदाः एकवे- 

दाश्च अनृचश्च तथा अपरे परिलयक्तचछगादिवेदाः अपरे । एतेषु 

मनुष्येषु अधिकं श्रं ब्रूहि, यमहं बाह्मणं वेद विद्याम् ॥ 

य॒ एव स्वामाविकचित्सदानन्दाद्वितीयनब्रह्मात्मनावस्थितः 

स॒ एव व्राह्मण इति दद्दयिष्यन तद्व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य 

तदज्ञानमूख्वं ददोयति-- 

रकवेदस्य चाज्ञानादरेदास्न बहवोऽमवन् । 

सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र सत्ये कदिचद्वस्थितः ॥ 

एकस्य वेदस्य-- वेद्यमिदंरूपम् अनिदंरूपम, वेदनं 

वेद्ः-- एकस्याद्वितीयस्य संविद्रपस्येयथंः । तस्य एकवेदस्य 

ब्रह्मणोऽनवगमादगादयो वेदाः बहवोऽभवन् । अत्र ऋगा- 

दयो वेदाः तत्प्रतिपत्यथे विचारं कुर्वन्ति इति वेदाख्यान- 

मवापुः । अथवा, सद्धावं साधयन्तीति वेदाः । विदन्ति 

वेदनसाधनभूता इति वा वेदाः । अथवा, ब्रह्माधीनमात्मानं 

खभन्त इति वा वेदाः । अथवा, ब्रह्मण आत्मतया खाभ- 

देब इति वा वेदाः । विद् विचारणे, न्निद सत्तायाम् , विद 
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ज्ञाने, विदल लाभे, एतेषां धातूनां विषये वतन्ते यस्मात् , 

ततो वेदा इत्युक्ताः । तदेकवेदस्वरूपं किमिति चत्, (मर्यं 

ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ` इति श्रुतेः । तस्मात् सस्य एकवेदस्वरूपख 

ज्रह्मणो ऽनवगमाद्ेदा वहवो व्याख्याताः सर्वे वेदास्तदथंदरी- 

नहेतवः । हे राजेन्द्र, त्वमपि किमेवं ज्ञात्वा मय्येव ब्रह्मणि 

स्थितोऽसि ? कश्चित पुनः सये अवस्थितः प्रतिष्ठित इति ॥ 

भूया मे णु- 

य एनं वेद् तत्सयं पाज्ञो भवति निलयदा । 
+ न ५ € ५ 

दानमध्ययनं यज्ञो लो भादेव प्रवनेते ।। ३८ ॥ 

किमर्थम् ? नो चेन › तत्र यद्भवति तच्छरुणु-- 

सन्यात्पच्यवमानानां 

संकल्पा वितथाभवन् । 
© [१ 

नेतः कम प्रनायत 

सत्यस्पानबधारणात् ॥ ३९ । 

स्यात्त सलयज्ञानादिटक्षणात् ब्रह्मणः प्रच्यवमानानां स्वा- 

भविकब्रह्मभावपरिलयागेन अनात्मनि देहादावात्ममावमाप- 

न्नानां संकल्पा वितथा अभवन व्यथ भवन्ति, -स्वाभावि- 
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कसत्यसंकल्पादया न सिध्यन्तीदयर्थः । ततः कम॑ यज्ञादिकं 

प्रतायेत विस्रतं भवत् । तदेतत्सवै सलयस्य सलादिलश्चणस्य 
ब्रह्मणः अनवधारणात् अनवगमात् आत्माज्ञाननिमित्तत्वात् 

संसारस्य यावत्परमात्मानमात्मत्वेन साक्षान्न विजानाति, ता- 

वद्यं तापत्रयाभिभूतो मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्ततः 

समाकरृष्यमाणा मोमुद्यमानोऽसलयसंकल्पः स्वर्मपच्वन्नादिहेय- 

साधनेषु वतत इयथः ॥ 

इदानी जाद्यणरक्षणमाद्-- 

विग्यादृद्ुपरं तं तु बहुवागिति ब्राह्मणम् । 

य एव सत्यान्नापैति स ज्ञयो ब्राद्यणस्त्वया ॥ 

बहूुपठं तम् आख्यानपच्चमवेद्ाध्यायिनं बहुवागिति वि- 

दयात् न साक्षात् बराद्यणाभिति । कस्तार्है मुख्यो ब्राह्मण इति 

चेत्- य एव सयात् सत्यादिलक्षणात् नपिति, स्वाभावि- 

कचित्सदानन्दाद्वितीयन्रह्मात्मनैवावतिष्ठत इयथः । सः एव 

ज्ञयो नाह्यणस्त्वया, नेतरः, यः सत्यासच्युतोऽकृताथेः सन् 

कर्मणि प्रवर्तते । तथा च ब्रह्मविद्मेव ब्राह्मणं दद्योयति 

श्रुतिः-- ` मौनं चामोनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः स बाह्मणः ! 

इति, ‹ विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति ` इति च।। 
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मवेदेतदेवं यदि, तदेव ब्रह्म सिध्येत्; न च सिध्यति, 

अन्यपरत्वाद्ेदस्य इति ; तत्राह- 

छन्दांसि नाम दविपदां वरिष 

खच्छन्द्योगेन मवम्ति नच्र | 

छन्दो षिदस्तेन च तानधीत्य 

गना हि वेदस्य न वेदयमायीः । ४१॥ 

हे द्विपदां वरिष्ठ, छन्दांसि वेदाः स्वच्छन्दयोगेन, म्बच्छ- 

न्दता स्वाधीनता, यथाकाममित्यथः । तत्र परमात्मनि भ- 

वन्ति तत्रैव प्रमाणं भवन्ति । श्रूयते च-- ' सर्वे वेदा यत्य- 

दमामनन्ति इति । वेदेच सर्वैरहमेव वेद्यः" इति च । 

पुरुषाथप्यवसायित्वाद्रेदस्य तद्रथतिरिक्तस्य सवस्य अनित्या- 
शुचिदुःखालुविद्धतवेन पुरूषाथत्वाभावान् तस्स्वरूपतच्जानद- 

त्साघन प्रतिपादकत्वेन वेदानां प्रामाण्यमित्यथः । यस्मात 

वेदाः स्वच्छन्दयोगेन तत्रेव परमात्मनि प्रमाणं भवन्ति, तेन 

च हेतुना तान वेदान अधीलय अधिगम्य वेदान्तश्रवणादिकं 

कृत्वा गताः प्राप्राः वेदस्य संविद्रूपस्य परमात्मनः स्वरूपं 

न वेदं प्रपञ्चम् आयोः पण्डिता ब्रह्मविदः ॥ 

एवं तदि वेदवेद्यत्वे ८ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता- 
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दधिः ‹यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सह ` इत्या- 
[> 9) 

दिश्रुतिविरोधः प्रसञ्येतेत्याराङ्याह-- 

मे # ॥ २ १ [क्य 

न वेदानां वेदिता कदिचदस्ति 
~ ना [3 © 

वदन वद् न एवदुन वदम् ) 

॥ क # # ऋ क * 

पाक्द् वट् खच वद् क्य 

यो वद् वद्यनस वेद सदयम् । ४२ ॥ 

न वेदानाम ऋगादीनां मध्ये कथिदपि वेदः परमात्मनो 

वाचामगोचरस्य संबिद्रपस्य वेदिता अस्ति । कस्मान १ यस्मा- 

न वेदेन ऋगादिरूपेण जडेन वेदं संविद्रपं परमात्मानं न वि- 

दुः न वेद्यं प्रपच्वमपि वरेयं न विदुः, संविदधीनत्वाव्सवसि- 

दधेः । यस्मात् संविदधीना सवंसिद्धिः तस्मात् यो वेद जाना- 

ति वेदं संबिद्रपं परमात्मानम्, स च वेद् वयम इदं सवम् । 

तथा च श्रुतिः--{आत्मनो वा अरे दानेन श्रवणेन सवया 

विज्ञानेनेदं सर्वै विदितम् ` इति । यो वेद वेद्यम् इति रूपं न 

सवेद न जानाति सव्यं सव्यादिटक्षणं परमात्मानम् ॥ 

नन्वेवं तहि ° वेदेन वेदं न विटुनं वेद्यम् ̀ इत्ति वदता अना- 

त्मविद्ः प्रपच्चासिद्धिरेवेत्युक्तं भवति इत्यारङ्याह-- 
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यो वेद् वदान्सच वरद् वेद्यं 

ननं विदुर्वेदविदो न वेदाः। 

नथापि वेदन विदन्ति वदं 

ये जाह्मणा वेदविदा भवन्ति ॥ ४३॥ 

या वद जानाति वेदान कगार्दीन्, स च वेद वेयं 

सोऽपि अनात्मविदेव भिन्नेन संवेदनेन वेद्यं प्रपञ्चं वेद । 

नन्वेवं तहिं वेद्यवन् परमात्मानमपि जानीयादियाराङ्कयाह-- 

न तं परमात्मानं वाचामगोचरं विदुः वेदविदो न वेदाः वेदा 

अपिन तं विदुः न तं विषयीङ्कषन्तीलयथः । नन्वेवं वार्ह 

कथमौपनिषदं व्रह्म स्यादिलयाराङ्कयाह-- तथापि वेदेन 

विदन्ति वेदं परमात्मानं यद्यपि वागाद्यविषयं ब्रह्म, तथापि 

वेदेन ऋगादिना विदन्ति विजानन्ति वदं संविद्रूपं परमा- 

समानम । के ते? ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति वेदानां वदप्र- 

तिपादनप्रकारं जानन्तीवयथः ॥ 

कथं तह्यविषयमेव ब्रह्म वेदाः प्रतिपादयन्तीयाशङ्कयाह-- 

यामांङडाभागस्य नथा दहि वेदा 

यथा दहि डाखा च महीरुहस्य । 
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मवदनऽप्यचमथामनन्ि 
व [ (भ ॐ क [नी । ३ 

तास्मान्ह् नदय परमात्मनाऽय | ठंड 

यामांश्भागस्य ` त्रियामश्चन्द्रः ` इति श्रुतेः चन्द्रांशभागस्य 

प्रतिपचन्द्रकादशने यथा महीरुहस्य ब्रक्षस्य साखा दैतुभव- 

ति, तथा हि वेदाः तथेव परमात्मनः स्वरूपमूते संवेदने निवे 
अविनाशिनि अर्थे परमपुरुषाथस्वरूप पू्णानन्दरूपे देतबो 

भवन्ति, न पुनः साश्चाद्राचामगोचरं परमात्मानं प्रातिपादय- 

न्तीर्येवम आमनन्ति ॥ 

य एवं वदानां वदरूपात्मग्रतिपादनप्रकारमवगम्य व्याचष्ठे. 

सोऽपि ब्राह्मण इत्याह-- 

दि १ 

आगनजानााम बाह्मणः 

माख्यानारं विचक्षणम् । 
[ [न ॐ क | 4३ 

एव याजमनाकवजानात 
3 # क # 

स जानानि परं हि तत् ॥ ४५ ॥ 

यो वेदप्रतिपादनप्रकारं व्याचष्ट, तम् आख्यातारं विचक्षणं 

त्राद्यणे अभिजानामि । ननु बाल्यं पाण्डिलयादिकं निर्विद्याव- 

स्थितमेव ब्रूते त्राह्मणम (अथ व्राह्मणः इति. कथमुच्यते 
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अभिजानामि ब्राह्मणमाख्यातारं विचक्षणम् इति ? तत्राह-- 

णवं वेदानां बेदनरूपात्मप्रतिपादनप्रकारं मयोक्तं याऽभिवि- 

जानाति, स जानाति परं हि तन् परं ब्रह्म जानाति इव्यव । 
यो हि पाण्डियं नैर्वद्य व्यवसितः, सः भिप्रं वाल्या- 

दिकं निरि ब्राह्मणो भवतीदयथेः ॥ 

यम्मात्सत्यनिष्ठस्येव वाह्यणत्वप्रसिद्धिः, तस्मात् विषयपरो 
न भवेदियाह-- 

नास्य पर्येषणं गच्छ- 

त्पत्यधथिषु कदाचन । 

अविचिन्वश्चिमं वदे 

लनः पदयति तं प्रञुम् ॥ ४६ ॥ 

` विषयाच्नन्द्रियाण्येव देहोऽहकार एव च । बाह्या आभ्य- 
न्तरा धोराः शत्रवो योगिनः स्मृताः ` इति दीनान् नास्य 
आत्मनः प्रयधिषु प्रतिपश्चभूतेषु देहेन्दरियशब्दादिविषयेषु प- 
येषणं परित पणं गच्छेन् विषयान्वेषणपरो न भवेदिलर्थः । 
अविचिन्वन विषयसंचयमङु्ेन इमं प्रत्यगात्मानं वेदे उपनि- 
षत्सु तत्त्वमस्यादिवाक्येषु ततः पश्चात परयति तं प्रमु परमा- 
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त्मानम् आत्मसेन जानातीदयथः । अथवा, नास्यात्मनः धर्यै- 
विभिर म 9. ^. [र भूतदेहेन्द्रिया कि [० 

षणम् अन्वेषणं गच्छेत् प्रयथिषु प्रतिपक्षभूतदेहेन्द्रियादिषुः 

ेन्द्रियतद्धर्मानात्मत्वेन न गृह्णीयादियथः । अविचिन्वन् देदे- 

न्द्रियतद्धमौनात्मत्वेनासंचिन्वन तत्साक्षिणमात्मानमेव प्रति- 

पदययमानः तत्त्वंपदार्थसोधनानन्तरम इमं प्रमात्रादिसाक्निणं 

परमात्मानं पश्यति, देहेन्द्रियतद्धमोनात्मत्वेनाग्रतिप्यमानस्त- 

न्वमस्यादिवाक्यैः परमात्मानमाव्सत्वेन परयतीयथः ॥ 

लृष्णीभूत उपासीत 

न चेच्छेन्मनसा अपि। 

अभ्यावर्तेत ब्रह्मास्मे 

बह्मनन्तरमाप्नुयात् ॥ ४७ ॥ 

यस्मान सर्बविषयपरित्यागेनैव आत्मददोनसिद्धिः, त- 

स्मान ॒तुष्णींभूतः सवैकर्मसंन्यासं कृत्वा स्वात्मव्यतिरिक्त 

मै परित्यञ्य केवलो भूवा स्वात्मानमेव दोकम उपासीत , 

न चेच्छेनमनसा अपि विषयेच्छां न कयात् । यस्तूष्णी भूतः 

विषयोपसंहारं कतवा स्वात्मानमेव खोकम् उपास्ते, अस्मे 

नृष्णी भूताय ब्राह्मणाय ब्रह्म अपूवादिलक्षणम अभ्याचतत 
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अभिसुखीभवेदित्यर्थः । श्रूयते च-- ` यमेवेष बृणुते तेन 

छभ्यस्तस्येष आत्मा विव्रणुत तनू स्वाम् ` इति । अनन्तरं 

आविभूतस्वरूपः सन् वहं भूमानं तमसः पारं परम॒ आ- 

त्मानं आप्तुयात् इत्यथः ॥ 

मुनिरप्येष एवेयाह-- 

मौनाद्धि सुनि भवति 

नारण्यवसनान्सुनिः। 

अक्षरं नंतुयोवद् 

म मुनिश्रेष्ठ उच्यते ॥ ४८ ॥ 

मोनान् पूर्वोक्तान् तुष्णीभावादेव सुनिभेवत्ति, न पुनः 

अरण्यवसनमएलान् मुनिः भवति । तेषामपि तृष्णीभूतानां 

मध्ये यस्तु पुनः अक्षरं अविनाशिनं तं परमात्मानं वेद ^अय- 

हमस्मि ` इति साक्षाज्नानाति, स मुनिश्रेष्ठ उच्यते । श्रूयते 

च-- * एतमेव विदित्वा मुनिभवति › इत्ति ॥ 

वैयाकरणोऽप्येष एवेयाह-- 

सवौथोनां व्याकरणाद्रेयाकरण उच्यते । 
नन्मूलनो व्याकरणं व्याकरातीति तत्तथा ॥ 
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सवौथोनां व्याकरणान् वैयाकरण उच्यते ¦ न पुनः 

चब्दैकदेङव्याकरणान व्रेयाकरणो मवति । भवतु स्वाथौनां 

व्याकरणात् वैयाकरणत्वम् , ततः किमिति चेत. तन्मूलतो 

व्याकरणं पूर्वोक्तादक्नराद्धि सर्वस्य नामरूपम्रपच्चस्य व्याक- 

रणम । श्रूयते च-- : अनन जीवनात्मनासुप्रविच्य नामरूपे 

व्याकरवाणि ` इति । तम्माद्रद्यण एव साश्षाद्वियाकरणत्वम् । 

व्याकरोतीति तत्तथा असावपि विद्वान तत व्रह्म तथेव 

व्याकरोतीति वेयाकरणः ॥ 

सर्वज्ञोऽप्येष एवेव्याह-- 

प्र्यक्लदरछीं लोकानां 

सर्वदर्छि भवेन्नरः । 

सये वै ब्रह्मणि तिष्ठं- 

स्नदि द्वान्सवीचिद्धवेत् ॥ ५० ॥ 

प्रयश्चदर्छा लोकानां यः प्रयक्षेण भूरादीन खोकान 

परयति, स सर्वदर्शी नरो भवेत् सवैरूपं परमात्मानं पच्यति । 

असौ पुनः सये सयादिलक्षणे ब्रह्मणि तिष्ठन् मनः समाद- 

धाति । तद्विद्रान सयादिखक्षणं ब्रह्म विद्रान् आत्मत्वेन 

जानन सर्वविद्धवेन सवै जानातीलयथः । तस्मादेष एव 
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साक्षान सवेज्ञः, न अनात्ममात्रदर्सी ॥ 

“ यस्तवेतेभ्यः' इत्यादिना उक्तमेवाथ पुनरपि दयति अव- 

रयकतव्यत्वप्रदरानाथम-- 

ज्ञानादिषु स्थितोऽप्येवं क्षिय ब्रह्म पडयनि । 
# १ # ॐ [भ न 

वदानां चारपूर्वेण चतद्धिद्रन््रवीमि त ॥५१॥ 

इति श्रीमत्सनस्सुजातीयभाष्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

ज्ञानादिषु “ज्ञानं च इत्यादिना पूरवेक्तिषु स्थितोऽप्येवं 

यथा सये तिष्ठन रह्म परयत्ति एवमेव ब्रह्म पश्यति । वेदानां 

चारपूर्ेण वेदान्तश्रवणपूर्वकमिदयर्थः । अथवा, गुणान्तरवि- 

धानमेतन्-- ज्ञानादिषु स्थितोऽपि न केवरं तावन्मात्रेण 

पद्रयति ; अपि तु एवमेव वक््यमाणप्रकारेण वेदान्तविचार- 

पूवेण बेदान्तश्रवणादिपूरवैकमेव पच्यति ब्रह्म । एतत् वेदा- 

न्तानां विचारप्रकारं हे विद्रन , व्रवीमि ते वक््यामीयभि- 

प्रायः | 

इति सनत्सुजातीयमाष्ये द्वितीयो ऽध्यायः ॥ 
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त॒तीयोऽध्यायः ॥ 
---- 

५ दानीं बह्मचयीदिसाधनानन्तरं तस्पराप्यं च 
ब्रह्म प्रतिपादयितुं तृतीयचतुथांवारभ्येते ¦ 

५1 

४8 दनाकाद्क्षी प्राह धृतराष्ः-- 
ध्रतराष्रउवाच- 

सनत्खुजात यदिमां परार्था 

त्राह्यीं वाचं वदसि हि विश्वरूपाम् । 

परां हि कार्येषु खुदुलटेभां कथां 
पहि मे वाक्यमेवं कुमार ॥ १॥ 

हे सनत्सुजात. यत् यस्मात् इमां पराथाम उत्कृष्टा 

जाह्यी ब्रह्मसंबन्धिनीं वाचं चदसि हि विच्रूपां नानारूपा 

पराम् उत्तमां कर्येषु कार्यवर्गेषु प्रपथ्चेषु सुदुरेभां श्रवणाया- 

प्यशक्यां कथां प्रनरृि मे वाक्यमेवंमूतं कुमारः यस्मात्त्वं 

ब्राह्मी वाचं परमपुरुषाथेसाधनमतां सदुरुमां वदसि, तस्मा- 

त्वमेव वक्तुमहसीदयभिप्रायः ॥ 
~ भ } 1 
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एवं प्रषः प्राह भगवान-- 

सनन्सुजात उव्राच~ 

सैनद्रह्य त्वरमाणन भ्यं 

यन्मां प्रच्छस्यभिषङ्कण राजन । 

बुद्धौ पल्ीन मनसि पचिन्त्या 
विद्या हिसा ब्रह्मचर्येण लभ्या ॥ २॥ 

नतद्भद्य त्वरमाणन पुरुषण रभ्य यत व्रह्म मां प्रच्छ- 

स्यभिषङ्केण राजन । कथं तरह ठभ्याभिलयाह--वुद्धौ अध्यव- 

सायात्मिकायां प्रलीने मनसि प्रचिन्या विद्याहि सा, यदा 

पुनः संकल्पविकस्पात्मकं मनो विषयेभ्यः पराव्रूय स्वात्म- 

न्यव निचयं भवतीयर्थः । ययं बुद्धौ प्रलीने मनसि प्राच- 

न्या, सा विद्या ब्रह्मचर्येण. वक्ष्यमाणेन ख्या ॥ 

कि च-- 

आद्यां विव्यं बद्सि हि सल्यरूपां 

या प्राप्यन ब्रदह्यचर्य॑ण सद्भिः । 

यां ाप्यैनं मलय मावं यजन्ति 

- यावै विद्याम्बद्धेषु निलया ॥ ३ ॥ , 
आद्यां सवादिभूतव्रह्मविषयां विद्यां वदसि हि सलयरूपां 
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परमाथरूपां मे ब्रूहीति । यद्वा, आयाम् अकार्यभूतां असयम्र- 

प॑च्वाविषयां विद्यां वदसि । तस्मादत्वरमाणेन ब्रह्मचयोदि- 

साधनोपेतेन उपसंदतान्तःकरणनैव छभ्येय्थः । या प्राप्यते 
ब्रह्मचर्येण सद्धिः यां प्राप्यैनं मलयंभावं यजन्ति या वे त्रिया- 

गुमच्रद्धषु गुरुणा विव्याप्रदानादिना वर्धितषु रिष्येषु नित्या 

नियता ॥ । 

एवमुक्त ब्रह्मचयविज्ञानायाह् धृतराटः-- 
ध्र॒तराष्र उवाच-- 

ब्रह्मचर्येण या विद्या राच्या वदितुमञ्जसा । 

नत्कथं ब्रह्मच स्पादेतद्धिढन्त्रवीदिमे॥ ४॥ 

या विद्या ब्रह्मचर्येण वेदितुं शक्या, तत् साधनभूतं ब्रह्म- 

न्वये कथं स्यात् । एतत् ब्रह्मच विद्धन , वीहि मे ॥ 

णवं पष्ट: प्राह भगवान-- 

सनत्सुजात उवाच-- 

आचाथयोनिमिह ये प्रविदय 
श्रूत्वा गम ब्रह्मच वदन्ति । 

इदेव ने चास्रकारा भवन्ति 

विहाय देदह परमं यान्ति सत्यम् ॥५॥ 
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आचार्ययोनिमिह ये प्रवद्य आचायेसमीपं गव्वेयथः । 

भूत्वा गर्भम् उपसदनादिना शिष्या भूत्वा ब्रह्मचयै गुरुदयुश्रूषा- 

दिकं चरन्ति कुन्ति, इहैव अस्मिन् खोके ते शाखकारा भव- 

न्ति; शाखकर्तीरः पण्डिताः; ततो बाल्यादिकं निर्विद्य ब्राद्य- 

णा भूत्वा आरठ्धकमक्षये विहाय देहं परमं यान्ति सलं स- 

व्यादिलक्षणं परमात्मानं प्रापघ्रुवन्ति. ॥ 

किंच-- 

अस्मिह्टोके विजयन्तीह कामा- 

न्त्राह्यीं सितिमनतिनिक्षमाणाः । 

त आत्मानं निहैरन्तीद देहा- 

न्सुल्रादिषीकामिव धीर भावात् ॥ ६॥ 

अस्मिन रोके विजयन्तीह कामान् ब्राह्मीमेव स्थितिं बद्य- 

ण्येव स्थितिम् अनुतितिक्षमाणाः अनुदिनं क्षममाणाः ते आ- 

त्मानं देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य तत्साक्िणं चिन्मात्रं निहर- 

न्ति प्रथककुबन्ति । किमिव ! मुलादिषीकामिव यथा मुखा- 

दिषीकामन्तःस्थां निर्हरन्ति, एवं कोड्पच्चकेभ्यो निष्कृष्य 

सर्वात्मानं प्रतिपद्यन्त इयर्थः । केन--घीरभावात् घेर्येण । 

भ्रेयते च कठ्बहीपषु--' अङ्ग्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा 
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जननां हृदये संनिविष्टः । तं स्वाच्छरीरःस्रवृहेन्यु ादिवेषी- 

कां यैरयेण तं विद्य च्छ्ुक्रममतम् ` इति ॥ 

° आचार्ययोनिमिह ` इलयत्र आचार्यस्य योनित्वं दशितम् । 

नक्कथं मातापितव्यतिरेकेणाचार्यस्य योनित्वमिारद्य स 

एव साक्षाजनयितेयादह-- 

च्चारीरमेतौ कुरुतः पिता माता च भारत । 

आचायेतस्तु यज्ञन्म नत्सल्यं वै नथाथतम् ॥ 

शारीरम् इह अस्य एतौ मातापितरौ कुरुतः, नात्मानं स्व- 

रूपेण जनयतः । यदिदं देदद्यात्मना जन्म तदसत्यम् । आ- 

चा्येतः तु यन् इदं चित्सदानन्दाद्धितीयत्रह्यात्मना जन्म 

तत्सलयं परमार्थभूतं तथा एव अमृतं विनावजितम् । तस्मा- 

स्स एव जनयितेलयथेः । श्रूयते च प्रभोपनिषदि-“ त्वे हि नः 

पिता योऽस्माकमवियायाः परं पारं तारयसि ` इति ¦! तथा 

चाहापस्तम्बः--“ स हि विद्यातस्तं जनयति तच््रष्ठं जन्म 

शरीरमेव मातापितरो जनयतः इति ॥ 

यस्मादाचार्याधीना परमपुरुषाथंसिद्धिः, तस्मात्-- 

स आघ्रणोदयग्ब॒नं संप्रयच्छ 

स्तस्मै न दुदयेत्क्रतमस्य जानन् । 
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गुर शिष्यो नित्यमभिवाद्यीन 

म्बाध्यायसिच्छेच सदापरमन्तः ॥ ̀ < + 

म आरृणोति आपूस्यति असतं पूर्णानन्दं ब्रह्म आत्मत्वेन 

मंप्रयच्छेन तस्मे आचायाय न वृयेत द्रोहं नाचरेन । तथा 

च श्रुतिः- यख देवे परा मक्तिैथा देवे तथा गुरौ । त 

स्येते कथिता ह्यथ: प्रकारान्ते महस्मनः' । तथा चापस्तम्बः- 

` तस्मे न वरहयत्कदाचन ¦ स हि वियातस्तं जनयति ` इति । 

कृतमस्य जानन--अस्येति तृतीयार्थे षष्ठी--अनेनात्मनः कृत- 

मुपकारं विजानन् । कि तहिं कर्तव्यमिव्याह--गुरं शिष्या 

नियमभिवादयीत देवमिवाचार्यमुपासीत । तथा च श्रुतिः-- 

“यस्य देवे परा मक्तियंधा देवे तथा गुरो ̀ इति । तथा-- 

स्वाध्यायमिच्छेच श्रवणादिपरो भवेत सदा अप्रमत्तः अग्रमा- 

दी सन ॥ 

इदानीं चतुष्पाद्रद्यचयमाह शोकचतुष्टयन--, | 

हिष्यवृत्तिक्रमेणेव विद्यामाभोति यः शुचिः |. 

जह्यच्थव्रनस्यास्य प्रथमः पाद् उच्यते ॥ ९ ॥ 

शिष्यवृत्तिक्रमेणैव ‹ आचाययोनिमिह ` इयादिनोक्तक- 

मेण शुचिः विद्यामाप्नोति यत् , तन् ब्रह्मच तस्यास्य प्रथमः 
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पाद उच्यते ॥ 

यथा निव्यं युरो ब्र्तियुरूपल्लयां नथाचरेत । 

लत्पुच्रे च नथा कुवेन्दितीयः पाद उच्यने ॥ 
म्पष्राथः शोकः । तथा चोक्तम-- * आचायवदाचाय- 

दारेषु व्रन्तिः ` ` आचायेवदाचायपुतर व्रृ्तिश्च ` इति ॥ 

आचार्येणात्मक्रनं . विजान- 

ञज्ञात्वा चाथ भाविनोऽस्मीलयनन । 
यन्मन्यते न परनि द्टवुद्धिः 

स बै त॒लीयो ब्रह्मचर्भस्य पादः । ११॥ 
आचार्येणात्मकरृतम आत्मनः कृतम उपकारं विजानन 

ज्ञात्वा अथ वेदा परमपुरुषाय ज्ञात्वा च अवगम्य भावि- 

तोऽस्मीयनेन भावितोऽस्मीति स्वाभाविकचित्सदानन्दादधि- 

तीयव्रह्मात्मना यथावदुत्पादितोऽस्मीति चिन्तयन तम आ- 

चाथ प्रति द्रबुद्धः सन यन आत्मनः कृता्ेत्वं मन्यते, स 

त्रै तृतीयो ब्रह्मचयेस्य पादः ॥ 

आचायौय पियं कुर्यत्प्राणेरपि धनैरपि । 

कमणा मनसा वाचा चतुभैः पाद् उच्यते ॥ 



२८० सनत्युजातीयभाष्ये 

इदानीं चतुप्पदीं विद्यां दश्ेयति-- 

काठेन पादं लटमते तथायं 

नयैव पादं गुर्योगत्तश्च । 

उत्साहयोगेन च पादखच्छ- 

च्छाश्रेण पादं च ततोऽभियाति ॥ 
अत्र करमो न विवक्षितः । प्रथमं गुरुयोगतः ततः उत्सा- 

दयोगेन बुद्धिविशेषध्रादुभावेन तत्त: काटेन बुद्धिपरिपाकेण 

ततः आखण सहाध्यायिभिस्तत्त्वविचारेण । तथा चोक्तम्--, 

° आचार्यात्पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया । काठेन पादमा- 

दत्ते पादं सन्रह्यचारेभेः ` इति ॥ 

ज्ञानादीनामाचाययंसंनिधाने फठसिद्धिरियाह- 

ज्ञानादयो बाद यस्य रूप- 

मन्यानि चाङ्गानि नथा चलं च। 

आचार्ययोगे फलतीति चाद 
्रह्याथंयागेन च ब्रह्मचर्यम् ॥ १४ ॥ 

ज्ञानादयः “ज्ञानं चः इलयादिना पूर्वोक्ता द्राद् गुणा 

यस्य पुरुषस्य, सः ज्ञानादयः रूपं अन्यानि चाङ्गानि ` श्रेयां- 

स्तु बद्धिधस्यागः ` ` सलं ध्यानम् ` इति श्ोकद्रयोक्तानि, 
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तथा वरं च तद्ध्मपरिपालनसामभथ्य च सवम् आचार्ययोगे 

व फङति, नाचार्ययोगं विना फति । श्रूयते च-- आचा- 

याद्धेव विद्या विदिताः इति, ` आचार्यवान्पुरुषो वेद : इति 

च । ब्रह्मार्थयोगेन च ब्रह्मचयै यदिदं गुरुसंनिधौ लुश्रषाया- 

चरणम् , तद्भद्यचये ब्रह्माथयोगेन फट्ति स्वात्मनः चित्सदान- 

न्दाद्वितीयन्रहयैक्यसंपादन द्वारेण फटतीत्यर्थः ॥ 

ब्रह्मचय॑स्तुतिं करोति द्वाभ्याम-- 

एनेन वअह्मचर्येण दवा द्वत्वमाप्नुवन् । 
ऋषयश्च महाभागा ब्रह्मच्ेण चाभवन् ।।६०॥ 

नेनैव सगन्धवां रूपमप्सर सो ऽजयन् । 

णनन बरह्मचर्येण स्दूये अह्ाय जायते ॥ १३ ॥ 

दवा देवत्वमेतेन प्राप्नुवन । कषयोऽपीह ऋषित्वमतन 

्राप्राः । सगन्धवीः गन्धर्वैः सह वर्तमानाः रूपमष्सरसो- 

जयन् रूपाणि रमणीयानि पतेन ब्रह्मचर्येण अजयन । 

अहो दीपिसमूहः, अह्वाय जगतां द्योतनाय सूयच जायते ! 

उक्तं च-- ` अह्व दीप्निश्च कथ्यते ` इति ॥ 

ष ४ नेकविधफरसाधकः 

कथमेकस्य ब्रह्मचयस्यानेकविधफलसाधकत्वमिदयत आह- 
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आाकाङ्क्नाभस्य मयोगाद्रसमदार्थिनामिव । 
एवं द्येनत्ममाज्ञाय नादग्मावं गना इम ।॥१५।। 

यथा चिन्तामण्यादयो रसभेदाधिनामिव आकाङ्क्षाथस्य 

संयोगान् तत्तदाकाद्क्षितमथ प्रयच्छन्ति, एवम एतन द्य 

च्यमाकाङ्श्नार्थस्य संयोगात्तत्तदाका ङश्चितं प्रयच्छतीति ज्ञा- 

त्वा तत्तत्फटायै व्रह्मचयै चरित्वाः तादरग्भावं तादशं मावं 

गताम्तु इमे देवादयः । यस्मादाचाय॑संनिध्यनुष्ठितात्त ब्रह्म 

चयान परमपुरुषाथप्राप्निः. तम्मादाचा्ययोनि प्रविञ्य गर्भो 

भूत्वा त्ह्मचयै चरेदिलर्थः ॥ 
नन्वेवं ज्ञाननिएठता यदि ज्ञानम्येव पुरुषाथत्वं भवेन; 

अपि तु कर्मण पवे्ा्ङ्कयाह-- । 

अन्नचन्नः क्षिय ने जयन्ति 

लोकाञ्चनाः कमणा निर्िनेन । 
ज्ञानेन विद्रांस्नेज अभ्येनि नित्य 

न विव्ये द्यन्यथा नस्य पन्थाः ॥१८॥ 

हे क्रविय, अन्तवन्तः अन्तवतो टाकान पि्ररोकदेव- 

लयेकादीन ते जयन्ति, नानन्तं स्वात्मभूतं परमात्मानं लोकं 

जयन्ति । केन तद्यनन्तलोकप्रापरिरियाशङ्कयाह-- ज्ञानेन 
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विदधान तेज अभ्येत्ति नियं नित्यमविनादयात्ममूतमेव अ- 

भ्येति तेजः ज्योतिः. न कर्मणा । कस्मात्पुनज्ञनिनेवाभ्येति ? 

तत्राह-- न वियते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः तस्य पूणौनन्द- 

ज्योतिषो ज्ञानमेकं मुक्त्वा अन्यः पन्था मार्गो नास्त्येव । 
श्रूयते च-- ` तमेवं विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ` इति ॥ 

ज्ञानेन विद्रान यद्भद्य प्यति, तत्किमिवाभातीति प्रां 

घ्रतरष्ः-- 

श्रनरा उवाच-- | 

आभाति शुद्धमिव लोहदिनमिवाथा 

करषणमथाजैनं काद्रवं वा । 
यद्रादह्यणः पद्यानि यच विद्रा 

न्कथंरूपं तदम्रतमक्षरं परम् ॥ १० ॥ 

ज्ञानेन यद्विद्रान परयति ब्रह्म, तत् किं शुङ्मिव आमाति, 

लोहितमिव आभाति, कृष्णमिव अजुनं काद्रवमिव आभाति; 

यत्र देले भाति कथंरूपं तदमृतमक्षरं परं ब्रह्म ॥ 

एवं प्रष्ठः प्राह भगवान- 

सनन्सुजान उवाच-- 
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नाभाति शुद्कमिव लोहितमिवाथो 

क्रृष्णमथाञचेनं वा काद्रवं वा। 
न पराधिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे 

नैतत्समुद्रे सलिलं बिमतिं ॥ २० ॥ 

न एतत् ब्रह्म शुङ्घादिरूपतेन अवभासत, अरूपताद्र- 

ह्मणः । श्रूयत च-- { ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् ' 

इति, ` अङञब्दमस्पशमरूपम् ̀  इति च । तथा न प्रथिव्यां 

तिष्ठति नान्तरिक्षे । तथा च श्रुतिरन्यत्रानवस्थानं ददयौयति-- 

` स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिञ्निः इति । कस्मा- 

सुनः कारणास्परथिव्यादिषु न तिष्ठतीति ? तत्राह-- नेत- 

त्ससुद्रे सकं विभति पच्चभूतास्मकं देहं बिभति । सलि- 

ख्शब्दा भूतपचचकोपठक्षणाथः, यथा-- ` अप एव॒ सस- 

जदो तासु वीयमपाजत् ` इत्र अप्डाब्दो भृतपश्चकोष 

क्षणाथः । श्रूयते च-- ` पच्चम्यामाहुतावापः पुरूषवचसो 

भवन्ति इति अपामेव पुरुषश्चव्दवाच्यत्वम् । एतदुक्त 

भवति--यदि ब्रह्मणः संसारान्तवर्तित्वं भवेत् , तदा संसारा- 

नुभ्रविष्टत्वात् घटादिवदीदृम्रपादिमच्वमन्यस्मिश्चावस्थानं भ- 

वेन् । इदं पुनरपूवादिटक्षणत्वात्संसाराननुप्रविष्टमेव नह्य. 
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तस्माद्रूपादिरदितमेव तदिति ॥ 

तदि न कस्य कुत्राप्युपटम्यते इयाह-- 

नैवक्चु ननन यजुःषु नाप्यथवेसु 
न ददयते वै विमटेषु सामसु | 

रथन्नरे वादने वापि राजन् 
मदटात्रनस्यात्मनि दरयन नत् ॥ २१ ॥ 

° ज्ञानं च सर्य च ` इत्युपक्रम्य ‹ महाव्रता द्वादशा त्राह्म- 

णस्य ` इति ये गुणा उक्ताः, तत्सयुक्तस्यात्मनि र रयते तत् परं 

जह्य । न घटादिवदिदंतया सिध्यति, अपि त्वात्मन्येवात्मत- 

या सिध्यतीलयथेः ॥ 

इदानीं तत्स्वरूपं तदनं तत्फटं च निदिशाति -छोकद्र- 

येन- 
अवारणीयं तमसः परस्ता- 

तदन्ततोऽभ्येति विनाद्ाकाले । 

अणीयरूपं च तथाप्यणीयसां 

महत्सवरूपं त्वपि पवतेभ्यः ॥ २२ ॥ 

तदेतदह्या संस्थितं भाति स्वै 

नदात्मवित्पदयनि ज्ञानयोगात् । 
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नस्मिजगत्सवेमिदं प्रनििनं 
य एतद्धिदुरमृनास्ते भवन्ति ॥ २ 

उति भ्रीमत्सनःसुजातीये वतीयोऽध्यायः ॥ 

यदिदं महात्रतस्यात्मनि इरेयत, तत् अवारणीयं ब्रह्म, स- 
वेगतत्वात । तमसः अज्ञानान् परस्तात् । तत् बह्म अन्ततः 
अभ्यति जगन विनाशकाटे प्रख्यकाे-अणीयरूपं च तथाप्य- 
णीयसां महस्स्वरूपं त्रपि पर्वतेभ्यः । श्रयते च-- अणोरणी- 
चान महेता महीयान ` इति । द स्यन्ते च येऽणुलमहत्वाद- 
या खक तदेतत् सवे जगन् अहवा अहो रूपेण प्रकाञ्चरूपेण 
नह्यणि संस्थितं तदात्मनेव भाति । श्रूयत च-- ` तस्य भासा 
सवामद् ।वभाति ` इति, * येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः इति 
च । तते ब्रह्म आत्मवित्यद्रयति ज्ञानयोगात् न कर्मयोगेन । 
तस्मिन एव परमात्मनि जगस्सवमिदं प्रतिष्ठितम् । य एतद्धि 
डुः. अग्रतास्ते भवन्ति ॥ 

इति श्रीसनत्सुजातीयभाप्य कनीया ऽध्यायः ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
क 

अ ५ वारणीयं तमसः परस्तात् इलया- 

दिना ब्रह्मणो रूपं निधाय ' तदात्मवि- 
त्पदयेति ज्ञानयोगात्" इति ज्ञानयो- 

गेनात्मदर्चनमुक्तम् । पुनरपि तस्य 
स्वरूपं दशोथित्वा योगिनस्तद्रुप पर्य- 
न्तीयाह- । 

यत्तच्छुकं महञ्ज्योतिदीप्यमानं महव्राः। 

यद्रे देवा उपासते यस्मादर्का विराजते ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम् ॥१॥ 

यत् ब्रह्मवित्पश्यति ज्ञानयोगात् , यत् ज्ञात्वा अग्रता भव- 

न्ति, तत् जक शुद्धम् अविद्यादिदोषरहितं महज्ज्योतिः सर्वाव- 

मासकत्वात् ; श्रूयते च-“ तस्य भासा सवमिदं विभातिः 

इति । दीप्यमानं भ्राजमानं महद्यशः । श्रूयते च-- तस्य 

नाम मह्याः › इति । यद्रे ब्रह्म देवाः इन्द्रादयः उपासते । 

श्रूयते च--' तं देवा ज्योतिषां उयो तिरायुरहो पासतेऽगरतम् 
3. आ. 2. 19 
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इति । यस्मान् परज्यो तिषो ब्रह्मणः अर्कः आदिलयो विराजते, 

“येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः ' इति श्रुतेः । एवंभूतं परमात्मानं 

भगवन्तं सनातनं योगिन एव पद्यन्ति, न पुनज्ञनयोग- 

रहिताः ॥ 

इदानीं परस्मादेव ब्रह्मणो हिरण्यगमदयुत्पत्ति दरायति-- 

खकराद्रह्य प्रभवति ब्रह्य द्युकेण वधने । 
तच्छुकं ज्योतिषां मध्येऽतप्तं तपति तापनम् ॥ 

योगिनस्तं पपदेयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥२॥ 
रुकान् शुद्धात् पूवोँक्तान् ब्रह्मणो हिरण्यग्भाख्यं व्रह्म 

प्रभवति उत्यते । अथोतन्नं ब्रह्म शुक्रेण वधते विराडात्म- 

ना । तच्छुकं जुदधं ब्रह्य ज्योतिषाम् ञदिलयादीनां मध्ये तैः 

अतप्रम् अप्रकारितं सत् तपति स्वयमेव प्रकाशते, तेषामपि 

तापनं प्रकाशकम् । योऽन्यानवभास्यः सर्वावभासकः स्वयमे- 

वावभासते, तं भगवन्तं योगिन एव परयन्ति ॥ 

इदानीं पूणैवाक्याथं कथयति-- 

पूणात्पूर्णसुद्धरन्ति प्रणात्पूणी प्रचक्षते । 
हरन्ति प्रूणात्पू्णी च पूणेनिवावरिष्यते ॥ 
योगिनस्तं पपरयस्ति भगवन्तं सनातनम् ।॥३।। 
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पूणीत् देश्चतः कारतो वस्तुतश्चापरिच्छिन्नात् परमात्मनः 

पृणंमेव उद्धरान्ति जीवरूपेण । यत् पूर्णात् पूणैसुद्ूतं जीवा- 

त्मना अतः पूर्णान् उद्धुतवादेव इदमपि जीवस्वरूपं पूर्णमेव 

प्रचक्षते विद्वांसः । तथा हरन्ति पणीन् जीवात्मनावस्थितान् 

पूणम् आत्मसरूपमाच्रं देहेन्द्रयाद्नुप्रविष्ठं देहेन्द्रियादिभ्यो 

निष्कृष्य तत्साक्षिणं सवीन्तरं देहद्वयादुद्धरन्तीलयथैः । ततः 

उदधूतेनैव सूखभूतेन पू्णीनन्देन अवशिष्यते तेनैव पूर्णीनन्देन 
ब्रह्मणा संयुञ्यते चिस्सदानन्दाद्वितीयन्रह्मात्मना अवतिष्ठत 

इयथः । ' पूणैमेवावदिष्यते ' इति वा पाठः; यदा देहेन्दरि- 
यादिभ्यो निष्कृष्य तत्साक्षिणं सबौन्तरं देहद्वयादुद्धरन्ति, 

तदा पू्ण॑मेवावदिष्यत इल्यथः । तथा च श्रुतिः-“ पूणमदः 

पूणीमिदं पू्णासूणंमुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्चि- 
प्यते इति । अस्यायम्थः-- पूर्णम् अदः तच्छब्दवाच्यं जग- 

त्कारणं ब्रह्म । पूर्णमिदं तशब्द निर्दिष्टं प्रयगात्मस्वरूपम् । 

अनयोस्तच्वपदाथेयोः कथं पूणैत्वभिति चेत्, तत्राह--पूणौत् 

अनवच्छिन्नात् पूर्णमेवोद्न्यते उद्रिच्यते जीवेन्धररूपेण य- 

स्मात् , तस्मादनयोः पूणैत्वमिलयथैः । पूणस्य तत्वमात्मनाव- 
स्थितस्य पूण रूपमादाय तत््वंपदाथंशोधनं कृत्वा सोधितप- 

दार्थः सन्निभः । पूर्णमेव ब्रह्म अवशिष्यते पूणेमेव ब्रह्म 
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मवतीदयर्थः । यः पूैस्वरूपः, तं परमात्मानं योगिन एव 

पश्यन्ति ॥ 

इदानीं ढा सुपर्णेति मन्त्रायै कथयति-- 

आपोऽथाच्यः सिलं तख मध्ये 

उभौ देवौ दहिभियातेऽन्तरिक्षे । 

आदधीचीः स विपून्ीवेसाना- 
वुभौ विभर्ति पृथिवीं दिवं च ॥ 

योगिनस्तं पपदयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

अस्मात्परमात्मनः आपः प्रथमं खष्ठाः । तथा चाह मनुः 

-- “अप एव ससर्जादौ ` इति । भूतपच्चकोपलक्षणाथः अ- 
प्छव्द्ः । अनेन सुक्ष्मस्ष्टिरभिहिता । अथ अनन्तरम् अद्भयः 

पूवैसष्टाभ्यः सिं भूतपच्चकात्मकं स्थूखदेदादिकं सष्टम् । 

तस्य सखिरस्य देहात्मनावस्थितस्य मध्ये अन्तरिक्षे हृदया- 

कारो उभौ जीवपरमात्मानौ देवौ द्योतनस्वभावो शिभ्रि- 

याते वर्तेते । न केवरमन्तरिक्ष एव रिभियाते आदध्ीचीः 

सविषूचीः वसानौ आभिमुख्येन धरियमाणा वा सिता वा 

अच्चन्तीति आद्ध्रीच्यो दिशः; विषूच्य उपदिशः, बिष्वग्ग- 

मनात्; ताभिः सह् वतंन्त इति सविपषूच्यः प्राच्याद्याः 
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सवौ दिशः वसानो आच्छादयन्तौ उभौ विभि प्रथिवीं 

दिवं च एको जीवः आस्मनः सखाभाविकचित्सदानन्दाद्वि- 

तीयत्रह्मात्मतत््वमनवगम्यानात्मनि देहादावात्मभावमापन्नः 

पृथिवीं भूतभोतिकलक्षणं कमेफटानुरूपं सुखदुःखात्मकदे- 

हादिकं बिभति । अपरो दिवं योतनात्मकं सखात्मरूपं बि- 

भति । श्रूयते च-- “द्वा सुषणो सयुजा सखाया समानं 

बरक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनभन्नन्यो- 

ऽभिचाकडीति ` इति । यः स्वात्ममायया स्वमात्मानं प्राणा- 

दनन्तभेदं कृत्वान्तरानुप्रविदय अभिपश्यन् आस्ते, तं भग- 

वन्तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ 

इदानीं ज्ञानिनः स्वात्मन्यवस्थानं दशैयति- 

चक्रे रथस्य तिष्ठन्तं ध्रुवस्याव्ययकमंणः। 
केतुमन्तं वहन्त्यश्वास्तं दिव्यमजरं दिवि ॥ 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

्रुवस्याञ्ययकर्मणः परमेश्वरस्य चेन्वरात्मनावस्थितस्य 

रथस्य शारीरस्य चैलोक्यात्मनावस्थितख चक्रे चङ्कमणात्मके 

देहे तिष्ठन्तं केतुमन्तं प्रज्ञावन्तम् अत एव च दिव्यम् अप्रा- 

कृतं जरामरणादिविवितं दिवि द्योतनात्मके अनुदितान- 
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स्तमितज्ञानात्मनावस्धिते पूर्णानन्दे ब्रह्मणि बहन्यन्ाः इन्द्र 

याणि । एतदुक्तं भवति-- यद्यपीन्द्रियाणि स्वभावतो विष- 

येष्वेव वर्तन्ते, तथापि विज्ञानसारथेना समाकृष्यसाणानि 

केतुमन्तं पुरुषं दिव्येव वहन्ति, न पराग्विषय इति । तदुक्ते 

कटबवह्ीषु-- “ आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्र्रहूमेव च ॥ इन्द्रियाणि हया- 

नाहूर्विषयांस्तेषु गोचरान् । आल्मेन्दरियमनोयुक्तं॑भोक्तेवया- 

हु्मनीषिणः ` इदयादिना । यत्र परमात्मनि वहन्ति तपसा, 

तं भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ 

नानेन सदां किंचिद्धियत इयाह-- 

न सारदये तिष्ठति रूपमस्य 

न चक्षुषा पयति कश्चिदेनम् । 

मनीषयाथो मनसाद््दाच 

य एनं विदुरश्नास्ते भवन्ति ॥ 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 
अस्य परसात्सनो रूपं न सादृश्ये तिष्ठति नान्येन सा- 

दये ववेते, नानेन सदं किंचिदरतेत इयथः । श्रूयते च-- 

“ज्र त्रस्य प्रतिमा असि यख नाम -महयशःः इति । अत 
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ण्व उपमानाद्यविषयत्वम् । तथा न चक्षुषा पयति कथिन् 

अपि एने सवोन्तरं परमात्मानम् । कथं तदि पद्रयन्ति! 

सनीषया अभ्यवसायास्मिकया मनसा संकत्पविकल्पात्मकेन 

हृदा च हृदयेन च साधनभूतेन । हृदयं विना नान्यत्र पर- 

मात्मन उपटन्धिः संभवतीति मत्वा हृदा चेत्युक्तम् । 

अथवा, न केवरं मनोवुद्धिमाब्वेण, अपि तु हृदा च द्ृदय- 

स्थेन च परमेश्वरेणानुगर्ीताः सन्तः । य एनं परमात्मानं 

विदुः अयमहमस्मीति, ते अमृताः अमरणधमौणो भवन्ति । 
अथवा, हृदा हृदयेन परमात्मना । तथा च हस्स्थे परमात्मनि 

द्रदयदाब्दं निवेक्ति--, स एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं 
हद्ययमिति तस्माद्धूदयमिति अहरहर्वा एवंबित्खर्ग लोक- 
मेति" इति । तथा च श्रुतिः तदधीनात्मसिद्धि द्रीयति-- 
: यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्थेते कथिता 

ह्यथाः प्रकाशन्ते महात्मनः ` इति । एवं यं विदित्वा अमता 

भवन्ति, तं योगिन एव परयन्ति ॥ 

इदानीमिन्द्रियाणां विषयेषु प्रवरृत्तिरनथाय भवतीयाद- 

द्वाद पूगाः सरितो देवरक्षिता मध्वीहाते। 
तदनुविधायिनस्तदा संचरन्ति घोस्म् ॥ 

योगिनस्तं पपदयन्ति नगवचन्लं सनातनम् । 
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ये द्वादश पूगाः कभज्ञानेन्द्रियाणिं, एकादङ्ञं मनः, 

दवादश्षी बुद्धिः, तेषामनेकपुरुषपिश्चया एकैकस्य पृगत्वमु- 
च्यते । सरितः सरणशीखाः देवरक्षिता देवेन परमात्मना 

रक्षिताः मधुवत् विषयं मधु इराते नियमयन्ति असाकर्येण 

स्वं स्वं विषयमनुभवन्तीलयथेः । यदैवमयुभवन्ति, तदा तद्- 

सुविधायिनो विषयपराः संचरन्ति घोरं संसारम् । तस्मा- 

दिन्द्रियाणि विषयेभ्यः उपसंहूय स्वात्मन्येव वश्यं नयेदि- 

लयथः । येन रक्षिता मध्वीराते, तं देवं योगिन एव 

पश्यन्ति ॥ 

किंच, दृष्टान्तदारछ्न्तिकयोस्तज्राभिधानम-- 

तदधेमासं पिबति संचितं भ्रमरो मधु| 
हैशानः सर्वभूतेषु दविभूतमकल्पयत् ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥८॥ 

यथा मधुकरो भ्रमरः अर्धमासोपार्जितम् अर्धमासं सं- 

चिते मधु अधेमासं पिवति, एवमसावपि भ्रमरः भ्रमणस्चील- 
*त्वात्संसारी तद्विषयं मधु अधेमाससंचितमर्धमासं पिवति ; 
पूवेजन्मसंचितं कर्म अन्यस्मिन. जन्मनि भुङ्ख इति यावत् । 

मवेदप्यैहिकफलातकर्मणः फलसिद्धिः, कमोनन्तरभावित्वात्; 

कथं पुनरामुष्मिकफलाककर्मणः फलसिद्धिः स्यात्, कर्मणो वि- 
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नाश्चित्वादियाशङ्कयाह--ईदान इति । भवेदयं दोषः यदि 

केवलात्क्मणः फलसिद्धिः स्यात्; ईशानः परमेश्वरः कृतप्रय- 

लपेक्षः सन् सर्वेषु प्राणिषु प्राणाग्रिहोच्रस्येतरस्य च तत्कमौ- 

नुसारेण हविर्भतम् अन्नादिकम् अकल्पयत् । य ईशानः समै- 

भूतेषु हविभूतमकल्पयत्, तं भगवन्तं योगिन एव परयन्ति ॥ 

किंच, किमेते मध्वारिनो बम्भ्रम्यमाणाः परिवतेन्त एव 

सभेदा, किं वा ज्ञानं रुच््वा युक्ता भवन्ति, इयाशङ्कयाह-- 

हिरण्यपर्णमन्वत्थमाभिपदय दयपक्चकाः । 
तच ते पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथासुखम् ॥ 

योगिनस्तं प्रपरयन्ति भगवन्त सनातनम् ॥९॥ 

ये अपक्षकाः ज्ञानपक्षरहिताः मध्वाशिनः परिवर्तन्ते, ते 

दिरण्यप्णमश्वत्थं हितं च रमणीयं चेति हिरण्ये हितं रम- 

णीयं च पणे यस्याश्चत्थस्य । तथा च भगवान्वासुदेवः-- 
' छन्दांसि यस्य पणानि ` इति । ते दहिरण्यपणेमश्वत्थम् अ- 

भिपलय आरुट्य वेदसंयोगिन्राह्यणादिदेहं भ्राप्येयथैः । तत्रैव 

त्राह्मणादिदेहे पक्षिणो ज्ञानिनो भूत्वा । तथा च ब्राह्मणम्-- 

"ये वै विद्धांसस्ते पक्षिणो ये अविद्ठांसस्ते अपक्षाः ` इति । 

प्रपतन्ति तथा सुखं मुक्ता भवन्तीयथेः । य॑ ज्ञात्वा प्रपतन्ति, 



२९८ सनल्घुजातीयभाष्ये 

तं वोगिन एवं पश्यन्ति ॥ 

इदानी योगं ददीयति- 

अपानं गिरति प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः। 

आदित्यो गिरते चन्द्रमादिद्यं गिरते षरः॥ 

योगिनस्तं घपदयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 
अपानं गिरति उपसंहरति प्राणः । प्राणं गिरति चन्द्रमाः 

मनः उपसंहरति । मनसश्चन्द्रमा अधिदैवतम् ; तस्माञनन्द्रमः- 
शाब्देन मन उच्यते । तं चन्द्रं मन आदिलयो बुद्धिः गिरते । 

बुद्धेश्चादियोऽथिदेवतम् । तम् आदिं वुद्धि गिस्ते परः परं 

जह्य । एतदुक्तं भवति-- समाधिवेखायामपानं प्राणे उपसंहय 

प्राणं मनसि मनश्च बुद्धौ बुद्धिं परमात्मन्युपसंहय सख्ा- 

भाविकचित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मास्मनैवावतिष्ठत इयथः ॥ 

इदानीं परस्य जीवात्मनावस्थानं दशशयति-- - 

एकं पादं नोर्क्षिपति सटिलाद्धंस उचरन् । 

तं चेत्सततसुत्क्िपेन्न सत्यु नौमतं भवेत् ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

हन्यविद्यां तत्कार्यं ॒चेति हंसः परमात्मा भूतभौतिकल- 

श्षणात्सं सारात् सछिात् उच्चरन उर्यै चरन् संसाराद्रहिरेव 
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वतमानः एकं जीवाख्यं पादं नोरिक्चपति नोद्धरति नोपसंह- 

रति रूपं रूपं प्रतिरूपोऽवतिष्ठत इयथः । श्रूयते च कठव 

ीषु--‹ एकस्तथा सर्व॑भूतान्तरात्मा ` इति । कस्मात्पुनरेकं 

पादं नोरिक्षपतीयत आह---तं जीवाख्यं पादं सत्ततं संतत- 

यायिनं यदि उरिक्षपेत् स्वमायया स्वमात्मानं प्राणायनन्तभ- 

दं कृत्वा तेष्वनुभ्रविश्य जीवात्मना यदि नावतिष्ठेत् , तदा न 

मयुः न जननमरणादिलक्षणोऽनथः संसारो भवेत् संसा- 
रिणो जीवसखाभाकवात् । तथा अमृतम् अमृतत्वं सोक्षो न 

भवेत् अनुप्रविष्टस्य दरौनासंभवात् । तथा च तद्र्थमेव 

अनुप्रवेशं दरीयति-- “रूपं रूपम् ` इति ! तथा चाथ- 

वेणी श्रुतिः-- ' एकं पादं नोरिक्षिपति सलिलाद्धंस उच्चरन् । 

स चेदुर््षपेत्पादं न मस्युनौखरतं भवेत् ̀  इति, “ एकं रूपं 
बहुधा यः करोतिः इति च। यः पादरूपेण जीवात्मना 

त्रिषादरूपेम वित्सदानन्दाद्धितीयेन ब्रह्मात्मनावस्थितः, तं 

परमात्मानं योगिन एव पश्यन्ति ॥ 

केन तद्युपाथिना परः पादात्मना अवतिष्ठत इत्याराङ्कथ 

परस्यैव लिङ्गोपाधिकं जीवात्मानं ददीयति-- 

अङ्गुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
टिङ्ख योगेन स याति निव्यम् । 
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तमीरदामीड्यमनुकल्पमाययं 

पडयन्ति मूढा न विराजमानम् ॥ 

योगिनस्तं प्रपरयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

स एव सच्िदानन्दाद्वितीयः अन्तरात्मा सवेभृतान्तरात्मा 

पुरुषः पूः परमात्मा छिङ्गस्य योगेन अङ्गछठमात्रः अङ्गघ- 

मात्रपरिमाणपरिच्छिन्नः सन् याति संसरति नियम् । 

कस्मात्पुनः कारणात् लिङ्गयोगेन अङ्गष्ठमात्रः संसरति ए 

तत्राह--यो शिङ्गस्य योगेनङ्घमाज्ः संसरति, तम् ईशं 

सवैस्यरितारम् ईड्यं स्तुयम् अनुकस्पं सवेमनुप्रविश्य आ- 

त्मना कल्पयतीयनुकल्पम् आचम् आदौ भवं विराजमानं 

दीप्यमानं यस्मात् मूढाः अविवेकिनो देहद्वयात्माभिमानि- 

नो न पद्यन्ति, तस्मादेवात्मनो ब्रह्मभावानवगमात्संसर- 

न्तीति । यमार्मानमपदयन्तः संसरन्ति, तं योगिन एव 

परयन्ति ॥ 

इदानीम् इन्द्रियाणां च विषयाणां च अनथहेतुत्वं दश- 

यति- 

गूहन्ति सपो इव गहरेषु 
क्षयं नीत्वा स्वेन ब्रत्तेन म्यान् । 
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ते विप्रसुद्यन्ति जना विमरूढा- 

स्तैदेत्ता भोगा मोहयन्ते भवाय ॥ 

योगिनस्तं प्रपडरयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

यथा सप गहरेभ्यो निष्कम्य स्वेन वृत्तेन विषप्रदानेन 

मदयन् क्षयं नीत्वा गह्वरेषु गूहन्ति स्वमात्मानं प्रच्छादयन्ति, 

एवमिन्द्रियसर्पाः श्रोत्रादिषुं शयानाः श्रोवादिभ्यो निगल 

स्वेन वृत्तेन विषयविषप्रदानेन मलान् क्षयं नीत्वा गहरेषु 

गूहन्ति स्वमात्मानं प्रच्छादयन्ति ; ते विप्रमुद्यन्ति विषयवि- 

षामिभूताः विशेषेण सुद्यन्ति, व्यतिरिक्त किंचिन्न जानन्ती- 

यथः । तथा च श्रुतिः-- ° यथा प्रियया सिया संपरिष्वक्तः ' 

इति । तैः इन्द्रियसर्पैः दन्ताः भोगाः विषकल्पाः विषयाः 

मयीन् मोहयन्ते पुनः पुनर्मोहिदेतवो भवन्ति । यदिदं विष- 

येरमोहिनम्, तत् भवाय गर्भजन्मजरामरणसंसाराय भवति । 

यमनवद्यम् अनुकस्पमायम् अदृष्टा बिषयविषान्धाः सुद्यन्ति, 

तं योगिन एव पशयन्ति ॥ 

ज्ञानिनां मोक्षस्वरूपमाह- 

असाधना वापि ससाधनावा 
~ 

समानमेत हृङ्यते मानुषेषु । 
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समानमेतद तस्येतरस्य 
युक्तास्तच्र मध्व उत्स समापुः ॥ 

योगिनस्तं परपरयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 
ये असाधनाः जमदमादिसाधनरहिताः, ये च शमादि- , 

साधनयुक्ताः साधनाः, तेषु समानं साधारणम् आत्मस्वरूपं 

दश्यते मानुषेषु । तथा समानम्. अमृतस्य मोक्षख इतरस्य 

संसारस्य सति चासति च तेषां मध्ये ये युक्ताः शमदमा- 

दिसाधनयुक्ताः; ते तस्मिन् विष्णोः परमे पदे मध्वः मधुनः 

उत्सं समापुः पू्णीनन्दं बह्म समाप्लुबन्तीयश्रः । यमुत्सं संपू- 
णीनन्दं युक्ताः प्राप्नुवन्ति, तं योगिन एव पञश्यन्ति ॥ 

किच-- 

उभौ टोको वियथा व्याप्य यान्ति 
तदाहं चाह तमभ्चेदोवम् । 

मात ब्राह्मी लघुतामादधीत 

परज्ञानं स्यान्नाम धीरा टभन्ते। 

योगिनस्तं पपदयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 
उभौ लोकौ. इहरोकपरटोकौ विद्यया ब्रह्मात्मत्विषयया 

व्याप्य याति तन् पू्ौनन्दं जह्य । यस्मादुमौ छोकौ विद्यया 
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व्याप्य याति, तस्मान् अहूतं चाभिहोत्रम् अनेन आत्मज्ञानेन 

आहुतम् आभिमुख्येन हृतं भवति, सवेमभ्निदोत्रादिक्मफट- 

मनेनैव संपादितं भवतीयर्थः । यस्मादुभौ छोकौ विद्यया 

व्याप्य याति, यस्मादहूतं चाञ्िहोत्रं हुतं भवति, तस्मात् मा 

ते तव ब्राह्मी ब्रह्मविषया विद्या ख्घुतां रघुं मयैभावं 

कर्मवत् आदधीत न करोति, अपितु प्रज्ञानं तमसः पारं 
परमात्मानमात्मत्वेन संपादयति यदा ब्रह्मविद्यान्यापृतस्य 

परमातमानमात्मतेनावगच्छतः प्रज्ञानम् इति नाम स्यान् 

रहयति नाम भवतीदयथः । तथा च श्रुतिः-- “प्रज्ञानं ब्रह्म 
दति । तस्मज्ञानं ब्रह्म धीरा धीमन्तो ठभन्ते । य्प्रज्ञानं 

ब्रह्म धीरा छभन्ते, तं योगिन एव परयन्ति ॥ 

किच- 

एवंरूपो महानात्मा पावकं पुरुषो गिरन् । 

योवै तं पुरुषं वेद् तस्येदात्मा न रिष्यते ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम् ॥ 

य एवंरूपः भ्रज्ञानैकरसन्रह्मस्वरूपः सन्नास्ते, स॒ आत्मा 

महान् संपद्यते ब्रह्मैव संपद्यत इयथः । पावकम् अभि सर्वो 

पसंहवैरूपं कारणं सकारणं कायै गिरन् स्वरात्मन्युपसंहरन 

यो वै तं पुरुषं ज्ञानैकरसं पुरषं पूणे पुरिशयं वेद् ^ अयमह- 
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मस्मिः इति साक्षाजानाति, तस्य प्रज्ञानरूपं परमात्मानम् 

आत्मतेनावगच्छतः इह अस्मिन्नेव देहे आत्मा न रिष्यते 

न विनदयति, विदुष उत्कान्तेरभावात् , उत्करान्तिनिमित्तत्वा- 

द्विनाशस्य । तथा च श्रुतिः प्रपूवेकमुत्कान्यभावं ददीयति 

-- : उदस्मास्राणाः कामन्ति आहो नेति नेति होवाच 

याज्ञवस्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते ' ८ न तस्य प्राणा उतरामन्ति 
ब्रह्मैव सन्तह्याप्येति य एवं वेद ̀ इति च । य॑ विदित्वा न 

रिष्यते, तं योगिन एव परयन्ति ॥ 

यस्मात्तद्धिज्ञानादेव नात्मनो विनाराः-- 

तस्मात्सदा सत्करुतः खा 

न्न मत्युरखतं कुतः । 
सलत्यानते सलयसमालुबन्धिनी 

सतश्च योनिरसतस्चैक एव ॥ 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 
सद्ा सवदा अहर्मिशं सत्कृतः स्यात् सचिदानन्दाद्वितीय- 

्ह्मात्मत्वेनाभिमन्येत यः, स सदा सत्कृतो भवति; तस्य न 

मृत्युः जननमरणलक्षणः संसारो न भवेत् । अमृतं कुतः मू- 

त्युसपेक्षत्वादमृतत्वस्य तदभावे कुतः प्रसक्तिः । तथा च 
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श्रुतिः--मृव्युनस्यमृतं कुतः' इति । सलानृते च वर्तेत 
सलयसमानुवन्धिनी परमाथसलयमेकमधिष्ठानमनुवध्य वर्तेते 

रञ्ञ्वामिव सर्पः । कथमेतदवगम्यते-- सत्यानृते सयसमानु- 

बन्धिनी इति १ तत्राह--सतच्च टौ किकस्य योनिः कारणम अ- 
सतश्च व्यावहारिकस्य रजतादेः एकमेव अद्वितीयं ब्रह्य यस्मा- 

सवदन्ति, तस्मात् सान्ते स्वकारणभूतसलयसमानुवन्धि- 

नी इति । यदात्मतच्वज्ञानास्मकारणान्मृयोर्विनाशः, यमनुव- 

ध्य सदयानूते प्रवर्तेते, तं योगिन एव पयन्ति ॥ 

अङ्ष्टमाच्ः पुरुषोऽन्तरात्मा 
न ददयनेऽसौो हृदये निविष्टः । 

अजश्चरो दिवाराच्रमतश्रितख् 

स तं मत्वा कविरास्ते प्रसन्चः॥ १८ ॥ 
आकाशादिदेहान्तं जगस्सष्रा हृदये निविष्टः अजः चरः 

चराचरात्मा सन् न हदयते स्वेनात्मना चित्सदानन्दाद्विती- 

येन । तम् अहोरात्रम् अतन्द्रितो भूत्वा कोशपच्चकेभ्यो नि- 

ष्करम्य॒सर्वान्तरात्मानं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः कृताथ: 

सन्नियथः ॥ 

तस्माच वायुरायातस्तस्मिञ्च प्रलयस्तथा । 
तस्मादभिख सोमश तस्माच प्राण आगतः॥ 

६. भ. ४8. 260) 
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नत्पतिष्टा नदखतं खोकास्तद्रह्य तद्या: । 

भ्रूनानि जज्ञिरे तस्मात्पल्यं यान्ति नच्र च ॥ 
सव सिदं त्रह्मणः सकाञ्ञाटुद्तं तत्रैव रीयत इति श्टोक- 

द्रयनोक्तम् ; तदेव विवृणोति-- 

उभौ च देवो प्राधिवीं दिवं च 
दिर शुक्रं सुवनं विभनिं। 

नस्मादिचाः सरिलश्च सवननि 

नस्मात्समुद्रा विहिता मदान्नः।॥२१॥ 
स्पष्टः शोकाः ॥ 
इदानीं ब्रह्मणोऽनन्तत्वं कथयति-- 

यः सहस्र सहखाणां पक्चानाद्टलय संपतेत् । 
नान्तं गच्छत्कारणस्य यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥ 
योगिनस्तं पपडयन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ 

यः पुरुषः सहस्राणां सहस पक्षानाहय आत्मनः पश्चान 
कृत्वा संपतेत् अनेकञ्चः कोटिकल्पमपि पुरुषो नान्तं गच्छे- 
त् कारणस्य सवेकारणस्य परमात्मनः, यद्यपि असौ मनोजवः 
स्यात्त , तथापि तस्यान्तं न गच्छेत् । यस्मादन्तं न गच्छेत्, 

तस्मादनन्तः परमात्मेव्यथेः । योऽनन्तः परमात्मा, तं योगि- 
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न एव परयन्ति ॥ 

किच-- 

अदरोने तिष्टति रूपमस्य 
परयन्ति चैनं ससमिदड सत्वाः । 

हीनो मनीषी मनसासिपदये- 

द्र एनं विदुरमनास्त भवन्ति ॥२६॥। 
अदने दद्यनायोग्ये विषये तिष्ठति रूपमस्य परमात्मनः । 

तथा च श्रुतिः-- "न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य ` इति । परय 

न्ति चनं सुसमिद्धसच्वाः यदयपि दद्यनायोग्ये तिष्ठति, तथा- 

पि परमात्मानं पश्यन्ति ते । के ! सुसमिद्धसत््वाः सुषु स- 

मिद्धं सम्यग्दीप्रं यदन्तःकरणं यज्ञादिभिः विमीकरणद्वारेण 

येषाम् , ते सुसमिद्धसत्वाः। यस्मादेवं तस्मात् हीनो रागद्रेषा- 

दिमटरहितो विश्युद्धसच्वो मनीषी मनसाभिपदयत् । ये एनं 

परमात्मानं विदुः अहमस्मीति, अग्रता अमरणधमांणो भव- 

न्तिते॥ 

इमं यः सवभूतेषु आत्मानमनुपदयति । 
अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु स किं रोचेत्ततः परम् ॥ 

इमं सर्वान्तरं सवभूतेषु सवेप्राणिषु आत्मानं यः अनुप- 
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श्यति । कशथंभूतेष्वनुपश्यति-- अन्यत्रान्यत्र देहेन्दरियादियु- 

त्तषु रारीरायभिमानिषु । सः किं रोचेत् ततः परं सवमू- 

तपु स्वात्मानं पश्यन् ततः परं किमथेमनुोचति सवेमृतस्थ- 
मात्मानमलुपर्यन करतार्थत्वान्नानुद्ोचतीवयथैः । तथा च 

श्रतिः--: तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः' इति ॥ 

तदेवाह-- 

यथोदपाने महनि सवतःसंकटुतोदके । 

वं भूतघु सर्वेषु ब्राह्यणस्य विरोषनः ॥ २९ ॥ 

यथा स्वतःसंुतोदके महस्युदपाने कृतछृयस्य अर्थो 

नास्ति, एवं सर्वेषु भृतेषु आत्मानं पश्यतः ब्राह्मणस्य विदोष- 
तः न किंचिदपि प्रयोजनं विद्यत इयथः । तथा चाह भग- 

वान् वासुदेवः--“न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदथंन्यपाश्रयः ` 

इति ॥ 

इदानीम् उक्तस्यार्थस्य द्रटिन्रे बामदेवादिवस्स्वानुभवं द- 

रांयति-- 

अहमेवास्मि वो माता पिता पुच्रोऽस्म्यदहं पुनः। . 

आत्माहममस्मि सवस्य यच नास्ति यदस्ति च ॥ 
हे धृतरा, अहमेवास्मि वो युष्माकं माता जनयित्री 



चतुर्थोऽध्यायः । ३०५ 

पिता अपि अहमेव । युष्माकं पुत्लोऽस्मि दुर्योधनादिरहम- 
स्मि। किं बहुना? आत्माहमस्मि सवस्य प्राणिजातस्य यच 

नास्ति यदस्ति च, तस्याहमेवात्मा ॥ 

एवं तावदाधिभोतिकपित्रादिकं दर्शितम् । अधदानीमा- 

धिदरैविकपित्रादिभावं ददोयति-- 

् ( 3 

पिलामदह्ोऽस्मि स्थाविरे; पिना पुच्रञ्च मारत । 
नि र भ यूः # 

ममेव यूयमात्मस्था नमे यूयं न चाप्यहम् ॥ 

पितामहोऽस्मि स्थविरः वद्ध इन्द्रादेः पितामहः अनादि- 

सिद्धः परमात्मा सोऽप्यहमेव । यः पिता इन्द्रादेः हिरण्यगभः, 

सोऽप्यहमेव । तथा ममेव यूयमात्मस्थाः । एवं यूयं सवं प- 

रमार्भतो न मे आत्मनि व्यवस्थिताः; न चाप्यहं युष्मासु 

व्यवस्थितः । तथा चाह मगवान--' मल्खानि सवैमूतानि ` 

इति ॥ 

यद्यपि न ममात्मनि यूयं व्यवस्थिताः, न चाप्यहं युस्मासु 

व्यवसितः, तथापि-- 

आत्मेव स्थानं मम जन्म चात्मा 

ओतप्रो्तोऽदमजरप्रतिषठः । 
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अजश्चरो दिवाराच्रमतन्द्िनोऽदं 

मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्नः ॥ २८ ॥ 
॥ ३ © ष 

अणारणीयान्सुमनाः सवमूतष्ववस्थिनः। 
+ से $ > 4 + 

पिनरं सचमूलानां पुष्करे निदितं विदुः ।॥२०॥ 

इति श्रीमहाभारत शतसाटलचां संहितायां वेयासिक्या- 
मुचागपवणि धृतरष्रूसनत्कुमारमंवादे 

श्रीपत्सनत्सुनातीये चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

आत्मेव स्थानम् आत्मैवाश्रयः जन्म चात्मा अस्मादेवा- 

त्मनः सवै समुत्पन्नम् । तथा च श्रुतिः" आत्मैवेदं सेम ̀ 

इति । ओतगप्रोतोऽहमेव ओत्रोतरूपेण व्यवस्थितः जगदा- 

त्मा युष्माकं जनयित्ता अजरप्रतिष्ठः अजरे जरामरणवर्जिते 

स्वे महिन्रि तिषएठतीवयजसप्रतिष्ठः । तथा च श्रुतिः--“स भ- 

गवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नीति यदिवा न महिन्निः 

इति ॥ 

अणोः सृक्ष्मात् अणीयान् सृक्ष्मतरः सुमनाः शोभनं रागु 

दरेषमदमात्सयंशोकमोहादिषमंवातं केवलं चित्सदानन्दाद्धि- 

तीयब्रह्मात्माकारं मनो यस्येति सुमनाः, सर्वभूतेषु सर्वेषु प्रा- 



चतुर्थोऽध्यायः । ३११ 

णिष॒ ृदयकमरमध्ये अहमेव अवसित आत्मतया ॥ 

एवं तावत्स्वानुभवो दितः । इदानीं न केवलमस्माकमनु- 

भव एवात्र प्रमाणम्; अन्येऽप्येवमेवावगच्छन्तीयाह-पित- 

रं सवभूतानां पुष्करे निहितं विदुः इति । येऽन्ये सनकस- 

नन्दनवामदेवादयो ब्रह्मविदः, तेऽपि पितरं सवमभूतानां सवे- 

प्राणिनां पिता जनयिता यः.परमेश्वरः, तं पुष्करे हत्पुण्डरी- 

कमध्ये निहितं विदुः ; परमात्मानमात्मलवेनावगच्छन्तीयथः । 

तथा च श्ुतिस्तषामनुभव ददयति-- ' तद्धेतत्पद्रयस्ृषिवीम- 
देवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च ' इति च्रृहदारण्यके । * एत- 

त्साम गायन्नास्ते ः इति तैत्तिरीयके सामगानेन सखानुमवो 

दर्दित आत्मनः कृतार्थत्वद्योतनाथम् । तथा च्छान्दोग्येऽपि- 

` तद्धास्य विजज्ञाविति ` इति । तख्वकारे च ` अहमन्नम् ̀  

इत्यादिना विदुषः स्वानुभवो दर्शितः । तत्रैते शोका भव- 

न्ति- 

नियञ्चुद्धवुद्धमुक्तभावमीरामास्मना । 

मावयन्षाडन्द्रियाणि संनियम्य निश्चरखः ।॥ ९॥ 

अस्ति वस्तु चिद्धनं जगस्प्रसूतिकारणम् । 

न नश्चरं तदुद्धवे जगत्तमोनुदं च यत् ॥ २॥ 
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न~ ९) 

तत्पदेकवाचकं सदामतं निर जनम । 

चित्तव्रत्तिट क्सुखं तदस्म्यहं तदस्म्यहम् । ३ ॥ 

इति ॥ 

इति श्रीमत्परमदहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोषिन्द भगव- 

त्पूज्य पादग्निष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतो 

श्रीमत्सनत्युजातीयमाप्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ 

दति श्रीमत्सनत्सुजातीयभाष्यं संपूणंम ॥ 
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रा 

जुकाद्रद्य प्रभवति 

श्रीदं माना्थ॑सवासात् 



[किल् 00710 91) 



नानाजन्मसु सचितेन तपसा पूतेन चिक्तार्मना 

 मच्रण प्रतिश्राधितेन कतुकास्सक्ौ कृती क्चाकरी । 

॥ | ससु प्रथम जगद्ुरुषदे मक्स्या मयाचार्षिता 
स्वाक्रत्योपहति करोतु गुरूरा् धन्य सथेम जनम् ॥ 

श्रीमर्छकरदेकिकेन्दरचितान्सवान्प्रबन्धान्युदा 
सर्पी परिशोध्य पुम्तकथयै समुश्च साक बुधै । 

तच्छरन्नप्रवराखिमभ्यविरूखच्छीदरशिकेन्दरेपु ता 

स्करप्वाद्योपहति सभक्तिविनय तन कुतार्थोऽस्म्यहम् १ | | 

सोभ्यान्दमाधाजुनपक्षराजत्सूयौङ्कतिष्याश्चितसोमवारे । | | 
श्रीकरायप्रतिमाग्रतिष्टाकारु अथेषोणहतिम्यंधायि ॥ 

॥ श्रीशकरकृतिमारा गुरुवरतुष्ठयै समर्पिता मादात् । 

॥ बालादिमयदभाजा सुब्रह्छण्येन भक्तिनश्ेण ॥ ४ ॥ 
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(~ श्री “| । 

॥ विवेकच्चडामणिः ॥ 

॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ विवेकचडामणिः ॥ 
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टद 

सर्ववेदान्त्तिद्धान्तगोचर तमगोचरम् । 

गोविन्द् परमानन्द महुर प्रणतोऽस्म्यहम् ॥ १ ॥ 

जन्तूना नरजन्म दुकभमत पुस्त्व ततो विप्रता 
तस्मद्धैदिकधर्ममारीपरता विद्धत्वमस्मात्परम् । 

आत्मनात्मविवेचन स्वनुभवो ब्रह्मात्मना सखिति 

भक्तिर्नो शतकोरिजन्मद् तै पुण्यैर्विना लभ्यते ॥ 

दुलेभ अयमेवेतदेवासुभ्रदहेतुकम् । 
मुष्यत्व मुमुश्चुत्व महापुरुषसश्रय ॥ २ ॥ 

वन्ध्वा कथचिन्नरजन्म दुम 
तत्रापि पुस्त्व श्ुतिपारवश्नम् 1 

य स्वात्ममुक्सयै न यतेत बूढधी 
स आत्महा स्व विनिहन्त्यसद्भष्टात् ॥ ४ ॥ 



विवेकचूडामणि । 

इत को न्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थं प्रमाद्यति । 
दुकैभ मानुष देह प्राप्य त्रापि पौरुषम् ॥ ५॥ 

पठन्तु शास्माणि ग्रजन्तु देवा , 
न्ुवैन्तु कमणि भजन्तु देवता । 

आत्मैक्यवोधेन विना विमुक्ति 
नै सिध्यति ब्रह्मङातान्तरेऽपि ॥ ६॥ 

अगरतत्वस्य नादास्ति वित्तेनेलयेव दि श्रुति । 

ब्रवीति कर्मणो मुक्तेरहेतुत्व स्फुट यत ॥ ७॥ 

अतो चिसुक्यै प्रयतेत विद्वा- 

र्सन्यस्तबाद्याथैसुखस्पृह सन् । 

सन्त महान्त समुपेत्य देरिक 

तेनोपदिष्टाथैसमाहितास्मा ॥ ८ ॥ 

उद्धरेदात्मनात्मान मग्न सखारवारिधौ । 

योगारूढत्वमासाद्य सभ्यग्दद्ोननिषएठयाः ॥ ९ ॥ 

सन्यस्य सर्वैकमौणि भवबन्धविमुक्तये । 
यल्यता पण्डितैर्धीरिरात्माभ्यास उपस्थितते ॥ १०॥ 



विवेकचूडामणि । 

चिन्तस्य शुद्धये क्म न तु घस्तूपरुब्धये । 

वस्तुसिद्धिविंचारेण न किचित्कमेकोरिभि ॥ ११॥ 

सम्थग्विचारतं सिद्धा रज्तत्वावधारणा । 

भरान्त्योदितमहास्पमवदु सविनादानी ॥ १२॥ 

अस्य निश्चयो दष्टो विचारेण हितोक्तित । 

न ख्यानेन न दानेन प्राणायामद्रातेन वा ॥ १३॥ 

अधिकारिणमाद्ास्ते फरसिद्धिर्विंरोषत । 

उपाया देहाकाखाद्या सन्लयस्मिन्सहकारिण ॥ १४॥ 

अतो विचार कर्तव्यो जिक्ञासोरात्मवस्तुन । 
समासाद्य चयासिन्धु गुर ब्रह्मविदुत्तमम् ॥ २५ ॥ 

मेधावी पुरुषो चिद्धानूह्ापोहविचक्षण । 
अधिकायौत्मविद्यायामुक्तलश्षणकश्चित ॥ १६॥ 

विवेकिनो विरक्तस्य शामादिगुणद्ालछिन । 

मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिक्ञाखायोगभ्यता मता ॥ १७ ॥ 

साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिमि । 

येषु सत्खेव सन्निष्ठा यद्भाषे न सिध्यति ॥ १८ ॥ 



विवेकचूडामणि । 

आदौ नित्यानिद्यवस्तुविधेक परिगण्यते । 
इृहाु्रफरमोगवषिरागस्तदनन्तरम् ॥ १९ ॥ 

श्ामादिषद्कसपत्तिमुसुक्चुत्वमिति स्फुटम् । 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्येत्येवरूपो विनिश्चय ॥ २० ॥ 

सोऽय निद्यानिद्यवस्तुविवेक समुदाहृतः । 

तद्ैराभ्य जुगुप्सा या दरौनश्नरवणादिमि ॥ २१॥ 

देहादिनब्रह्मपर्यन्ते ह्यनिसे मोग्यवस्तुनि । 
विरज्य विषयव्रातादोषदश्टथा मुहुमैहु ॥ २२॥ 

सखरश्ये नियतावस्था मनस शाम उच्यते । 

विषयेभ्य परावत्यै स्थापन सखसगोरके ॥ २२६ ॥ 

उमयेषामिन्द्रियाणा स द्म परिकीर्तित । 

बाह्यानालम्बन वृ्तेरेषोपरतिख्तसा ॥ २४॥ 

सहन सव॑दु खानामशरतीकारपूवेकम् । 
चिन्ताविलापरहित सा तितिक्षा निगद्यते ॥ २५॥ 

शाखस्य गुरुवाक्यस्य सत्यद्ुद्याचधारणा । 
सा श्रद्धा कथिता सद्धियैया वस्तूपलभ्यते ॥ २६ ॥ 



> [> विवेकनचुडामणि । 

सम्यगास्थापन बुद्धे शद्धे ब्रह्मणि सवैदा । 
तत्समाधानमित्युक्त न तु चित्तस्य खारनम् ॥ २७ ॥ 

अहकारादिदेदान्ताम्बन्धानन्ञानकद्पितान् । 

खखरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा सुसुश्चुता ॥ २८ ॥ 

मन्दमध्यमरूपापि वैराग्येण शमादिना । 
प्रसादेन गुरो सेय प्रबद्धा सूयते फलम् ॥ २९ ॥ 

वैराम्य च सुसुश्ुत्व तीव यख तु विद्यते । 
तस्मिन्नेवा्थैवन्त स्यु फटवन्त रामादय ॥ २० ॥ 

पतयोमेन्दता यत्र धिरक्तत्वसुमुक्चषयो । 
मरौ सलिलवन्तत्र शामादेभौनमा्ता ॥ ३९१ ॥ 

मोक्चकारणसामणग्न्या भक्तिरेव गरीयसी । 

खस रूपा सधान मक्तिरित्यभि धीयते ॥ ३२॥ 

खात्मतस्वाञुसधान भक्तिरिस्यपरे जगु । 

उक्तसाधनसखंपन्नस्तत्वनिक्षासुरात्मन ॥ ३२ ॥ 

उपसीदे हर प्राज्ञ यस्माद्न्धविमोश्चषणम् । 
भ्रोचियोऽचजिनोऽकामष्टतो यो ब्रह्मवित्तम ॥ ३४ ॥ 



विवेकचूडामणि । 

ब्रह्मण्युपरत दान्तो निरिन्धन दवान । 
अहेतुकदयासिन्धुबैन्धुरानमता सताम् ॥ २५॥ 

तमाराध्य गुर भक्स्या प्रह्न प्रभ्नयसेवने । 

भसन्न तमञुभ्राप्य पृच्छेउक्ञातठ्यमात्मन ॥ ३६ ॥ 

स्वामिनश्नमस्ते नतलो कबन्धो 

कारुष्यसिन्धो पतित भवाग्यौ । 
मामुद्धरात्मीयकटाश्चदष्ठ्या 

छज्वातिकारण्यसुध्याभिचृष्टथा ॥ ३७ ॥ 

इबौरससारदवाश्चितत्त 

दोधूयमान इुर्दष्टवातै । 
भीत प्रपश्न परिपाहि मृत्यो 

दारण्यमन्य यदह न जाने ॥ ३८ ॥ 

श्रान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 

चसन्तवदल्टोकहित चरन्त । 

तीणौ खय भीमभवाणव जना 

नहेतुनान्यानपि तारयन्त ॥ ३९. ॥ 



विवेकचूडामणि । ९ 

अय सभाव खत पव यत्पर- 
श्रमापनोवप्रबण महात्मनाम् । 

सखुधाश्युरेष स्वयमकैकरकदा 

प्रमाभितक्षामवति क्षिति किल ॥ ४० ॥ 

बह्मानन्दरसायुभूतिकलिते पतै खुदीते सितै- 
यैष्मद्वाक्षलशोज्दिते श्रुतिसखुखैर्बाक्यास्धते सेचय । 

सत्त भवतापदावदहनज्वालाभिरेन प्रभो 

धन्यास्ते मवदीक्षणक्षणगते पीता स्वीरृता ॥ 

कथ तरेय भवसिन्धुमेत 

काचा गतिम कतमोऽस्त्युपाय । 
जाने न किचित्कृपयाव मा प्रभो 

ससारदु खक्षतिमातयुष्व ॥ ४२ ॥ 

तथा वदन्त हारणागत स्व 
ससारदावानरुतापत्तम् । 

निरीक्य कासण्यरसादद्था 

दद्ादमीति सष्टसा मष्टात्मा ॥ ४३॥ 

विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमोयुषे 
४.१ ४०१ कारिणि 

मुमुक्षवे साधु यथोक्त । 



१० विवेकचूडामणि । 

प्र्रान्तचित्ताय दरामान्विताय 

तत्वोपदेश्ा कृपयैव कुयौत् ॥ ४४॥ 

मा भैष विद्वेस्तव नास्त्यपाय 
ससारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपाय । 

येनैव याता यतयोऽस्य पार 
तमेव मागं तव निर्दिशामि ॥ ४५॥ 

अस्त्युपायो महान्कञ्ित्ससास्भयनादान । 
तेन तत्व भवाम्भोधि परमानन्दमाप्स्यसि ॥ ४६ ॥ 

वेदान्ताथषिचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् । 

तेनादयन्तिकससार्दु खनाशो भवत्यलम् ॥ ४७ ॥ 

शभद्धाभक्तेष्यानयोगान्मुसुक्षो 
मुक्ते तुन्वक्ति साक्षच्छरतेगौ 

यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य 
मोक्षोऽविद्याकद्पितादेहबन्धात् ॥ ४८ ॥ 

अक्ञानयोगात्परमात्मनस्तव 

हयना-मबन्धस्तत पव ससति । 



विवेकचुडामणि । 

तयोर्बिबेकोदितयो धवद्ि 

रज्ञानकायं प्रदहेत्समुम् ॥ ४९ ॥ 

शिष्य वाच-- 

कपया भूयतां स्वामिन् पश्नोऽय क्रियते मया । 
यदुत्तरमह श्वुत्वा कृताथ स्या भवन्मुखात् ॥ ५० ॥ 

को नाम बन्ध कथमेष आगत 

कथ प्रतिष्ठास्य कथ विमोक्ष । 

कोऽसावनात्मा परम क आत्मा 

तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम् ॥ ५१॥ 

श्रीयुरुरवाच-- 

धन्योऽसि कृतरृत्योऽस्ति पावित ते कु त्वया । 

यदविद्याबन्धसुक्त्या ब्रह्मीभवितुमिच्छंसि ॥ ५२ ॥ 

ऋणमोचनकतीर पितु सन्ति खुताद्य । 

बन्धमोचनकतौ तु स्वस्मादन्यो न कश्चन ॥ ५२ ॥ 

मस्तकन्वस्तभारादेढै खमन्धेर्निवार्यते । 
श्ुधादिङतदु ख तु चिना स्वेन न केनचित् ॥ ५७ ॥ 



१२ विवेकचूडामणि । 

पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा । 

आरोम्यसिद्धिशष्टास्य नान्यासुष्ठितक्मैणा ॥ ५५ ॥ 

वस्तुखरूप स्फुरबोधचश्चुषा 
स्वेनैव वेद्य न तु पण्डितेन । 

चन्द्रस्वरूप निजचश्चुषैव 

क्ातव्यमन्यैरवगम्यते किम् ॥ ५६ ॥ 

अविद्याकामकमौदिपाश्बन्ध विमोचितुम् । 
क शाक्लुयादधिनात्मान कल्पकोटिातैरपि ॥ ५७ ॥ 

न योगेन न सास्येन कर्मणा नो न विद्यया। 

ब्रह्मास्मैकत्वबोधेन मोक्ष सिध्यति नान्यथा ॥ ५८ ॥ 

बीणाया रूपसौन्दयं तन्तौवादनसौोष्टवम् । 
प्रजारञ्जनमात्र तन्न साघ्राज्याय कर्पते ॥ ५९ ॥ 

वाग्बैलरी दाब्दद्यरी शाखष्याख्यानकौ शरम् । 
बेदुष्य विदुषा तद्वद्भुक्तये न तु मुक्तये ॥ ६० ॥ 

अविज्ञाते परे तसे हाखाधोतिस्तु निष्फला । 
विज्ञातेऽपि परे तचे शाखाधीतिस्तु निष्फखा ॥ ६१९ ॥ 



1ववेकचूडामाण । १३ 

शान्द जाट महारण्यं चित्तश्रमणकारणम् । 

अत परयल्लारक्षातन्य' तत्वज्ञात्तखमात्मन ॥६२॥ 

अक्षानसर्पदष्स्य ब्रह्मज्ञानौषध विना । 
९ [-॥ किमु बेदैश्च राखश्च किमु मन्ते किंमोषपरे ॥ ६२ ॥ 

न गच्छति बिना पान व्याधिरौषधङाब्दत । 

विनापरोक्षाचुभव ब्रह्मराब्दैनै सुं च्यते ॥ ६७ ॥ 

अन्वा रश्यविरयमक्ञात्वा तत्वमात्मन । 

बाद्यरान्दै कुतो मुक्तिरकतिमान्रफलेनग्रेणाम् ॥ ६५ ॥ 

अकृत्वा शन्नसहार्मगस्वाखिखभूधियम् । 

सज्ञाहमिति शब्दाश्नो राजा भवितुमहति ॥ ६६ ॥ 

आप्ोक्तिं खनन तथोपरिरिलापाकषंण स्वीकृति 

निक्षेप समपेश्चते न हि बहि शब्यैस्तु निगच्छति । 
तद्द्रह्यविदोपदेदामननभ्यानादिभिरभ्यते 

मायाकार्यंतिरोहित स्वममल तत्व न दुयुक्तिभि ॥ 

तस्मात्सवैषयल्ञेन भवबन्धविमुक्तये । 
स्वैरेव यत्न कर्तव्यो रोगादेरिव पण्डितै ॥ ६८ ॥ 



१४ विषेकनचूडामणि । 

यस्त्वयाद्य कृत प्रश्रो वरीया्दाखविन्मत । 

सूत्रभ्रायो निगूढार्थो क्ञातव्यञ्च सुसुश्चुभि ॥ ६९ ॥ 

श्णुष्वावहितो धिद्धन् यन्मया समुदीर्यते । 

तदेतच्छरवणात्स्ो भवबन्धाद्विमोश्ष्यसे ॥ ७० ॥ 

मोश्चस्य हेतु प्रथमो निगद्यते 

धैराग्यमस्यन्तमनित्यवस्तुषु । 
ततं हदामश्चापि दमस्तितिक्षा 

न्यास प्रसक्तालिलकमेणा भराम् ॥ ७१ ॥ 

तत श्ुतिस्तन्मनन संतत्व- 

ध्यान चिर नित्यनिरन्तर मुने । 
ततोऽविकट्प परमे षिद्धा- 

निव निर्वाणसुख समृच्छति ॥ ७२॥ 

यद्वोद्धनव्य तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम् । 
तदुच्यते मया सम्यक्छरत्वात्मन्यवधारय ॥ ७३ ॥ 

# 

मजाखिमेद.पकरक्तचमैत्वगाहयैर्धातुभिरेभिरन्वितम् । 
पादोरवक्षोमुजपृष्ठमस्तकैरङ्गेखपाङ्ैरुपयुक्तमेतत् ५७४ ॥ 



विवेकचूडामणि । 

अह ममेति प्रथित शरीर 

मोहास्पदं स्थूरूमिती्यते बुधै । 
नमोनभस्वदहनाम्बुभूमय 

सृक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि ॥ ७५॥ 

परस्परारौभिितानि भूत्वा 
स्थूखानि च स्थूखशरीरहेतव । 

माास्तदीया विषया भवन्ति 
शब्दादय पश्च सुखाय मोक्तु ॥ ७६॥ 

य पु मूढा विषयेषु बद्धा 
रागोरुपारोन खुदुरदैमेन । 

आयान्ति निर्यान्तयध उर्वैमुश्चै 
स्वकर्मदूतेन जवेन नोता ॥ ७७ ॥ 

शाष्वादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च 
पश्चत्वमापु स्वगुणेन बद्धा । 

कुरङ्धमातङ्खपतद्मीन- 

भृ्गा नर पश्चभिरश्चित किम् ॥ ७८ ॥ 

दोषेण तीवो विषय छष्णसपैविषाद पि । 

विष निहन्ति भोक्तारः द्रष्टार चश्चुषाण्ययम् ॥ ७९ ॥ 



१६ वितेकचूडामग्रि । 

विषयादामहापाशाद्यो विमुक्त सुदुस्त्यजात् । 

स एव कल्पते मुक्षत नान्य षट्शाख्षेद्यपि ॥ ८० ॥ 

आपातवैराग्यवतो सुुक्षू 
न्मवान्धिपार प्रतियातुसु्यतान् । 

आ्याघ्रहमो मज्रयतेऽन्तराके 
निगद्य कण्ठे विनिवलत्यै वेगात् ॥ ८१ ॥ 

विषयास्यन्रहो येन सुविरक्लयसिना हत । 

स गच्छति भवाम्बोधे पार प्त्युहवर्जित ॥ ८२॥ 

विषमविषयमार्गे गच्छतो ऽनच्छबुद्धे 

प्रतिपदमभिधघातो मृत्युरप्येष सिद्ध । 

हितस्ुजनगुरुक्त्या गच्छतं स्वस्य युक्त्या 
प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमिस्येव विद्धि ॥ ८२॥ 

मोक्षस्य काक्षा यदि बै तवास्ति 
व्यज्ातिदुरादविषयान्विष यथा । 

पीयूषवत्तोषदयाक्षमाजैव- 
दान्तिदान्तीर्भज नित्यमादरात् ॥ ८४ ॥ 

अनुश्चण यत्परिहत्य छृत्य- 

मनाद्यविद्ाङतबन्धमोक्षणम् । 



विवेकचूडामणि ॥ १७ 

देह परार्थोऽयमसुष्य पोषणे 

य सते स स्वमनेन हन्ति ॥ ८५ ॥ 

शारीरपोषणाथीं सन्य आत्मान दिदश्षते । 
ग्राह दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स इच्छति ॥ ८६ ॥ 

मोह एव महाग्रव्युसुमुक्षोरवैषुरादिषु 1 
मोहो विनिर्जितो येन स सुक्तिपदमदहैति ॥ ८७ ॥ 

मोह जि महाख्त्यु देददारछुतादिषु । 
य जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णो परम पदम् ॥ ८८ ॥ 

त्वड््ासरुधिरसल्राथुमेदोमसाखिसङ्लम् । 
पूणे मूत्रपुसीषाभ्या स्थूल निन््यमिद् वपु ॥ ८९ ॥ 

पश्चीङृतेभ्यो भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्वकर्मणा । 
ससुत्पक्नभिद् स्थर भोगायतनमाप्मन । 

अवस्था जागरस्तस्य स्थूखाथाुभवो यत ॥ ९० ॥ 

बाद्यन्दरियै स्थूलपदाथैसेवा 
सकन्दनर्त्यादिविचिल्रूपाम् । 

करोति जीव स्वयमेतदात्मना 
तस्मात्परास्तिवैपुषोऽस्य जागरे ॥ ९१ ॥ 

8 1 2 



१८ विवेकचूडामणि । 

सर्वोऽपि बाह्य ससार पुरुषस्य यदाश्रय । 

विद्धि देहमिदं स्थूल गरहद्रुहमेधिन ॥ ९२॥ 

स्थूकस्य समवजरामरणानि धर्मा 

स्थौल्यादयो बहुविधा रिष्ुताद्यवस्था । 
वर्णौश्रमादिनियमा बहुधामया स्यु 

पूजावमानबहुमानसुखा विरेषा ॥ ९३ ॥ 

बुद्धीन्द्रियाणि भ्रवण त्वगस्षि 

घ्राण च जिहा विषयावबोधनात् । 

वाक्पाणिषादा गुदमप्युपस्थ 

कर्मेन्द्रियाणि प्रवणानि कर्मसु ॥ ९४ ॥ 

निगद्यतेऽन्त करण मनो धीं 

रहकृतिधित्तमिति स्वव्रुत्तिमि । 

मनस्तु सकल्पविकल्पनादिभि 

वुद्धि पदा्थाभ्यवसायधर्मत ॥ ९५॥ 

अन्राभिमानादहमिदयहङृति 

स्वाथौमुसधानयुणेन चित्तम् ॥ ९६ ॥ 



विवेकचूडामणि । 

भाणापानव्यानोदानसलमाना मबत्यसौ प्राण । 
स्वयमेव चत्तिभेदादविकृतेभदात्खुवर्णसछिलमिव ॥ 

वागादिपश्च ्रवणादिपश्च 
भाणादिपश्चा्स्ुखाणि पञ्च । 

बु्याद्यविश्यापि च कामक्मणी 

पु्यष्टक सूक्षमद्ारोरमाह ॥ ९८ ॥ 

इद् हारोर च्छणु सूक्ष्मसक्ित 

लिङ्ग त्वपश्चोरूतभूतसभवम् । 

सवासन कमफटाञुभावक 

स्वाक्ञानतोःऽनादिरूपाधिसात्मन ॥ ९९. ॥ 

स्वप्नो मबत्यस्य विभर्लयवस्था 

स्वमाच्रहेषण विभाति यत्र । 

स्वमन तु बुद्धिः स्वयमेष जाग्र 

त्कारोननानाविधवासनामि । 

कर्जादिभाव प्रतिपद्य राजते 

यत्र स्वयज्योतिरय परात्मा ॥ १०० ॥ 

१९ 



२० विवेकचूडामणि । 

धीमालकोपाधिसरशेषसाक्षी 

न छिप्यते तत्कृतकमेकेवे । 

यस्मादसङ्गस्तत एव कमभि 

नै रिष्यते किचिदुपाधिना छते ॥ १०९ ॥ 

स्वैव्यापूतिकरण सिङ्कमिद स्याचचिदात्मन पुस । 
वास्यादिकमिव तक्ष्णस्तेनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम् ॥ 

अन्धत्वमन्दत्वपटुत्बधमी 
सौगुण्यवैगुण्यवराद्धि चश्चुष । 

वाधि्यमूकस्वमुखास्तथैव 
भ्रो्ादिधमौ न तु वेत्तरात्मन ॥ १०३ ॥ 

उच्छ्वासनि श्वासविजुम्भणश्चुत 
परस्पन्दनादत्कमणादिका क्रिया । 

प्राणादिकमोणि वदन्ति तज्क्षा 

प्राणस्य धर्मावदानापिपासे ॥ १०४ ॥ 

अन्त करणमेतेषु चश्चुसदिषु बष्मणि। 

अहमिद्यभिमानेन तिष्ठव्याभासतेजसा ॥ १०५॥ 



विवेकचूडामणि । २१ 

अहकार स विक्षेय कतौ भोक्ताभिमान्ययम्। 

सत्वादिगुणयोगेनावस्थान्नितयमद्रयुते ॥ १०६॥ 

विषयाणामानुङ्कूख्ये सुखी दु खी विपर्यये । 
सुख दुख च तद्धमे सदानन्दस्य नात्मन ॥ १०७ ॥ 

आव्माथैत्वेन हि प्रेयान्विषयो न स्वत भिय । 

स्वतं पव हि सर्वेषामात्मा प्रियतमो यत ॥ १०८ ॥ 

तत आत्मा सदानन्वो नास्य दु ख कदाचन । 

यत्सुषुप्तौ निर्विषय' आत्मानन्दोऽनुभूयते । 

शति भअव्यश्चमेतिद्यमञुमान च जाग्रति ॥ १०९. ॥ 

अव्यक्तनासख्ी परमेदाराक्ति 

रनाद्यविद्या जिशगुणात्मिका परा । 

कायौलुमेया खुधियैव माया 
यया जगत्सर्वैमिष् प्रसूयते ॥ ११० ॥ 

सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो 

भिन्नाप्यमिन्नाप्युमयात्मिका नो । 



२२ विवेकचूडामणि । 

साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयास्मिका नो 

महाद्धतानिवैचनीयरूपा ॥ ९११ ॥ 

श्द्धाद्वयब्रह्मविबोधनादया 

सपैभ्रमो रज्जुविषेकतो यथा । 

रजस्तम स्वमिति प्रसिद्धा 

शुणास्तदीया प्रथितै स्वकार्य ॥ ११२ ॥ 

विक्षेपदाक्ती रजस क्रियात्मिका 

यत प्रवत्ति प्रसृता पुराणो। 

ागादयोःऽस्या प्रभवन्ति नित्य 

ढु खादयो ये मनसो विकारा ॥ १९३ ॥ 

काम क्रोधो रोभद्म्भाभ्यसूया 
हकारेष्यौमत्सरायास्तु धोरा । 

धमौ पते राजसा पुपद्सि- 

यैस्पदेतत्तद्रजो बन्धहेतु ॥ ११४॥ 

एवादृतिनौम तमोगुणस्य 

शाक्तियैया बस्त्ववभासतेऽन्यथा । 



विवेकचुडामणि । २१ 

सैषा निदान पुरुषस्य सखते 

विक्षेपरक्ते प्रसरस्य हेतु ॥ ११५ ॥ 

क्षावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसुक्ष्मा्थंड- 
ग््यालीढरुतमसा न वेत्ति बहुधा सबोधितोऽपि स्फुटम्। 

भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कर्यत्यारम्बते तद्ुणान् 
हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमस शाक्ति्महत्याघृति ॥ 

अभावना वा विपरीतभावना 

संभावना निप्रतिपत्तिरस्या । 

ससगयुक्त न विभुश्चति भुव 

विक्षेपशक्ति क्षपयत्यजस्रम् ॥ ११७ ॥ 

अह्ानमाखस्यजडत्वनिद्रा- 

प्रमादमूढत्वमुखास्तमोगुणा । 

पतै अयुक्तो न हि वेत्ति किचि 
क्निद्राद्धवत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥ ११८ ॥ 

सत्व विद्युद जलवस्तथापि 

ताभ्या मिखित्वा सरणाय कल्पते । 



२ विवेकन्ूडामणि । 

यत्रातमबिभ्ब प्रतिबिम्बित स 

न्प्रकादायत्यकै श्वाखिल जडम् ॥ ११९. ॥ 

मिश्चस्य सत्वस्य मवन्ति ध्म 

स्त्वमानिताच्या नियमा यमाद्या । 

श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च 

दैवी च सपत्तिरसक्निवृत्ति ॥ १२० ॥ 

विद्युदधसस्वस्य गुणा भ्रसाव् 

खात्माचुभूति परमा प्रहान्नि । 

तृस्ि प्रहषै परमात्मनिष्ठा 

यया सदानन्वरसख ससच्छति ॥ ९५९ ॥ 

अन्यक्तमेतन्रिगुणेर्िखक्तं 
तत्कारण नाम हारीरमात्मन । 

सखुषुश्िरेतस्य विभक्षत्यवबस्था 

प्रलीनसर्वेन्द्रियबुद्धित्ति ॥ १२२ ॥ 

सर्व॑भ्रकारप्रमितिष्ररान्ति- 

बीजात्मनाचस्थितिरेव शुद्धे । 



विवेकन्ूडामणि । २५ 

सखुषुधिर्रास्य किर प्रतीति 

किंचिन्न वेश्धीति जगत्पसिद्धे ॥ १२३ ॥ 

देहेन्द्रियप्राणमनोहमादय 
स्वै विकारा विषया सुखादय । 

व्योमाविभूतान्यसिर च विदव- 

मव्यक्तपयैन्तमिद् हानात्मा ॥ १२४ ॥ 

माया मायाकायं सर्वं महदादि देदपर्यन्तम् । 

असदिदमनात्मतस्व विद्धि त्व मरुमरीचिकाकटपम् ॥ 

अथ ते सप्रवश्ष्यामि स्वरूप परमात्मन । 

यद्विज्ञाय नरो बन्धान्मुक्त कैवल्यमभ्युते ॥ १२६ ॥ 

असिति कथित्स्वय नित्यमह परत्यथरूभ्बन । 

अवसाज्रयसाक्षी सन्पश्चकोदाधिलक्षण ॥ १२७ ॥ 

यो विज्ञानाति सक्र जाग्रत्स्वभ्रसखषुपिषु । 

बुद्धितदयुत्तिसद्धावमभावमहमित्ययम् ॥ १९८ ॥ 

य पश्यति स्वय स्वं य न व्याति किचन । 

यश्चेतयति बयुख्यादि न तद्य चेतयत्ययम् ॥ १२९ ॥ 



२६ विवेकचुडएमणि । 

येन विश्वमिदं व्याप्त य न व्याप्नोति किंचन 

अभारूपमिदं सव य भान्तमद्चुभालययम्॥ १३० ॥ 

यस्य सनिधिमात्रेण देदेन्दरियमनोधिय । 
विषयेषु स्वकीयेषु बतैन्ते परेरिता इव ॥ १३१ ॥ 

अहकारादिदेहान्ता चिषयाश्च सुखादय । 

वेद्यन्ते धटवधेन नित्यबोधस्वरूपिणा ॥ १३२ ॥ 

प्षोऽन्तरात्मा पुरुष पुराणो 
निरन्तराखण्डसुखायुभूति । 

सदैकरूप प्रतिबोधमानो 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ १३२३ ॥ 

अज्नैव स्वात्मनि धीशुहाया 

मव्याङृताकादा उसपकाहा । 

आकारा उश्चै रविवत्पकादाते 

स्वतेजसा विश्वमिद् भरकारायन् ॥ १३४ ॥ 

जाता भनोहङृतिविक्रियाणा 
देहेन्द्ियपाणङृतक्रियाणाम् । 



विवेकचूडामणि । २७ 

अयोभ्चिवत्ताननु बतैमानो 

न चेषते नो विकरोति किचन ॥ १३५ ॥ 

न ज्ञायते सो त्रियते न घेते 

न क्षीयते नो विकरोति नित्य । 

विलीयमानेऽपि वपुष्यसुष्मि 
न्न लीयते कुम्भ इवास्बर स्वयम् ॥ १३६ ॥ 

प्रकृतिविकृतिभिन्न श्युद्धबोधस्वभाव 

सदसविदमरोष भासयन्निर्विंरोष । 

विखसति परमात्मा जाग्रदारिष्ववस्था- 

स्वहमहमिति साक्षात्साक्षिरूपेण बुद्धे ॥ १२५७ ॥ 

नियमितमनसासु प्व खमात्मानमात्म 

न्ययमहमिति साक्षाद्धिद्धि बुदधिभ्रसादात् । 

जनिमरणतरङ्गापारससारसिन्धु 

प्रतर भव कृताथ ब्रह्मरूपेण सस्थ ॥ १३८ ॥ 

अच्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध पएषोःऽस्य पुस 

प्राप्तोऽक्षानाञजननमरणङ्धिरासपातहेतु । 



२८ विवेकनचूडामणि । 

येनेवाय वपुरिदमसत्सत्यमिस्यात्मदुच्छया 

पुष्यत्युश्चत्यवति विषयैस्तन्तुमि कोरङूढत् ॥१३०॥ 

अतसिस्तहुद्धि भ्रमवति विम्रूढस्य तमसा 

विघेकाभावष्धि स्फुरति सुजगे रज्ज्धिपणा । 

ततोऽनथैवातो निपतति समाव्ातुराध्रिक 

स्ततो योऽसद्भाह स हि भवति बन्ध श्णु सखे ॥ 

अखण्डनित्याद्कयबो धश्ाक््या 

सुफुरन्तमात्मानमनन्तवैमवम् । 
समाब्रृणोत्याघ्ृतिरक्तिरेष्रा 

तमोमयी सहुरिवाकंबिर्बम् ॥ १४१ ॥ 

निरोभूते स्वात्मन्यमर्तरतेजोवति पुमा 
ननात्मान मोहादष्टमिति हरीर करयति । 

तत कामक्रोधप्रभृतिभिरमु बन्यकशुणे 

पर धिक्षेपाख्या रजस उरषाक्तिव्यथयति ॥ १४२ ॥ 

महामोहभ्राहधसनगलितातमाचगमनो 

धियो नानावस्था स्वयमभिनयस्तद्रुणतया । 



वि्ेकचूडामणि । २९ 

अपारे ससारे विषयविषपूरे जलनिधौ 

निमज्श्योन्मङ्जन्याय भ्रमति कुमति कुत्सितगति ॥ 

भाद्धभ्रमासजनिताथपद्क्ति 

भद तिरोधाय यथा विजुम्भते । 

आत्मोदितादरूतिप्मतत्व 

तथा तिरोधाय विजुम्मते स्वयम् ॥ १४४ ॥ 

कबलितदिननाथे दुर्धिने सान्द्रमेधे 

व्यथयति हिमश्चञ्चावायुरप्रो यथैतान् । 
अविरततमसात्मन्याघरते मुढवुद्धिः 

क्षपयति बहदु सैस्तीवविक्षेपदाक्ति ॥ १४५ ॥ 

पताभ्यामेव राक्तिभ्या बन्ध पुस समागत । 

याभ्या विमोहितो देह मत्वात्मान भ्रमद्ययम् ॥ १४६॥ 

बीज ससखतिभूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरङ्करो 
राग पलबमम्बु कम तु वपु स्कन्धोऽसव शासिका । 

अप्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषया पुष्पाणिदुख फल 

नानाक्मैसमुद्धव बहुविध भोक्ताल्ञ जीव खग ॥ 



२५ तिवकचूडा्माण | 

अज्ञानमूखोऽयमनात्मबन्धो 
नैसर्भिकोःऽनादिरनन्त इरित । 

जगमाप्ययव्याधिजरादिदु ख- 

प्रचाहतापं जनयत्यमुष्य ॥ १४८ ॥ 

नाखैनं राद्चैरनिखेन वहिना 
च्छेन्तु न दाक्यो न च क्मकोरिमि । 

विचेकविज्ञानमहासिना चिना 

धातु भ्रसादेन दितिन मञ्जुना ॥ १४९ ॥ 

शरुतिप्रमाणेकमते स्वधमे- 

निघा तथैवात्मविद्युद्धिरस्य । 

विश्युद्धबुद्धे परमात्मवेदन 

तेनेव ससारसलभूलनाहा ॥ १५० ॥ 

५ [^ 

कोरौरन्नमथधै पञ्चभिरात्मा न सन्तो भाति। 

निजदाक्तिसमुत्पन्ने दौवलपटङैरिवाम्बु वापीस्थम् ॥ 

तच्छैवालापनये सम्यक्सछिल अरतीयते शुद्धम् । 
वृष्णासतापहर सद्य सौख्यप्रद पर पुस ॥ ९५२ ॥ 



विवेकचूडामणि । ३१ 

पञ्चानामपि कोदानामपवादे विभावय शुद्ध । 
नित्यानन्दैकरस पत्यभ्रूप पर स्वयस्योति ॥ १५३ ॥ 

आत्मानात्मविवेक कतैव्यो बन्धमुक्तये चिदुषा । 
तेनैवानन्दी भवति स्व विज्ञाय सिदानन्दम् ॥ १५७ ॥ 

सुजादिषीकामिव ददयवगो- 

त्प्रत्यश्माव्मानमसङ्गमक्रियम् । 

धिविच्य त्र भ्रविक्ाप्य सं 
तदात्मन। तिष्ठति य स मुक्त ॥ १५५ ॥ 

देहो ऽयमच्नभवनोऽश्नमयस्तु कोरो 
ह्यन्नेन जीवति विनश्यति तद्धिदहीन । 

न्वक्चमैमासखुधिरास्थिपुरीषरारि- 

नाय स्वय भवितुमहेति नित्यद्ुद्ध ॥ १५६ ॥ 

पूवं जनेरपि सुतेरथ नायमस्ति 

जातक्षणक्षणगुणोऽभियतखभाव । 

नैको जडश्च घटवत्परिदश्यमान 

खात्मा कथ भवति भावविकारघेत्ता ॥ १५७ ॥ 



३२ विबरेकचुडामणि । 

पाणिपावादिमान्देहो नात्मा व्यङ्ेऽपि जीवनात् । 

तत्तच्छक्तरनाराच् न मियम्यो नियामक ॥ १५८ ॥ 

देहतद्धमेतत्फमैतदवस्थादिसाक्षिण । 

खत पव खत सिद्ध तद्ैरश्चण्यमात्मन ॥ १५९ ॥ 

शल्यरादि्मासलिक्तो मरपूर्णो ऽतिकदमल । 
कथ भवेदय वेत्ता खयमेतद्धिछक्षण ॥ १६० ॥ 

व्व्यासमेदोख्थिपुरीषरादा 
वहमति म्रुहजन करोति । 

विरृश्चण वेत्ति विचारश्ीलो 
निजस्वरूप परमाथेभूतम् ॥ १६९ ॥ 

देहोऽहमिलेव जडस्य बुद्धि 
वहे च जीवे विदुषस्स्वहधी । 

विघेकविक्लानवतो महात्मनो 

ब्रह्माहमित्येव मति सात्मनि ॥ १६२ ॥ 

अच्रात्मबुद्धि सज मूढबुद्धे 
त्वड््रासमेदोस्थिपुरीषराश्लौ । 



विवेकचूडामणि । 

सबवौत्मनि ब्रह्मणि निर्धिकल्पे 

कुरुष्व शान्ति परमा मजस्व ॥ १६२ ॥ 

देहेन्दियादावसति भ्रमोदितां 

विद्धानहता न जहाति यावत् । 

ताचन्न तस्यास्ति षिसुक्तिवातौ 

प्यस्त्वेष बेदान्तनयान्तदर्ीं ॥ १६४ ॥ 

छायाशरीरे प्रतिबिभ्बगाभे 

यत्खभदेहे हृदि कलिपिताङ्गे । 

यथात्मबुद्धिस्तव नारित काचि 

जीवच्छरीरे च तथैव मास्तु ॥ १६५ ॥ 

देहात्मधीरेव चणामसद्धिया 

जन्मरादिदढु खश्रभवस्य बीजम् । 

यतस्ततस्त्व जदि ता प्रयल्ला- 

स्यक्ते तु चित्ते न पुनभेवाहा ॥ १६६ ॥ 

कर्मेन्द्रिय पश्चभिरश्चितोऽ्य 
क क 

प्राणो मवेप्पराणमयस्तु कोडा । 
प 9 

३३ 



३४ विवेकचूडामणि । 

येनात्मवानन्नमयोऽसुपूण 
प्रतैतेऽसौ सकलक्रियासु ॥ १६७ ॥ 

नैवत्मापि प्राणमयो वायुविकारो 
गन्तागन्ता बायुवदन्तयेषिरेष । 

यस्मात्किचित््ापि न वेचतीष्टमनिष्ट 
स्व वाभ्य वा किंचन नित्य परतन्त्र ॥ १६८ ॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्या 

त्को्छो ममाहमिति घस्तुषिकल्पदेतु । 

सज्ञादिभेदकरनाकङितो बलीया- 

स्तप्पूर्वकोद्रामयुपूयै धिजञुम्मते य ॥ १६९२. ॥ 

पञ्चेन्द्रिय पञ्चभिरेव होत॒भि 
भचीयमानो विषयाञ्यधारया । 

जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धननै 
मैनोमयोऽभ्चिदंहति प्रपञ्चम् ॥ १७० ॥ 

न ह्यस्त्यविथा मनसोऽतिरिक्ता 

भनो ह्यविद्या भववन्धदेतु । 



विवेकचूडामणि" । ३५ 

नरि्मिन्विनष्टे सक्र विन 

विजुम्भितेऽस्मिन्सकर विजुम्भते ॥ १७१ ॥ 

स्वभे ऽथे शुन्ये खजति स्वशक्त्या 

भोक्रादि विश्व मन एव सर्वम् । 
तथैव जाभ्रव्यपि नो विरोष- 

सूतत्सवैमेतन्मनसो विजुम्भणम् ॥ १७२ ॥ 

खषुभिकारे मनसि प्रलीने 

नैवास्ति किचित्सकलपसिद्धे । 
अतो मन कट्पित एव पुस 

खसार पतस्य न वस्तुतोऽस्ति ॥ १७३ ॥ 

वायुनानीयते मेघ पुनस्तेनैव लीयते । 

मनसा कर्ष्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव करप्यते ॥ १,७४ ॥ 

देदादिसवैविषये परिकर्प्य रागं 

बध्नाति तेन पुरुष प्चुबहुणेन । 

वैरस्यमन्न विषवत्ुषि धाय पश्चा- 

देन विमोचयति तन्मन पव बन्धात् ॥ १७५ ॥ 



३६ विवेकचूडामणि । 

तस्मान्मन कारणमस्य जन्तो- 

ंनधस् मोक्षस्य च वा विधाने । 

बन्धस् हेतुमैकिन रजोगुणै 

मोक्षस्य शुद्ध विरजस्तमस्फम् ॥ १७६ ॥ 

विवेकवैराग्यगुणातिरेका- 

चछुद्धत्वमासाद्य मनो विसुक्सय । 
भवस्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो 

स्ताभ्या डाभ्या भवितव्यमम्रे ॥ १७७ ॥ 

मनो नाम महाष्याघ्नो विषयारण्यभूमिषु । 

चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षव ॥ १७८ ॥ 

मन प्रसूते चिषयानोषा- 

न्स्थूलात्मना सूश्भतया च भोक्तु । 

हारीरवणौश्रमजातिभेदा- 

न्शुणक्रियाहेतुफकानि नित्यम् ॥ १७९ ॥ 

असङ्गचिदुपमसु विभोह्य 

देदेन्दियपाणगुणैरनिबध्य ¦ 



विवेकचूडामणि । 

अह ममेति भ्रमयत्यमजख 

मन खकृव्येषु फलोपभुक्तिषु ॥ १८० ॥ 

अभ्यासदोषात्पुरुषस्य सखति- 

रभ्यासबन्धस्त्वमुनैव कदिपत । 
रजस्तमोदोषवतोऽबिवेकिनो 

जन्मादिदु खस्य निदानमेतत् ॥ १८१ ॥ 

अत प्राहुमैनोऽबिद्या पण्डितास्तत्वददिन । 
येनैव श्राम्यते विश्व वायुनेवाश्रमण्डलम् ॥ १८२ ॥ 

नन्मन रोधन कार्य प्रयल्ञेन सुसुश्चुणा । 
विद्युदधे सति चैतस्मिन्पुक्ति करफलायते ॥ १८३ ॥ 

मोक्षेकसक्त्या विषयेषु राग 

निमूल्य सन्यस्य च स्वैकर्मं । 
सच्छ्रद्धया य श्रवणादिनिष्ठो 

रज स्वभाव स शुनोति बुद्धे ॥ १८४ ॥ 

मनोमयो नापि भवेत्परात्मा 

ह्यादयन्तवत्वात्परिणाभिभावात्। 

[3 । 



३८ विवेकचूडामणि । 

दु सात्मकत्वाद्धिषयत्वदेतो 

द्रष्टा हि दद््यात्मतया न दष्ट ॥ १८५॥ 

बुदधिवुंदीन्दरियै साधं सवृ्ति कर्तैकक्षण । 
विज्ञानमयकोष स्यात्पुस ससारकारणम् ॥ १८६ ॥ 

असुनरजश्ित्प्रतिषिम्बद्क्ति- 

विक्षानसक्ष प्ररृतेविंकार । 

ज्ञानक्रियाघानहमित्यजस्र 

देदेन्दियादिष्वभिमन्यते भृश्यम् ॥ १८७ ॥ 

अनादिकारो ऽयमहस्वभायी 

जीव समस्तन्यवहारबोढा । 

करोति कमोण्यलुपुवेवासन 

पुयान्यपुण्यानि च तत्फलानि ॥ १८८ ॥ 

सुडकते विचिन्नास्वपि योनिषु बज- 

श्नायाति निर्यात्यध ऊरभ्वैमेष । 

अस्यैव विश्षानमयस्य जाग्र 
त्स्वभाचषस्था' खुखदु खभोग ॥ १८९. ॥ 



विवेकचूडामणि । ३९ 

देदादिनिष्ठाश्चमधमैकमे 

शुणाभिमान सतते ममेति । 

बिज्ञानकोश्ोऽयमतिप्रकाहा 

परूष्टसानिध्यवश्ात्परास्मन । 

अतो भवव्येष उपाधिरस्य 

यदात्मधी ससंरति भ्रमेण ॥ १९० ॥ 

योऽय विक्षानमय प्राणिषु दि स्फुरत्खयज्योति । 

कूटस्थ सन्नात्मा कतौ भोक्ता भवत्युपाधिस्थ ॥ १९.१९ ॥ 

खय परिच्छेद मुपेत्य षुद्धे 

स्ताद्ात्म्यदोषेण पर मुषात्मन । 

स्ौत्मक सन्नपि वीक्षते खय 

स्वत पृथक्त्वेन सुदो धटानिव ॥ १९२ ॥ 

उपाधिसबन्धवहहात्परात्मा 

प्युपाधिधर्मानजुभाति तहुण । 

अयोबिकारानधिकारिवह्धिव 

स्सदैकरूपोऽपि पर स्वभावात् ॥ १९३ ॥ 



9७ विवेकचूडामणि । 

शिष्य उवाच्च- 

भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभाव परात्मन । 

तदुपाधेरनादित्वान्नानादे नांदा दण्यते ॥ १९४ ॥ 

अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति सखति । 

न निवतंत तन्मोक्च कथ मे भीगुरो वद् ॥ १९५ ॥ 

भीयुरुरवाच-- 

सम्यक्पृष्ट त्वया विद्ठन् सावधानेन तच्छृणु । 

प्रामाणिकी न मवति न्त्या मोहितकटपना ॥ १९६ ॥ 

भ्रान्ति विना त्वसङ्गस्य निष्कियस्य निराकृते । 

न धरटेतार्थसबन्धो नमसो नीलतादिवत् ॥ १९७ ॥ 

स्वस्य द्रष्टुर्निगणस्याक्रियख 

त्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धे । 

श्रान्त्या पापतो जीवभावौ न सत्यो 

मोहापाये नास्त्यवस्तु स्वभावात् ॥ १९८ ॥ 

यावद्धान्तिस्तावदेवाख सन्ता 

भिध्याक्चानोचरम्भिवस्य पमाधात् । 



वित्नेकचृडामणि । ४१ 

रज्ज्वा सर्पौ भ्रान्तिकाटीन एव 

भ्रान्तेनहो तैव सर्पोऽस्ति तद्त् ॥ १९९ ॥ 

अनादित्वमचिद्याया का्येस्यापि तथेष्यते । 

उत्पन्नाया तु विद्यायामाविदधकमनाद्यपि ॥ २०० ॥ 

भरवोधे स्वस्रवस्सर्वं सहमूर विनश्यति । 
अनाद्य्पीद् नो नित्य पागमाव इव स्फुटम् ॥ २०१ ॥ 

अनादेरपि विष्वसर प्रागभावस्य वीश्चित । 

यद्वद्खयपाधिसबन्धात्परिकद्िपितमात्मनि ॥ २०२ ॥ 

जीवत्व न ततोऽन्यन्त स्वरूपेण विलक्षणम् । 
सघन्ध स्वात्मनो बुद्ख्या मिथ्याज्ञानपुर सर ॥ २०२॥ 

विनिचत्तिभेवेत्तस्य सम्यण्क्ानेन नान्यथा । 

बरह्मात्ेकत्वविक्ञान सभ्यग्शान श्चुतेमेतम् ॥ २०४ ॥ 

तदात्मानात्मनो सम्यग्विवेकेनेव सिध्यति । 
ततो विवेक कतैव्य प्रत्यगात्मासवात्मनो ॥ २०५ ॥ 

जर पङ्कबदस्पष्ट पङ्कापाये जर स्फुटम् । 

यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्फुरगभ ॥ २०६ ॥ 



४२ विषेकचूडामणि । 

असन्निदत्तौ तु सदात्मन स्फुट 
प्रतीतिरेतस्य भवेत्परतीच । 

ततो निरास करणीय पवा 
सवात्मन साध्वहमादिषस्तुन ॥ २०७॥ 

अतो नाय परात्मा स्याद्विज्ञानमयदाब्दभाक्ू । 
विकारित्वाजडत्वाश्च परिच्छिन्नत्वहेतुत । 

इदयत्वाच्यभिचारित्वान्नानित्यो निलय इष्यते ॥ २०८ ॥ 

आनन्दप्रतिबिम्बच्युम्बिततयुव्तिस्तमोज्ञभ्भिता 
स्यादानन्वमय पियादिशुणक स्वेष्टाथैरामोदय,। 

पुण्यस्याजुभवे बिभाति कृतिनामानन्दरूप स्वय 
भूत्वा नन्दति यत्र साश्रु तयुश्रन्माल्न प्रयल्ल विना ॥ 

आआनन्वमयकोशस्य सुषुप्तौ स्फूतिरत्कटा । 
स्वभ्रज्ञागरयोरीषदि्टसददौनादिना ॥ २१० ॥ 

नैवायमानन्दमय परात्मा 
सोपाधिकत्वात्परतेर्चिंकारात् । 

कायेत्वहेतो सुकृतक्रियायां 

विकारसघातसमाितत्वात् ॥ २६१ ॥ 



विवेकचूडामणि । ४३ 

पञ्चानामपि कोराना निषेधे युक्तित, छते } 
तश्निषेधावधि साक्षी बोध्रूपोःऽवदिष्यते ॥ २१२ ॥ 

योऽयमात्मा स्वयजञ्योति पञ्चकोशविलक्षण । 

अवस्थाजयसाक्षी सन्निर्विकासे निर्जन । 

सदानन्द स विक्षेय स्वात्मत्वेन विपश्चिता ॥ २१२ ॥ 

ज्िष्य उवाच्च-- 

मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोरोष्वेतेषु पञ्चसु । 

सवौभाव विना किंचिन्न पद्याम्यल् हे शुरो । 

विक्ेय किमु वस्त्वस्ति स्वात्मना विपश्चिता ॥ २१४ ॥ 

भीगुरुरवाच-- 

सत्यमुक्तं त्वया विद्धन् निपुणोऽसि विचारणे । 

अहमादिविकायास्ते तद्भावोऽयमप्यथ ॥ २१५ ॥ 

सर्वे येना्चभूयन्ते य स्वय नाडुभूयते । 
तमाच्मान वेदितार विद्धि चुख््या खसूश्मया 1 ९१६ ॥ 

तत्साश्चिक भवेत्त्तथद्यधेनाजुभूयते । 
कस्याप्यनञुभूता्थं साक्षित्व नोपयुज्यते ॥ २१७ ॥ 



ध विेकनुडामणि । 

असौ स्वसाक्षिको भावो यत स्वेनाजुभूयते । 
अत पर स्वय साक्षासरत्यगात्मा न चेतर ॥ २१८ ॥ 

जाघ्रत्स्वप्रखुषुप्िषु स्फुटतर योऽसौ समुज्म्भते 
अत्यम्रूपतया सदाहमहमित्यन्त स्फुरन्नेकधा । 

नानाकारविकारभाजिने दइमान्पर्यन्नहधीमुखा- 

न्नित्यानन्द चिदात्मना स्फुरति त बिद्धि स्वमेत हदि ॥ 

घटोदके बिस्बितमकैबिम्ब 

मालोक्य मूढो रविमेव मन्यते । 

तथा चिदाभासमुपाधिसस्थ 

भ्रान्त्याहमित्येव जडोःऽभिमन्यते ॥ २२० ॥ 

घर जर तद्रतमकविम्ब 

विहाय सर्व दिवि धौक्ष्यतेऽकी 

तट्यितस्तच्नितयावभासक 

स्वयभकादो विदुषा यथा तथा ॥ २२१ ॥ 

देह धिय चित्प्रतिविम्बभेत 

विखज्य बुद्धौ निहित गुहायाम् । 



विवेकचूडामणि । 

व्रष्टारमात्मानसखण्डबोध 

सर्वैप्रकारा सदसद्विलक्षणम् ॥ २२२ ॥ 

नित्य विभु सर्वगत सुसूकष्म- 
मन्तवेहि शूल्यमनन्यमात्मन । 

विल्ञाय सम्यडनिजरूपमेत- 
त्पुमान्विपाप्मा विरजा विखत्यु ॥ २२२ ॥ 

विरोक आनन्दघनो विपि 

त्स्वय कुतश्चिन्न बिभेति कथित् । 
नान्योऽस्ति पन्था मववन्धसुक्ते- 

र्विना स्वतच्वावगम मुमुक्षो ॥ २२४ ॥ 

ब्रह्मामिन्नत्वविज्ञान भवमोक्षस्य कारणम् । 

येनाद्धितीयमानन्द् ब्रह्म सपद्यते बुध ॥ २२५ ॥ 

बरह्मभूतस्तु सष्टल्ये विद्धान्नावतैते पुन । 
विज्ञातव्यमत सम्यग््रह्मासिन्नत्वमात्मन ॥ २२६॥ 

सत्य क्षानमनन्त ब्रह्म विद्युद्ध पर स्वत सिद्धम् । 

४५. 

निस्यानन्देकरस प्रत्यगभिन्न निरन्तर जयति ॥ २२७ ॥ 



४६ विवेकनूडढामणि । 

सदिद परमद्धैत स्वस्मादन्यस्य वस्तुनोऽभावात् । 
न हान्यद् स्ति किचित्सम्यक्परतच्वव्रो धस्युदरायाम् ॥ 

यदिद सकट विश्व नानारूप प्रतीतमक्षानात् । 

तत्सर्वं ब्रह्मैव पर्यस्तारोषभावनादोषम् ॥ २२९ ॥ 

सृत्कार्यभूतोऽपि शदो न भिन्न 

करुम्भोऽस्ति सर्वत्र त॒ सत्स्वरूपात् । 
न कुम्भरूप पृथगस्ति कम्म 

कुतो भ्रषाकल्पितनाममाच्र ॥ २२३० ॥ 

केनापि शृद्धिन्नतया स्वरूप 

धटस्य सदृशयितु म शक्ष्यते । 

अतो धर्टः कल्पित पव मोहा 

न्मृदेव सस्य परमार्थभूतम् ॥ २३१ ॥ 

सद्रद्यकायं सक सदेव 

सन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्तिं । 

अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोदो 
विनिगंतो निद्वितवस्पजल्प ॥ २६२ ॥ 



विवेकनूडामणि । ४७ 

बरह्यैवेव् विभ्वमिव्येव वाणी 

श्रौती बूतेऽथवैनिष्ठा षरा । 
तस्मात्स ब्रह्ममात्र दि विश्व 

नाधिष्ठानाद्धिन्नतारोपितस्य ॥ २२२ ॥ 

सत्य यदि स्याज्ञगदेतदात्मनो- 

ऽनन्तत्वहानिर्निंगमाप्रमाणता । 

असत्यवादित्वमपीरितु स्या 

ननेतत्नय साघु हित महात्मनाम् ॥ २३४ ॥ 

श्वरो वस्तुतस्वक्षो न चाह तेष्वघस्थित । 

न च मत्स्थानि भूतानीयेवमेव व्यचीकथत् ॥ २२५ ॥ 

यदि सत्य भवेद्धिभ्व सुषुपादुपरुभ्यताम् । 

यश्नोपलभ्यते किचिदतोऽसत्खसरवन्सुषा ॥ २२६॥ 

अत परृथङ्नास्ति जगत्पसात्मन 

पृथक्भरतीतिस्तु शुषा गुणादिवत् । 

आरोपितस्यास्ति किम्थैवत्ता 

पिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण ॥ २३७ ॥ 



४८ विवेकचृडामणि । 

भ्रान्तस्य यद्यद्धमत प्रतीत 

ब्रह्मैव तत्तद्रजत दिं शुक्ति । 

इद् तया ब्रह्म सदैव रूप्यते 
त्यारोपित ब्रह्मणि नाममा्रम् ॥ २३८ ॥ 

अत पर ब्रह्म सदद्धितीय 

चिद्युद्धविज्ञानघन निर्ननम् । 

प्रहान्तमाद्यन्तविदीनमक्रिय 

निरन्तरानन्दरसस्व रूपम् ॥ २३९ ॥ 

निरस्तमायाकतसर्व॑भेद 

निलय धुव निष्कलमप्रमेयम् । 

अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्यय 

ज्योति स्वय किचिदिद चकास्ति ॥ २४० ॥ 

शषातृक्ञेयक्ञानशरुल्यमनन्त निर्विकल्पकम् । 
केवराखण्डचिन्मात्र पर तत्व विदुवधा ॥ २७१ ॥ 

अहेयमनुपादेय मनोवाचामगोचरम् । 

अप्रमेयमना्न्न ब्रह्म पूणे महन्महः ॥। २७२ ॥ 



चिवेकनचुडामणि । ४९ 

तच्वपदाभ्यामभिधीयभानयो 

ब्रह्मात्मनो दोधितयोयैदौीत्थम् । 

शर्या तयोस्तत्वमसीति सम्य 

गेकत्वमेच प्रतिपाद्यते मुहु ॥ २४३ ॥ 

पेक्य तयोकँक्षितयोने वाच्ययो- 

निंगद्यतेऽन्योन्यविरुढधार्मिणो । 

खद्योतमान्वोरिव राजभरष्यथो 

करूपाम्बुराद्यो परमाणयुमेरवो ॥ २७४ ॥ 

तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितो 

न वास्तव कथिदुपाधिरेष । 

हेदास्य माया महदादिकारण 

जीवस्य कार्यं शण पञ्च कोद ॥ २८५ ॥ 

पतादुपाधी परजीबयोस्तयो 

सम्यङ निरासे न परो न जीव । 

राज्य नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः 

स्तयोरपोहे न भटो न राजा ॥ २४६ ॥ 
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५० विवेकचूडामणि । 

अथात आदेश इति श्रुति स्वय 

निषेधति ब्रह्मणि कदिपत इयम् । 

श्रुतिप्रमाणाचुगरहीतयुक्त्या 

तयोर्निरास्र करणीय एवम् ॥ २४७ ॥ 

नेद नेद कल्पितत्वान्न सत्य 

रसती दण्टव्याकवत्स्व्रवश्च । 

इत्थ हदय साधु युक्त्या व्यपो 

शेय पञ्चादेकभावस्तयोयै ।! २४८ ॥ 

ततस्तु तौ छक्षणया सुरक्ष्यौ 

तयोरखण्डेकरसत्वसिद्धये । 

ना जहद्या न तथाजदहत्या 
कि तूभयार्थैकतथेव भाव्यम् ॥ २७९ ॥ 

स देवदन्तोऽयमितीह चैकता 

चिरु्धधमाशमपास्य कथ्यते । 

यथा वथा त्वमसीति वाक्ये 

विरुद्धधमोदुभयश्न हित्वा ॥ २५० ॥ 



विवेकनृडामणि । ५१ 

सलक्ष्य चिन्मा्रतया सदात्मनो 

रखण्डमाव परिचीयते बुधै । 
पव महावाक्यशतेन कथ्यते 

ब्रह्मात्मनोरेक्यमेखण्डभाव ॥ २५९ ॥ 

अस्थूरूमिल्येतदसन्निरस्य 

सिदध स्वतो व्योमवदप्रतकयंम् । 
अतो सुषामान्मिद् प्रतीत 

जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतम् । 

बह्माहमित्येव विद्यद्धबुख्या 

विद्धि स्वमात्मानमसखण्डबोधम् ॥ २५२ ॥ 

शुल्काय सकर घरादि सतत श्यन्मालमेवाभितं 

स्तद्धत्लस्नित सदाःमकमिद सन्मान्नमेवाखिरम्। 

यस्माश्नारस्ति सत पर किमपि तत्स्य स आत्मा स्वय 

तस्मात्तस्वमसि परशान्तममङ ब्रह्माद्य यत्परम् ॥ 

निद्राकल्पितदेशकारुविषयन्ञा्ादि सव॑ यथा 

मिथ्या तद्वदिहापि जाध्रति जगत्स्वाज्ञानकायैत्वन । 

यस्मादेवमिद श्ारीरकरणप्राणाहमाद्यप्यस 
तस्मात्तच्वमसि प्र्रान्तममख ब्रह्माद्वय यत्परम् ॥ 



५२ विवेकचूडामणि । 

जातिनीतिकुकगोञदूरग 

नामरूपगुणदोषवर्जेतम्। 

दैदाकारुविषयतिवतिं य- 

दद्य तत्वमसि भावयात्मनि ॥ 

यत्पर सकङवागगोचर 

गोचर विमलबोधचष्चुष । 

श्रुद्धचिद्धनमनादिवस्तु य 

द्ह्य तत्वमसि भावयात्मनि ॥ २/६ ॥ 

षडूभिरूभिभिस्योगि योगि 

धावित न करणैर्विभावितम् । 

बुद्खवेद्यमनवद्यमूति य- 

द्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥ २५७ ॥ 

प्रान्तिकष्पितजगस्ककाश्र 

स्वाश्रय च सदसदिरुक्षणम् । 

निष्कल निरुपमानभद्धिम- 

इह्य तत्वमसि भावयात्मनि ॥ २८८ ॥ 



५४ विषेकचूडामणि । 

यद्विभाति सदनेकधा भ्रमा 

प्रामरूपगुणविक्रियत्मना । 

हेमवस्स्वयमविक्रिय सद्ा 

ब्रह्म तस्वमसि भावयात्मनि ॥ २६२॥ 

यञ्चकार्त्यनपर परात्पर 

प्रत्यगेकरसमात्सरुश्षणम् । 

सत्यचित्ुखमनन्तमन्यय 

बह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥ २६५ ॥ 

उक्तमथैमिममात्मनि स्वय 

भावय प्रथितयुक्तिभि्धिया। 

सश्यादिरहित कराम्बुव 

सतेन तत्त्वनिगमो भविष्यति ॥ २६५ ॥ 

॥ । 

स्व बोधमाल परिश्ुद्धतस्व 

विज्ञाय सधे मृपवञ्च सैन्ये । 

तदातमनैवात्ममि सवेदा खितो 

विखापय ब्रह्मणि दृश्यजातम् ॥ २६६ ॥ 



विवेकचूडामणि । ५५ 

बुद्धौ गुहाया सवसद्धिलक्षण 
ब्रह्मास्ति सत्य परमद्धितीयम् । 

तदात्मना योऽत्र बसेहुदाया 

पुनन तस्याङ्गगुहाप्रवेशा ॥ २६७ ॥ 

ज्ञते बस्तुन्यपि षरूबती बवासनानादिरेषा 

कता भोक्ताप्यहमिति दडा यास्य खसारहेत । 

प्रत्यग्डष्थात्मनि निवसता सापनेया भयज्ञा- 

न्मुक्तिं धाहस्तदिष् मुनयो बासनातानव यत्॥ २६८॥ 

अह ममेति यो भावो देदहाक्षादावनात्मनि । 

अध्यासोऽय निरस्तत्यो विदुषा स्वात्मनिष्टया ॥ २६९. ॥ 

ज्ञात्वा स्व धत्यगात्मान बुद्धितदत्तिसाक्षिणम् । 

सोऽहमित्येव सदुस्यानात्मन्यात्ममति जदि ॥ २७० ॥ 

खोकाञुवर्तन त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहायुवतैनम् । 

श्ाखाुवतेन त्यक्त्वा स्वाध्यासापनय कुर ॥ २७१ ॥ 

लोकवासनया जन्तो शाख्लवासनयापि च । 

देहवासनया कान यथावन्नैव जायते ॥ २७२ ॥ 



५६ विवेकचूडामणि । 

ससारकारागरहमोक्षमिच्छो- 

रयोमय पाद्निबद्धश्धङ्खलम् । 

बदन्ति तज्ज्ञा पटुवासनान्नरय 

योऽस्मािभुक्तं समुपैति मुक्तिम् ॥ २७२ ॥ 

जखादिसपर्कवद्ात्पभूत- 

वुगेन्धधूतागरुदिव्यवासना । 
सघरषणेनैव विभाति सम्य 

भ्विधूयमाने सति बाष्यगन्धे ॥ २७४ ॥ 

अन्त धितानन्तदुरन्तवासना 

धूलीविरिप्ता परमात्मवासना । 

भर्ञातिस्धषणतो विष्टखा 

प्रतीयते चन्दनगन्धवर्स्फुटा ॥ २७५ ॥ 

अनात्मवासनाजाङैरितियोभूतात्मवासना । 
नित्यात्मनिष्ठया तेषा नाहे भाति स्वय स्फुटा ॥ २७६ ॥ 

यथां यथा प्रत्यगवस्थित मन 

स्तथा तथा मुञ्चति बाह्यघासना । 



विवेकनृडमणि । ५७ 

नि शोषमोक्षे सति वासनाना 
मात्माजुमूति अतिबन्धहुल्या॥ २७७ ॥ 

स्वात्मन्येव सद्ा सत्या मनो नदयति योगिन । 

बासनाना श्चयश्चात स्वाध्यासापनय ऊरु ॥ २७८॥ 

तमो दाभ्या रज सत्वाप्सत्व शुद्धेन नदयति । 

नस्मात्सस्वमवष्टभ्य स्वाभ्यासापनय कुर ॥ २७९ ॥ 

भारब्ध पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चर् । 
श्रेयैमालम््य यज्ञेन स्वाभ्यासापनय कुर ॥ २८० ॥ 

नाह जीव पर ब्रहमेत्यतद्धयाबत्तिपूवैकम् । 

चासनावेगत प्राप्तस्वाध्यासापनय कुरू ॥ २८१ ॥ 

शत्या युक्ह्या स्वायुभूत्या क्ञात्या सा्वत्म्यमात्मन । 

कचिदाभास्रत प्ाप्नस्वाभ्यासापनय कुर ॥ २८२ ॥ 

अन्नदानविसर्गाभ्यामीषश्नासिति क्रिया सुने । 
नेदेकनिष्ठया निलय स्वाध्यासरापनय कुख ॥ २८३ ॥ 

तत्वमस्यादिवाक्योत्थव्रह्मात्मैकत्वबोधत । 

ह्मण्यात्मत्वदाढ्योय स्वाध्यासापनयं कुर ॥ २८४ ॥ 



५८ विवेकचुडामणि । 

अहभावस्य देहे.ऽस्मिक्नि रोषविरुयावधि । 

सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनय कुर ॥ २८५ ॥ 

प्रतीति्जीवजगतो खभ्रवद्धाति यावता । 

ताचक्निरन्तरः विद्धन् स्वाध्यास्ापनय कुर ॥ २८६ ॥ 

निद्राया टोकवबाताया शाब्दादेरपि विस्पते । 

क्चिन्नावसर दस्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ २८७ ॥ 

मातापित्नोमैलोद्धूत मरमासमय वपु । 
त्यक्त्वा चाण्डार्वदुर ब्रह्मीभूय छती भच ॥ २८८ ॥ 

घटाकाश महाकाद्च इवात्मान परात्मनि । 

विखाप्याखण्डभावेन तूष्णी भव सदा भने ॥ २८९ ॥ 

स्वपकाामधिष्ठान स्वयभूय सदत्मना । 

बरह्माण्डमपि पिण्डाण्ड स्यज्यता मरुभाण्डवत् ॥ २९० ॥ 

चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहधियम्। 

निवेश्य लिङ्गमुत्छज्य केवरो भव सर्वदा ॥ २९९ ॥ 

यज्चैष जगदाभासो दषैणान्त पुर यथा । 
तद्रह्याहमिति ज्ञात्वा कृत्यो भविष्यसि ॥ 



विवेकचूडामणि । 

यत्सत्यभूत निजरूपमाद्य 

चिदद्धयानन्द्मरूपमक्रियम् । 

तदेल्य मिध्यावपुरत्यृज्ञेत- 

च्छैत्दरषवद्वेषमुपात्तमात्मन ॥ २९२ ॥ 

स्वात्मना दभ्यमिद सूषैव 

नैवाहम्थं क्षणिकत्वद् शनात् । 

जानाम्यदह सर्वैभिति प्रतीति 

कुतो ऽहमदे क्षणिकस्य सिध्येत् ॥ २९४ ॥ 

अहपदाथस्त्वहमादिसाश्षी 

नित्य खुषु्तावपि मावद्तेनात् । 

बूते ह्यजो निस्य इति श्चति स्वय 

तत्थरत्यगात्मा सदसद्धिलक्षण ॥ २९५५ ॥ 

विकारिणा स्वंनिकारवेन्ता 

नित्योऽविकारो मवितु समैति । 

मनोरथस्व्रसषुत्िषु स्फुट 

पुन पुनशेष्टमसत्वमेतयो ॥ २९६ ॥ 

५९ 



६ ° विवेकचूडामणि । 

जनोऽभिमान त्यज्ञ मासपिण्डे 
पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते । 

कारुज्याबाध्यमखण्डवोध 

ज्ञात्वा स्वमात्मानसुपेहि रान्तिम् ॥ २९७ ॥ 

त्यज्ासिमान कुरगोजनाम 

रूपाश्रमेष्वाद्रैरावाधितेषु । 
लिङ्गस्य ध्मानपि कतेतादौ- 

स्त्यक्त्वा मवाखण्डलुखस्वरूप ॥ २९५८ ॥ 

सन्त्यन्ये प्रतिषन्धा पुस ससारहेतबो दष्टा । 
नेषामेषा मूल प्रथमविकागे भवत्यहकार ॥ २९९ ॥ 

यावत्स्यात्स्वस्य सन्धो ऽदहकारेण दुरात्मना । 
तावन्न लेद्रामाघ्रापि मुक्तिवातौ विरुष्चणा ॥ ३०० ॥ 

अहकारथ्रहान्मुक्त स्वरूपमुपपद्यते । 
चन्द्रवद्विमक पूण सद्ठानन्द स्वयप्रभ ॥ २०१ ॥ 

यो वा पुरैषोऽहमिति प्रतीतो 
बुक्या बिकल्स्तमसानिमूढया । 



विवेकचूडामणि । ६१ 

तस्थैव नि होषतथा विनाशे 

ब्रह्मात्ममाव प्रततिबन्धद्युल्य ॥ ३०२॥ 

ब्रह्मानन्दनिधिभेहदावरवताहकारधोराहिना 

सवेषटधात्मनि रस्यत गुणमयेश्चण्डेखिभिमेस्तकै । 

विक्ानारयमदहासिना दुतिमता विच्छिद्य हीषेत्रय 

नि्मूख्याहिमिम निधि खसखकर धोरोऽखभोक्त क्षम ॥ 

यावद्वा यत्किचिद्धिषदोषरूपूतिर स्ति चेदैदे । 

कथमारोग्याय भवेन्तद्वदहतापि योगिनो भुक्लयै ॥२०४॥ 

अहमोऽत्यन्तनिचस्या त^कृतनानाविकल्पसहसत्या ) 

प्रत्यक्तत्वविवेकादयमदहमस्मोति विन्दते तत्वम् ॥ २०॥ 

अहकतेयैसिमिन्नहमिति मति मुख सदसा 

विकारात्मन्यात्मप्रतिफलरज्खषि स्वस्थितिमुषि । 

यदध्यासाव्प्राक्ता जनिख्रतिजसा दु खबहुला 

प्रतीचश्िन्म्तैर्तव सुखतनो सखतिरियम् ॥३०६॥ 



६२् विवेकचूडामणि । 

सदेकरूपस्य चिदात्मनो विभो- 

रानन्वमूर्तरनवद्यकीतं । 

नैवान्यथा कप्यविकारिणस्ते 

विनाहमभ्यासममुष्य सखति ॥ २०७ ॥ 

तस्मादहकारमिम स्वहशातरु 

मोक्तुर्भटे कण्टकवत्पतीतम् । 

विच्छिद्य विक्ञानमह्ासिना स्फुट 

भुडक्ष्वात्मसाम्राञ्य्ुख यथेष्टम् ॥ ३०८ ॥ 

लनोऽहमादेर्विनिवद्यं घुत्ति 

सत्यक्तराग परमार्थलामात्। 

तूष्णी समास्स्वात्मद्खाुभूत्या 

पूणौत्मना ब्रह्मणि निर्विंकदप ॥ ६०९. ॥ 

समूलरूत्तोऽपि महानह पुन- 

वयुलेखित खयाद्यदि चेतसा क्षणम् । 

सजीव्य विक्षेपरात करोति 

नभस्वता प्राच्रृषि वारिदो यथा ॥ ३१० ॥ 



विवेकचूडामणि । ६३ 

निगृह्य हरात्रोरहमोऽवकादा 

कचिन्न देयो विषयायुचिन्तया । 

स पव खजीवनदेलुरस्य 
प्रक्षीणजम्बीरतरोरिवाम्बु ॥ ३११ ॥ 

देहात्मना सथित एव कामी 
विश्षण कामयिता कथ स्यात् । 

अतोऽथैसधानपरत्वमेव 

मेदमसक्त्या भववबन्वहेतु ॥ ३१२ ॥ 

कार्यप्रवधैनाद्वीजग्रबुद्धि परिद्यते । 

कायैनाहाद्वीजनाशस्तस्मात्का्यं निरोधयेत् ॥ ३१३ ॥ 

वासनाच्रद्धित कायै कायबृदधथा च वासना । 
वधते सर्वथा पुल सस्ारो न निवर्तते ॥ २१४ ॥ 

ससारबन्धविच्छिच्यै तदय परदहेद्यति । 

चासनाचृद्धिरेताभ्या चिन्तया क्रियया बहि ॥ ३१५ ॥ 

ताभ्या प्रवध॑माना सा सुते सखतिमात्मन । 
्रयाणा च क्षयोपाय सवौवस्थास्ु सर्वदा ॥ ३१६ ॥ 



६४ विवेकचूडामणि । 

सर्वत्र सर्वेत स्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम् । 

सखद्धाववासनादाठर्यात्तन्नय खयमदयुते ॥ २३१७ ॥ 

करियानारे भवेबिन्तानारतेऽस्माद्ासनाश्षय । 

वासनाधक्षयो भोक्च स जीवन्मुक्तिरिष्यते ॥ ३१८ ॥ 

सद्वासनास्पू्तिंविजुम्भणे सति 
4 

शसो चिीना त्वहमादिवासना 1 

अतिग्ररष्ाप्यरुणप्रभाया 

बिरीयते साधु यथा तमिस्रा ॥ ३१९ ॥ 

तमस्तम कायेमनथैजाल 
न इद्यते सप्युदिते दिनेश । 

तथाद्यानन्दरसालुभूतौ 
नैवास्ति बन्धोन च दु खगन्ध ॥ ३२० ॥ 

दद्य प्रतीत प्रचिलापयस्स्वय 

सन्मात्रमानन्दघन विमावयन् । 

समादित सन्व्िरन्तर चा 

काट नयेथा सति कर्मबन्धे ॥ ३२१ ॥ 



विवेकचूडामणि । 

प्रमादो बह्मनिष्ठाया न कतव्य कदाचन । 

मादो सत्युरित्याह भगवान्ब्रह्मण सुत ॥ ३२२ ॥ 

न प्रमादादनथो.ऽन्यो क्षानिन स्वखरूपतं । 

ततो मोदस्ततो.ऽहधीस्ततो बन्धस्ततो व्यथा ॥ 

विषयाभिमुख दष्टा विद्रासमपि विस््ति । 

विक्षेपयति धीदोषैर्योषा जारमिव भरियम् ॥ २२७ ॥ 

यथा प्रङृष्ट दौवाल क्षणमा् न तिष्टति । 
आवृणोति तथा माया प्राज्ञ वापि पराङ् मुखम् ॥ 

लध्यच्युत चेद्यदि चित्तमीष 
हदि भख सन्निपते्ततस्तत । 

पमादत भ्रच्युतकेरिकन्दुक 
सोपानपड्कतौ पतितो यथा तथा ॥ ३२६ ॥ 

विषयेष्वाविरश्ेत सकर्पयति तदहुणान् । 

६५ 

सम्यकसकठपनात्काम कामात्पुस भ्रवतेनम् ॥ ३२७ ॥ 
8 1 & 



१. विवेकनचृडामणि । 

तत खरूपविभ्रश्णो विश्रष्टस्तु पतस्यध । 

पतितस्य विना नाहा पुननौरोह दश्यते । 

सकट्प घजैयेत्तस्मात्स्वानर्थस्य कारणम् ॥ २३२८ ॥ 

अत प्रमादान्न परोऽत्ति ृत्यु- 
विवेकिनो ब्रह्मविद समाधौ । 

समाहित सिद्धिमुपैति सम्य 
क्समाहितात्मा भव सावधान ॥ ३२९ ॥ 

जीवतो यस्य कैवल्य विदेहे च स केवटे । 

यत्किचित्पश्यतो सेद् भय ब्रूते यच्च श्रुति ॥ 

यदा कदा वापि विपश्चिदेष 

ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमान्नभेदम् । 

पद्यत्यथापुष्य भय तदेव 

यदीक्षित भिन्नतया भमादात् ॥ ३३१ ॥ 

शरुतिस्खतिन्यायरातैर्निषिद्धे 
दद्येऽत्र य॒ खात्ममति करोति । 

उपैति दु खोपरि दु खजात 

निषिद्धकलं स मिभ्लुचो यथा ॥ ३३२ ॥ 



विवेकचूडामणि । 

सत्याभिसधानरतो चिमु्को 

महत्वमात्मीयमुचेति नित्यम् । 
मिथ्याभिसरधानरतस्तु न्ये 

दृष्ट तदेतच्यदचोरचोस्यो ॥ 

यतिरसदजुसधि बन्धहेतु विहाय 

खयमयमदहमस्मीव्यात्मदष्यैव तिष्ठत् । 
सुखयति नञ निष्ठा ब्रह्मणि स्वायुभूत्या 

हरति परमविधाकायैवु ख प्रतीतम् ॥ ३३४ ॥ 

बाह्या सधि परिवर्धयेत्फट 

दु्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम् । 

ज्ञात्वा विवेके परिहत्य बाय 

स्वात्माजुसभि विद् धीत नित्यम् ॥ 

बाह्ये निरुद्धे मनस परसश्नता 

मन प्रसादे परमात्मददौनम् । 

तस्मिन्छुदृषटे मवबन्धनारो 

वहिर्निरोध पद्ची विमुक्ते ॥ ३३६ ॥ 

६५ 



६८ विवेकचूडामणि । 

क पण्डित सन्सदसद्िवेकी 

श्ुतिप्रमाण परमाथदर्री । 

जानन्हि क्यौदसतोऽवकरम्ब 
स्वपातदेतो दिद्युबन्मुमुश्चु ॥ २२७ ॥ 

देहादिससक्तिमतो न भुक्ति 
मैक्तस्य देहाद्यभिमल्यभाव । 

खक्तस्य नो जागरण न जाच्रत 

स्वप्रस्तयोर्भिन्नगुणाश्चरयत्वात् ॥ 

अन्तर्हि स्व स्थिरजङ्गमेषु 

क्ञानात्मनाधारतया विरोक्षय । 

त्यक्ताखिरोपाधिसर्लण्डरूप 

पूर्णात्मना य स्थित पष मुक्त ॥ ३३९ ॥ 

सघोौत्मना बन्धविमुक्तिहेत् 

सवोत्ममावान्न परोऽस्ति कथित् । 

इ्याग्रहे सत्युपपद्यतेऽसौ 
सबौत्मभावोऽस्य सदात्मनिष्ठथा ॥ २४० ॥ 



विवेकनचृडामणि । ६९ 

ददयस्याग्रहण कथ जु धरते देहात्मना तिष्ठतो 

बाह्याथौुभवभ्रसक्तमनसस्तत्तत्किया कुर्वत । 

सन्यस्तासिलधमेकमेविषयैर्नित्यात्मनिष्ठापैर 
स्तस्वक्ञे करणीयमात्मनि सदानन्दे च्छुमियैलत ॥ 

सा्वौप्म्यसिद्धये भिक्षो कतश्रवणकर्मण । 

समाधि विदधात्येषा दान्तो दान्त इति श्ुति ॥ 

आरूढराक्तेरहमो विनाश 

कलु न शाक्य सहसरापि पण्डिते । 
ये निर्विकट्पास्यसमाधिनिश्चका- 

स्तानन्तरानन्तभवा हि वासना ॥ २४३ ॥ 

अहबुद्धैव मोहिन्या योजयित्वावृते्ब॑लात् । 
विक्षेपराक्ति पुष विक्षेपयति तत्रुणै ॥ ३४४ ॥ 

विक्षेपश्ाक्तिचिजयो विषमो विधातु 
नि दोषमाधरणदाक्तिनिन्रस्यभाघे । 

दग्डश्ययो स्फुरपयोजरूवद्धिमागे 
नभ्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात् । 



७० विवेकचूडामणि । 

नि सशायेन भवति पतिबन्धद्ल्यो 

निक्षेपण न हि तद् यदि सेन्मूषाथ ॥ २४५ ॥ 

सम्यग्विवेक स्फुटबोधजन्यो 

विम्य दग्डद्यपव्ाथेतत्वम् । 

छिनत्ति मायारृतमोहबन्ध 

यस्माद्िसुक्तस्य पुनन सखति ॥ २४६॥ 

परावरेकत्वविवेकवहि 

दैहत्यविद्यागहन द्यहोषम् । 

किं स्यात्पुन ससरणस्य बीज 

मद्धैतभाव समुपेयुषोऽस्य ॥ २७७ ॥ 

आवरणस्य निदृत्तिमैवति च स्म्यक्पदाशेद्रीनत । 

मिथ्याज्ञानविनाष्रास्तद्वदिक्षेपजनितवु खनिचृत्ति ॥ 

एतन्चितय दष्ट सम्यग्रज्जछस्वरूपविक्षानात् । 

तस्मादस्तुसतस्व ज्ञातव्य बन्धमुक्तये विदुषा ॥ 

अयोऽच्चियोगादिव सत्समन्वया 

न्मच्रादिरूपेण विजुम्भते धी । 



विवेकचूडामणि । ७१ 

तत्कार्यमेतच्ितथ यतो शुषा 
ष्ट भ्रमस्वभ्रमनोरथेषु ॥ २५० ॥ 

ततो विकारा प्रकृतेरदसमुखा 

देहावसान विषयाश्च सर्धै । 
क्षणेऽन्यथाभाविन एष आत्मा 

| नोदेति नाप्येति कदापि नान्यथा ॥ २५९ ॥ 

नित्याद्वयाखण्डलिदेकरूपो 

बुदडथादिसखाक्षी सदसदधिरक्षण । 

अहपदप्रत्ययकूक्षिता्थं 

प्रत्यकसदानन्दघन परात्मा ॥ २५२ ॥ 

दत्थ चिपध्थित्सदसद्धिमज्य 

निश्धित्य तत्व निजबोधदषटटया । 

ज्ञात्था स्वमात्मानमखण्डयोध 

तेभ्यो विमुक्त स्वयमेव शाम्यति ॥ 

अज्ञनहदयन्रन्थेनिं शोषधिलयस्तदा । 

सखमाधिनाविकल्पेन यदद्वितात्मदहौनम् ॥ ३५४ ॥ 



७२ विवेकचृडामणि । 

त्वमहमिदमितीय कट्पना बुद्धिदोषा- 

त्मभवति परमात्मन्यद्धये निर्विशेषे । 

भविष्ति समाधावस्य स्वो विकल्पो 

विलयनमुपगच्छेद्स्तु त्वाव धव्या ॥ ३५९५ ॥ 

शान्तो दान्त परमुपरत क्षान्तियुक्त समाधि 

वैक्नित्य करयति यति श्वख सवौत्मभावम् । 

सेनाबिद्यातिभिरजनितान्साधु दग्ध्वा चिकट्पा- 

नब्रह्माकृत्या निवसति सुख निष्क्रियो निर्विकल्प ॥ 

समाहिता ये प्रिङाप्य बाह्य 

श्रोघ्रादि चेत स्वमह चिदात्मनि । 

त पव मुक्ता भवपाशवन्धे- 
नौन्ये तु पारोश्ष्यक्थाभिधायिनं ॥ ३५७ ॥ 

उपाधिमेदात्स्वयमेव भिद्यते 

चोपाभ्यपोहे स्वयम केवले । 
नस्मादुपाधेर्विलयाय विद्धा 

न्वसेत्स्ाकल्पसमाधिनिष्ठया ॥ ३५८ ॥ 



विवेकचुडामणि । 

सति सक्तो नरो थाति सद्धाव हछोकनिष्ठया । 

कीटको भ्रमर ध्यायन्भ्रमरत्वाय कल्पते ॥ 

क्रियान-्तरास्क्तिमपास्य कीटको 

ष्यायन्यथारि छलिभावभ्रच्छति । 

तथैव योगी परमात्मतच्व 

ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥ ३६० ॥ 

अतीव सूक्ष्म परमात्मतत्य 

न स्थुलदष्टथा प्रतिप्तुमहेति । 

समाधिनाव्यन्तसुसूकष्मवृत्त्या 

ज्ञातव्यमार्थैरतिद्ुद्धबुद्धिमि ॥ 

यथा सुवर्णं पुरपाकलशोधित 

त्यक्त्वा मल स्वात्मगुण सश्रच्छति । 

तथा मन सखसछवरजस्तमोमल 

ध्यानेन सत्यज्य समेति तत्वम् ॥ २६२ ॥ 

निरस्तराभ्यासवद्ात्तदित्थ 

पक्र मनो ब्रह्मणि रीयते यदा । 

७३ 



७४ विवेकब्यूडामणि । 

तदा समाधि स विकटपवर्सित 

स्वतोऽद्यानन्द्रसायुभावक ॥ 

समाधिननेन समस्तवासना- 

प्रन्थेर्विनारोऽखिरकमेनादा । 
अन्त्व॑हि सर्वत एव सर्वदा 

स्वरूपविस्परतिरस्यल्लत स्यात् ॥ २६४ ॥ 

श्ुते शतगुण विद्यान्मनन मननादपि । 

निदिध्यास रक्षयुणमनन्त निर्विकल्पकम् ॥ 

निर्विंकट्पकसमाधिना स्फुट 

ब्रह्मतत्वमवगम्यते ध्ुधम् । 

मान्यथा चरतया मनोगते 

प्रत्ययान्तरविभिधित भवेत् ॥ ३६६ ॥ 

अत समाधटस्व यतेन्दरिय सदा 

निरन्तर शान्तमना पतीचि । 

विभ्वसय भ्वान्तमनाद्यविद्यया 

छत सदेकत्वविरोकनेन ॥ ३६७ ॥ 



विवेकचूडामणि । ७५ 

योगस्य प्रथम द्वार वाङ्निरोधोऽपरिग्रह । 
निराशा च निर्दा च नित्यमेकान्तदीखता ॥ 

एकान्तस्थितिरिन्दरियोपरमणे हेतुदैमश्येतस 
सरोधे करण शमेन विख्य यायादहबासना । 

वेनानन्दरसखरा्भूतिरचला ब्राह्मी सद्ा योगिन 

स्तस्माश्ित्तनिरोध पव सतत कार्य भ्रयल्ञान्सुने ॥ 

वाच नियच्छात्मनि त नियच्छ 

बुद्धौ धिय यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि । 
त चापि पूणौत्मनि निर्विकल्पे 

विलाप्य दान्ति परमा मजस्व ॥ २७० ॥ 

देहषणेन्द्रियमनोबुद्छयादिमिरुपाधिभि । 

धे्दृत्ते समायोगस्तत्तद्धाधोःऽस्य योगिन ॥ 

तन्निवृत्त्या सुने सम्यकसर्वोपरमण सुखम् । 

सदश्यते सदानन्दरसानुभवविश्चुव ॥ २७२ ॥ 

अन्तस्स्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते । 
त्यज्त्यन्तवेदहि सङ्ग विरक्तस्तु मुमुक्षया ॥ 



५७६ विवेकनचुडामणि । 

बहिस्तु विषयै सङ्गस्तथान्तरहमादिभि । 

विरक्त एव द्राक्नोति त्यक्तु ब्रह्मणि निष्ठित ॥ ३७४ ॥ 

वेग्यबोधौ पुरुषस्य पश्षिव 
व्पश्चौ विजानीहि विचक्षण त्वम् । 

विमुक्तिसौधात्रतङाधिसोदण 
ताभ्या विना नान्यतरेण सिध्यति ॥ २७५ ॥ 

अन्यन्तवेराग्यवत समाधि 
समाहितस्थैव दढप्रवोध । 

बुद्ध तत्वस्य हि बन्धमुक्ति- 

मुक्तात्मनो नित्यस्ुखाजुभूति ॥ ३७६ ॥ 

वैसाग्यान्न पर सुखश्य जनक पदयामि चश्यात्मन 
स्तश्चेच्छुद्धतरात्मबोधसहित स्वाराज्यसाच्राज्यधुक् । 
पतदुारमजस्मुक्तियुवतेयैस्मास्वमस्मात्पर 

सवेतास्पृहया सद्रात्मनि सदा प्रक्षा कुर श्रेयसे ॥ 

आक्षा छिन्धि विषोपमेषु विषयेष्येषेव शस्यो खति 
स्त्यक्त्वा जातिकुखाश्रमेष्वभिमति युश्वातिदूरात्किया । 



विवेकचूडामणि । ७७. 

देहादावसति त्यजात्मधिषणा पक्ञा कुरुष्वात्मनि 

स्व द्ष्टस्यमरोऽसति निद्धेयपर बह्मासि यदस्तुत ॥ 

लक्षये ब्रह्मणि मानस डृढतर स्थाप्य बाद्येन्द्रिय 

स्वस्थाने विनिवेद्य भिश्चरूतञ्ुश्चोपेश्ष्य देहस्थितिम् ) 

बरह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवुत्यानिदा 
ब्रह्मनन्व्रस पिषात्मनि सुदा शल्यै किमन्ये्वमे ॥ 

अनात्माचिन्तन व्यर्त्वा कश्मर दु खकारणम् । 

चिन्तयात्मानमनन्द्रूप यन्मुक्तिकारणम् ॥ २३८० ॥ 

एष स्वयज्योतिररोषसाक्षी 

विश्ानकोशे विरुसलत्यजस्नम् । 

लश्च विधयेनमसद्विलक्षण 
मखण्डवृत्त्यात्मतयायुभावय ॥ ३८१ ॥ 

पसमच्श्नया वृत्या परययान्तस्दयुल्यया । 

उद्ेखयन्विजानीयात्स्वस्वरूपतया स्फुटम् ॥ 

अ्रात्मत्व खढीकङ्वैश्नहमादिषु सत्यन् । 

उदासीनतया तेषु तिषठेद्धखपटादिवत् ॥ 



७८ विवेकचूडामणि । 

विश्युद्धमन्त करण स्वरूपे 
निवेद्य साक्षिण्यवयोधमान्ने । 

शनै शनैर्निश्चरतामुपानय 
नपुणेत्वमेवायुविलोकयेत्तत ॥ २८४ ॥ 

देहे न्दरियप्राणमनोहमादिभि 

स्वाक्ञानङ्कुतैरखिखैरुपाधिमि । 
विमुक्तमात्मानमखण्डरूप 

पूणे महाकाशमिचाचलखोकयेत् ॥ ३८५ ॥ 

धरटकलदाकुसूलसूचिमुस्यै 

गैगनसुपाधिद्ातैषिमुक्तमेकम् । 
भवति न विविध तथेव शुद्ध 

परमहमादिविमुक्तमेकमेव ॥ २८६ ॥ 

बरह्मादिस्तम्बपयन्ता सृषामालरा उपाधय । 
तत पर्णं खमात्मान पश्येदेकात्मना सितम् ॥ 

यत्र भ्रान्त्या कलिपत यद्विवेके 

तन्तन्मातर नेव तस्माद्धिभिश्लम् 



विवेकनचुडामणि । ७९ 

श्रान्तेन भ्रान्तिदष्टाहितत्व 
रज्ज्स्तदद्धिश्वमात्मस्वरूपम् ॥ ३८८ ॥ 

स्वय ब्रह्मा स्वय विष्णु स्वयमिन्द्रं स्वय हिव । 
स्वय विश्वमिद सर्वं स्वस्मादन्यन्न किचन ॥ ३८०. ॥ 

अन्त स्वय चापि बहि स्वयच 
स्वय पुरस्तात्स्वयमेव पश्चात् । 

स्वय ह्यवाच्या स्वयमप्युदीच्या 
तथोपरि ् टात्स्वयमप्यधस्तात् ॥ 

तरङ्गफेनधमबुदुदादि सव॑ स्वरूपेण जक यथा तथा । 

चिदेव देहाद्यमन्तमेतत्सवं चिदेधैकरस विद्युद्धम् ॥ 

सदेवेद स्च जगदवयगत वाञ्नसयो 

सतोऽन्यन्नास्त्येच प्रकतिपरसीन्नि स्थितवत । 

पृथकति सृत्लाया कटरशघरकुम्भाद्यवगत 

वदल्येष घ्रातस्ूम्वमहेमिति मायामदिस्या ॥ ३२९२ ॥ 

क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुति । 

ब्रवीति देतसहित्य मिथ्याभ्यासनिदृत्तये ॥ 



८० विवेकचूडामणि । 

आकाह्ावननिर्मटनिर्धिकल्प 

नि सीमनिस्पल्दननिर्विकारम् । 

अन्तबवंहि शुल्यमनन्यमद्वय 

स्वय पर ब्रह्म किमस्ति बोध्यम् ॥ २९४ ॥ 

वक्तव्य किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव सख्य 
बरह्मतजगदापराणु सकट ब्रह्मादितोय श्रुते । 

ब्रह्मेवाहमिति पवुद्धमतय सत्यक्तबाह्या स्फुट 

ब्रह्मीभूय वसन्ति सततचिदानन्दात्मनेव शुवम् ॥ 

जहि मकमयकोशेऽहधियोत्थापिताशा 

प्रसभमनिरकस्पे लिङ्गदेदेऽपि पश्चात् । 

मिगमगदितकीर्तिं निस्य मानन्वमूर्ति 

स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ ॥ २९६ 1 

छवाकार यावद्जति मजुजस्तावदद्युचि 

परेभ्य स्यात्करो जननमरणव्याधिनिरया । 

यदात्मान श्युद्ध कख्यति शिवाकारमचल 

तदा तेभ्यो मुक्तो मवति हि तदाह श्चुनिरपि ॥ 



विवेकचूडामणि । 

स्वात्मन्यारोपितारेषाभासबस्तुनिरासत । 

स्वयमेव पर बह्म पूणीमद्भयमक्रियम् ॥ २९८ ॥ 

समादहिताय। सति चित्तवृत्तौ 

परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे । 

न डद्यते कश्िद्य विकल्प 

प्रजद्पमान्नर परिशिष्यते तत ॥ ३९९ ॥ 

असत्कल्पो विकल्पोऽय विश्वमित्येकषस्तुनि । 

निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुत ॥ 

द्र्रदरोनदश्यादिभावरशान्येकचस्तुनि । 

निर्विक्रारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुत ॥ ४०१॥ 

कर्पाणय दवात्यन्तपारेपूणैकवस्तुनि । 
निर्विकारे निराकारे निविरोषे भिदा कुत ॥ ४०२॥ 

तेज्ञसीव तमो यत्र विीन च्रान्तिक्रारणम्। 

अष्धितीये परे तच्वे निर्चिरोषे भिदा कुत ॥ 

पकात्मके परे तस्वे मेदवातां कथ भवेत् 

सुषुतौ खुखमात्राया भेद केनावरोकित ॥ ४०४॥ 
ऽ 1 8 

८१ 



८२ विवेकनूडामणि । 

न ह्यस्ति विश्व परतस्वबोधा 

त्सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे । 

कालभ्रये नाप्यहिरीक्चितो गुणे 
न ह्यम्बुचिन्दुस्रगतष्पिकायाम् ॥ ४०५ ॥ 

मायामात्रमिद् दवैतमद्धैत पस्मा्थंन । 

इति भ्रृते श्चुति साक्षात्घुषुततावजुभूयते ॥ ४०६ ॥ 

अनन्यत्वमधिष्ठानादसिप्यस्य निरीक्षितम् । 

पण्डिते रज्जु सर्पादौ विकरपो श्रान्तिजीवन ॥ 

चित्तमूलो धिकटपोऽय चिन्ताभावे न कश्चन । 

अतश्ित्त समाधेहि पत्य्रुपे परात्मनि ॥ ४०८ ॥ 

किमपि सततबोध केवलानन्दरूप 

निरुपममतिवेर नित्यमुक्त निरीहम् । 

निरवधि गगनाम निष्कर निर्विकल्प 

हदि कलयति विद्धान््रह्म पूण समाधौ ॥ ४०९ ॥ 

ध्रछनिविकतिद्ुस्य भाषनातीतभावष 

समरसमसमान मानसबन्धदूरम् | 



विवेकचूडामणि । 

निगमवचनासिद्ध नित्यमस्मल्रसिद्ध 
हदि करयति विद्धान््रह्म पूणे समाधौ ॥ ७१० ॥ 

अज्रमरमरमस्ताभासबस्तुस्वरूप 
स्तिमितसङिलरारिप्रस्यमाख्याचिहीनम् । 

क्ामितगुणविकार शाश्वत शान्तमेक 

हदि कख्यति विद्धान््रह्म पूणं समाधौ ॥ ४११ ॥ 

समादहितान्त करण स्वरूपे 

चिरोकयात्मानमखण्डयैभवम् । 
चिच््छिन्डि बन्ध मवगन्धगस्थिख 

यज्ञेन पुस्त्व सफटीकुरुष्व ॥ ४१२॥ 

सवौ पाधिविनिभुकत सश्िदानन्दमद्धयम् । 
आवयात्मानमारमस्य न भूय कटपसे ऽ५षने ॥ 

छायेव पुख परिटभ्यमान- 
मामासरूपेण फरायुभूद्या । 

दासीरमाराच्छववन्निरस्त 
पुननै सधक्च इद् महात्मा ॥ 

८३ 



८४ विवेकचूडामणि । 

सततविमख्बोधानन्वरूप समेत्य 
त्यज जडमलरूपोपाधिमेत खुदृरे । 

अथ पुनरपि नैव स्र्य॑ता वान्तवस्तु 
स्मरणविष्रयभूत कल्पते कुत्सनाय ॥ 

समूलमेतत्परिदह्य बहौ 
सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे । 

तत खय नित्यचिष्ुद्धवोश्ा 

नन्दात्मना तिष्ठति विद्रिष्ठ ॥ ४१६॥ 

प्रारग्धसूत्रग्रथित हारीर 

प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिव खक् । 

न तत्पुन पश्यति तत्ववेत्ता 
नन्दात्मनि ब्रह्मणि लीनवृत्ति ॥ ४१७ ॥ 

अखण्डानन्दमात्मान विज्ञाय स्वस्वरूपत । 

किमिच्छन्कस्य वा हेतोदेह पुष्णाति तत्ववित् ॥ 

सिद्धस्य फल त्वेतस्नीवन्मुक्तस योगिन । 

बाहिरन्त सदानन्दरसास्वादनमात्मति ॥ ४१९ ॥ 



विवेकनचृड।मणि । 

चेराम्यस्य फर बोधो बोधस्योपरति फम् । 

स्वानन्दाञुभवाच्छान्तिरेषैवोपरते फलम् ॥ ४२० ॥ 

यद्युत्तरोत्तरामाव पूरवैपूै तु निष्फलम् । 
निच्त्ति परमा वृ्तिरानम्दोऽयुपम स्वत ॥ 

इष्टदु खेष्वजुवेगो विद्याया प्रस्तुत फरम् 1 

यत्न भ्रान्तिवेलाया नानाकम जुगुप्सितम् । 
पश्चान्नये विवेकेन तत्कथ कतैमरैति ॥ ४२२ ॥ 

विद्याफरु स्यादसतो निधसि 

प्रचृत्तिरक्ञानफर तदीक्लितम्। 

नञक्षाक्शयोर्यन्यगतृष्णिकादौ 
नो चेद्धिवो इष्टफकर किमस्मात् ॥ ४२३ ॥ 

अक्षानहृदयग्रन्ेर्विनाद्यो यद्यदोषत । 

अनिच्छोर्धिषय कि य परवृत्ते कारण खत ॥ 

भोग्ये भ [9११ 

वासनाचुदयो भोग्ये बराग्यस्य तद्ावधि । 

अहमावोदयामावो बोधस्य परमावधि । 

लोनच्न्तेरनुत्पत्तिमर्यादोपरतस्तु सा ॥ 



८६ विवेकचूडामणि । 

ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निभुर्तबाह्यार्थधी 

रन्यावेदितभोग्यभोगकलनो निद्राुबद्वाख्वत् । 
स्वभ्राखोकितखोकवञ्गदिद पश्यन्कचिष्ठन्धधी 

रास्ते कथिदनन्तपुण्यफलभुगधन्य स मास्यो भुवि॥ 

सितप्र्नो यतिरय य सदानन्द मभ्ुते । 

जह्यण्येव विलीनात्मा निर्विंकासे विनिक्करिय ॥ 

ह्यात्मनो रोधितयोरेकमावावगादहिनी । 

मिर्विकट्पा च चिन्माजा चृतति पक्षेति कथ्यते । 

सा सवदा भवेद्य स जीवन्मुक्त हृष्यते ॥ 

यस्य स्थिता भवेत्पक्ा यस्यानन्दौ निरन्तर । 

प्रपञ्चो विस्मरृतप्राय स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ 
1 

रीनधीरपि जागतिं यो जाग्रद्धमवजिन । 

बोधो निवौसनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ०३० ॥ 

शान्तससारकलन कराबानपि निष्कल । 
य सचित्तोऽपि निधित्त स जीवन्भुक्त इष्यते ॥ 

वतैमानेऽपि देहेऽसमिद्छायावदसुवर्तिनि । 
अहताममताभावो जीवन्मुक्तस्य रक्षणम् ॥ ४३२ ॥ 



विवेकचूडामणि । ८७ 

अतीताननुसधान भविष्यदविचारणम् । 

ओदासीन्यमपि पत्ति जोवन्प्ुक्तस्य ठक्षणम् ॥ 

गुणदोषविरिष्टेऽस्मिन्सखमावेन विलक्षणे । 

सर्ध॑त्र समदर्ित्व जीवन्मुक्तस्य रक्षणम् ॥ ४३४ ॥ 

इष्टानिष्टाथैसभ्राप्तौ समदरिीतयात्मनि । 
उभयघ्राविकारित्व जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ 

ब्रह्मानन्वरसारधादासक्तचिसतया यते । 

अन्तवेहिरविक्ान जीवन्भुक्तख रक्षणम् ॥ ४३६ ॥ 

देदेन्दरियादौ कर्तव्ये ममादैमाववरजित । 
ओदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीषन्मुक्त इष्यते ॥ ४२७ ॥ 

विक्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभाव श्युतेबलात् । 

भववचन्धविनिभुक्त स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४३८ ॥ 

देदेन्द्रियेष्वहमाव इद्भावस्तदन्यके । 

यस्य नो भवत क्वापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ४३९ ॥ 

न प्रत्यग््रह्मणोर्भद कदापि बह्मसगेयो । 

रक्रया यो विज्ञानाति स जीवन्भुक्त इष्यते ॥ ७४० ॥ 



८८ विवेकचूडामणि । 

साश्ुमि पूज्यमानेऽस्मिन्पीड्यमानेऽपि दुजेने । 

समभावो भवेद्यस्य स जोवन्सुक्त इष्यते ॥ ४४१ ॥ 

यच्र प्रविष्टा विषया परेरिता 
नदीप्रवाहा इव वारिरारौ । 

लिनन्ति सन्मान्नतया न तिक्रिय्छ 

मुत्पादयन्त्येष यतिर्चिमुक्त ॥ ४४२ ॥ 

चिज्ञातग्रह्मतत्वस्य यथापूर्वं न सस्ति । 
अस्ति चेश्न स चिक्षातव्रह्मभावो बहिमुख ॥ 

प्राचचीनवासनावेगादसौ ससरतीति चेत् । 
न सदेकत्वविक्षानान्मन्दीभवति वासना ॥ ४४४ ॥ 

अत्यन्तकामुकस्यापि द्त्ति कुण्ठति भातरि । 

तथेव बरह्मणि ज्ञाते पूर्णानन्दे मनीषिण ॥ ४४५ ॥ 

निदिध्यासनशीकस्य बाद्यप्रत्यय दक्ष्यते । 
वीति श्वुतिरेतस्य प्रारब्ध फरद्त॑नात् ॥ ४४६ ॥ 

सुखाद्यद्ुभवो यावत्तावत्ारब्धमिष्यते । 
फलोदय क्रियापूर्बो निष्क्रियो न हि कुजरचित्॥ 

अह बरक्षति विक्ञानात्कद्पकोशेदाता्ञेतम् । 

सचिन विलय याति प्रवोधात्स्वभ्रकमंवत् ॥ 



विवेकचूडामणि । ८९, 

यत्त स्वप्रवेकाया पुण्य वा पापञ्ुख्वणम् । 

सुध्ोत्थितस्य कि तत्स्यात्स्वगौय नरकाय वा॥ 

स्वमसङ्कमुदासीन परिज्ञाय नमो यथा । 

न छ्छिष्यते यति किचित्कदाचिद्भाविकमेभि ॥ 

न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन छिप्यते ! 

नथात्मोपायियोगेन तद्धर्मर्नैव ह्िप्यते ॥ ४५१ ॥ 

कञानोदयात्पुरारब्ध कमे ज्ञानान्न नदयति । 
अद्स्वा स्वफल लक्ष्युदिभ्योत्खुष्टबाणवत् ॥ 

व्याघ्रबुद्ध्या विनिसुक्तो धाण पश्चात्तु गोमती । 

न तिष्ठति च्छिनस्येव छक्ष्य वेगेन निभेरम् ॥ ४५३ ॥ 

प्रारग्ध बखवत्तर खलु विदा भोगेन तस्य क्षय 

सम्यग्हानहुतारानेन विखय प्राक्सचितागामिनाम् । 

बरह्मात्मेक्यमवेश्य तन्मयतया ये सर्वदा सथिता- 

स्तषा त्रितय न हि कचिदपि व्रक्षैव ते निौणम् ॥ 

उपाधितादात्म्यविदहीनकेवर- 

ब्रह्मात्मनैवात्मनि निष्टठतो मुने । 

भआरब्धसद्धावकथा न युक्ता 

स्वभ्रा्थसबन्धकथेव जाभ्रत ॥ ४५५ ॥ 



९० विवेकन्दूडामणि । 

ने हि प्रबुद्ध परतिभासदेषहे । 

दे्ोपयोभिन्यपि च प्रपशचे । 
करोवयहता ममतामिदता 

किंतु स्वय तिष्ठति ज्ञागरेण ॥ ४५६ ॥ 

न तस्य मिथ्याथसमथेनेच्छा 

न सप्रहस्तज्ञगतोऽपि शष्ट । 

तच्राजुचत्तिर्यदि चेन्सषार्थ 

न निद्रया सुक्तं इतीष्यते शुवम् ॥ ४८७ ॥ 

तद्वत्परे ब्रह्मणि वतमान 

खदात्मना तिष्ठति नान्यवीक्षते । 

स्मृतिर्यथा स्वभ्रधिलोकिता्थै 

तथा विद प्राद्नमोचनादौ ॥ ४५८ ॥ 

कर्मणा निर्मितो देह भारध तस्य करप्यताम् । 

नानादेरारमनो युक्तं नैघात्मा क्मनिर्भिंत ॥ ४५९ ॥ 

अजो नित्य इति बूते श्वुत्िरेषा त्वमोघवाक् । 
तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुत प्रारब्धकल्पना ॥ 

प्रारूध सिध्यति तदा यदा देहात्मना शिति । 

देहात्मभावो नैषेष्ठ प्रारब्ध व्यज्यतामत । 

ारीरस्यापि पारूधकस्पन! भ्रान्तिरेव हि ॥ 



५२ विवेकचूडामणि । 

अनिरूप्यस्वरूप यन्मनोवाचामगोचरम् । 

फकमेयाद्वय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ४७० ॥ 

सत्सश्रृद्ध स्वत सिद्ध शुद्ध बुद्धमनीदशाम् । 

एकमेवाद्य बह्म नेह भानास्ति किचन ॥ 

निरस्तरागा निरपास्तभोगा 

शान्ता खुदान्ता यतयो महान्त । 
विज्ञाय नत्व परमे तदन्ते 

शराभ्ना पररा निवतिमात्मयोगात् ॥ ४७२ ॥ 

भवानपीद परतस्वमात्मन 

स्वरूपमानन्दघन निचाय्य । 

विधूय मोह स्वमन प्रकल्पिते 
मुक्त कृतार्थो भवतु भरवुद्ध ॥ ४७२ ॥ 

समाधिना साधु विनिश्चलात्मना 

पभ्या^्मतच्व स्पुटबोधचश्चुषा । 

नि सदाय सम्यगवेक्षितश्े- 

चरत पदार्थो न पुनर्विकल्पते ॥ ४७४ ॥ 



विवेकचूडामणि । ९३ 

स्वस्याविद्याबन्धसबन्धमोक्षा 

त्सव्यक्ानानन्दरूपात्मरब्धौ । 

शाख युक्तिदेशिकोक्ति प्रमाण 

चान्त सिद्धा स्वानुभूति भरमाणम् ॥ ४७२॥ 

बन्धो मोक्षश्च वृत्तिश्च चिन्तारोम्यक्चुधादय । 

स्वेनेव वेद्या यज्ज्ञानं परेषामायुमानिकम् ॥ 

तटस्थिता बोधयन्ति गुर श्रुतयो यथा । 

परक्णयैव तरेदिद्ानीश्वराुयहीतया ॥ ४७७ ॥ 

खानुभूत्या स्वय क्षात्वा स्वमात्मानमखण्डितम् । 
ससिद्ध सुखुख तिष्ठन्निर्विकल्पात्मनातमनि ॥ 

वेदान्तसिद्धान्तनिसक्तिरेषा 

ब्रह्मैव जीव सकल जगच्च | 
अखण्डरूपस्थितिरेव मोक्षो 

ब्रक्मा्ितीय श्वुतय प्रमाणम् ॥ ४७९. ॥ 

इति गुखवचनाच्छतिभ्रमाणा- 

त्परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या । 

प्रदामितकरण समाहितात्मा 

कचिदचलारङतिरात्म निष्ठितो ऽमूत् ॥ 



९४ विवेकन्डामणि । 

कऋचित्काट समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम् । 

व्युत्थाय परमानन्दादिद् बचनमब्रवीन् ॥ 

वुद्धिर्विनए्ठ गदिता प्रचुत्ति 
बेह्यात्मनोरेकतयाधिगव्या । 

इद न जनेऽप्यनिद् न जाने 

कि वा कियद्वा सुखमस्य पारम् ॥ ४८२ ॥ 

वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मन्तु न वास्वाद्यने 

स्वानन्वासतपूरपूरितपरब्रह्माम्बुधेचैभवम् । 

अम्भोराशिविशी्णंवार्षिकरिरामाव मजन्मे मनो 

यस्याश्चाशरवे विरीनमधुनानन्वात्मना निवन् ॥ 

क्त गत केन वानोत कुत्र खीनमिद् जगत् । 

अधुनैव मथा ष्ठ नास्ति फं महद् द्रुतम् ॥ ४८२ ॥ 

कि हेय किमुपादेथ किमन्यत्कि विरश्षणम् । 
अखण्डानन्द् पीयूषपूर्णे ब्रह्ममहाणेये ॥ ४८६ ॥ 

न किचिदघ पश्यामि न श्रणोमि न वेद्म्यहम् । 
स्वात्मनैव सखदानन्दरूपेणास्मि बिरृक्षण ॥ ०८७ ॥ 



विेकचुडामणि । ९५ 

नमो नमस्ते गुरवे महात्मने 

विञुक्तसङ्गाय खडुत्तमाय । 

नित्याद्यानन्श्रसस्वरूपिणे 
भूलते सदापारयाम्बुधान्ञे ॥ ४८७ ॥ 

यत्कटाक्षराशिसान्द्रचन्द्रिका- 

पातधूतमवतापजश्नरम । 
प्राप्तवानहमखण्डवेभवा- 

नन्वमात्मपव्मश्चय क्षणात् ॥ ४८८ ॥ 

धन्योऽह छृतकृस्योऽह भिसुक्तोऽह भवत्रहाश् । 

निव्यानन्वस्वरूपो ऽह पृणोऽह त्वदलुग्र्टात् ॥ ४८२ ॥ 

असज्ञोऽहमनङ्गोऽहमलिङ्गोऽदेमभङ्कर । 
प्रश्ान्तोऽहमनन्तो ऽहमतान्तोऽह चिरतन ॥ ४९० ॥ 

अकर्ताहममोक्ताहमविकारोऽहसक्षिय । 

शद बाधस्वरूपोऽह केवठोःऽह सदारित्र ५ ४९१ ॥ 

द्रष्टु श्ोतुषेक्तु कतैभोकितुर्विभिन्न एवाहम् । 

नित्यनिरन्तरनिष्कियनि सीमासङ्गपूणैबोधास्मा ॥ 

नाहमिद् नाषहटमवोऽप्युभयोरवभासक पर इदम् 1 
वाद्मास्यष्लरश्न्य पूर्णौ, ब्रह्माविलीयग्रेवादम् ॥ ४९३ ॥ 



९६ विवेकचूडामणि । 

निरुपममनादितश्व न्वमहमिदमद इति कट्पनादुरम् 1 
निष्यानन्देकस्स सत्य बह्माद्धितीयमेवाहम् ॥ ४५४ ॥ 

नारायणो. नरकान्तकोऽह 

पुरान्तकोऽह पुरुषाऽहमीदहा । 

अखण्डबोधो.ऽहमशेषसाक्षी 

निरीश्वरो.ऽह निरह च निमेस ॥ ७९५ ॥ 

सेषु भूतेष्वहमेव सस्थितो 
ज्ञालात्मनान्तबैहिराश्चय सन् । 

मोक्ता च भोग्य स्वयमेव सर्वं 

तद्यत्पथग्डष्टमिदतया पुस ॥ ४९६ ॥ 

मय्यखण्डसुखाम्भोधौ बहधा चिश्ववीचय । 

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारततिभ्रमात् ॥ ४९७ ॥ 

स्थूलादिभावा मयि कषिता भ्रमा 

दारोपिताञुस्फुश्णेन लोकै । 

काले यथा कद्पकवत्सराय- 

नत्वीदयो सिश्कलनिर्षिकद्पे ॥ ७९६८ ॥ ॥ 



विवेकचूडामणि । ९७ 

आरोपित नाश्चयदुषक मवे 
त्कदापि मृहैमेतिदोषदूषिते । 

नार्द्धीकरोत्यूषरभूमिभाग 
मरीचिकावारिमहाप्रवाह ॥ ५९९ ॥ 

आकाषावत्कल्पविदूरगोऽह 

मादिव्यवद्धास्यविङक्षणोऽदम् । 

अहार्य॑वन्नित्यविनिश्चलोऽह 

मम्भोधिवत्पारविवर्जितोऽहम् ॥ ८०० ॥ 

नमे देहेन सबन्धौ मेषेनेव चिदहायसर । 

अत कुतो मे तदधम जाच्रत्स्वप्मस्ुघुत्तय ॥ ५०१ ॥ 

उपाधिरायाति स पष गच्छति 

स प्व कमौणि करोति युडनक्ते। 

स पव जोवन्ध्रियते सदाह 

कुलाद्विवन्निश्चरु पव सस्थित ॥ ५०२॥ 

न मे प्रच्त्तिने च मे निवृत्ति 

सदैकरूपस्य निरशकस्य । 
फेकात्मको यो निबिडो निरन्तरो 

व्योमेव पूणे स कथ जु चेष्टते ॥ ५०३ ॥ 
५1 भृ 



०८ विवेकचूडामणि । 

पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य 
निश्चेतसो निर्चिरृतेर्निरारते । 

कुतो ममाखण्डुरानुभूते 

बरैते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुति ॥ ०० ॥ 

छायया स्प्ृष्टमुष्ण वा रीत वा सुष्टु दुष्डुवा। 

न स्पृर्ात्येव यत्किचित्पुरष तद्धिलक्षणम् ॥ 

न साक्षिण साश्यधमां सस्पृरान्ति विलक्षणम् । 

अचिकारसमुदासीन गरहधम पदीपवत् । 
देहैन्द्ियमनोधम नेवात्मान स्पृरान्व्यहो ॥ ५०६ ॥ 

ग्वेय॑था कर्मणि साक्षिभाषो 

वहेयैथा चायसि दाहकत्वम् । 

रज्रोयैथासोपिनवस्तुखङ्ग 

स्तथेव कूटस्थचिदात्मनो मे ॥ ५०७ ॥ 

कलौपि वा कारयितापि नाह 

भोक्तापि बा भोजयितापि नाहम् 1 

द्रष्टापि बा दृशेयितापि नाह 
सोऽह स्वयज्योतिरनीदगात्मा ॥ ५०८ ॥ 



निवेकनूडामणि । ९९ 

चल्टत्युपाधौ प्रतिषिम्बरौस्य 
मौपाधिक मूढधियो नयन्ति । 

स्वविम्बभूत रविवद्धिनिष्किय 

कर्तासि भोक्तास्मि हतोऽसि हेति ॥ ५०९ ॥ 

जले वापि खले वापि दुुडत्वेष जडात्मकः । 

नाह विकिप्ये तद्धमैषैर.धमैनैभो यथा ॥ 

कतैत्वमोकतृत्वख ठत्वमन्तता- 

जडत्वबद्धत्वविसुक्ततादय । 

बुद्धर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुत 
स्वस्मिस्परे ब्रह्मणि केवलेऽद्वये ॥ 

सन्तु विकारा भङृतेदैराधा रातधा सहख्चधा कापि । 

नै किं मेऽसङ्गचितेने यम्बुद डम्बरो.ऽभ्बर स्पृदाति ॥ 

अन्यक्तादि स्थूकपर्थन्तमेत 
1द्श्व यल्लाभासमान्न भ्रतीनम् । 

व्योम्ररय सूष्ममाद्यन्तदीन 

बरह्मद्वैत यत्तदेवाहमस्ि ॥ ५१३ ॥ 

स्बोधार स्वेवस्तुप्रकादा 

स्वाकार सर्वग सर्व॑द्यन्यम् । 



१०० विवेकचूडामणि । 

नित्य शुद्ध निश्चर् निर्विंकटप 
ब्रह्माद्धैत यत्तदेवाहमस्मि ॥ ८१४॥ 

यसिन्नस्ताेषमायाविदोष 
परत्यभ्रूप प्रत्ययागभ्यमानम् । 

स्यक्लानानन्दमानन्दरूप 
[4 

ब्रह्माददैत यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५९५ ॥ 

निष्कियोऽस्म्यविकायोऽस्मि 

निष्करोऽस्मि निरारति । 

निर्िकत्पोऽस्मि निलयोऽस्मि 

निरारम्बोऽस्मि निद्धेय ॥ ५९६ ॥ 

सबौत्मकोऽह सर्बोऽह सवीतीतो.ऽहमद्धय । 

केवलाखण्डवे(धोऽहमानन्दोऽह निरन्तर ॥ ५२७ ॥ 

स्वाराज्यसाघ्राञ्यविभूतिरेषा 
भवत्पाश्रीमहितप्रसादात् । 

प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने 

नमो नमस्तेऽस्तु पुन्नमो ऽस्तु ॥ ५९१८ ॥ 

महास्वन मायाकतजनिजरासरत्युगहने 
भ्रमन्त ङ्खिदयन्त बहुरुतरतापैरलुकलम् । 



विवेकचूडामणि । १९१ 

अहकारव्याघ्रव्यथितमिममव्यन्तक्पया 

प्रबोध्य प्रस्वापात्परमवितवान्मामसि गुरो ॥ ५१९ ॥ 

नमस्तसतै सदेकस्मे नमशिन्मदसे मुह । 
यदेतद्धिश्वसूपेण राजते गुरुराज्ञ ते ॥ ५२०॥ 

इति नतमवशोकय हिष्यवर्यं 
समधिगतात्मसुख प्रबुद्धतस्वम् । 

प्रमुदितहृदय स देशिकेन्द्र 

पुनरिदमाह वच पर महात्मा ॥ ५२१ ॥ 

अह्यप्रत्ययसततिजेगदतो ब्रह्मैव सत्सवैत 

पदयाध्यात्मदशा भरशान्तमनसा सवौस्ववस्थास्वपि । 

रूपादन्यदवेक्षितु किमभितशथष्चुष्मता विद्यते 

नढद्रह्यविद सत किमपर बुद्धर्बिहारास्पदम् ॥ ५२२ ॥ 

कस्ना परानन्दरसादुभूति- 

मुत्खञ्य शान्येषु रमेत विद्धान् । 

चन्द्रे महाहादिनि दीप्यमाने 

चिनरन्दुमालोकयितु क इच्छेत् ॥ ५२३॥ 

असत्पदाथौचुभवे न किंचि 

नन ह्यस्ति तृप्निने.च दु खहानि । 

{ परिह स. "ट इ~~ 
भथा रः त्य [| ॥) मि + = 



१०२ विवेकचूडामणि । 

तदक्रयानन्द्रसाञुभूत्या 

वृक्ष सुख तिषठ सद्ात्मनिष्टया ॥ “२४ ॥ 

स्वमेव सर्वत पदयन्मन्यमान स्वमद्धयम् । 
सखानन्दमचुभुजान काट नय महामते ॥ ५२५ ॥ 

अखण्डबोधात्मनि निर्धिकस्पे 

विकटपन व्योच्चि पुर प्रकल्पनम् । 

नव्द्कयानन्दमयात्मना सदा 

रान्ति परामेत्य भजस्व मौनम् ॥ ८२६ ॥ 

तूष्णीमवस्था पर्मोपशान्ति 
बद्धेरसत्कल्पचिकट्पंहेतो । 

ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो 

यत्राद्कयानन्द् सुख निरन्तरम् ॥ ५२७ ॥ 

नास्ति निर्वसनान्मोनात्पर सुखकृदुत्तमम् । 
विक्षातात्मसखरूपस्य स्वानन्द्रसपायिन ॥ “२८ ॥ 

गच्छस्तिष्ठन्युपधिशराञ्रायानो वान्यथापि वा । 

यथेच्छया वसेद्धिद्वानात्माराम सदा मुनि ॥ ५२९॥ 

न देष्ाकालासनदिग्यमादि 

लक्ष्यादयपेक्षा प्रतिबद्धबत्ते । 



विवेकचूडामणि । १०३ 

ससिद्धतस्वस्य महात्मनोऽस्ति 

स्ववेदने का नियमाद्यवस्था ॥ ८२० ॥ 

घटोऽयमिति चिक्ञातु नियम कोऽन्बपेक्ष्यते । 

चिना परमाणसुष्डुत्व यस्मिन्सति पदाथैधी ॥ ५३१ ॥ 

अयमात्मा नित्यसिद्ध भ्रमणे सति भासते । 

नदेशानापिधा कारन शुद्धि बाप्यपेक्षते॥ 

देवदन्तोऽहमिलयेतदिक्षन निरपेक्षकम् । 

तदद्रह्यविदोऽप्यसखय ब्रह्माहमिति वेदनम् ॥ ५३३ ॥ 

भावुनेव जगत्सवं भासते यख तेजसा । 

अनात्मकमसन्तुच्छ कि जु तस्यावभासकम् ॥ ५३४ ॥ 

वेदश्चाख्लपुराणानि भूतानि सकलान्यपि । 

येनार्थ॑बन्ति त कि चु विज्ञातार प्रकारयेत् ॥ 

पष स्वयञ्योतिरनन्तदाक्ति 
रात्माप्रमेय सकलायुभूति । 

यमेव विज्ञाय विसुक्तबन्धो 

जयत्यय ब्रह्मविदुत्तमोत्तम ॥ ५३६ ॥ 

न खिद्यते मो विषये प्रमोदते 

न संज्ते नापि विरज्यते च । 



१०५४ विवेकचूडामणि । 

म्वस्मिन्सदा क्रीडति नन्दति स्वय 

निरन्तरानन्द्रसेन तृक ॥ "२७ ॥ 

श्चुधा देहभ्यथा ल्यक्त्वा बाल क्रीडति वस्तनि । 

तथैव विद्वान्रमते निभेमो निरह सुखी ॥ ५३८ ॥ 

चिन्ताद्न्यमदैन्ययैश्चमश्षन पान सरिदारिषु 
स्वातन्त्येण निरुङ्ुरा सितिरभीर्निद्रा इमशाने वने । 

चख क्षाखनद्ोषणादिरहित दिग्वास्तु शाय्या मही 

सारो निगमान्तवीथिषु चिदा क्रीडा परे ब्रह्मणि ॥ 

चिमानमाङस्म्य हारीरमेतत् 
भूजक्त्यदोषान्विषयायु पचताम् । 

परेच्छया बाखवदात्मवेत्ता 

योऽग्यक्तलिङ्खोऽनुषक्तबाह्यं ॥ ५७० ॥ 

दिगम्बरो वापि च सास्बरोवा 

त्वगम्बरो वापि चिदम्बरस्थ । 

उन्मत्तवद्वापि च बवालवद्रा 

पिद्राचवद्धापि चरत्यवन्याम् ॥ ५७१ ॥ 

कामान्नी कामरूपी सश्चर्यकचरो सुनि । 

स्वात्मनैव खदा तुश्च स्वय सवौत्मना खित ॥ ५४२ ॥ 



निवेकचूडामणि । १०५ 

कचिन्मूढो विद्कान्कचिदपि महाराजविभव 

कचिद्धान्त सौम्य क्रचिदजगसाचारकलित । 
कचित्पात्रीभूत कचिदवमत क्ण्यविदित- 

श्रव्येव भराक्ञ सततपरमानन्दसुखित ॥ ५४३ ॥ 

निधेनोऽपि सदा तुष्टोऽन्यसहायो महावल । 

नित्यवृ्ोऽप्य मुजानोऽप्यसम समदहोन ॥ 

अपि कुवेश्ष्र्वाणश्चामोक्ता फलमोग्यपि । 

चारीर्यण्यश्सीर्येष परिचछिन्नोऽपपि स्वैग ॥ ५४५ ॥ 

अरारोर सदा सन्तमिम बह्यचिद् छचिन्। 

त्रियापिये न स्पृदातस्तथैव च द्युभाद्युमे ॥ ५४६ ॥ 

स्थूलादिसबन्धघतोऽभिमानिन 

सुखवचदुखवच द्युभालुमे च) 

विष्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुने 

कुत श्रुभ बाप्यद्युम फट वा ॥ ०४७ ॥ 

नमसा भ्रस्तव द्वानादभ्रस्तोऽपि रविजेन । 
ग्रसनं इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम् ॥ 

नद्धदेदादिवन्धेभ्यो विमुक्त ्रह्मवित्तमम् । 

पदयन्ति देहिवन्मूढा दारीराभासदद्ौनात् ॥ ५४९. ॥ 



१०६ विवेकचूडामणि । 

अहि निल्वंयनीवाय मुक्तदेहस्तु तिष्टति । 

इतस्ततश्चास्यमानो यक्किचित्प्राणवायुना ॥ ५५५० ॥ 

सख्रोतसा नीयते दार यथा निन्नोन्नतस्थलम् । 
दैवेन नीयते देहो यथाकालोपभुक्तिषु ॥ 

प्रार्धकर्मपरिकस्पितवासनाभि 
ससारिवश्चरति भुक्तिषु मुक्तदेह । 

सिद्ध खय बसति साक्षिववज्न तूष्णी 

चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशू-य ॥ 

नेवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुदक्तं पष 
नैवापयु क्त उपदरौनलक्षणस्थ । 

नेच क्रियाफरमपीषवपेक्षते स 
स्वानन्वसान्द्ररसपानस्ुमत्तचित्त ॥ 

छक्ष्यारक्ष्यगतिं त्यक्त्वा यसितिष्ठेत्केवलात्मना । 

शिव एव स्वय साक्षादय ब्रह्मविदुत्तम ॥ 

जीवन्नेव सद्ा मुक्त कृतार्थो ब्रह्मवित्तम । 
उपाधिनाशाद्रह्यैव सद्रह्याप्येति निद्धैयम् ॥ ५.५५ ॥ 

शेद््रषो वेषखद्वावाभावयोश्च यथा पुमान् । 
तथैव बरह्मविच््ेष्ठ सदा ब्रह्मेव नापर ॥ ५५द ॥ 



विवेकचूडामणि । १०७ 

यत्न कापि वि्छीणं पणमिव तरोर्वपु पतनात्। 
ह्मीभूतस्य यते प्रगेव हि तश्चिदञ्चिना दग्धम् ॥ 

सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुने 

पूणाद्धयानन्वमयात्मना सदा । 

न देद्राकालादचितप्रतीक्षा 

त्वड्यासधिय्पिण्डविस्जंनाय ॥ ५५८ ॥ 

देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलो 

अविद्याहदयमन्थिमोक्षो मोक्षो यतस्तत ॥ 

कुल्यायामथ नया वा शिवक्षेत्रे ऽपि चत्र । 

पणे पतति चेत्तेन तरो कि यु दयुभाद्युमम् ॥ 

पत्रस्य पुष्पस्य फर्स नाहाव 

दहेन्द्रियश्राणधिया विनादा । 
नेवात्मन स्वस्य सदात्मकस्या 

नन्दाकृतेवरक्षवदस्त पष ॥ 

पक्ञानघन इत्यात्मलक्षण सत्यसूचकम् । 
अनूदयौपाधिकस्थैव कथयन्ति विनादानम् ॥ 

अविनायी वा अरेयमात्मेति श्वुतिरात्मन । 

प्रन्रवीत्यविनादहित्व विनश्यत्सु विकारिषु ॥ ५६६ ॥ 



१०८ निवेकचूडामणि । 

पाष्राणवृक्षवृणधात्यकरटाम्बराद्या 

दरया भवन्ति हि सदेव यथा तथेव । 

देहेन्द्रियासुमन नादि समस्तदटद्य 

क्ञानाश्चिदभ््रमुपयाति परात्मभावम् ॥ ५६४ ॥ 

अ 

विद्धक्षण यथा ध्वान्त दीयते भासुतेअसि । 

नथैव सकल देश्य ब्रह्मणि प्रविलीयते ॥ 

धटे नष्टे यथा व्योम व्याव भवति स्फुटम् । 
[भ 

नथेचोपाधिविलये ब्रह्मेव बह्मवित्स्वयम् ॥ ५६६ ॥ 

क्षीर श्चीरे यथा क्षिप्त वैर वेले जर जले । 

सयुक्तमेकता यानि नथात्मन्यात्मविन्मुनि ॥ 

पव विदेहकैवल्य सन्मात्रत्वमसखण्डितम्। 
बह्मभाव प्रप्ैष यतिनौवतैने पुन ॥ ५६८ ॥ 

सदा^्पैकन्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवर््मण । 

अमुष्य ब्रह्मभूतन्वाह्ह्मण कुत उद्भव ॥ 

मायाद्कृ्ो बन्धमोक्षो न स्त स्वात्मनि वस्तुत । 

यथा रजौ निष्कियाया सर्पाभासविनिगंमौ ॥ ५७० ॥ 



विवेकचूडामणि । 

आवृते सदसस्वाभ्या बक्तव्य बन्धमोश्चणे । 

नावृति्रह्यण काचिदन्याभावावनाच्रतम्। 

यद्यस्स्यद्तहानि स्यादैत नो सहने श्युति ॥ 

बर यच मोक्षश्च मूषैव मूढा 

बुद्धेशण वस्तुनि कटपयन्ति । 
इगादृति मेधङृत। यथा रवौ 

यतोऽहयासङ्गचिदेकमक्षरम ॥ 

अस्तीति पत्ययो यश्च 

यश्च नास्तीति वस्तुनि 

बुद्धेरेव गुणावेतौ 
न तु नि्यस्य वस्तुन ॥ 

अतस्तौ मायया हतो बन्धमोश्चो न चात्मनि 

निष्कल्ये निष्क्रिये शान्ते निरवध्ये निरअने । 

अद्धितीये परे तत्वे व्योमवत्कल्पना कुत ॥ 

न निरोधो न चेत्पत्ति 

ने बन्धो न च साधक । 

न सुमुश्चुने वै मुक्त 
इत्येषा परमाथता ॥ ५७५ ॥ 
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सकलनिगमन्बूडास्वान्तसिद्धान्तगुह्य 
परमिदमतिगुद्य दरित ते मयाद्य । 

अपगनककिदोष कामनिभुक्तशुदधि 

स्नद्तुलमसदस्व भावयेद् मुमु. ॥ ' ७६ ॥ 

दति शुत्वा गुसेवोक्य 
प्रश्रयेण तानति । 

स तेन समयुज्ञातो 

यथौ निभक्तब धन ॥ ५७७ ॥ 

शुरुरेष सव्रानन्द 

न्धो निमेन्नमानस । 

पावयन्वसुधा सवो 

विचचार निर"तर ॥ ५७८ ॥ 

इत्याचायैख शिष्यस्य 

सवदेनात्मलक्षणम् । 

निरूपित मुमुक्षुणा 

खुखलबोधोपपन्तये ॥ ५७९. ॥ 

हितमिदभुपदेशमादवियन्ता 

विहितनिरस्तसमस्तचित्तवोषा । 
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मवस्ुखविरता प्रशान्तचित्ता 

श्रुतिरसिका यतयो मुमुक्षवो ये ॥ ५८० ॥ 

खसाराध्वनि तापभादुकिरणप्रोद्भूतदाहव्यथा 

खिन्नाना जरकादक्षया मर्मुवि भ्रान्त्या परिभ्राम्यताम् । 

भम्यासन्नसुधाम्बुधि सुखकर बह्मा्वय दरौय 

न्स्येषा दाकरभारती विज्ञयते निर्बाणसदायिनी ॥ ५८१ ॥ 

इति शआ्रीमप्परमहसपरितराजका चार्यस्य श्रीगोपिन्दमगय 

पूज्यपादिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ 

विवेकचूडामणि समाप्न ॥ 





7 

: । श्री ॥ 

॥ उपदेशसहसी | | 
गद्यघबन्ध । 

2 





॥ श्री ॥ 

॥ उपदेशसहस्री ॥ 
ध ------~ 

रदिष्यानुद्ासनप्रकरणम् । 

थ मोक्षसाधनोपदेशविधि व्याख्यास्यामो 

ससुक्षणा श्रदधाननामथिनामथाय ॥ १॥ 

तदिद मोक्षसाधन ज्ञान साधनसाध्याद्- 

` निलात्सर्वस्माद्िरक्ताय यक्तपुत्रबिन्तरेकैष- 
णाय मरतिपन्नपरमहसपारित्राज्याय शमदमदयादियुक्ताय शा- 

खप्रसिद्धरिष्यगुणसपन्नाय शुचये ब्राह्मणाय विधिवदुपसन्नाय 

शिष्याय जातिकरेषृत्तविद्याभिजनै परीश्चिताय ब्रूयासुन 
एन यवेद्रहण दृदीभवति ॥ २ ॥ 

श्रुतिश्व-- ^ परीव्य तस्त्वतो ब्रह्मविद्याम् इति । 

दृढगृहीता हि विद्या आत्मन श्रेयसे सतयै च भवति । 

वि्यासततिश्च प्राण्ययुप्रह।य भवति, नैरिव नदी तिती्षौ । 
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शा्ञ च-- ' यत्यप्यस्मा इमामद्धि परिग्रदीता धनस्य पूणौ 

दद्यादेतदेव ततो भूय ` इति । अन्यथा च ज्ञानप्राप्यभावात् 

‹ आचा्यैवान पुरुषो वेद् ̀ * आचार्याद्धैव विद्या विदिताः 

° आचाय पावयिता तस्य सम्यगज्ञान एव इहोन्यते' इवया- 

दिश्रुतिभ्य › ' उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ` इल्यादिस्प्रतिभ्यश्च 

शिष्यस्य ज्ञानाग्रहण च शिन्गुद्र तदग्रहणहेतून् अधमे- 

छोकिकप्रमादनिलयानियवस्तुविवेकविषयासजातदढपूरैश्रुतत्व- 

छोकचिन्तावेक्षणजालयादयभिमानादीन् तत्मतिपक्षे श्ुतिस्म्- 

तिविहितै अपनयेत् अक्रोधादिभि अहिसादिभिश्च यै, 

ज्ञानाविरुद्रशच नियमे ॥ ४॥ 

अमानित्वादिगुण च ज्ञानोपाय सम्यग्म्राहयेत् ॥ ५ ॥ 

आचायस्तु उहापोहम्रहणधारणकशमदमदयाजुध्रहादिसपन्नो 

रन्धागमो दष्टारष्टभोगेष्वनासक्त यक्तसर्वकर्मसाधलो ब्रह्य 

वित् न्मणि स्थित अभिन्नव्त्तो दम्भदर्पङहकदाल्यमायामा- 

त्सर्याचताहकारममत्वादिदोषविवजित केवरूपरानुभरहभ्रयोजनो 

विद्योपयोगार्थी पूवैयुपदिशेत् ‹ सदेव सोम्येदमभर आसीदे- 

कमेवाद्वितीयम् ' यत्र॒ नान्यत्पर्यतिः “ आल्मैवेद सर्वम् " 

°आस्मा बा इदमेक एवाग्र आसीत्" ‹ सवै खरिविद् ब्रह्म ? 
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इयाद्या आस्मेक्यप्रतिपादनपरा श्रुती ॥ ६ ॥ 

उपदिश्य च ग्राहयेत् ब्रह्मणो ठङक्चषणम् “य आत्मापहत- 

पाप्मा, “ यत्साक्षादपरोक्षाद्भह्य ` ‹ योऽशनायापिपासे ` ‹नेति 

नेति" “अस्थूरमनणु ' (स एष नेति नेति “अदृष्ट द्रष्टः 
° विज्ञानमानन्द् बह्म ` "सदय ज्ञानमनन्त बह्म ' " अहदयेऽना- 

स्म्येऽनिरक्तेः ‹ स वा एष महानज आत्मा (अप्राणो ह्- 

मना › “ सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज › ‹ विज्ञानघन एव ` ८अन- 

न्तरमबाह्यम् ` ' अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ` !आ- 

काशो वे नामः इदयादिश्रुतिमि ॥ ७॥ 

स्मृतिभिश्व-- “न जायते भ्रियते; ‹ नादत्ते कसयचित्पा- 

पम् “यथाकाशस्थितो नियम् ` “कषेत्रज्ञ चापि मा चिद्धि 

न सत्तन्नासदुन्यते? “ अनादित्वान्निशणत्नात् ' "सम सर्वेषु 

भूतेषु " ‹ उत्तम पुरुषस्त्वन्य › इत्यादिभि श्रु्युक्तरक्चषणावि 

रद्धामि परमास्माससारित्वप्रतिपादनपराभि तस्य सर्वेणा- 

नन्यत्वप्रतिपादनपराभिश्च ॥ ८ ॥ 

एव श्रुतिस्परतिमि गृहीतपरमात्मरक्षण रिष्य ससारसा- 

गरादुत्तितीषर पृच्छेत्-- कस्त्वमसि सौम्य इति । ९ ॥ 

स यदि ब्रूयात्-- बाह्यणपुत्र॒ अदोन्वय ब्रह्मचाया- 
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सम्, गृहस्थो वा, इदानीमस्मि परमहसपरित्राद् ससारसा 

गरात् जन्मश्रत्युमदहाभराहात् उत्तितीषैरिति ॥ १० ॥ 

आचार्यो बरूयात्-- इहैव तव सोम्य म्रतस्य शरीर वयो- 

मिर्यते सद्धा वापद्यते । तत्र कथ ससारसागरादुद्धवैमि 

न्छसीति । न हि नद्या अचरे कूरे भस्मीभूते न्या पारं 

तरिष्यसीति ॥ ११ ॥ 

स यदि ब्रूयात्-- अन्योऽह शरीरात् । शरीर तु जायते 

म्रियते वयोभिरद्यते भृद्धावमापनते शक्चाग्न्यादिभिश्च विना 

इयते व्याध्यादिभिश्च प्रयुज्यते । तस्मिन अह स्वकृतधर्माध 

मैवदहात् पक्षी नीडमिव प्रविष्ट पुन पुन शरीरविनाशे 

धमौधमेवदात् शरीरान्तर यास्यामि पूरवैनीडविनाशे पश्षीव 

नीडान्तरम । एवमेवाहमनादौ ससारे देवमनुष्यति्य॑द्निर- 
यस्थानेषु खकभेवहादुपात्तमुपात्त शरीर यजन नव नब चा- 

न्यदुपाददानो जन्ममरणप्रबन्धचक्रे घटीयन्त्रवत् स्वकर्मणा 

अआम्यमाण क्रमेणेद् शारीरमासाश्च ससारचक्रभ्रमणादस्मान्नि- 

विष्णो मगवन्तसुपसन्नोऽस्मि ससास्वक्रभ्रमणप्रशमनाय । 

तस्मान्निय एवाह शरीराद्न्य । करीराणि आगच्छन्यपग- 

न्छन्ति च वासासीव पुरुषस्येति ॥ १२॥ 
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आचार्यो न्ूयात्-- साध्ववादी › सम्यक्पदइयसि । कथ 

मृषा अवादी ब्राह्मणपुत्रोऽदोन्ययो ब्रह्मचायौसम्, गृहस्थो 

चा, इदानीमस्मि परमहसपरित्राडिति ॥ १३ ॥ 

स यदि ब्रूयात्- भगवन् कथमह मृषावादिषम् इति ॥ 

त प्रति बरूयादाचायं -- यतस्व भिन्नजायन्वयसस्कार 

शारीर नालयन्वयसस्कारवर्जितस्यास्मन प्रयभ्यज्ञासी ब्राह्म 

णयुत्रोऽदौन्बय इत्यादिना वाक्येनेति ॥ १५॥ 

स यदि प्रन्छेत्-- कथ भिन्नजायन्वयसस्कार रारीरम् , 

कथ वा अह् जालन्वयसस्कारव्जित इति ॥ १६ ॥ 

आचार्यो जूयात्- श्णु सोभ्य तदेव यथेद शरीर तत्तो 

भिन्न भिन्नजालयन्वयसस्कारम् , त्व च जालयन्वयसस्कारवजित 

इत्युक्त्वा त स्मारयेत्-- स्मतुमदैसि सोम्य परमात्मान सवौ- 

स्मान यथोक्तरुक्षण श्रावितोऽसि ‹ सदेव सोम्येदम् ` इयादिभि 

श्ुतिभि स्मृतिभिश्च, छक्षण च तस्य श्चुतिभि स्पतिभिश्च ॥ 

ऊन्धपरमाव्मछक्षणस्मरतये ब्रूयात्-- योऽसावाकाश्चनामा 

नामरूपाभ्यामथौन्तरभूत अदारीर अस्थूटादिरक्षण अप 

हतपाप्मत्वादिलक्षणश्च सवै ससारधर्मैरनागन्वित यत्साक्षा- 

द्परोक्षाद्रह्य ण्व त आत्मा सर्वान्तर अदृष्ट दरष्टा अश्चुत श्रो- 
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त। अमतो मन्ता अत्रिज्ञातो बिज्ञाता नियविज्ञागस्वरूप अन 

न्तर अबाह्य विज्ञानघन ण्व परिपूणै आकाचवत् अनन्त 

शक्ति आस्मा सर्वस्य अद्धनायादिवार्जत आविर्भावतिरोभा- 

बवरजितश्च स्वात्मनिङक्षणयौ नामरूपषयो जगद्वीजभूतयो 

स्वास्मस्ययो तत्वान्यत्वाभ्यामनिवैनचनीययो सखसवेद्यया 
[१५ ४५ ५५ © 

सद्भावमत्रिणाचिन्धदक्तित्वाद्याकतो अन्याक्रतयो । १८ ॥ 

ते नामरूपे अव्याकृते सत्ती व्याक्रियमाणे तस्मादेतस्मा 

दात्मन आकाशनामाकृती सवृत्ते । तच्चाकाराख्य भूतमनेन 

प्रकारेण परमात्मन सभूत प्रसन्नादिव सङिरान्मरुमिवं 

फेनम् । न सिक न च सखिकादलयन्त भिन्न फेनम्, सछि- 

रव्यतिरेकेणादशैनात् , सिख तु स्वन्छम् अन्यते फेनान्मर- 

रूपात् । एव परमात्मा सामरूपाम्यामन्य फेनस्थानीयाभ्या 

शुद्ध प्रसन्नस्तद्धिरुक्षण । ते नामरूपे अच्याते सती व्या- 

क्रियमाणे फेनस्थानीये आकारानामाछेती सवृत्ते ।। १९ ॥ 

ततोऽपि स्थूलभावमपिन्यमाने नामरूपे व्याक्रियमाणे वा- 

युभावमापयेते, ततोऽप्यन्निभावम , अ्ेरब्भावम् , तत प्रथि 

वीभावम् , इत्येवक्रमेण पूवैपूैभवस्योत्तरोत्तरानुप्रवेसेन पच्च 

महाभूतानि प्रथिन्यन्तन्युत्पन्नानि । तत॒ पश्चगुणविशिष्ठा 
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प्रथिवी । प्रथिन्याश्च पश्चात्मिका ब्रीहियवाद्या ओषधय 

जायन्ते । ताभ्यो भक्षिताभ्यो छोहित श्रु च खीपुसशरीरस- 

बन्धि जायते । तटभयम् तुकाङे अविद्याप्रयुक्तकामखज- 

निमेथनोदूतं मन्त्रसस्छृत गमोशये निषिच्यते । तत्स्वयोनि- 

रसालुपवेदोन विवधैमान गर्भीभूत नवमे दशमे वा मासि 

जायते ।। २० ॥ * 

तात छब्धनामाक्ृतिक जातकमौदिभि मन्त्रसस्करृत 

पुन उपनयनसस्कारयोगेण ब्रह्मचारिसज्ञ भवति । तदेव हरीर 

पल्लीयोगसस्कारयोगेण गृहस्थसज्ञ भवति । तदेव वन्ससा- 

रेण तापससज्ञ भवति । तदेव ज्रियानिघृन्तिनिभित्तेन ससका- 

रेण परित्रादसज्ञ भवति । इस्येव स्वत्तो भिन्न भिन्नजायन्बय- 

सस्कार शरीरम ॥ २१॥ 

मनश्ेन्द्रियाणि च नासरूपाप्मकान्येव, “अन्नमय हि सो- 

स्य मन › हयादिश्रुतिभ्य ॥ २२॥ 

कथ चाह भिज्नजायन्वयसस्कारवरजित इवेतच्छरणु-- 

योऽसौ नामरूपयो्याकतां नामरूपध्ैविलक्षण स एव नाम- 

रूपे व्याछर्बन सष्ठेद शरीर स्वय सस्कारधर्मव्जितो नामरूपे 

इह प्रविष्ट अन्यैरदष्ट सय पश्यन् तथा अश्रुत ॒श्ण्वन् 
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अमतो मन्वान अविज्ञातो विजानन सवौणि रूपाणि बिचि 

धीरो नामानि छृत्वाभिवदन्यदास्ते इति । अस्मिन्नर्थे श्रुतय 

सहस्रश ~ ‹ तप्सृष्टा । तदेवानुप्राविशत् ८अन्त प्रविष्ट 

शास्ता जनानाम् (स एष इह प्रविष्ट ` "ण्ष त आत्माः 

स एतमेव सीमान विदार्यैतया हारा प्रपद्यत (एष सर्वेषु 

भूतेषु गृढोऽत्मा ` "सेय देवतैक्षत हन्ताहमिमास्िसरो देवता 

इयाव्या श्रुतय ॥ ०३॥ 

समृतयोऽपि-“ आतपैव देवता सवौ ` (नवद्वरे पुरे देही 
^कषशरज्ञ चापि मा विद्धि ‹सम सर्वेषु भूतेषु "उपद्रष्टाुम- 

न्ता च *उत्तम पुरुषस्त्वन्य ` “अारीर शरीरेषु ` इद्या- 

दा । तस्मात् जायन्वयसस्कारव्जितस्त्वमिति सिद्धम् ॥२४॥ 

स यदि ब्रुयात्-- अन्य एवाहमज्ञ॒ सुखी दुखी बद्ध 

ससारी, अन्योऽसौ मद्धिक्षण अससारी देव , तमह बस्यु 

पहारनमस्कारादिभि वणीश्रमकर्मभिश्वाराध्य ससारसागरा- 

दुत्तितीषुरस्मि । कथम स एवैति ॥ २५ ॥ 

आचार्यो व्रूयात्-- नैव सोम्य प्रतिपततुमर्हसि, प्रतिषिद्ध- 

त्वाद्धेदप्रतिपन्ते । कथ प्रदिषिद्धा मेदप्रतिपत्तिरि्त आद- 

 अन्योऽसाबन्योऽहमस्मीति न स वेद् ' “ब्रह्म त परादाद्यो- 
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ऽन्यत्रात्मनो नह्य वेद् ' “मृत्यो स मृयुमाप्नोति य इह नानेव 

पश्यति ` इन्येवमाय्या ॥ २६ ॥ 

एता एव श्रुतयो भेवप्रतिपत्ते ससारगमन दु्शायन्ति ।।२७॥। 

अभेदप्रतिपत्तेश्च मोक्ष दीयन्ति सहर । “स आत्मा 

तत्त्वमसि इति परमात्मभाव विधाय "आचार्थ॑वान्पुरुषो वेद ̀ 

इत्युक्त्वा (तस्य तावदेव चिरम् इति मोक्ष दशेयन्यमेदनि- 

ज्ञानादेव । सव्याभिसयस्यातस्करस्येव दादाद्यभावदृष्ान्तेन 

ससाराभाव द्यन्ति । भेददशेनादसलयाभिसधस्य ससारग- 

मन दर्शयन्ति तस्करयेव दाहादिद्न्तेन ॥ ०८ ॥ 

'त इह व्याघ्रो बा इयादिना च अभेद्दरौनात् .सख 

राड् भवति ` इत्युक्ता तद्विपरीतेन भेदददौनेन ससारगमन 
दरहायन्ति (अथ येऽन्यथातो बिदुरन्यराजानस्ते क्षथ्यरोका 

भवन्तिः इति प्रतिशाखम् । तस्मात् मृषैवैवमवादी ब्राह्मण 
पुत्रोऽदोन्वय ससारी परमात्मविरृक्षण इति ।॥ २९ ॥ 

तस्मालतिषिद्धप्बाद्धेददनस्य, मेदविषयत्वाञ्च कर्मोपादा- 

नस्य, कर्मसाधनतवाच्च यज्ञोपवीतादे , कमैसाधनोपादानस्य 

परमात्मामेदप्रतिपत्त्या प्रतिषे शृतो वेदितञ्य , कर्मणा 

तत्साधनाना च यज्ञोपवीतादीना परमात्मामेदप्रतिपत्तिविर- 
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द्रत्वात् । ससतारिणो हि कर्माणि विधीयन्ते तत्साधनानि च 

यज्ञोपवीतादीनि, न परमात्मनोऽमेददाशिन । मेदद्यनमा- 

त्रेण च ततोऽन्यत्वम् ॥ ३० ॥ 

यदि कमौणि कतेन्यानि न् निधिवतयिषितानि कर्मसाधना- 

सबन्धिन कमेनिमित्तजालयाश्नरमाद्यसबन्धिनश्च, परमास्मनश्च 

आप्मतैवामेदप्रतिपत्ति नावक््यत॒‹स आत्मा तच्त्वमसि' 

इलेवमादिभिर्भिश्चितरूपैवौक्ये , भेदपरतिपत्तिनिन्दा चे ना- 

भ्यधाखत् ' एष नियो महिमा जाह्मणस्य ' ‹अनन्वागतं 

पुण्यनानन्बागत पापेन ` “अत्र स्ेनोऽस्तेन ' इटयादिना ॥ 

कमौसबन्धिस्वरूपप्व कर्मनिभित्तवणायसबन्धरूपता च 

नभ्यधास्यत् कर्माणि च कर्मसाधनानि च यज्ञोपवीतादीनि 
यद्यपरितियाजथेषितानि । तस्मात्ससाधन कर्म परियक्तव्य 

युरुक्षणा, परमात्मामेदददीनविरोधात् । आप्मा च पर एवेति 

प्रतिपत्तव्यो यथाश्रु्युक्तसक्षण ।! ३२ ॥ 

स यदि ब्रूयात-- भगवन्, दह्यमाने च्छिद्यमाने वा ददे 
प्रक्षा वेदना, अद्नायादिनिमित्त च प्रयक्ष॒ढुख मम। 

परञ्धायमात्मायमात्मापहतपाप्मा विरजो विमृष्ुविशोको 
बिक्ञिघत्सोऽपिपास सबेगन्धरसवलित श्रूयते सवेश्ुतिषु 
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स्मृतिषु च । कथ तद्विलक्षण अनेकससारधमेसयुक्त परमा- 
स्मानमात्मल्वेन मा च ससारिण प्रमात्मखेन अन्निमिव 

रीतस्वेन प्रतिपद्येय ? ससारी च सन् सवौभ्युदयनि भ्रेयस- 
साधने अधिक्नत अभ्युदयनि प्रेयससाधनानि कर्माणि तत्सा- 

धनानि च यज्ञोपवीता दीनि कथ परियजेयमिति ॥ ३३ ॥ 

त प्रति ब्रूयात्-- यद्बोचो दह्यमाने च्छिद्यमाने वा देहे 

प्रक्षा बेदनोपरभ्यते ममेति, तदसत् । कस्मात् ! दद्यमाने 
न्छियमान इव इृक्षे उपख्ब्धुरुपरभ्यमने कर्मणि शरीरे दाह- 
नछेदवेदनाया उपरुभ्यमानत्वात् दाहादिसमानाश्रयैव वेदना । 

यत्र दहि दाह छेदो वा क्रियते ततैव व्यपदिराति दाहादि 

वेदना रोक , न वेदना दहाद्ुपङब्धरीति । कथम्? कते 

वेदनेति प्ष्ट॒रिरसि मे वेदना उरसि उदरे इति बा यत्र 

दाहादिसत्रैव व्यपदिशति, न तूपरूब्यरीति ! यद्युपरुब्धरि 

वेदना खात् बेदनानिमित्त वा दाहच्छेदादि बेदनाश्रयत्वेनोप- 

दिरोदाहाचाश्रयवत् ॥ ३४ ॥ 

स्वय च नोपलभ्येत, चष्ठुगेतरूपवत् । तस्मात् दाच्छेदा- 
दिसमानाश्रयत्वेन उपठभ्यमानत्वा दाहादिषत् कमेभूतैव वेद- 
ना । भावर्पत्वाच्च साश्रया तण्डुरपाकबत् । वेदनासमानाश्रय 
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एव ततसस्कार स्मृतिसमानकार एबोपङभ्यमानत्वात् वेद- 

नाविषय तन्निभित्तविषयश्च देषोऽपि सस्कारसमानाश्रय 

एव । तथा चोक्तम्-- रूपसस्कारतुल्याधी रागद्वेषौ भय च 
यत् । गृह्यते धीश्रय तस्माञज्ञाता हद्धोऽभय सद्ा ॥ ३५॥ 

किमाश्रया पुन रूपादिसस्कारादय इति, उन्यते-- यतर 

कामादय । क पुनस्ते कामादय ? (काम सकस्पो विचि 

किल्ला? इलयादिश्रुते बुद्धाबेव । ततैव रूपादिसस्काराद्योऽपि, 
‹ कस्मिन्ु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदये ' इति श्रुते । कामा 

येऽस्य हृदि भरिता ` ` तीर्णो हि यदा सर्वान् शोकान् हृद् 

यस्य ' {असङ्गो ह्ययम् ` ‹ तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा › इलया- 

दिश्चुतिहतेभ्य , ‹अविकार्योऽयञुन्यते ‹अनादित्वानिर्भुण 

त्वात्, इयादिभ्य -- इन्छद्रेषादि च क्ेत्रस्यैव विषयस्य 
धर्मो नासन इति-- स्परृतिभ्यश्च कर्मस्थैवाड्ुद्धि नात्स्था 
इति | ३६ ॥ 

अतो ्पादिसस्कारायशद्धिखबन्धाभावात् न परस्मादा- 
त्मनो बिलक्षणस्त्वमिति प्रयक्षादिषिरोधाभावात् युक्त पर 
एवात्माहमिति प्रतिपत्तुम , ‹ तदात्मानमेववेदह ब्रह्मास्मीति ' 
: एकवैवाऽनुदरषटन्यम ` “अहमेवाधस्तात › ‹ आत्मैवाधस्तात्' 
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‹ सवेमात्मान पयेत् ' “यत्र वस्य सर्रमातैव (इव सर्व 
यदयमात्मा “स एषोऽकर , ° अनन्तरमबाह्यम् ° सबा- 

हयाभ्यन्तरो श्यज ` " बरहमवेदम् ` एतया द्वारा प्रापद्यत 
"प्रज्ञानस्य नामधेयानि ` ' सय ज्ञानमनन्त ब्रह्म॒! तस्माद्वा ' 

^ तत्छष्रा तदेवानुप्राविशत्" (एको देवं सर्वभूतेषु गृह 

सवैव्यापी ` ‹ अदारीर शरीरेषु ' ८ न जायते भ्रियते ‹ खप्रा- 
न्त जागरितान्तय् ' "स म॒ आत्मेति विन्वात्' "यस्तु स- 

बौणि भूतानि ` ' तदेजति तन्नैजति" ' बेनस्तसपश्यन्' " तदे- 

वाश्नि ' (अह मनुरभव सूर्यश्च ̀ ^ अन्त प्रचिष्ट शास्ता जना 
नाम् ̀  ' सदेव सोस्य ` (तत्स्य स आत्मा तत्वमसि ' इया- 

दिश्रुतिभ्य ॥ ३५॥ 

स्छतिभ्यश्च ^ पू प्राणिन स्वं एव गुहाशयस्य ' । आत्मैव 

देवता ` ‹ नवद्ारे पुरे ' “सम सर्वषु भूतेषु" ‹ विद्याचिनय- 
सपनन ' (अविभक्त विभक्तेषु ` ' वासुदेव सर्वम : इत्यादि- 
भ्य एक एवात्मा पर ब्रह्म सर्वससारधर्मविनिञक्तस्वमिति 
सिद्धम् ॥ ३८ ॥ 

स॒ यदि ब्रूयात्-- यदि भगवन् अनन्तर अबाह्य 
सबाह्याभ्यन्तरो शज ङत्हञ प्रज्ञानघन एव सैन्धवधनव- 
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दात्मा सर्वमूिमेदवरजत आकाडवदेकरस , किमिद यते 

शरूयते वा साध्य साधन वा साधकश्चेति श्ुतिस्यृतिखोकम्र 

सिद्ध बादिश्चतविप्रतिपन्तिविषय इति ॥ ३५ ॥ 

आचार्यो त्रूयात्-- अविदयाकृतमेतद्यदिद हृद्यते श्रूयते 

वा साध्य साधन साधकश्चेति । परमाथतस्त्वेक एवात्मा 

अविद्यादृष्टे अनेकवत् आभासते, तिमिरदष्टथा अनेकचन्द्र- 

चत्! ' यत्र वा अन्यदिव स्यात् ' “ यत्र हि हैतमिव भवति तदि 

तर इतर परयति ` “मृलयो स सृद्युमाप्रोति” अथ यत्रा 

न्यस्श्यति अन्यच्छृणोति अन्यद्विजानाति तदल्पम् › ̂अथ 

यदल्प तन्मयमिति * ‹“वाचारम्भण विकारो नामधेयम 

“अनृतम् ' " अन्योऽसावन्योऽहम् ' इति भेददद्धननिन्दोपपन्ते- 

रजिश्याकृत द्वैतम्, “एकमेवाद्वितीयम् › ‹ यत्तं त्वस्य ‹को 
मोह क द्रोक › इयाग्ेकत्वनिधिश्ुतिभ्यश्चेति ॥ ४० ॥ 

येव भगवन् , किमथ श्रया साध्यसाधनादिभेद उन्यते 

उत्पत्ति प्रर्यन्येति ? ॥ ४१ ॥ 

अत्रोन्यते-- अविद्यावत उपात्तरारीरादिभेदस्य इष्टानि- 

योगिनमास्मान मन्यमानस्य साधनैरेवेषटानिषटपरापनिपरिहारो- 

पायविवेकमजानत इष्टभाप्रं चानिष्टपरिहार चेच्छत दानै- 
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ूटस्थादयात्मबोधपकरणम् । 

सुखमासीन ब्राह्मण नह्मनिष्ठ कथित् ब्रह्मचारी जन्मजरा- 

मरणछक्षणात् ससारात् निर्विण्णो सयु विधिवदुपसन्न प- 

प्रच्छ-- भगवन्, कथमह ससारान्मोक्ष्ये शरीरेन्द्रियविष 

यवेदनावान् । जागरिते दु खमलुभवामि, तथा स्वगरेऽच॒भ- 

वामि । पुन पुन सुषुप्तिप्रतिपत्त्या विश्रम्य विश्रम्य जाग्र 

तस्वप्रयोदं खमनुभवामि । किमयमेव सम खभाव ? किंवा 

अन्यस्वभावस्य सतो नैमित्तिक ? इति । यदि अयमेव स्व 

भाव ; न मे मोक्षाद्चा, स्वभावेस्यावजंनीयत्वात् । अथ तैमि- 

त्तिक › निमित्तपरिहारे स्यान्मोक्षोपपत्ति ॥ ४५ ॥ 

त गुरुरुवाच-्रणु वस्स, न तवाय स्वभाव , कितु नै 

मित्तिक ॥ ४६ ॥ 

इत्युक्तं शिष्य उवाच--किं निमित्तम् ? किं वा तस्य नि- 

वकम् £ को वा सम सखमभाव ? यस्मिन्निमित्ते निवर्तिते नै- 

मित्तिकाभान रोगनिभित्तनिष्त्ताचिव रोगी स्वभाव प्रतिपदे 

येति ॥ ४७ ॥ 

गुरुरुबाच-अविद्या निमित्तम् , विद्या तस्या निवरसिका । 

अतिद्याया निवृत्ताया तन्निमित्ताभावात् मोक्ष्यसे जन्ममरण- 
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छक्षणाप्ससारात् । स्वप्नजाग्रहु ख च नाद्ुभविष्यसीति ॥ 

शिष्य उवाच-- का सा अविद्या? किविषयावार विद्या 
च का अविद्यानिवर्तिका यया खभाव प्रतिपद्येय " इति ॥ 

गुरुरुवाच--प्व परमाप्मान सन्तम् अससारिण ससार्य- 

हमस्मीति विपरीत प्रतिपद्यसे , अकरतौर सन्त कर्तेति, अभो- 

च्तार सन्त भोक्तेति, विद्यमान चािद्यमानमिति । इयम- 

विद्या ॥ ५० ॥ 

दिष्य उवाच-- यचप्यह विद्यमान , तथापि न परमा- 

त्मा । कतैवमोक्तृत्वरृक्षण ससारो मम स्वभाव , प्रयक्षा- 

दिभि प्रमाणै अनुभूयमानत्वान् । न अविद्यानिमित्त , 

अविद्यायाश्वात्मविषयत्वासुपपत्ते । अविद्या नाम अन्यस्मिन् 

अन्यधसमौध्यारोेपणा, यथा प्रसिद्ध रजत प्रसिद्धाया छ्ुक्ति- 

कायाम्, यथा प्रसिद्ध पुरुष स्थाणावध्यारोपयति, प्रसिद्ध 

वा खाणु पुरषे, नाप्रसिद्ध प्रसिद्धे, प्रसिद्ध बा अप्रसिद्धे। न 

च आस्मन्यनास्मानमध्यारोपयत्ति, आत्मन अधरसिद्धत्वात्, 

तथा आत्मानम् अनात्मनि, आत्मनोऽप्रसिद्धत्वादेव ॥ ५१ ॥ 

त गुररुवाच-- न, व्यभिचारात् । न हि स्स; प्रसिद्ध 

भ्रसिद्ध एवाध्यारोपयतीति नियन्तु शक्यम , अत्मन्यध्या- 
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रोपणदुर्शनात्, गौरोऽह कृष्णोऽहमिति देहधर्म॑स्य अहप्र- 

्ययविषथे आत्मनि, अहप्रययविषयस्य च भात्मन देह 

अयमहमस्मीति ॥ ५२ ॥ 

रिष्य आह--- प्रसिद्ध एव तद्यत्मा अहप्रप्ययविषयतया, 

देहश्च अयमिति । तत्रैष सति, प्रसिद्धयोरेव देहात्मनोरित- 

रेतराध्यारोपणा स्थाणुपुरुषयो युक्तिकारजतयोरिव । तत्र क 

विशेषमाभरिय भगवतोक्त प्रसिद्धयोरितरेतराध्यारोपणेति नि- 

यन्तु म शक्यते इति ? ॥ ५३ ॥ 

गुरुराह-- श्णु, सय प्रसिद्धौ दे्ात्मानौ । न वतु 

स्थाणुपुरुषाविव विविक्तमलययविषयतया सभैरोकमसिद्धौ । 
कथ तर्हि नियमेव निरन्तराविविक्तप्रययविषयतया प्र 

सिद्धौ । न हि अय देहं , अयमात्मा, इति विविक्ताभ्या प्रय- 

याभ्या देहात्मानौ गृहणाति य॒ कश्चित् । अत एव हि मोमुद्यते 

रोक आत्मानास्मविषये एवमात्मा, नैवमात्मा इति । इम 

विशोषमाभियाबोच नेव नियन्तु शक्यमिति ॥ ५४ ॥ 

नु, अबिध्ाध्यारोपित यभ्र यत् तदसत् तत्र दृष्टम् , 

यथा रजत श्युक्तिकायाम्, स्थाणौ पुरुष ›, रज्ज्वा सै , 

आकाशे तरमङिनिसबमित्यादि । तथा देहात्मनोरपि निय 
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मेव निरन्तराविविक्तमययेन इतरेतरध्यारोपणा कृता स्यात् । 

तत् इतरेषरयो नियमेव असच्व स्यात् । यथा शुक्तिका- 

दिषु अविद्याध्यरोपिताना रजतादीना नियमेव अयन्ता- 

सन्तवम् , तद्धिपरीताना च विपरीतेषु, तद्त् देहात्मनोरविद्य- 

यैव इतरेवराध्यारोपणा छता स्यात् । तत्रैव सति देष्टाप्मनो- 

रसत्व प्रसच्येत । तश्वानिष्टम् , वैनाशिकपश्चत्वात् । अथ तद्धि- 

पर्थयेण देह आत्मन्यविश्यया अध्यारोपित , देहस्यात्मनि 

सति असत्त्व प्रसज्येत । तश्चानिष्टम्, प्रत्यक्षादिविरोधात् । 

तस्मादेहात्मानौ नाचिद्यया इतरेतरस्मिन् अधभ्यारोपितौ । 

कथ तिं ? वरास्तम्भवश्नियसयुक्तौ ॥ ५५ ॥ 

न, अनिलयत्वपरार्थत्वप्रसङ्कात् । सष्टतत्वात् परार्थत्वम् अ- 

नित्यत्व च ॒वष्स्तस्भादिवदेव । किंच-- यस्तु परदेहेन 
स्त कल्पित आत्मा स॒ सहतत्वात् पराथं । तेन अस- 

हत परोऽन्यो निय ॒सिद्धस्ताबत् ॥ ५६ ॥ 

तस्थासहतस्य देह देहमान्रतया अध्यारोपितव्वेन असन्त्वा- 

निटत्वादिदोषप्रसङ्खो भवति । तत्र निरत्मको देष इति 

वैनारिकपक्षप्राप्निदोष स्यात् | ५७ ॥ 

न, स्वत एवात्मन आकाशस्येव असहतत्वाभ्युपगमात् 
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सर्वेण असहत स च आप्मेति न निरप्मको देहादि सव 

स्यात् । यथा चाकाञ्ञ सर्वेणासहतमिति सवै न निराकाडा 

भवति, एवम् । तस्मान्न वैनारिकयक्चमराप्तिदोष स्यात् ॥५८ 

यलुनरुक्तम्-देहस्यात्मन्यसन्तवे प्रयक्षादिविरोध स्यादि- 

ति, तन्न, प्रयक्षादिभि आत्मानि देहस्य सत्त्वालुपर्च्धे । न 

ह्याप्मनि--करुण्डे बदरम् , क्षीरे सं , तिके तैलम्, भित्तौ 

चिच्रभिव च~--श्रयक्षादिमि देह उपलभ्यते । तस्मान्न प्रय- 

क्षादिविसेघ ॥ ५९ ॥ 

कथ तरह प्रयक्षायप्रसिद्धाप्मनि देहाभ्यारोपणा, देहे चा- 

स्मारोपणा ९ । ६० ॥ 

नाय दोष , खभावप्रसिद्धत्वादात्मन । न हि कादाचि 

त्कसिद्धावेब अभ्यारोपणा न नियसिद्धौ इति नियन्तु च- 
क्यम्, आकारो तर्मखादध्यारोपणदरौनात् ।। ६१ ॥ 

किं भगवन् , देहात्मनो इतरेतराध्यासेपणा देहादिसघात- 

कृता, अथवा आत्मता ? इति ॥ ६२ ॥ 

गुरुरवाच--यदि देहादिसघातकछृता, यदि वा आस्मकृता, 

कि तत्र खात् *।॥ ६३॥ 

इत्युक्त शिष्य आह--यद्यह देहादिसपातमाच्र , ततो म- 
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माचेतनत्वात् परार्थत्वमिति न मत्ता देदात्मनो इतरेतरा- 

ध्यारोपणा । अथाहमात्मा परोऽन्य सघातात्, चितिभत्त्वात् 

स्वाथ इति मयैव चित्तिमता आत्मनि अभ्यारोपणा कियते 

सवौनथबीजभूता । ६४ ॥ 

इत्युक्तो गुररुबाच--अन्थबीजभूता चेन्मिथ्याध्यारोप- 
णा जानीषे, मा कार्षीस्ति ।॥ ६५ ॥ 

नेव भगवन् , चेक्तोमि न कर्तुम् । अन्येन केनचिसयुक्तो- 
ऽह न स्वतन्त्र इति ॥ ६६ ॥ 

न तरदं अचितिमन्तवात् स्वाथे त्वम् । येन प्रयुक्त अस्व- 
तन्त्र प्रवसेसे स चितिमान् खां । सघात एवे स्वम् ॥ 

यद्यचेतनोऽहम्, कथ सुखद खवेदना भवदुक्त च जा- 

नाभि? ॥ ६८ ॥ 

गुरुरुवाच -- फ सुखदु खबेदनाया मदुक्ताश्ान्यस्तवम् , 

कि वा अनन्य एब? इति ॥ ६९ ॥ 

शिष्य उवाच-- नाह तावदनन्य । कस्मात् ? यस्मात्त- 

दुभय कमैमूत घटादिकमिव जानामि । यद्यनन्योऽदहम् , 

तेन तदुभय न जानीयाम्, रितु जानाभि, तस्मादन्य । 

सुखदु खवेदनाविक्रिया च स्वार्थेव प्राप्नोति, तदुक्त च 
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स्थात्, अनन्यत्वे । न च तयो स्वाथेवा युक्ता। न हि 

चन्दनकण्टकङृते सुखटु खे चन्दनकण्टकार्थे, घटोपयोगो वा 

घटार्थं । तस्मात् तद्िज्ञातुमेम चन्दनादिकत अथे । अह 
शि ततोऽन्य समस्तमथै जानामि वुद्धथारूढम् ।॥ ७० ॥ 

तं शुरुरुवाच-- एव तरं स्वाथस्त्वं चितिमच्वान्न परेण 

प्रयुज्यसे । न हि चितिमान्परतन्त्र परेण प्रयुज्यते, चिति- 

म॑तश्चितिमदथेत्वानुपपत्ते समत्वासदीपप्रकाक्षयोरिव । नापि 

अचितिमद्थैत्व चितिमतो भवति, मचितिमतोऽवितिमस्वादेव 

स्वाथैसबन्धाठुपयत्ते । नापि अचितिमतो अन्योन्या्थत्व 

दृष्टम् ! न हि काष्ठहुख्ये अन्योन्य कुवौते ॥ ७१ ॥ 

ननु चितिमन्त्े समेऽपि भूलस्वामिनो अन्योन्या्थ- 

त्व दृष्टम् ॥ ७२ ॥ 

नैवम्, अप्नरुष्णपरकाशवन्तव चितिमनत्वस्य विवक्षितत्वात् । 
्रदर्ितश्च दृष्टान्त प्रदीपप्रकारयोरिति । तत्रैव सति ख- 
बुद्धधारूढमेव सर्वशुपख्भसे अग्न्युष्णप्रकाशतुस्येन कूटस्थनि- 
यचैतन्यस्वरूपेण । यदि चेवमात्मन सर्वदा निर्विशेषत्वसुप- 
गच्छसि, किमित्यूचिवान् 'सुषुपने विश्रम्य विश्रम्य जाम्रत्सव- 

भ्रयो दु समजुभवामि, किमयमेव मम स्वभावे फं वा नैमि- 
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त्तिक › इति च । किमसौ व्यामोदहोऽपगत ¦ किं वा न! 

इत्युक्तं दिष्य आह-- भगवम्, अपगत त्वस्मसदात् । 

किंलु मम कूटस्थताया संय । कथम् † शब्दादीन स्वत - 

सिद्धिनीस्ति, अचेतनत्वात्, शब्दाद्याकारग्रययोत्पत्तेस्तु ते- 

षाम् । प्रययानाभितरेतरव्यादृत्तविशेषणाना नीकूपीताद्या 

कारवत्ता स्वत सिद्धयसमवात् । तस्माद्राह्याकारनिमित्तत्व 

गम्यते इति वबा्चाकारवत् शब्दाद्याकारत्वसिद्धि । तथा 

प्रययानामपि अदप्रययाखम्बनवस्तुमेदाना सहतत्वात् अचै- 

तन्योपपत्ते । खाथेत्वासभवात् स्वरूपन्यतिरिक्तममाहकमा- 

हयत्वेन सिद्धि श्ब्दादिवदेव । असहतत्वे सति चैतन्यात्मक- 

त्वात् स्ार्थोऽपि अहप्रययाना नीरूपीताद्याकाराणामुपकब्धेति 

बिक्कियावनेव, कथ कूटस्थ इति सदय ॥ ५४ ॥ 

त गुररुवाच--न युक्तस्तव सशय › यतस्तेषा भलययाना 

नियमेन अदोषत उपरष्धेरेव अपरिणामित्वात् कूटस्थत्वसि- 

द्धौ निश्चयदेतुमेव अशेषचित्तमचारोपरू्थ सशयदेलुमात्थ । 

यदि हि तव परिणाभित्व स्यात्, अश्षेषस्वविषयचित्तप्रचारो- 

परुब्धि् स्यात् चित्तस्यव खविषये यथा चेन्द्रियाणा स्रवि- 

षये । न च तथा आत्मनस्तव ॒स्वविषयैकदेशोपरुन्धि । 

अत कूटस्थतैव तवेति ॥ ७५ ॥ 
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तल्ताह--उपरन्धिनौम धत्वर्थो चिक्रियेन, उपर्ग्धु कूट- 

श्थाद्मता चेति विरुद्धम् ॥ ७६ ॥ 

न, धात्वथविक्रियायाम् उपटब्ध्युपचारात् । यो हि बौद्ध 
प्रयय स धात्वर्थो विक्रियात्मक आत्मन उपडङर्ध्याभासफ- 

छावसान इति उपरर्धिराब्देन उपचर्यते, यथा च्छिदिकरिया 

दिधीमावफलावसानेति धातव्थत्वेनोपचर्यते तद्वत् ॥ ५७ ॥ 

इत्युक्त शिष्य आह-न भगवन्, मम कूटस्थप्वप्रति- 

पादन प्रति असमर्थो दृष्टान्त । कथम्? छिदि छेद्यनिक्रिया- 

वसाना उपचर्यते यथा धात्वर्थत्मेन, तथा उपलन्धिङाब्दोपच- 

रितोऽपि धालर्थो बौद्धपयय आत्मन उपरुन्धिविश्छियाव- 

सानश्चेत्, नाप्मनं कूटस्थता प्रतिपादयितु समं ।॥ ७८ ॥ 

गुरुरुवाच-सयमेव स्यात्, यदि उपकब्ध्युपरब्धो विशे- 

ष । नियोपरृन्धिमात्र एव हि उपलन्धा । न तु ताकिक 

समय इव अन्या उपरृष्धि अन्य उपरुब्धा च ॥ ५९ ॥ 

ननूपरश्धिफवेसानो धात्वथं कथमिति ॥ ८० ॥ 

उच्यते शरणु, उपर्ड्ध्याभासफलावसान इत्युक्तम् । किं 

न श्रुत तत् पवया न त्वात्मा विक्रियोत्पादनावस्ान इति 

मयोक्तम् ॥ ८१ ॥ 
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िष्य आह--कथ तदहि कूटस्थे मयि अशेषस्वविषयचि- 

त्प्रचारोपङब्धृत्वभिलयाप्थ ? ॥ ८> ॥ 

तं॒गुरुरुवाच--सलयमेवावोचम्, तेनैवं कूटस्थतामन्रव 

तव ।॥ ८३ ॥ 

यदेव भगवन्, कूटस्थनियोपर्न्धिस्वरूपे मयि शब्दाद्या- 

कारवौद्धमलयेषु च॒ मत्स्वरूपोपठग्ध्याभासफङावसानवत्सु 
उत्पद्यमानेषु कस्त्वपराधो मम? ॥ ८४ ॥ 

सयम् , नास्यपराध , कितु अविद्यामान्नस्त्वपराध इति 

प्रागेवावोचम् ॥ ८५ ॥ 

यदि भगवन् , सुषुप्र इव मम विक्रिया नास्ति, कथ खभ्र- 

जागरिते ? ॥ ८६ ॥ 

त शुरुरुदाच--किं स्नुभूयेते त्वया सततम् ॥ ८७ ॥ 

शिष्य उवाच-बाढमनुभवाभे, किंतु विच्छिद्य विन्छिय, 

न तु सततम् ॥ ८८ ॥ 

गुरुरुबाच-- तद्यौगन्तुके तेते, न तवात्मभूते । यदि तवा- 

समभूते चैतन्यस्वरूपवत् खत सेद्ध सतते एव स्याताम् । किंच, 

स्वप्नजागरिते न तव आत्मभूते, व्यभिचारित्वात् बखरादि 

वत् । न हि यस्य यत् स्वरूप तत् तद्वथभिचारि ट्टम् । 
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स्वप्रजागरिते तु चैतन्यमात्रत्वात् व्याभिचरत । सुषुप्ते चेत् 

स्वरूप व्यभिचरेत् तत् नष्ट नास्तीति वा बाध्यमेव स्यात्, 

आगन्तुकानामतद्धर्माणाञुभयात्मकत्वद्शंनात्, यथा धनव- 

खादीना नाश्चो दृष्ट , सखवप्नभान्तिरब्धाना तु अभावो 

दृष ॥ ८९॥ 

नलु एव भगवन्, चैतन्यस्वरूपमपि आगन्तुक प्रापम् , 

स्वप्नजागरितयोरिव युषुपरे अयुपडङ्ब्धे । अच्ैतन्यस्वरूपो 

वा स्यामहम् । ९० ॥ 

न, प्य, तदुपपत्ते । चैतन्यस्वरूप बेवागन्तुक पश्यसि, 
पद्य, चैतत् वर्षशतेनापि उपपत्त्या कर्यितुं शाक्युमो वयम् , 
अन्यो वाचैतन्योऽपि । तस्य सहतप्वात् पाराथ्यैम् अनेकत्व 

नारित्वै च न केनविदुपपत्त्या बारथितु क्षक्यम् , अस्वा- 

थद्य स्वत सिद्धयभावादियवबोचाम । चैतन्यस्वरूपस्य तु 

आत्मन स्वत सिद्धे अन्यानपेश्षुत्र न केनचित् वारयतु 

शक्यम्, अव्यभिचारात् ॥ ९१ ॥ 

ननु व्यभिचारो दशितो मया सुषुपने न पदयामीति ॥९२॥ 

नः व्याहतत्वात् । कथ व्याघात ? पदयतस्तव न पयामीति 
व्याहत वचनम् । न हि कदाचित् भगवन् , सुषुप्ते मया चैव 
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न्यमन्यद्वा किचित् दृष्टम् । पदयन् तर्हि सुपे लम्, यस्मान् 

दृष्टमेव प्रतिषेधसि, न दृष्टिम् । या तव दृष्टि तनचैतन्यमिति 

मयोक्तम् । यया त्व विद्यमानया न किंचित् दृष्टमिति प्रति- 

वेधसि सा दृष्टि त्वश्चैतन्यम् । तहि सवत्र अव्यभिचारात् 

करूटखनियत्व सिद्ध खत एव, न प्रमाणपेक्षम् । स्वत सिद्धस्य 

हि प्रमातुं अन्यस्य प्रमेयख परिच्छित्ति प्रति प्रमाणपेक्षा । 

या तु अन्या निलया परिच्छित्तिरपेक्ष्यते अन्यस्य अपरिन्छि- 

तिरूपस्य परिच्छेदाय, सा हि नियैव कूटस्था स्वयञ्योति स्व- 

भावा । आत्मनि प्रमाणस्वे प्रमाव्खेवानता प्रति प्रमाणा- 

पेक्षा, तत्स्वभावत्वात् । यथा प्रकारानसुष्णत्व बा रोहोदका- 

दिषु परत अपेक्ष्यते अगन्यादिलयादिभ्य , अतत्स्वभाव- 

त्वात् , न अग्न्यादिलयादीना तदपेक्षा, सद्ा तत्स्वभावत्वात् ॥ 

अनिलत्वे एव प्रमा स्यात्, न नियत्य इति चेत् ।॥ ९४ ॥ 

न, अवगतेभियत्वानिलयत्वयो विशेषालुपपत्ते । न हि. 

अवगते प्रमात्वे अनिलया अवगति प्रमा, न निया इति 

विक्ञोष अवगम्यते ।। ९५ ॥ 

नियाया प्रमातु अविक्षाभाव , अनियाया घु यत्नान्तरि- 

तत्वात् अवगति अपेश्ष्यत इति विशेष खादिति चेत् ।(५६॥। 
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सिद्धा ति आत्मन प्रमातु खत सिद्धि प्रमाणनिरपे 

क्तयैवेति ॥ ९५ ॥ 

अभावेऽपि अपेक्षाभाव , निदयत्वात् इति चेत् ॥ ९८ ॥ 

न, अवगतेरेव आत्मनि सद्भावादिति परिहृतमेतत् । म्रमा- 

तुश्ेन् प्रमाणपिक्षा सिद्धि कस्य भ्रमित्सा स्यात् । यस्य भरमि- 

त्सा स एव प्रमाता अभ्युपगस्यत्ते । तदीया च पमित्सा प्रमे- 

यविषयैव, न प्रमाठृविषया, प्रमाठृविषयतवे अनवस्थाप्रसङ्गात् 

भ्रमातु तदिच्छायाश्च तस्याप्यन्य प्रमाता तस्याप्यन्य इति; 

एवमेव इच्छाया प्रमावृविषयत्वे । प्रमातु आत्मन अन्यव- 

हितत्वाश्च प्रमेयत्वानुपपत्ति । छेके हि प्रमेय नाम प्रमातु 

इच्छास्मृतिप्रयनपरमाणजन्मव्यवदहित सिध्यति, नान्यथा, 

अवगति प्रमेयत्रिषया दृष्टा । न च प्रमातुं प्रमाता स्वस्य 

खयमेव केनचित् व्यवहित कल्पयितु शक्य इच्छादीनाम 

स्यतमेनापि । स्तिश्च स्मकेव्यविषया, न स्मविषया । तथा- 

इच्छाया इष्टविषयत्वमेव, न इच्छाबद्िषयतम् । स्मन्निच्छाव- 

द्विषयत्वेऽपि हि उभयो अनवस्था पूर्वबत् अपरिहाया स्यात् ॥ 

नञु भरमादृविषयावगयलुत्पत्तौ अनवगत एव प्रमाता 

स्यादिति चेत् ॥ १०० ॥ 
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न, अवगन्तु अवगते अवगन्तव्यविषयत्वात् । अवगन्त्- 

विषयत्वे चानवस्था पूर्ववत्स्यात् । अवगतिश्चा्मनि कूटखनि- 

ल्ात्मज्योति अन्यत अनपेक्षेव सिद्धा, अग्न्यादिलयायुष्ण- 

प्रकाशवदिति पूर्वमेव प्रसाधितम् । अवगते बेतन्यात्मज्यो- 

तिष स्वात्मनि अनियत्वे आत्मन सख्ार्थतानुपपत्ति । 

कार्यकरणसधातबत् सहतत्वात् पाराथ्यं दोषवन्तव च अवो- 

चाम । कथम् ? चैतन्यात्मज्योतिष स्वात्मनि अनियत्वे 

स्मलयादिव्यवधानात् सान्तरत्वम् । ततश्च तस्य चैतन्यज्यो- 

तिष ॒प्रागुतत्ते प्रध्वसाश्चोध्वैमात्मन्येवाभावात् चष्ुरादी- 

नामिव सहतत्वात् पाराऽ्यं स्यात् । यदा च तत् उत्पन्नम् 

आत्मनि विद्ते, न तदा आत्मन स्वार्थत्वम् । तद्धावाभा- 

वपिश्षा हि आत्मानात्मनो स्वाथेत्वपराथत्वसिद्धि । तस्मात् 

आत्मन अन्यानिरपेश्षमेव नियचैतन्यज्योतिषट सिद्धम् ॥ 

नयु एव सति असति प्रमाश्रयते, कथ प्रमातु प्रमा- 

वत्वम्? ॥ १०२ ॥ 

उच्यते-- प्रमाया नियत्वे अनिये च रूपविशेषाभा- 

वात् । अवगतिद्िं प्रमा । वस्या स्प्रतीच्छादिपूर्विकाया 

अनिलयाया › कूटस्थनिलयाया वा, न स्वरूपविरशेषो विद्यते, 
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यथा धालर्थस्य तिष्ठल्यादे फङस्य गलयादिपूैकस्य अनियस्य 

अपूवैस्थ निस्य वा रूपविशेषो नास्तीति तुल्यो व्यपदेशो 

दृष्ट! तिष्ठन्ति मनुष्या ` ‹ तिष्ठन्ति पवैता ` इयादि, 

तथा निलयावगतिस्वरूपेऽपि प्रमातरि प्रमावृत्वन्यपदेशो न 

विरुध्यते फठसामान्यादिति ॥ १०३॥ 

अत्राह रिष्य -- नियावगतिस्वरूपस्य आत्मन अवि- 

क्रियत्वात् कायंकरणे असह्य तक्षादीनामिषव वास्यादिभि 

कटैत्व नोपपद्यते । असहतस्वभावस्य च का्यैकरणोपादाने 

अनवस्था प्रसज्येत । तक्षादीना तु कायकरणै नियमेव 

सहतत्वमिति वास्याद्युपादाने नानवस्था स्यादिति ॥ १०४ ॥ 

इह तु असदहतस्वभावस्य करणानुपादाने क्त्र नोपपद्यत 

इति करणमुपादेयम्, तदुपादानमपि विक्रियैवेति तत्करवैते 

करणान्तरमुपादेयम् , तदुपादानेऽपि अन्यदिति प्रमातु स्वा- 

तन्त्रये भनवस्था अपरिहार्या स्यादिति । न च क्रियैव आ- 
स्मान कारयति, अनिवैर्तिताया स्वरूपाभावान् । अथ अन्यत् 
आस्मानमुपेखय क्रिया कारयतीति चेत्, न , अन्यस्य स्वत - 
सिद्धत्वाविषयत्वा्यनुपपन्ते । न हि आत्मन अन्यत् अचेतन 
वस्तु स्वप्रमाणक दृष्टम् । शब्दादि सर्वमेव अवगतिफटावसा- 
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नप्रययप्रमित सिद्ध स्यात् । अवगतिश्चेत् आत्मनोऽन्यस्य 

स्यात् सोऽपि आत्मैव असहत स्वाथे स्यात्, न पराथ । न 

च देदेन्द्रियविषयाणा खाथेताम् अवगन्तु शक्सुम अवगयव 

सानप्रययपिक्षसिद्धिदशैनात् ॥ १०५ ॥ 

नतु देहस्यावगतौ न कथित् प्रलयक्षादिप्रलययान्तरम- 

पेक्षते ॥। १०६ ॥ 

बाढम्) जाग्रति एव स्यात् । यृतिसुशुप्रथोस्तु देहस्यापि 

प्रयक्षादिप्रमाणप््चैव सिद्धि । तथेव इन्द्रियाणाम् । बाह्या 

एव हि शब्दादयो देहन्द्रियाकारपरिणता इति प्रयक्षादिभ- 

माणपेक्षैव हि सिद्धि । सिद्धिरिति च प्रमाणफरमवबगति- 

मवोचाम , सा च अवगति कृटस्था स्वयसिद्धात्मज्योति - 

स्वरूपेति च ॥ १०७ ॥ 

अत्राह चोदक -- अवगति प्रमाणाना फर कूटस्थनि 

लयास्मज्योति स्वरूपेति च विप्रतिषिद्धम् । 

इद्युक्तवन्तमाह-- न विप्रतिषिद्धम् । कथ तद्य॑वगते 
फरत्वम् ? तत्त्वोपचारात् ! कूटस्था निटयापि सती प्रयक्षा- 

दिप्रययान्ते रक््यते तादर्थ्यात् । प्रयक्षादिप्रययस्य अनिय- 

त्वे अनियेव भवति । तेन प्रमाणाना फटमिप्युपचयतते ॥ 
8  1() 
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यदेव भगवन् , कूटस्थनित्यावगति आत्मज्योति स्वरू- 

चैव स्वयसिद्धा, आत्मनि प्रमाणनिरपेश्षत्वात््, ततोऽन्यत् 

अचेतन सहयकारित्वात् पराथम् । येन च सुखदु खमोह 

हिवुप्रययावगतिर्येण पारार्थ्यम् , तेनैव स्वरूपेण अनास्मन 

अस्तित्व नान्येन रूपान्तरेण । अतो नास्तित्वमेव परमाथत । 

यथा हि ोके रज्जुसपंमरीन्युदकादीना तदवगतिन्यतिरेकेण 

अभावो दृष्ट , एव जात्रत्छप्नदवैतभावस्यापि तद्वगतिन्य 

तिरेकेण अभावो युक्त । एवमेव परमाथत भगवन्, अव- 

गते आत्मञ्योतिष नैरन्तर्यभावात् कूटस्थनियता अद्वैतभा- 

चश्च, सवेप्रययभेदेषु अव्यभिचारात् । प्रययभेदाश्च अगतिं 

व्यभिचरन्ति । यथा स्वप्रे नीखपीताद्याकारभेदरूपा प्रयया 

तदवगतिं व्यभिचरन्त परमाथतो न सन्तीत्युच्यन्ते, एव 

जाग्रयपि । नीटपीतादिप्रययभेदा तामेवावगतिं व्यभिचर 

न्त असलयरूपा भवितुम् अर्हन्ति । तस्याश्च अवगतेरन्य 

अवगन्ता नास्तीति म स्वेन स्वरूपेण स्वयमुपादातु हातु बा 

दाक्यते, अन्यस्य च अभावात् ।॥ १०५ ॥ 

तथेतरेत्ति । एषा अविद्या यक्निभित्त ससारो जाप्रत्स्वप्न- 

छक्चण 1 तस्या अविद्याया विद्या निवार्विका । इत्येव वत्वम् 
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अमय प्राप्नोषि, नात पर जाभत्छप्नदु खमनुभनिष्यसि । 

ससारदु खान्मुक्तोऽसीति । ११० ॥ 

ओभिति ॥ १११ ॥ 

अवगति समाष्ठा ॥ 

परिसंख्यानघकरणम् । 

सुञुक्षणाम् उपान्तपुण्यापुण्यक्षपणपराणामपूवोनुपचयाथि- 

ना परिसख्यानमिदयुन्यते- अषिधा्हेतवो दोषा बाञ्मन - 

करायम्रबृत्तिहेतव , प्रवृत्तेश्च इष्टानिष्टमिश्रफलानि कमौणि उप- 

चीयन्ते इति तन्मेक्वाथम्।॥ ११२ ॥ 

तत्न शब्दस्पदौरूपरसगन्धाना विषयाणां श्रोत्रादिग्राह्य- 

त्वात् स्वात्मनि परेषु वा विज्ञानाभाव । तेषामेव परिणताना 

यथा लेोष्टादीनाम् । शरोत्रादिद्धारेश्च ज्ञायन्ते । येल च 

ज्ञायन्ते स ज्ञातत्वात् अतज्नातीय । ते हि शब्दादय 

अन्योन्यससर्गित्वात् जन्मब्ृद्धिषिपरिणामापक्षयनाक्षसयोग- 

वियोगाविभौवतिरोभावविकारविकारिकेत्रवीजाद्यनेकधर्माण , 

सामान्येन च सुखहु खाद्यनेकक्माण तदविज्ञारृत्वादेव तद्ि- 

ज्ञाता सर्वशब्दादिधमैविरक्चषण ॥ ११३ ॥ 
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तत्र शष्दादिभि उपरभ्यमाने पीड्यमानो विद्धाम् एव 

परिसचक्षीत ॥ ११४॥ 

शाब्दस्तु ध्वनिसामान्यमात्रेण वा विशेषधर्मेवौ षद्जादि- 

मि रिय स्ुयादिभि इ अनिषेश्च असयबीभत्सपरिभवा- 

क्रोशादिभि बचनैवी मा दक्स्वभावमसस्गिणमविक्रियमच 

छमनिधनमभयमयन्तसृष्ष्ममविषय गोचरीकरय समष्टं नेवा- 

हति, अससगशित्वादेव माम् । अत एव न शब्दनिमित्ता हानि 

चृद्धिवौ । अतो मा किं करिष्यति स्तुतिनिन्वादि्रियाप्रियत्वा- 

दिलक्षण राब्द । अविवेकिन हि इब्दमात्मप्वेन गत मिय 

राष्दो वधयेत् अप्रियश्च क्षपयेत्, अविवेकित्वात् । न तु मम 

विवेकिनो बाछाग्रमात्रमपि कतुयुत्सहते इति । एवमेव स्परी- 

सामान्येन तद्विशेषैश्च शीतोष्णमूृदुककंशादिरवरोदरशूखादिक 
क्षणेश्च अग्रिय श्रियश्च कथित् शरीरसमवायिभि बाह्यागन्तु- 
कनिमित्तेश्च न मम काचित् विक्रिया धृद्धिहानिलक्षणा अस्प- 
दोत्वात् क्रियते, ्योन्न इव युष्टवातादिमि । तथा रूपसामा- 
न्येन तद्धिरेषैश्च प्रयाप्रियै सीञ्यखनादिलक्षणै अरूपत्वात् न 
मम काचित् हानि ब्रृद्धिवो क्रियते । तथा रससामान्येन तष्ट 
दोषैश्च प्रियाम्ियै मधुराम्कल्वणकटुतिक्तकषायै मूढलुद्धिभि 
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परिगृहीते अरसाप्मकस्य मम न काचित् हानि बृद्धिवौ कि- 

यते । तथा गन्धसामान्येन तद्विशेष भियामियै पुष्पा्युडे- 

पनादिलक्षणै अगन्धात्मकस्य न मम काचित् हानि बृद्धि 

कियते, ८अदहाव्दमस्पशेमरूपमव्यय तथारस नियमगन्धवश्च 

यत् ̀  इति श्रुते ॥ ११५ ॥ 

फिंच--ये एव बाह्या दाब्दाद्य ते शरीराकारेण 

सस्थिता , तत्परिमाणर्पेस्तदराहकैच्च श्रोत्राद्याकारै , अन्त 

करणद्वयतद्धिषयाकारेण च, तेषामन्योन्यससगित्वात् सह- 

तत्वाच्च सवैकियासु ततैव सति विदुषो न मम कश्चित् 
रत्चभित्रम् उदासीनो वा अस्ति। तत्र यदि कश्चित् 

मिथ्याज्ञानामिमानेन भ्रियमभ्रिय वा प्रयुयुक्चेत कियाफल- 

र्षण तन्म्रषैव प्रयुयुक्षते स , तस्याविषयत्वान्मम, *अव्य- 

क्तोऽयमचिन्त्योऽयम् इति स्मृते । तथा सर्वेषा पच्वाना- 

मपि भूतानामिका्यं , अविषयत्वात्, ' अच्छेदयोऽयमदाह्यो- 

ऽयम् इति स्पते । यापि शरीरन्द्रियसस्थानमालसुपलक््य 

मद्धक्ताना विपरीताना च प्रियाप्रियादिप्रयुयुक्षा, तल्ना ष्व 

वमौधमौदिपा्नि , सा तेषमिव, न तु सि अजरे अगते 
अभये, (तैन छृताङृते तपत › ‹न वधते कमणा नो 
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कनीयान् ' “सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज › (न छिप्यते कोकदु 

खेन बाह्म  शत्यादिश्वुतिभ्य । अनात्मवस्तुनश्च असस्व परमो 

हेतु । आत्मनश्च अद्भयत्वे, द्वयस्य असत्त्वात्, यानि 

स्बाणि उपनिषद्वाक्यानि विस्तर समीक्चितव्यानि समी- 

क्चितन्यानि ॥ ११६ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्थस्य 

भ्रीगोविन्द भगवत्पूञ्थपादकिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कतौ 

उपदेशसहस्रथा 

गद्यप्रडन्ध समाप्त ॥ 



६ न 

ट 

1 श्री | 

॥ उपदेरेसहस्री ॥ 
पद्यप्रचन्धः । 





। श्री ॥ 

॥ उपदेरसहसखी ॥ 
-----&---- 

उपोद्धातप्रकरणम् ॥ 

चेतन्य सवैग सवै स्वैभूतयुहाद्ायम् । 
यत्सर्वविषयातीत नस्मे सवैचिदे नम ॥ ९॥ 

समापय्य क्रिया सर्वा दाराग्न्याधनपूर्विका । 
बह्मविद्यामथेवानीं वक्तु वेद् प्रचक्रमे ॥ २॥ 

कर्माणि दैहयोगार्थं देहयोगे ्रियापिये । 

श्रुवे स्याता ततो रागो द्वेषश्चैव तत क्रिया ॥२॥ 

धमौधर्मौ ततोऽन्ञस्य देहयोगस्तथा पुन । 
पवं निव्यपतरुत्तोऽय ससारश्चक्रव द्ुशाम्.॥ ४ ॥ 



१५४ उपदेशसहशषी 

जज्ञान तस्य समूल स्यादिति तद्धानमिष्यते । 

बरह्मविख्यात आरब्धा ततो नि श्रेयस भवेत् ॥ ५॥ 

विधैवाज्ञानहानाय न कमौभतिक्रुकत । 

नाश्षानस्याप्रहाणे हि रागद्धेषश्चयो भवेत् ॥ ६॥ 

रागदेषक्षयाभावे कमै दोषोद्धव धुवम् । 

तस्मा भ्रेयसाथौय बिधेवान्र विधीयते ॥ ७॥ 

नलु क्म तथा नित्य कतव्य जीवने सति । 

विद्याया सहक्ारित्व मोक्ष प्रति हि तद्रजेत् ॥ ८ ॥ 

यथा विद्या तथा कम चोदिनत्वाविदोषत । 

प्र्यवायस्मृतेचैव कायं कम सुसुश्ठमि ॥ ९ ॥ 

नु ध्रुवफला विद्या नान्यत्किचिवपेक्षते । 

ना्निषोमो यथैवान्यद्भूवका्यो ऽप्यपेश्षते ॥ १९० ॥ 

तथा शुवफखा विद्या कमं नित्यमपेश्चते । 

इत्येव केधिदिच्छन्ति न कमं प्रतिष्कूलत ॥ १९॥ 

विद्याया प्रतिक्कूक हि कमम स्यात्सामिमानते । 

निर्धिंकारात्मबुद्धिश्च विद्येतीह पक्षोतिता ॥ १२॥ 
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अह कती ममेदं स्थादिति कम॑ प्रवते । 

वस्त्वधीना मवेद्धि्या क्जधीनो मवेद्धिधि ॥ १२॥ 

कारकाण्युपमूद्धाति विद्या बुखिमिबोषरे । 

तत्सस्यमतिमाद्ाय कम कतं व्यवस्यति ॥ १४] 

विसुद्धत्वादत शाक्य कमै कलु न विद्यया । 
सहैव विदुषा तस्मात्कर्म हेय मुुश्चुणा ॥ १५॥ 

देहायैरविदोषेण देहिनो ग्रहण निजम् । 
माणिना तदविच्योत्थ तावत्क्मविधिभेवेत् ॥ १६॥ 

नेति नेतीति देहादीनपोह्यात्माघद्नोषित । 

निर्विशोषात्मभानाथं तेनाविद्या निवर्तिता ॥ १७ ॥ 

निच््ता सा कथ भूय प्रसूयेत्त प्रमाणत । 
असव्येवािरोषेऽपि प्रलयगात्मनि केवरे ॥ १८॥ 

न चेद्धूय प्रसूयेत कती भोक्तेति धी कथम् । 
सदस्मीति च विज्ञाने तस्माद्धिद्यासहायिका ॥ १९ ॥ 

अस्यरेचयदित्युक्तो न्याख श्रुस्यात एव हि । 

कर्मभ्यो मनसान्तेभ्य पतावदिति वाजिनाम् ॥ २० ॥ 
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असूतत्व श्चुत तस्मात्यास्य कमम मुमुश्चमि । 

अधिष्टोमवदित्युक्त तश्चेदमभिधीयते ॥ २१ ॥ 

जैककारकसाध्यत्वात्फलान्यत्वाच्च कर्मण । 

बिद्या तद्धिपरीतातो द्टान्तो विषमो भवेत् ॥ २२ ॥ 

कष्यादिवत्फलाथेत्वादन्यकमौपन्रहणम् । 

अभिष्टोमस्त्वपेक्षेत विद्यान्यत्किमपेश्चते ॥ २३ ॥ 

रत्यवायस्तु तस्येव यस्याहकार इष्यते । 

अहकारफलाथित्वे विद्येते नात्मबेदिन ॥ २४ ॥ 

तस्मादन्ञानहानाय ससारधिनिदत्तये 1 

ब्ह्मविद्याविधानाय प्रारुडधोपनिपत्वियम् ॥ २५ ॥ 

सदेरुप निपूर्वस्य किंपि चोपनिषद्धबेत् । 
मन्वीकरणमभावाश्च गभौदे शातनात्तथा ॥ २६ ॥ 

~~ 

आत्मन्ञानोत्प्तिप्रकरणम् ॥ 

पनिषेद्धमराकयत्वान्नेति नेतीति दोषितम् । 

इदं नामिदं नाहसिद्यद्धा अरतिपद्यते ॥ १ ॥ 
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अह धीरिदिमात्मोत्था बाचारम्भणगोचय । 

निषिद्धात्मोद्धवत्वात्सा न पुनमौनता बजेत् ॥ २॥ 

पूवैवुद्धिमवबा{धित्वा नोत्तरा जायते मति । 
हरिरेक स्वय सिद्ध एटत्वात्छ न बाध्यते 1 ३॥ 

इद वनमतिक्रम्य शोकमोहादिदूषितम् । 

वनाद्वान्धारको यद्वत्स्वात्मान प्रतिपद्यते ॥ ४॥ 

हेग्वरात्मप्रकरणम् ॥ 

देश्वरश्येदनात्मा स्याश्नाखावस्मीति धारयेत् 
आत्मा चेदीश्वयोऽस्मीति विद्या सान्यनिवतिंका ॥ ९ ॥ 

आस्मनो.ऽन्यस्य चेद्धमौ अस्थूकत्वादये मता । 

अक्ञेयत्वेऽस्य किं तै स्यादात्मत्वे त्वन्यधीह्वति ॥ 

मिथ्याध्यासनिषेधाथं ततोऽस्थूखादि गृह्यताम् । 
पर चेक्िषेधाथे शन्यतावणैन हि तत् ॥ २॥ 

बुमुत्सोर्यदि चास्य प्रत्यगात्मन इश्यते । 

अप्राणो ह्यमना शुभ्र इति चानथेक वच ॥ ४॥ 
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तत्वज्ञानसखमावपकरणम् ॥ 

अह प्रययबीज यदहप्रस्ययवत्खितम् । 

नाहप्रत्ययवहधंष्ट कथ कमं प्ररोहति ॥ १ ॥ 

दष्वश्चत्परयोह खाश्चान्यकमो स इष्यते । 

नन्निसेध कथ तस्स्यात्पृच्छामो बस्तदुच्यताम् ॥ 

देदाद्यारम्भसामथ्यरक्षान सद्धिषय त्वयि । 

अभिभूय फर कुयौत्कमान्ते ज्ञानसुदधवेत् ॥ २ ॥ 

आरब्धस्य फे ह्येते भोगो ज्ञाने च कर्मण । 

अविरोधस्तयोयक्तो वधस्य चेतरस्य तु ॥ ४ ॥ 

दे्ात्मक्ानवञज्ञान देहात्मक्ञानवाधकम् । 

आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते । 

तत सवैमिद सिद्ध प्रयोभोऽस्माभिसीरित ॥ ५॥ 

बुद्धथपराधप्रकरणम् ॥ 

मूतराराङ्को यथोदड्धो नाप्रहीदसरत यथा। 

क्मनाद्ाभयाज्ञन्तोसत्सक्षानाप्रहस्तथा ॥ १॥ 
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बुद्धिखश्चखतीवात्मा ध्यायतीव च ददयते । 
नोगतस्य यथा दृक्ास्तद्धत्ससारचिश्रम ॥ २॥ 

स्थस्य प्रातिलोम्येन नगाना गमन यथा । 
आस्मिन सख्तिस्तदद्यायतीवेति षि श्रुति ॥ २॥ 

चैतन्यप्रतिबिम्बेन व्याप्तो बोधो हि जायते 

बुद्धे शब्दादिनिभौसस्तेन मोमुद्यते जगन् । ४॥ 

चैतन्यमास्यताहमस्ताद्य च तदस्य यत् । 
इदमराप्रहाणे न पर सोऽचुभवो भवेत् ॥ ५॥ 

विहोषापोहपकरणम् ॥ 

छिर्वा त्यक्तेन हस्तेन स्वय नात्मा विशेष्यते । 

तथा दिष्टेन सर्वेण येन येन विषेष्यते ॥ १॥ 

नस्मात्यक्तेन हस्तेन तुल्य सध विरोषणम् । 
अनात्मत्वेन तस्माञ्जो सुक्त सचैर्विशेषणे ॥ २॥ 

विरोषणमिद सर्वं साभ्वरुकरण यथा । 

अविद्यास्तमत सै ज्ञात भात्मन्यसद्भषेत् ॥ ३ ॥ 



१६० उपदेशसदस्षी 

जञातैवात्मा सदा भ्राद्यो क्ेयमुत्खस्य केवल । 
अहमिव्यपि यद्भाह्य वयपेताङ्गसम हि तत् ॥ ४॥ 

यावान्स्यादिवमशो य॒ स स्वतोऽन्यो विशोषणम् । 

विरोषप्क्षयो यत्न सिद्धो ज्ञश्िध्रगुयैथा ॥ ५॥ 

इव्मशोऽहमिद्यत्र स्याज्यो नात्मेति पण्डिते । 

अह ब्रह्मेति दिष्टो भूतपू्गतेभैवेत् ॥ ६ ॥ 

वुद्धयारूदप्रकरणम् ॥ 

बुज्धारूढ सदा सवं ददथते यञ तत्र वा । 
मया तस्माप्पर बरह्म सर्वैञश्चास्मि सथैग ॥ १॥ 

यथात्मबुद्धिचाराणा साष्घी तद्कत्परेष्वपि । 
नैवापोडु न चादातु श्ाक्षयस्तस्मात्परो ह्यहम् ॥ २॥ 

विकारित्वमशुद्धत्व मौतिकत्व न चात्मन । 
जदोषबुदधिसाक्षित्वादुद्धिवन्नाटपवेदना ॥ ३॥ 

मणौ प्रकादयते यदद्रक्ता्याकारतातपे । 

मयि सद श्यते स्च॑मातपेनेव तन्मया ॥ ४ ॥ 



पद्यप्रवन्ध । 

बुद्धौ उद्य भवेदुौ सत्या नास्ति विपर्यये । 

द्रष्टा यस्मात्लदा दष्ट तस्माहैत न चिद्यते ॥ ५॥ 

अविवेकात्पयभावे यथा बुद्धिस्वेत्तथा । 

विधेकाततु परादन्य खय चापि न विद्यते ॥ ६॥ 

मतिषिलापनप्रकरणम् ॥ 

चिति स्वरूप स्वत पवमे मते 

रसादियोगस्तव मोहकारित । 

अतो न किचित्तव चेष्टितेन मे 

फट भवेत्सबैविदोषहानत ॥ १॥ 

विमुच्य मायामयकार्य॑ताभिह 
प्रह्ान्तिमायाद्यसदीदहितात्सदा । 

अह पर ब्रह्म सदा विमुक्तिम 

तथाजमेक दैयवरजित यत ॥ २॥ 

सदा च भूतेषु समोऽस्मि केवलो 

यथा च ख सर्वैगमक्षर दिवम् । 
8 1 1] 

१६९ 
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निरन्तर निष्कलमक्रिय पर 

नतो न मेऽस्तीह फट तवेहिक्तै ॥ २ ॥ 

अह ममैको न मदन्यदिष्यते 

तथा न कखाप्यहमस्म्यसङ्गत । 

असङ्रूपोऽहमतो नमे त्वया 

कतेन कार्थं तव चाद्यत्वत ॥ ४॥ 

फले च हेतौ च जनो चिषक्तवा- 
निति प्रचिन्त्याहमतो विमोक्षणे । 

जनस्य सवावमिम प्रक्टृप्तवा 

न्स्वरूपतत्वाथविबोधकारणम् ॥ 

सवादमेव यदि चिन्तयेश्नयो 

विसुच्यतेऽक्ञानमहामयागमात् । 

विमुक्तकामश्च तथा जन सदा 

चरस्थदोक सम आत्मवित्सुखी ॥ ६ ॥ 

खुश्ष्मताच्यापिताप्रकरणम् ॥ 

सूक्ष्मताव्यापिते षेये गन्धादेखन्तरोत्तरम् । 

भरत्यगात्मावसनेषु पूवैपूवैभरहाणत ॥ 



पद्यप्रचन्ध । १६२ 

शायय परथिदी तावदयावद्धाद्या प्रमाणत । 

यम्ब्वादीनि च तत्वानि तावरक्ञेयानि कृत्स्नश ॥ २॥ 

वायवादीना यथोत्पत्ते पूवै ख सर्वग तथा। 

अहमेक सद्ा शयुद्धधिन्मात्र सर्व॑गोःऽदय ॥ 

ह्माद्या स्थावरान्ता ये भाणिनो मम प स्सृता । 

कामक्रोधादयो दोषा जयेरन्मे कुतोऽन्यत ॥ 

भूतदोषै सदास्पृष्ट स्वैभूतस्थमीभ्वरम् । 

नील व्योम यथा बालो दुष्ट मा वीक्षते जन ॥ 

मञ्चेतन्यावभास्यत्वात्सर्वैप्राणिधिया सदा । 

पूमैम भराणिन सध सर्वक्ञस्य विपाप्मन ॥ 

जनिमज्जलानविज्ञेय स्वद्नज्ञानवदिष्यते । 

निस्य निर्विषय ज्ञान तस्मद्त न विद्यते ॥ ७ ॥ 

ज्ातुर्ञातिर्हि नित्योक्ता सुषुप्त त्वन्यदुल्यत । 

जात्रज्जशातिस्त्वविद्यातस्तद्भाष्य चासदिष्यताम् ॥ 

रुपवत्वाद्यसत्वान्न दषटयादे कमता यथा 1 

पव विज्ञानक्रमेत्व भूखो नास्तीति गस्यते ॥ ९॥ 



१६४ उपदेश्चसहस्री 

द्िखरूपपरमाथदछनप्रकरणम् 

हदिखरूप गगनोपम पर 

सङ्दिभात त्वजमेकमक्षरम् । 

अदेपक सर्वगत यदद्धय 

तदेष चाह सतत विमुक्त ॐ॥ १॥ 

रशिस्तु श्युद्धो ऽद मधिक्रियात्मको 

न मेऽस्ति कथिद्धिषय स्वभावत । 

पुरस्तिरथोध्वमधश्च स्वत 
खपूणैभूमा त्वज आत्मनि सित ॥ २॥ 

अजोऽमरश्चैव तथाजरोऽगत 

स्वयश्रभ सर्वगतोऽहमदय । 

न कारण का्यैमतीव निर्मल 

सदैव वृक्षश्च ततो विभक्त ॐ ॥ ३॥ 

सुषुक्तजाभ्रत्स्वपतश्च दान 

न मेऽस्ति किचित्तु मतेर्हिं मोहनम् । 

स्वतश्च तेषा परतोऽप्यसत्वत 

स्तुरीय पवास्मि सदा टगद्धय ॥ ७॥ 



पद्यप्रवन्ध । 

शरीरवुद्धीन्द्रियदु सतति 

नैमेन चाह मम निर्विकारत । 

असस्वहेतोश्च तथेव सतते- 

रसत्वमश्या खपतो हि इभ्यवत् ॥ 

इद तु सत्य मम नास्ति विक्रिया 

बिकारहेतुनं हि मेऽदयत्वत । 

न पुण्यपापे न च मोक्षबन्धने 
न चारिति बणीश्चमिताश्चरीरत ॥ ६॥ 

अनादितो निरणतोन कम्मे 

फट च तस्मात्पर्मोऽहमद्कय । 

यथा नभ स्वेरात न किवष्यते 

नथा ह्यह देहगनोऽपि सुष्ष्मत ॥ ७ ॥ 

सदा च भूतेषु सभोऽहमीश्वर 
क्षराक्षराभ्या परमो ह्यथो.तम । 

परत्मतचव च तथाद्योऽपि स- 

न्विपयैयेणाभिचुतस्त्वधिद्यया ॥ ८ ॥ 

अधिद्यया भावनया च कर्मभि 

विविक्त आत्माव्यवधि सुनिमेर् । 

१६५ 
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इगादिरशाक्तिचितोऽहमद्धय 

स्थित खरूपे गगन यथानचरम् ॥ ९ ॥ 

अह पर ब्रह्म विनिश्चयातमद्ड् 

न जायते भूय इति श्चतेवैच । 
न चैव बीजे.ऽप्यसति प्रजायते 

फल न जन्मास्ति ततो छमोहता ॥ १० ॥ 

ममेदमित्थ च तथेदमीददहा 

तथाहमेव न परो न चान्यथा । 

विभुढशैव न जनस्य कर्पना 
सदा समे ब्रह्मणि चाद्ये शिवे ॥ ११ ॥ 

यचद्धय ज्ञानमतीव निमैल 
मदात्मना तल नशोकमोहता । 

तयोरभावे न हि जन्मक्मवा 

भवेदय वेदविदा विनिश्चय ॥ १२ ॥ 

सखुषुप्तव्नाग्रति यो न पश्यति 

दय तु पदयन्नपि चाद्वयत्वत । 

तथा च कु्वश्नपि निष्कियश्च य 

स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चय ॥ १२ ॥ 



१६८ उपदेश्चसहस्री 

व्योमरषत्सवैभूतस्थो भूतदोवैर्विव जित । 

साक्षी चेतायुण शुद्धो ब्रह्ैवासि स केवल ॥ 

नामरूपक्रियाभ्योऽन्यो निव्यमुक्तस्वरूपवान् । 

अहमात्मां पर ब्रह्म चिन्माज्रोऽह सदाद्वय ॥ ७ ॥ 

अह घरह्यास्ि कता च भोक्ता चास्मीति ये विदु । 

ते नष्टा क्षानकमेभ्या नास्तिका स्युनै सदाय ॥ 

ध्मीधर्मफकैर्योग दृष्टोऽदृष्टो यथात्मन । 

शाखाद्रह्मत्वभण्यस्य मोक्षो क्ानात्तथेष्यताम् ॥ 

या माहारजनायार्ता चासन स्वम्रद्चिभि । 

अनुभूयन्त प्रवेह ततोऽन्य केवरूो हदि ॥ १० ॥ 

कोशादिष बिनिष्कृष्ट कायेकारणवबजित । 

यथासिरटरयते स्वपने तदद्रोद्धा स्वयपरभ ॥ १९॥ 

अपेषात्प्रतिबुद्धस्य क्षस्य स्वाभाविक पदम् । 

उक्तं नैव्यादिवाक्येन कदिपतस्यापनेतुणा ॥ १२॥ 

महासजदयो खोका मधि यद्धटपकल्िपिता । 

स्वपे तदहुथ विद्यादूप वासनया सह ॥ १३ ॥ 



पद्यप्रलन्थ । १६९५ 

देहलिङ्गात्मना कायौ बासनारूपिणा क्रिया । 

नेति नेत्यात्मरूपत्वान्न मे काया क्रिया क्रचित् ॥ १४ ॥ 

न ततोऽख्तताच्चारसिति कर्मणोऽकषानहेतुत । 

मोक्षस्य क्ानहेतुत्थाश्न तदन्यदपेश्भते ॥ १५॥ 

अश्रेत चाभय नाते नेतीत्यात्मा धियो मम । 

विपरीतमतोऽन्यद्यस्यजेत्तत्सक्रिय तत ॥ १६॥ 

प्रकाश्ाप्रकरणम् ॥ 

प्रकारा यथा देह सारोकमभिमन्यते । 
द्ष्ाभास तथां चित्त द्रष्ाहमिति मन्यत्ते ॥ १॥ 

यदेव श्यते रोके तेनाभिन्नत्वमात्मन । 

पपद्यते ततो भूढस्तेनात्मान न चिन्वति ॥ २॥ 

दशमस्य नवातमत्वभ्रतिपत्तिवद्रात्मन । 

दभ्येषु तद्धदेवाय मूढो रोको न चान्यथा ॥ ३ ॥ 

त्व कुरः त्व तदेवेति परत्यथाचैककालिकौ । 

पकनीडौ कथ स्याता विरुद्धौ न्यायतो चद् ॥ ४॥ 
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देष्टाभिमानिनो दु ख नादेहश्य स्वभावत । 

स्वापवन्ततप्रहाणाय' वत्वमित्युच्यते हदो ॥ ५॥ 

इशेश्डाया यदारूढा सुखच्छायेष दर्षे । 

पर्यस्त प्रत्यय योगी दष्ट आत्मेति मन्यते ॥ ६ ॥ 

त च मूढ च यद्यन्य प्रत्यय वेत्ति नो दहो । 
स पच योगिना श्रेष्ठो नेतर स्यान्न सद्ाय ॥ ७॥ 

विक्षतेंस्तु चिक्षाता स त्वमित्युच्यते यत । 

स स्यादञुभवस्तस्य ततोऽन्योऽसुभवो खषा ॥ ८ ॥ 

हृशिरूपे सदा नित्ये दद्रोनादीने भय । 
कथ खाता ततो नान्य इष्यतेऽनुभवस्तत ॥ ९ ॥ 

यत्स्थस्तापो रवे्देहे दरो से विषयो यथा । 

सस्वश्यस्सद्वदेवेह शरो स विषयस्तथा ॥ १०॥ 

पतिषिद्धिदमशो ज्ञ खमिवैकरसोःऽदय । 
नित्यमुक्तस्तथा शुद्ध सोऽह ब्रह्मास्मि केवर ॥ ११ ॥ 

विशातुमैव विज्ञाता परोऽन्य समधत्यत । 

विन्ञाताह परो मुक्त सर्वभूतेषु सर्वदा ॥ १२॥ 



पद्यप्रवन्ध । १५७१ 

यो बेदाट्यु्ृष्ित्वमार्मनोऽकतेत। तथा । 
ब्रह्मवित्व तथा मुक्त्वा स आत्मको न चेतर ॥ १२॥ 

ज्ातैवाहमयिज्ञेय शुद्धो सक्त स्देस्यपि । 
विवेकी भ्ययो बुद्धदैदयत्वाश्नारावान्यत ॥ १४ ॥ 

अल्ुघ्ा त्वात्मनो दधिनौत्पाद्या कारकषैयंत । 
इश्यया चान्यया दश्र्या जन्यतास्या प्रकल्पिता ॥ 

देहात्मबुद्धधपेक्षत्वादात्मन कलतंता शषा 1 

नैव किंचित्करोमीति सत्या बुद्धि पमाणजा ॥ ९६॥ 

कतैत्व कारकापेक्षमकवैत्व खभावत । 

कतौ भोक्तेति विज्ञान स्ुषेवेति सुनिश्चितम् ॥ १७ ॥ 

पव चाखाञुमानाभ्या स्वरूपेऽवगते सति । 

नियोज्योऽहमिति ह्येषा सत्या बुद्धि कथ भवेत् ॥ 

यथा सघौन्तर प्योम व्योख्नोऽप्याभ्यन्तरो छयहम् । 

निर्विकासेऽचर शुद्धो ऽजरो मुक्त सदाद्वय ॥ १९॥ 
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अवश्ुष्टुपकरणम् । 

अचक्षष्ान्न दध्म तथाश्चोचरस्य का श्चुति । 
अवाक्त्वान्न तु षक्ति स्यादमनस्त्वान्मति कुतं ॥१॥ 

अभ्राणस्य न कमौस्ति बुद्छयमावे न वेदिता । 

विद्याविद्ये ततो न स्तश्िन्मान्नज्योतिषो मम ॥ २॥ 

नि्यसुक्तस्य शुद्धस्य ङूटस्थस्याविचालिन । 

अभतस्याक्षरस्यैवमषहारीरस्थ सवदा ॥ ३॥ 

जिघत्सा वा पिपासा वा च्ोकमोहौ जराश्ती । 

न विद्यन्तेऽरारीरत्वाद्थोमवषद्वथापिनो मम ॥ ४॥ 

अस्पदौत्वान्न मे स्पृशटिनौजिहत्वाद्रसक्ता । 

नित्यविक्छानरूपस्य ज्ञानाज्ञाने न मे सदा ॥ ५॥ 

या तु स्यान्मानखी खुत्तिश्याश्चुष्का रूपरञ्जना । 

नित्यमेवात्ममो दषा नित्यया दश्यते हि सा॥ ६॥ 

नथान्येन्दिययुक्ता या छृत्तयो विषयाक्जना । 

स्मरती रागादिरूपा च केवलान्तमैनस्यपि ॥ ७ ॥ 

मानस्यस्तद्दन्यस्य द्यन्ते स्वप्वृष्तय । 

द्रषटुषष्िस्ततो नित्या दयुद्धानन्ता च केवला ॥ ८ ॥ 
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अनित्या साचिश्ुद्धेति गृद्यतेऽताविवेकत । 

खुखी दु सी तथा चाह दद्ययोपाधिभूतया ॥ ९ ॥ 

मूढया मूढ इत्येव शुद्धया शुद्ध इत्यपि । 

मन्यते सवैखोकोऽय येन संसारमुच्छति ॥ १० ॥ 

अचश्चुष्कादिशाखोक्त सवाह्याभ्यन्तर ह्यजम् | 

नित्यमुक्तमिहात्मान मुमुश्चुश्धत्सदा स्मरत् ५ ११ ॥ 

अच्क्षुष्कादिश्ाखाश्च नेन्डियाणि सद्ा मम । 

अभ्राणो ह्यमना शप्र इति चाथर्वण वच ॥ १२॥ 

शाब्दादीनाममावश्च भूयते मम काठके । 

अप्राणो ह्यमना यस्मादविकासे सदा हम् ॥ १३॥ 

विक्षेपो नास्वि नसमा मे न समाधिस्ततो मम। 

विक्षेपो वा समाधितो मनस स्याद्धिकारिण ॥ १८६॥ 

अमनस्कस्य शुद्धस्य कथ तत्स्याहुय मम । 

अमनस्त्वाधिकारित्वे विदेहव्यापिनो मम ॥ १५ ॥ 

इत्येतद्यावदश्ानं तावत्कायं ममामवत् । 

निलखयमुक्तस्य शुद्धस्य बुद्धस्य च सद्ा मम ॥ १६५ 
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समाधिर्वासमाधिवौ कायं चान्यत्कुतो भवेत् । 

माहि ध्यात्वा च बुद्धा च मन्यन्ने कृनङृत्यताम् ॥ 

अह ब्रह्मास्मि सर्वोऽस्मि श्चुद्धो बुद्धोऽस्म्यत सदा । 
अज सर्वत पवाहमजसर्श्चाक्चषयो.ऽसुत ॥ १८ ॥ 

मदन्य सवभूतेषु बोधा कश्चिन्न विद्यते । 
कमौध्यक्षश्च साक्षी च चेता निस्योऽशुणोऽदय ॥ १९ ॥ 

न सश्वाह न चासच्च नोंभय केवल शिव । 

न मे सध्या न रात्िषो नाहर्वा सवेदा इदो ॥ २० ॥ 

सर्वैमूर्तिबिसुक्त य्था ख सुक्ष्ममद्यम् । 

नेनाप्यस्ि विना भूत ब्रह्मेवाह तथाद्धयम् ॥ २९१ ॥ 

ममात्मास्य त आत्मेति भेवो भ्योन्नो यथा भवेत् । 

पकस्य खुषिभेदेन तथा मम विकल्पित ॥ २२ ॥ 

मेदोऽभमेदस्तथा चैको नाना चेति विकल्पित । 

क्षय ज्ञाता गतिगैन्ता मय्थेकसिन्छुतो मचेत् ॥ २३ ॥ 

नमे हेय न चाहेयमविकारी यतो ह्यहम् । 
सदा भुक्त सदा शु सदा बुद्धोऽगुणोऽद्धय ॥ २४ ॥ 
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दस्येव सर्वदात्मान विद्यात्तं समाहित । 

विदित्वा मा स्वदे्स्थग्रषिरसुक्तो धुषो भवेत् ॥ २५॥ 

कृतकृत्यश्च सिद्धश्च योगी बाह्मण पव च । 

यदेव वेद् तत्वाथैमन्यथा ह्यात्महा मेत् ॥ २६ ॥ 

बेदार निभितो छेष समासेन भयोदित । 

सन्याक्िभ्य अघक्तव्य दान्तेभ्य दिष्टबुद्धिना ॥ २७ ॥ 

खभस्मरतिप्रकरणम् ॥ 
धैटदि [| स्वध्रस्मरत्योधैरदेदि रूपामास प्रहयते । 

पुरा नून तदाकारा वीदषेत्यञ्जुमीयते ॥ १ ॥ 

सिश्चामटन्यथा स्वप्ने दष्टो देहो न स स्वयम् । 

जाग्रदुद्यात्तथा देदा्रत्वाद्न्य एव स ॥ २॥ 

मूषासिक्तं यथा तान्न तन्निम ज्ञायते तथा । 

रूपादीन्व्याभरुवश्ित्त तक्निम इभ्यते धुवम् ॥ ३ ॥ 

व्यञ्जको बा यथारोको व्यङ्गयस्याकारतामियात् 1 

सवौथैव्यञ्जकत्वाद्धीरथौकारा प्रहद्यते ॥ ७ ॥ 
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धीरेबाथंस्वरूपा षि पुसा दष्टा पुरापि च । 

न चेस्वप्ने कथ पदयेत्स्मर्तो वाङूति इत ॥ ५ ॥ 

व्यञ्जकत्व तदेवास्या रूपाद्याकारदट्यता । 

दघ्रत्व च ददोस्तद् व्याधि स्याद्धिय उद्धवे ॥ ६ ॥ 

चिन्मात्रज्योतिषा सवौ सर्वदेहेषु बुद्धय । 

मया यस्मात्पकाभ्यन्ते सवैस्यात्मा ततो ह्यहम् ॥ ७॥ 

करण कमं कतौ च क्रिया खमे फर च धी | 

जाग्रत्येव यतो दष्टा द्रष्टा तस्मात्ततोःऽन्यथा ॥ ८ ॥ 

बुद्धादीनामनात्मत्व हेयोपदिेयरूपत । 

हानोपादानकर्तात्मा न व्याज्यो न च गद्यते ॥९॥ 

सबाह्याभ्यन्तरे शुद्धे पराक्ञानेकरसे धने । 
बाह्यमाभ्यन्तर चान्यत्कथं हेय प्रकफरप्यते ॥ १० ॥ 

य आत्मा नेति नेतीति परापोहेन शोषित । 

स चेद्रहमविवात्मेष्ठो यतेतात पर कथम् ॥ ११॥ 

अशनायाद्यतिक्रान्त ब्रह्मैवास्मि निरन्तरम् । 
का्थवान्स्या कथ चाह विसुरेदेवमश्जसा ॥ १२ ॥ 
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पारगस्तु यथा नधास्तस्श्य पार यियासति । 

आत्मक्षश्येत्तथा कायं कतुमन्यदिष्ेच्छति ॥ १३॥ 

आस्मक्णस्यापि यस्य स्याद्धानोपादानता यदि । 

न मोक्षा स विक्षेयो वान्तोऽसौ अह्मणा धुवम् ॥ 

सादित्य दि ज्ञगत्पराणस्तस्माश्नाहर्निरौव वा । 

प्राणक्ञस्यापि न स्याता कुतो ब्रह्म चिदो.ऽद्धये ॥ 

न स्मरत्यात्मनो ह्यात्मा विस्मरेद्धाप्यदुप्तचित् । 

मनोऽपि समरतीत्येतरल्लानमक्ञानहे ठुजम् ॥ १६ ॥ 

ज्ञालुक्ष॑य परो ह्यात्मा सोऽविधाकलिपित स्पत । 

अपाद विद्यया तस्िन्रज्ज्वा सपे इवद्धय ॥ १७॥ 

कवैकमेफलाभावात्सबाद्याभ्यन्तर ह्यजम् । 

ममाह वेति यो भावस्तस्मिन्कस्य कुतो भवेत् ॥ १८ ॥ 

आत्मा ह्यात्मीय इत्येष भायो ऽविद्याप्रकदिपत । 

आलत्मैकव्वे छयसौ नास्ति बीजामवि कुत फलम् ॥ 

द्रष्ट शोत तथा मन्त विज्ञालेव तदक्षरम् । 
व्र नान्यद् तस्तस्माद्यस्मदष्टाहमक्षसम् ॥ २०॥ 

8 1 12 
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स्थावर जङ्गम चैव द्र धूत्वादिक्रियायुतम् । 
सर्व॑मक्षरमेवात सर्वस्यात्माक्षर त्वहम् ॥ २१॥ 

अकायेशेषमात्मानमक्रियात्मक्रियाफलम् । 
निर्मम निरहकार य परदयति स प्यति ॥ २२॥ 

ममाहकारयल्ञेच्छा शल्या एव स्वभावत । 

आत्मनीति यदि क्ञातमाध्व स्वसा किमीषिकतै ॥ २३॥ 

ोऽहकतौरमात्मान तथा वे तारमेव च। 

वेस्यनात्मज्ञ पवासौ योऽन्यथा्ञ स आत्मवित् ॥२०॥ 

यथान्यष्वेऽपि तादात्म्य देहादिष्वात्मनो मतम् । 
तथाकवरविक्षानात्फलकमौत्मतादमन ॥ २५ ॥ 

ष्टि श्चुतिमंतिक्ञाति स्वप्न द्रा जनै सदा । 

तासामात्मस्वरूपत्वादत प्रत्यश्चताव्मन ॥ २६॥ 

पररोकभय यस्य नारित सृल्युभय तथा । 

तस्यात्मक्ञस्य शोच्या स्यु सब्रह्मन्द्रा अपीश्वरा ॥ 

देऽ्वरत्वेन किं तस्य ब्र्मन््रत्बेन वा पुन । 

तृष्णा चेन्सवेतिकन्ना स्दैन्यो द्वाद्युमा ॥ २८ ॥ 
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अह मित्यात्मधीया च ममेत्यात्मीयधीरयि । 

अश्वदुल्या यदा यस्व सं आत्मज्ञो भवेत्तदा ॥ २९ ॥ 

बुख्ादौ सत्युपाधौ च तथा सव्यविरोषता । 
यस्य चेदात्मनो ज्ञाता तस्य कायं कथ भवेत् ॥ ३० ॥ 

प्रसन्ने विमले व्योति पक्षानैकरसेऽद्ये | 

उत्पन्नात्मवियो ब्रूत किमन्यत्कायैमिष्यते ॥ ३१ ॥ 

आत्मान सेभूतसख्थममित्र चात्मनोऽपि य । 

पदयन्निच्छत्यसौ नून रीतीकतौ विभावसुम् ॥ ३२॥ 

मरक्षापराणाुकायत्मिा च्छयेवाक्षादिगोचर । 

भ्यायतीवेति चोक्तो हि शुद्धो मुक्त स्वतोषहिसख ॥ 

अप्राणस्यामनर्कख तथाससर्भिणो दहे । 

व्योमवद्धवधापिनेो ह्यस्य कथ कार्य भवेन्मम ॥ ३८ ॥ 

असमा न पश्यामि निर्विक्रारस्य स्च॑दा । 

ब्रह्मणो मे विद्युद्धस्य शोध्य नान्यद्धिपाप्मन ॥ ३१ ॥ 

गन्तव्य च तथा सैव सर्वगस्याचलस्य च । 

नोभ्वं नाधस्तिरो वापि निष्करस्यागुणत्वत ॥ २६ ॥ 
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चिन्मा्रस्योतिषो नित्य तमस्तस्मिन्न विद्यते । 

कथ काय ममैवाच्य नित्यमुक्तस्य रिष्यते ॥ ३७ ॥ 

अमनस्कस्य का चिन्ता क्रिया बानिन्द्ियस्य का} 
४५ अश्राणो छमना शुभ्र इति सत्य श्रते्बचं ॥ २८ ॥ 

अकारत्वाददेरास्वाद्धिभुत्वादनिमित्तत । 

आत्पनो नैव कारूदिरपेक्षा ध्यायत सद् ॥ ३९. ॥ 

यक्िन्देघाश्च बेवाश्च 
पवित कत्सरमेकताम् । 

चजत्तन्मानस्त तीथ 

यस्मिन्ख्नात्वाश्रतो भवेत् ॥ ४० ॥ 

न चास्ति शब्दादिरनस्ययेदन 

परस्परेणापि न चैव हश्यते । * 
परेण ददयास्तु यथा रसादय 

स्तथैव ह्यत्धत एव दैिका ॥ ४९ ॥ 

अह ममेत्येषणयलविक्रिया- 

सुखादयस्तद्दिह प्रहश्यत । 
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हश्यन्वयोगाश्च परस्परेण ते 

न दद्यता यान्ति तत परो भवेत् ॥ ४२॥ 

अहक्रियाद्या हि समस्तविक्रिया 

सकतेका कर्मफलेन सहता । 

चितिस्वरूपेण समन्ततोऽकैव- 

त्प्रकादरयमानासिततान्मनो हयात ॥ ४३ ॥ 

दद्िस्वरूपेण हि स्वैदेहिना 

वियद्यथा व्याप्य मनास्यवस्थित । 

अतो न तस्मादपरोऽस्ति वेदिता 

परोऽपि तस्मादत पक ईश्वर ॥ ४४॥ 

रारीरबुद्धथोर्यदि चान्यदद्यता 
निरात्मवादा सुनिराक्ता मया । 

परश्च श्युखो छयविद्युद्धिकर्मत 

सुनिल सर्वैयतो.ऽस्ितोऽदय ॥ ४५॥ 

धरटादिरूप यदि ते न ग्यते 

मन भर्त्त बहधा स्वद्त्तिभि । 

अद्युद्धथचिद्रुपिकारदोषता 

मतेयैथा बारयितु न पार्यते ॥ ४६ ॥ 



१८२ उपदेश सहक्षी 

यथा विद्युद्ध गगन निरन्तर 
न सङ्गते नापि च छिप्यते तथा । 

समस्तभूतेषु सदैवतेष्वय 
सम सदात्मा ह्यजरोऽमरोऽभय ॥ ४७ ॥ 

अभूतैमूतौनि च कमेवासना 
ड्िस्वरूपस्य बहि भरकटिपता । 

अविद्यया ह्यात्मनि मूढदष्िभि 
व्यपोह्य नेतीव्यवरोषितो दरि ॥ ४८ ॥ 

प्रबोधरूप मनसोऽथेयोगज 

स्तौ च सुपस्य च डदयतेऽथवत् । 

तथैव देहप्रतिमानत पृथ- 

ग्डहो शारीर च मनश्च दश्यत ॥ ५९ ॥ 

स्वभावशुद्धः गगने धनादिके 
सलेऽपयाते सति चाविष्ेषता । 

यथा च तद्धच्छरतिवारितद्ये 

सदाविशेषो गगनोपमे द्यौ ॥ ५० ॥ 
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नान्यदन्यत्प्रकरणमर् ॥ 

नान्यदन्यद्धवेधस्मान्नान्यस्किचिद्धिचिन्तयेत् । 

अन्यस्यान्यात्मभावे हि नाश्यस्तस्य धुवो भवेत् ॥ १ ॥ 

स्मरतो इश्यते दष पटे चित्रमिवार्पितम् । 

यत्र येन च तौ ज्ञेयौ सस्वक्षेतरह्नसक्षकौ ॥ २॥ 

फलान्त चावुभूत यदुक्त कच्रौदिकारकै । 
स्मर्यमाण हि कर्मस्थ पूर्वैकरमैव तञ्चित ॥२॥ 

दर ्टशान्यद्धवेदुश्य दश््यत्वाद्धटवत्सद्ा । 

उश्याद्रष्ालजातीयो न धीवन्साक्षितान्यथा ॥ ४ ॥ 

स्वात्मबुद्धिभपेभ्यासौ विधीना स्यास्पयोजक । 

जात्यादि हाववत्तेन तह न्नानात्मतान्यथा ॥ ५ ॥ 

न प्रियाभरिय इत्युक्तेनौदेहत्व क्रियाफलम् 1 

देहयोग कियाहैतुस्तस्माद्धि दास्करियास्त्यजेत् ॥ ६ ॥ 

कमैस्वात्मा स्वतन्बश्चेन्निङनत्तौ च तथेष्यताम् । 

-देहत्वे फरेऽकारये लाते कुयौत्कथ क्रिया ॥ ७ ॥ 
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जात्यादीन्सपरित्यज्य निमित्त कमणा बुध । 
कमैदेतुविरुद्ध यरस्वरूप शाखत स्मरेत् ॥ ८ ॥ 

अत्मैक सर्वभूतेषु तानि तस्मिश्च से यथा। 
पर्यगाहयथोमवत्सर्वं शुक्र दीर्िमदिष्यते ॥ ९ ॥ 

बणस्नाय्वोरभावेन स्थूल देह निवारयेत् । 
श्ुद्धपापतयाछेपं लिङ्ग चाकायमित्युत ॥ १० ॥ 

वासुदेषो यथाश्वत्थे स्वदेहे चात्रवीत्लमम् । 

तंददेन्ति य आत्मान सम स ब्यवित्तम ॥ ११॥ 

यथा ह्यन्यश्रीरेषु ममाहता न चेष्यते । 

असिश्चापि तथा देहे धीसास्षित्वाविशेषत ॥ १२॥ 

रूपसस्कारतुल्याधी रागढेषौ भय च यत् । 
गर्ते धीश्चय तस्माञ्ज्ञाता शुद्धोऽभमय सदा ॥ १२॥ 

यन्मनास्तन्मयोःऽन्यत्वे नात्मत्वापतौ क्रियात्मनि । 
आत्मत्वे चानपेक्षत्वात्सपेश्च हि न तत्स्वयम् ॥ १४॥ 

खमिवैकरसा क्षसतिरविभक्ताजरामला । 
चश्चुरादयुपधाना सा विपरीता विभाव्यते ॥ १५॥ 
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₹श्यत्वादहमिष्येष नात्मधर्मो घटादिवत् । 

तश्चान्ये प्रत्यया ज्ञेया दाषाश्चात्मामरो ह्यत ॥ १६॥ 

सवेधरलययसश्षित्वादविकारी च सर्चैग । 
परिक्रियेत यदि द्रष्ट बुद्धयादीवाल्पविद्धवेत् ॥ १५७ ॥ 

न ृष्ितप्यते द्रषुश्चश्चुरदेर्थथेव तत् । 
न हि द्रष्डुरिति द्युक्त तस्माद्रष्टा सदैव दच्छ् ॥ १८ ॥ 

सातो वास्मि भूताना करणाना तथैव च । 

न्थस्त वान्यतमो वास्मि को बास्मीति विचारयेत् ॥ 

व्यस्त नाह समस्त बा भूतमिन्दरियमेचव वा । 

ज्ञेयत्वात्करणत्वाच्च क्षातान्योऽस्माद्धरादिवत् ॥ २० ॥ 

आत्मा्चेरिन्धना वुद्धिरविद्याकामकमेभि 1 

द्रपिता प्रञ्वलवयेषा द्रि श्रोज्रादिभि सद्ा ॥ २९॥ 

दक्षिणाक्षिप्रधानेषु यदा बुद्धिर्चिचेष्टते । 

विषयैहेधिषा दीप्त आत्माञ्चि स्थूलयुक्तरदा ॥ २२ ॥ 

ह्यन्ते तु हर्वीषीति रूपादिग्रहणे स्मरन् । 

अशरगद्वेष आत्माप्नौ जाभ्रदोचैनं लिप्यते ॥ २३ ॥ 
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मानसे तु यदे व्यक्ता आवेधाकमंवालना । 

पदयस्तेजस आत्मोक्त स्वयज्योति प्रकाशिता ॥ ४ 

विषया वासना वापि चोधयन्ते नेव कर्मभि । 

यदा बुद्धे नद ज्ञेय प्राज्ञ आत्मा ह्यनन्यदकू् ॥ २५ ॥ 

मनेोबुद्धौन्रिवाणा च ह्यवस्था कमैचोदिता । 
चेतन्येनैव मास्यन्ते रविणेव घटादय ॥ २६॥ 

तन्नैव सति बुदख्धीक्षे आत्मभसावभासयन् । 
कतौ तास्ता यदथोस्ता मूढैरेवाभिधीयने ॥ २७ ॥ 

स्ैज्ञोऽप्यत पव स्यात्स्वेन मासावभास्रयन् । 

स्व स्वैक्रिया्रेतो सर्वद्धत्व तथात्मन ॥ २८ ॥ 

सोपाधिश्चैवमत्मोक्तो निखपास्योऽञुपाधिक्र । 
निष्कलो निगुण श्ुद्धस्त मनो बाक्च नाप्नुत ॥ 

चेतनो.ऽचतनो वापि कतीकनौ गतोऽगत । 

बद्धो मुक्तस्तथा चैकोऽनेक शुद्धोऽन्यथेति वा ॥ 

अप्राप्यैव निवर्तन्ते वाचो धीमि सदैव तु । 
नि्णत्वाक्ियाभावाद्िदोषाणामभावत ॥ ३१ ॥ 
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व्यापक सर्वतो ध्योम मूते सर्ैर्वियोजितम् । 
यथा तद्वदिह्ाटमान बिन्धाच्छुद्ध पर पदम् ॥ ३२॥ 

दष्ट रित्वा स्ति तसिन्स्ैग्रश्च तमस्त्यजत् । 

सवैदग्ञ्योतिषा युक्तो दिनङ्च्छार्वैर यथा ॥ ३३ ॥ 

रूपस्सत्यन्धकाराथां प्रयया यद गोचरा । 

स पबात्मा समो दष्टा सर्वभूतेषु सथेग ॥ ३९ ॥ 

आत्मबुद्धिमनश्चश्चुर्विंषयाखोकसगमात् । 

विचित्रो जायते बुद्धे प्रत्ययो.ऽक्षानरक्षण ॥ २३५ ॥ 

विविच्यास्मात्स्वमात्मान चिन्याच्छुद्ध पर पदम् । 

द्रष्टार सवैभूतस्य खम सर्वभयातिगम् ॥ ३६ ॥ 

समस्त सर्वैग शान्त विमल व्योमवलत्छितम् । 
निष्कर निष्किय सवे नित्य इन्दैर्विबर्जितम् ॥ ३७ ॥ 

सर्वभ्रत्ययसाक्ली ज्ञ कथ ज्ञेयो मयेत्युत । 
विमृभ्यैव विज्ानीयाज्ज्त ब्रह्म न बेति वा ॥ ३८ ॥ 

अदृष्ट द्रष्ुविक्षात दश्रमिस्यादिशपसनात् । 

नेव ज्ञेय मयान्यैवी पर ब्रह्म कथचन् ॥ ३९ ॥ 
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स्वरूपाव्यवधानाभ्या क्षानालोकस्वभावत । 

अन्यज्ञानानपेक्चत्वाञ्ज्ञात बरह्म सदा मयां ॥ ४० ॥ 

नान्येन ज्योतिषा कायं रवेरात्मश्रकाश्ाने । 

स्ववाधान्नन्यबोध्रेच्छा बोधस्या्मप्रकादाने ॥ ४९ ॥ 

न तस्थैवान्थतोऽपेक्षा स्वरूप यस्य यद्भवेत् । 
भकारान्तर्हद्यो न प्रकारो ह्यस्ति कश्चन ॥ ४२ ॥ 

च्यक्ति स्यादभकारास्य भकारात्मसमागमात्। 
पकाशस्त्वककायं स्थादिति मिथ्यावचो ह्यत ॥ ४३ ॥ 

यतोऽभूत्वा भवेद्यच्च तस्य तत्कार्थ॑मिष्यते । 
स्वरूपत्वादभूत्वा न प्रकादो जायते रवे ॥ ४४ ॥ 

सत्तामात्रे पकादहास्य कतदिव्यादिरिष्यते । 
घरादिव्यक्तितो यद्वत्तद द्वो धात्मनीष्यताम् ॥ ४५ ॥ 

बिखात्सपख्य निर्याणे सूर्यो यद्धत्पकाशकः । 
प्रयज्ञेन बिना तद्धञक्ञातात्मा बोधरूपत ॥ ४६ ॥ 

द््धेवसुष्ण सत्ताया तद्वद्वोधात्मनीष्यताम्। 
सत्येव यदुपाधौ तु ज्ञाति सर्पं इ्वोस्थिते ॥ ४७ ॥ 
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क्ानायज्लोऽपि तद्धञ््ञ कता भ्रामकव वेत्) 
स्वरूपेण स्वय नात्मा ज्ञेयो ऽक्ञेयोऽथवा तत ॥ ४८॥ 

विदिताषिदिताभ्या तदन्यदेवेति शासनात् । 

बर बमोश्चावयो मावास्तद्कदात्मनि कलिपता ॥ 

नाहोरान्रे यथा सूरये प्रभारूपाविदहोषत । 

बो चरूपाचिष्ठोषान्न घोधाबोश्यौ तथात्मनि ॥ ५० ॥ 

यश्ोक्त ब्रह्म यो वेष् हानोपाद्रानवजितम् । 

यथोक्तेन विधानेन स सत्य नैव ज्ञायते ॥ ५१९॥ 

जन्मसत्युप्रवाहेषु पतितो नैव शक्लुयात् । 
इन उद्धतुमात्मान क्ञानादसम्येन केनचित् ॥ ५२॥ 

भिद्यते हदयग्न्थिदिङ्न्ते स्वैसद्ाया । 
श्लीयन्ते चास्य कर्माणि तर्मिन्दष्ट इति श्चुते ॥ 

ममादमिव्येतदपोद्य सर्वतो 

विसुक्तदेह पदमस्बरोपमम् 
खुदशाखादुमितिभ्य दैरित 

चिमुच्यतेऽस्मिन्यदि निशिते नर ॥ ५४॥ 

----‰----- 
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पार्थिवप्रकरणम् ॥ 

पाथिव कटिनो धातुद्रैषो देहे स्थतोऽम्मय । 
पक्तिचेष्टावकाश्ा स्युवैहिवाय्म्बरोद्धवा ॥ १॥ 

घ्राणादीनि तदर्थाश्च पृथिग्यादिगुणा मास् । 
रूपालोकवदिष्ठ हि सजातीयार्थमिन्द्रियम् ॥ २ ॥ 

बुद्यथोन्याडुरेतानि वाक्पाण्यादीनि कर्मणे । 

तद्धिकल्पाथमन्त स्थ मन पएकादृदा भवेत् ॥ २३॥ 

निश्चयाथौ भवेद्रद्धिसूता सवौर्थालुभावनीम् । 
ज्ञतात्मोक्त खरूपेण ज्योतिषा व्यज्जयन्सदा ॥ ४ ॥ 

व्यञ्ञकस्तु यथालोको ग्यङ्गशथस्याक्ारता गत । 
उयतिकीर्णो ऽप्यसकीणैस्तदज्क प्रत्ययै सदा ॥ ५॥ 

स्थितो दीपो यथायज्ञ प्राप्त सवै प्रकाशयेत् । 
शाब्दाद्याकारब्ुद्धीलै प्राप्तास्तद्वतप्पश्यति ॥ ६ ॥ 

शरीरेन्द्रियसधात आत्मत्वेन गता धियम् । 
नित्यात्मज्योतिषा दीप्ता विदिषन्ति सुखादय ॥ ७॥ 
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रिरोवु खादिनात्मान दु ख्यस्मीति हि प्यति । 

्रष्टान्यो दु खिनो ददयादरषटत्वा्च न दु स्यसौ । ८॥ 

डु खी स्याद् स्यहमानादु सिनो ददौनान्न चा । 

सहते.ऽङ्गादिभिद्रंछादुखी दु खस्यनेवसल ॥ 

चश्चुवेत्कमेकवैत्व स्याश्चन्ननेकमेव तत् । 
सहत च ततो नात्मा दरषटुत्वात्कर्मता बजेन् ॥ १ ॥ 

ज्ञानयल्ला्यनेकत्वमात्मनोऽपि मत यदि । 
नैकक्ञानगुणत्वान्तु ज्योतिषैत्तस्य कमता ॥ २? ॥ 

ज्योतिषो द्ोतकत्वेऽपि यद्वन्नात्मधरकादानम् । 

मेदेऽप्येव समत्वारक्च सात्मान नैव पद्यनि ॥ 

यद्धमौ य पदार्थो न तस्थैवेयात्स कमेनाम् । 
न ह्यात्मान दहत्यभिस्तथा नैष अकारायेत् । 

पतेनैवात्मनात्मनो ब्रहो बुखेर्बिराङ्त । 
अशोऽप्येव समत्वाद्धि निर्भेदत्वान्न युज्यने ॥ 

दरूल्यतापि न युक्तैव बुद्धेरन्येन इश्यता । 
युक्तातो घरव्ठस्या प्राक्िसद्धेञ्ध विकल्पत ॥ १५ ॥ 
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अधिकल्प तदस्त्येव यत्पूर्वं स्यादिकल्पन । 

विकल्पोत्पत्तिदहेतुत्वाद्यद्स्यैव तु कारणम् ॥ १६॥ 

अज्ञान कड्पनासूल ससारस्य नियामकम् । 

हिन्वात्मान पर बरह्म विन्ाम्मुक्त सदाभयम् ॥ 

जा्रस्स्वप्नौ तयो्बींज खुषुप्राख्य तमोमयम् । 
अन्योन्यस्िक्नसस्वाश्च नास्तीस्येतत्नय त्यजेत् ॥ 

आत्मवुद्धिमनश्चक्चुररोकाथौदिसकरात् । 
भ्रान्ति खादात्मकमेति क्रिंयाणा सनिपातत ॥ 

निमीरोन्मीखने स्थने वायव्ये ते न चक्षुष । 

पकाशात्वान्मनस्येव वुद्धौ न स्त॒ पकाद्रातः ॥ 

सकट्पाभ्यवसायौ तु मनोबुद्योयैथा क्रमात् । 
नेतरेतरधमेत्व सवं चात्मनि कल्पितम् ॥ 

स्थानावच्छेदषष्टि स्यादिन्दरियाणा तदात्मताम् । 

गता धौीस्ता हि पक्यश्ज्ञो देहमात्र इवेक्ष्यते ॥ 

क्षणिक हि तदृत्यथै ध्मेमान् निरन्तरम् । 
सादद्रयादीपवत्तद्धीस्तच्छान्ति पुरुषार्थता ॥ रदे ॥ 



पद्यपर्मन्ध । १९. 

खाकारान्यावभास्य च येषा रूपादि विद्यते । 

येषा नास्ति ततश्चान्यत्पूवौसगतिरुच्यते ॥ २७ ॥ 

वाह्याकारस्वतो क्षपे स्खरत्यमाव सदा क्षणात् । 
श्षणिकत्वाञचच सस्कार नेवाधत्ते कचितु धी ॥ २५॥ 

आधारस्याप्यसत्वाच्च तुल्यतानिर्निमित्तत । 

स्थाने वा क्षणिकत्वस्य हान स्यान्न तदिष्यते ॥ २६ ॥ 

द्यान्तेश्चायलसिद्ध^वात्साधनोक्तिरनर्थिका । 

पकैकस्मिन्समाप्तत्वाच्छान्तेरन्यानपेश्चता ॥ २७ ॥ 

अपेश्ा यदि भिन्नेऽपि परसतान इष्यताम् । 

सर्वार्थं श्चणिके कस्मिस्तथाप्यन्यानपेक्षता ॥ २८ ॥ 

वुस्यकालससुद्भूतावितरेतस्योगिणौ । 

योगाच्च सस्तो यस्तु सोऽन्य दीश्ितुमहेति ॥ २९ ॥ 

सुषाध्यासलस्तु यत्र स्यान्तश्नाशस्तन्न नो मत । 

सर्वनादो भवेधस्य मोक्ष कस्य फर वद् ॥ ३० ॥ 

अस्ति ताबर्स्वय नाम ज्ञान वात्मान्यदेव घा। 

भावायावक्षतस्तस्य नाभावस्त्वधिगम्यते ॥ ३१ ॥ 
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१९४ उपदेशसस्ती 

येनाधिगम्यतेऽभावस्तत्सत्स्यात्तन्न चेत् । 
मावाभावानभि्ञत्व कोकस्य स्यान्न चेष्यते ॥ २२ ॥ 

सद सत्सदसश्चेति विकल्पात्पाम्यदिष्यते । 

तदद्वैत समत्वात्त॒ नित्य चान्यद्विकल्पितात् ॥ ३३ ॥ 

विकल्पोद्वतोऽसच्व स्वप्रहश्यवदिष्यताम् । 

्ैतस्य प्रागसस्वाश्च सद सस्वादिकटपनात् ॥ २४ ॥ 

वाचारम्भणदास्नाश्च विकाराणा ह्यभावता । 

शरत्यो स श्त्युमिव्यदेमम मायेति च स्रुते ॥ ३५ ॥ 

चिद्युदिश्चात प्वास्य विकट्पाश्च विलक्षण । 

उपददियो न हेयो.ऽत आत्मा नान्यैरकलिपित ॥ २६ ॥ 

अप्रकाद्यो यथादिद्ये नास्ति ज्योति खमाबत । 

नित्यबोधस्वरूपत्वान्नाक्ञान तद्रदात्मनि ॥ २७ ॥ 

तथाचिक्रियरूपत्वाक्नावस्थान्तरमात्मन । 

अवश्थान्तरवच्वे हि नाशोऽख स्यान्न सदाय ॥ ३८ ॥ 

भोक्षोऽवस्थान्तर यस्य कृतक स चलो श्यत । 

न सयोगो वियोगो वा मोक्षो युक्तं कथचन ॥ ३९ ॥ 



पद्यप्रबन्ध । १९५ 

सयोगस्याप्यनिल्यत्वाद्धियोगस्य तथैव च । 

गमनागमने चैव स्वरूप तु न हीयते ॥ ४० ॥ 

स्वरूपस्यानिमिन्तत्वात्सछनिभिन्ता हि चापरे । 

अनुपात्त स्वरूप हि स्वेनाव्यक्तं तथेव च ॥ ४१ ॥ 

स्वरूपत्वाक्न सवस्य त्यक्तु हाक्तयो ह्यनन्यत । 

ग्रहीतु बा ततो नित्योःऽविष्रयत्वान्पुथक्त्वत ॥ ४२ ॥ 

आत्माथत्वाश्च स्वैस्य निलय आत्मैव केवल । 

त्यजेत्तस्मात्किया सवौ साश्वने खह मोक्षवित् ॥ 

आत्मलाभ परो खाम इति दास्रोपपत्तय । 

नाभो ऽनात्मखाभस्तु स्यजेत्तस्मादनात्मताम् ॥ ७४ ॥ 

गुणाना सममावस्य शशो न ह्युपपद्यते । 
अविद्यादेः पञत्तत्वान्न चान्यो हेतुरिष्यते ॥ ४५ ॥ 

दतरेतरहेतुत्वे प्रषृत्ति स्यार्सदा न वा। 

नियमो न प्रबत्तीना गुणेष्वात्मनि चा भवेत् ॥ ४६ ॥ 

विदोषो सु्तबद्धाना तादर्थ्ये न च युज्यते । 
अथौथिनोस्तु सन्धो नाथां ज्ञो नेतरोऽपि वा ॥ ४७ ॥ 



१९६ उथदेश्चसदक्ची 

अधानस्य च पाराधथ्य पुरुषस्याविकारत । 

न युक्त साख्यदाखेऽपि विकारेऽपि न युज्यते ॥ 

सबन्धालुपपत्तेश्च प्रृते पुरुषस्य च । 
मिथोऽयुक्त तदथैत्व प्रध्रानस्याचितित्वत ॥ ४९. ॥ 

क्रियोत्पत्तौ विनारित्व ज्ञानमात्रे च पूवैवत् । 
निर्निमित्ते व्वनिर्मोश् पधानस्य प्रसज्यते ॥ ५० ॥ 

न प्रकाद्य यथोष्णत्व क्षानेनैव सुखादय । 

पकनीडत्वतोऽग्राह्या स्यु कणादादिवत्मेनाम् ॥ ५१ ॥ 

युगप्समवेतत्व खलविज्ञानयोरपि । 
मनोयोगैकटे तुत्वाद ग्राह्यत्व सुखस्य च ॥ ५२॥ 

तथान्येषा च भिन्नत्वादुगपलन्म नेष्यते । 
गुणाना समबेतत्व ज्ञान चेन्न विदोष्रणात् ॥ ५३ ॥ 

क्ञनेमैव विरोष्यस्वाञक्ञानाप्यत्व स्सृतेस्तथा । 

सुख क्षात मयेल्येव तवाज्नानात्मकत्वत ॥ ५४ ॥ 

सुखादेनौत्मधर्मत्वमात्मनस्तेऽविकारत । 

मेदादन्यस्य कस्मान्न मनसो वाविरोषत ॥ ५५॥ 



पद्यप्रचन्ध । १९४ 

स्यान्माापरिहाया तु श्ञान चेरक्ञेयता बजेत । 
युगपद्यापि चोत्पस्तिरभ्युपेतात इष्यताम् ॥ ५६ ॥ 

अनवस्थान्तरत्वाश्च बन्धो नात्मनि युज्यते । 
नाद्युदिश्चाप्यसङ्गत्वादसज्ञो हीति च श्चुते ॥ ५५७॥ 

सृक्मेकागोचरेभ्यश्य नं किप्यत इति श्रुते । 
एव नरि न मोक्षोऽस्ति बन्धाभावात्कथचन ॥ ५८ ॥ 

शाख्रानथैकयमेव स्यान्न बुद्धे्रौन्तिरिष्यते ॥ 
बन्धो मोश्चश्च तन्नाद् स यथोक्तो न चान्यथा ॥ ५९ ॥ 

योध्ात्मज्योतिषा दीना बोधमास्मनि मन्यते । 

बुद्धिनौन्योऽस्ति बोद्धेति सेय भ्रान्तिं धीगता ॥ 

बोधस्यात्मस्वरूपत्वान्नित्य तज्नोपचयेते । 

अयिचेको.ऽव्यनाद्योऽय ससारो नान्य इश्यते ॥ द? ॥ 

मोक्चस्तन्नादा पव स्यान्नान्योऽस्त्युपपत्तित । 

येषा वर्ल्वन्तरापत्तिमोक्षो नादास्तु तेमैत ॥ ६२ ॥ 

अवस्थान्तर मप्येवमबिकारान्न युज्यते । 

विकारे ऽवयवित्व स्यात्ततो नादो घरादिवत् ॥ ६२ ॥ 



१९६ उपदेशसहक्ची 

तस्माद्धान्तिरतोऽन्या हि बन्धमोश्षादिकट्पना । 

सासख्यकाणादबोद्धाना मीमासाहतकल्पना ॥ ६४ ॥ 

शाखयुक्तिविरोधात्ता नादतैव्या कदाचन । 

शक्यन्ते रातो वक्तु दोषास्तासा सहश्च ॥ ६५॥ 

अपि निन्दोपपत्तेश्च यान्यतोऽन्यानि चेत्यत । 
स्यक्त्वातो हयन्यदयाखोक्तीमेति क्यादुढा बुध ॥ ६६ ॥ 

भद्ाभक्ती पुरस्कृत्य हित्वा सर्वमनाजैवम् । 

वेदान्तस्यैव तवाथ व्याखस्याभिमते तथा ॥ ६७ ॥ 

इति पणुन्ना दवयवादिकल्पना 

निरात्मवाद्श्च तथा हि युक्तित । 
व्यपेतशङ्का परवादत सिरा 

मुमुक्षवो क्ञानपथे स्युरित्यत ॥ ६८ ॥ 

स्वसाशक्षिक ज्ञानमतीव निर्मङ 

विकल्पनाभ्यो विपरीतमद्चयम् । 

अवाप्य संम्यग्यदिं निशिते मवे 

न्िरन्वयो निच्रैतिमेति शाश्वतीम् ॥ ६९ ॥ 

दद् रहस्य पर्य परायण 

व्यपेतदोषैरभिमानवर्सिते । 



पद्यप्रबन्ध । 

समीक्ष्य कायौ मतिराजेषे सदा 

न तस्वटक्राख्यमतिरद कश्चन ॥ ७० ॥ 

अनेकजन्मान्तरसचितैनैरो 

चिमुच्यतेऽज्ञाननिमित्तपातकै । 
इव् विदित्वा परम च पावन 

नं किप्यते व्योमवदेव कर्मभि ॥ ७१॥ 

प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च 

प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 

गुणान्वितायाञुगताय स्वेदा 
प्रदेयमेतत्सतत मुमुक्षते ॥ ७२ ॥ 

परस्य देहे न यथात्ममानिता 

परस्य तद्वत्परमाथेमीशष्य च । 

इद् हि विक्ञनमतीव निमैल 

सथाप्य सुक्तोऽथ भवेश्च सर्वत ॥ ७३ ॥ 

ने द्रीह् क{मोऽभ्यधिको.ऽस्ति कश्चन 

स्वंरूपलामात्स इतो हि नान्यत । 

न देयतरैन्दरादपि राञ्यतोऽधिक 

स्वरूपलाम त्वपरीक्ष्य यल्लत॒॥ ७७ ॥ 
[1] 

१९९ 
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सम्यस्तिप्रकरणम् ॥ 

आत्मा केयं परो ह्यात्मा यसादन्यन्न विद्यते । 

सर्वज्ञ सर्वदक्शुद्धस्तस्मे शेयात्मने नम ॥ १॥ 

पदवाक्यभमाणक्ैदीपभूते प्रकाशितम् । 
ब्रह्म वेदरहस्य येद्तान्नित्य प्रणतोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥ 

यद्धाक्सूयौश्युसपातश्रणष्ध्वान्तकर्मष । 

प्रणम्य तान्गुरूम्वक्षये बह्मविद्याविनिश्चयम् ॥ ३ ॥ 

आत्मखाभात्परो नान्यो छाभम कश्चन विद्यते । 

यद्वो वेदवादाश्च स्मार्ताश्चापितुयथा क्रिया 1॥४॥ 

आत्मा्थौऽपि हि यो काभ दखुलायेणष्ठो विपर्यय । 

आत्मलाभ पर प्रोक्तो नित्यत्वाद्रहयेदिभि ॥५॥ 

स्वय ङब्धस्वभावत्वाह्वाभस्तस्य न चान्यत । 

अन्यापेक्षस्तु यो लाभ सो.ऽन्यदष्िसमुद्भव ॥ ६ ॥ 

अन्यदष्टिस्त्वविद्या स्यात्तन्नारो मोश्च उच्यते । 
जनेनैव तु सोऽपि स्याद्विरोधित्वान्न कर्मणा ॥ ७ ॥ 



पद्यत्रचन्ध । २०१ 

कर््रका्यैस्त्वनित्य स्यादविद्याकामकार्मण । 

प्रमाण वेद् एवान्न क्ानस्याधिगमे स्मरत ॥<८॥ 
॥; 

ज्ञनैकाधपरत्वात्त वाक्यमेक्त ततो विदु । 

पक्व ह्यात्मनो क्षेय वाक्थार्थप्रतिपत्तित ॥ ९ ॥ 

वाच्यभेद्त्तु तदेद कर्प्यो वाच्योऽपि तच्छते । 
५५ 

श्रय त्वेतश्तत योक्त रूप नामचकमेच॥१०॥ 

असदेतन्नय यस्मादन्योन्येन हि कदिपतम् । 

कृतो वर्णो यथाशाब्दाच्छ्ताःऽन्यञ्च धिया चदि ॥ १२ ॥ 

दश्च चापि यथा रूप बुद्धे दाब्वाय कद्पते । 

पवमेतङ्जगत्सवे श्रास्विुखिविकटिपतम् ॥ १२ ॥ 

असदेतत्ततो युक्त सच्चिन्माज् न कंदिपतम् । 

वेदश्चापि स पएवाद्यो धेद्य चान्यत्तु कल्पितम् ॥ ९३ ॥ 

येन बरेत्ति स वेद स्यार्स्वङ्गे सर्वं तु मायया । 

येन पश्यति तश्वश्चु श्रणोति श्नो्रसुख्यते ॥ १४ ॥ 

येन स्वभ्नगतों बक्ति सा वाण्ाण तथैव च । 

रसनस्पद्रीने चैव मनश्चान्यत्तथेन्द्रियम् ॥ १५॥ 



००२ उपदेसहश्षी 

कदप्योपाधिभिरेवेतद्धिष्ल ज्ञानमनेकधा । 

आिभेदाद्यथा भेदो मणेरेकस्य जायते ॥ १६ ॥ 

जातश्च तथा भेदो श्चानस्यास्य चिकटिपत्त । 

बुद्धिस्थ भ्याकयोत्यथं भ्रान्त्या चृष्णोद्धवक्रिय ॥ १५७ ॥ 

स्वदते तद्वत्पघोधे यो बदिश्चान्तस्तथैव च । 
अलिख्याभ्ययने यद्धत्तदन्योन्यधियोद्धवम् ॥ १८ ॥ 

यदाय क्रदपयेद्धेद तत्काम सन्यथाक्रतु । 
यत्कामस्तत्कतुभूत्वा इत यत्तस्पपद्यते ॥ १९ ॥ 

अविद्याश्रमव सर्बमससतस्मादिद जगत् । 

तद्वता इश्यते यस्माल्सुषुपे न च ग्रष्यते ॥ २० ॥ 

चिद्याविच्ये श्चतिभोक्ते पकत्वान्यधियौ हि न । 
तस्मात्स्व्रयत्नेन शाखे विद्या विधीयते ॥ २१॥ 

चित्ते ह्यादद्रौवद्यस्माच्छुद्धे विद्या प्रकाराते । 
यमैर्निदयैश्च नियमैस्तपोभिस्तस्य रोधनम् ॥ २२ ॥ 

शासीरादि तप कयात्तदिश्युखयथैमुत्तमम् । 

मनयादि समाधान तत्तदेहविशोषणम् ॥ २३ ॥ 
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भनसश्चेन्दियाणा च दयैकाश्रथ परम तप । 

तज्ज्याय सर्वैधर्मभ्य स धम पर उच्यते ॥ २४॥ 

इष्ट जागरित षिद्यार्स्सरतं स्वमन तदेव तु| 

सुषु तदभाव च स्वमात्मान पर. पद्म् ॥ २ ॥ 

सखषुप्स्यास्य तमोऽक्ञान बीज स्वभ्रप्रमोधयो । 

स्वात्मवबोधप्रदग्ध स्याद्रीज दगध यथाभवम् ॥ २६ ॥ 

तदेवैकं निधा श्चेय मायाबीज पुन कमात्! 
मायाव्थात्माचिकारोऽपि बहुधैको जलाकंवत् ॥ २७ ॥ 

बीज चैक यथा भिन्न प्राणस्वप्रादिभिस्तथा | 

स्वप्नजाग्रच्छरीरेषु तद्धब्चात्मा जेन्दुवत् ॥ २८ ॥ 

मायादस्तिनमारष्टा मायाभ्येको यथा बज्ञेत्। 

भगच्छस्तद्देवात्मा पाणस्वप्नादिगोचर ॥ २९. ॥ 

न हस्ती न तदारूदो मायाव्यस्यो यथा स्थित । 

न म्राणादि न तद्रष्टा तथा ज्ञोऽन्य सदादृदरि ॥ ३० ४ 

अबद्धचश्चुषो नास्ति माया मायाविनोऽपि वा| 

बद्धाक्षस्यैव सा मायामायाव्येव ततो भवेत् ॥ २९१ ॥ 
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साक्षादेव स विज्ञेय साक्षादात्मेति च श्युते । 

भिद्यते ददयग्रम्थिम चेदिव्यादितं श्रुते ॥ २२ ॥ 

अदाग्दादित्वतो नास्य रहण चेन्दरियैभवेत् । 
सुखादिभ्यस्तयान्यत्वादुच्छया वापि कथ भवेत् ॥ २६३ ॥ 

अदृद्योऽपि यथा याहुश्चन्द्रे बिम्ब यथास्मि । 
स्यैगोऽपि तथैवारमा बुद्धावेष स गद्यते ॥ २४ ॥ 

मानोर्बिम्ब यथा चौष्ण्य जले हट न चाम्भस । 
बुद्धौ बोधो न तद्धमेस्तथेव खाद्धिध्रमैत ॥ ३५ ॥ 

चश्ुयक्ता धियो चृत्तियौ ता पद्यन्नलु्तदट । 

द्देष्टा भवेदात्मा श्रुते श्रोता लथा श॒ते ॥ ३६ ॥ 

केवला मनसो धत्ति पदयन्मन्ता मतेरज । 

विक्नाताद्ुप्तश्ाक्तित्वास्तथा दास्रान्न हत्यत ॥ २७ ॥ 

प्यायतीद्यचिकारित्वे तथा लेरायतीदल्यपि । 

अअ स्तेनेति शुदत्व तथानन्वागतश्चुते ॥ ३८ ॥ 

शक्त्यलोपात्सुषुते कस्तथा बओधेऽविकारत । 

केयस्थेव विरेषस्तु यत्र वेति श्रुतेमेत ॥ २३९ ॥ 
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यत्कामस्नत्करतुभूतवा कृत त्वन्न पपद्यते । 
यदा स्वात्मदश कामा प्रसुच्यन्नेऽखतस्तदा ॥ ४८ ॥ 

आत्मरूपविधे कार्यं क्रियादिभ्यो निवतैनम् । 

न साध्य साधन चाप्मा निल्यतृक्तश्ुते्मेत ॥ ४९ ॥ 

उत्पाद्ाप्यधिका्याणि सस्कायं च क्रियाफलम् । 
नातो.ऽन्यत्कमेणा काय त्यजेत्तस्मात्ससाधनम् ॥ ५० ॥ 

नापान्तत्वादनित्यत्वादात्माथैत्वाच्च या बहि । 

सहव्यामनि ता प्रीति सल्या्थीं गुरुमाश्रयेत् ॥ ५१ ॥ 

श्रान्त प्राज्ञ तथा मुक्त निष्क्रिय ब्रह्मणि सितम् । 

ध्रुतेरच्ा्यवान्वेद् तद्धिद्धीति स्षतेस्तथा ॥ ५२ ॥ 

सं गुरुस्तारयेधुक्त शिष्य हिष्यगुणान्वितम् । 
बह्मविद्याप्नवेनाद्यु स्वान्तध्वान्तमहोदधिम् ॥ ५३ ॥ 

दृष्टि स्पृष्ट श्वुतिघ्रातिमेति्धिक्षातिरेव च । 
रक्तयोऽन्याश्च भिचन्ते चिदुपत्वेऽप्युपाधिमि ॥ ५४ ॥ 

अपायोद्धूतिहीनाभिर्नित्य दौण्यन्रविर्यथा । 
सवेदक्स्वंग शुद्ध सर्वं जानाति सर्वदा ॥ ५५ ॥ 
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सन्यदि शारीरस्स्तावन्माचो द्यविद्यथा । 

जेन््ाद्युपमाभिस्तु तद्धमौ च विभान्यते ॥ ५६ ॥ 

ष्टा बाह्य निमील्याय स्त्वा तत्पविहाय च । 

भथोन्मीटथात्मनो दष्ट ब्रह्म पापोत्यनभ्वय ॥ ५७ ॥ 

भआाणादे्र चिक हित्वा तीर्णो.ऽक्षानमदोदधिम् 

स्ात्मस्थो निगुण शुद्धो बुद्धो मुक्त खतो हि स ॥ 

अज्ोऽह चामसे ऽमृत्युरजये ऽभय प्व च । 

सर्व स्वैटकदयुद्ध इति बुद्धो न जायते ४५९ ॥ 

पूर्वोक्त यत्तमोचीज तन्नास्तीति विनिश्चय । 

तदभावे कतो जन्म ब्रह्मैकत्व विज्ञानत ॥ ६० १ 

कीरात्लर्पियैथोद्धत्य क्षिप्त तस्मिन्न पूषैवत् । 

बुद्यदिदस्तथासत्यान्न देही पूर्ववद्धवेत् ॥ ६१ ॥ 

सत्य क्षानमनन्त च रसादे पश्चकार्परम् । 
स्यामडदयादिशास्मोक्तमद ब्रह्मेति निर्भय ॥ ६२ ॥ 

यस्माद्रीता प्रवतैन्ते बाड््रन पावकादय । 

तदात्मानन्दतस्वज्ञो न बिभेति कुतश्चन ॥ ६२३ ॥ 
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नामादिम्य परे भूलि स्वाराज्ये चेत्सितोऽद्वये । 

भणमेत्क तदात्मजो न कायं कर्मणा तदा ॥ ६४ ॥ 

विरङ्कैश्वानरो बाह्य स्मरन्त प्रजापति । 
भविीने तु सववैस्मिनराक्ञोऽव्यारृतसुच्यते ॥ ६५ ॥ 

वाचारम्मणमान्रत्वात्छुषुस्रादि चिक त्वसत् । 

सत्यो क्षश्चाहमित्येब सत्यसधो विभुच्यते ॥ ६६ ॥ 

भारूपत्वाद्यथा भानोनौहोरात्रे तथैष तु । 
ज्ञानाज्ञाने न मे स्याता चिद्रुपत्वाचिरोषत ॥ ६७ ॥ 

साखस्यानतिशङ्धप्वाद्रदयैव स्यामह सदा । 

बरह्मणो मे न हेय स्याद्भाष्य वेति च सस्मरेत् ॥ 

अहमेव च भूतेषु सर्वेष्वेको नभो यथा । 

मयि स्बौणि भूतानि पश्यन्नेव न जायते ॥ ६९ ॥ 

न बाह्य मध्यतो वान्तर्वि्तेऽन्यत्खत कचित् । 

अबाश्यान्त श्रुते किचित्तस्माच्छुद्ध स्वयग्रम ॥ ७० ॥ 

नेति नेव्यादिकास्धेभ्य पपश्चोपरामोऽदय । 

अधिक्चातादिशशाखाश्च नैव ज्ञेयो ह्यतो ऽन्यथा ॥ ७१ ॥ 
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स्वैखात्माहमेवेति बरह्म चेद्िदित परम् । 
स आत्मा स्ैभूतानामात्मा शछेषवामिति शचुते ॥ ७२ ॥ 

जीषश्चेत्परमात्मान स्वात्मान देवमञ्जसा । 

देबोपास्य स देवाना पद्युत्वाश्च निवतैते ॥ ७३ ॥ 

अहमेव सदात्मश्ञ शाल्यस्त्वन्यै्यथाम्बरम् । 
इत्येव सत्यसधलत्वादसदरछनाश्र बध्यते ॥ ७४ ॥ 

कृपणास्तेऽन्यथेवातो विदुबरह्य परः हि ये । 

स्वराड्यो.ऽनन्यदकस्वस्थस्तस्य देवा असखन्वशचे ॥ ७४ ॥ 

हित्वा जात्यादिसबन्ध बाचोऽन्या सह कमभि । 

ओमियेव स्वमात्मान सर्वं शुद्ध प्रपद्यथ ॥ ७६ ॥ 

सेतु सर्वव्यवस्थानामदहोरनादिवजितम् । 

तियैगुष्वैमध स्वं सङ्उज्योतिरनामयम् ॥ ७७ ॥ 

श्रमीधर्मविनिभक्त भूतभन्यात्छताङूतात् । 

स्वमात्मान पर विघयाद्िमुक्त सर्वैबन्धने ॥ ७८ ॥ 

अङुवैन्सर्वृच्छुद्ध सितष्ठन्नव्येति धावत । 

मायया सर्बद्रक्तित्वादज सन्बहुधा मतं ॥ ७९ ॥ 
५ 5 14 
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यजवत्साक्षिमात्रत्वात्लानिभ्याद्धामको यथा। 

श्रामयज्जगदत्माह निष्कियोऽकारकोऽद्धय ॥ ८० ॥ 

निरौण निष्क्रिय नित्य निद्वैनद्र यक्निरामयम् 

श्युद्ध बड तथा भक्त तद्नह्यास्मीति धारयेत् ॥ ८१ ॥ 

बन्ध मोक्ष च स्वै यत इदमुभय देयमेक इय च 
क्ेयाज्ेयाभ्यतीत परममधिगत त्वमेक विद्युद्धम् । 

विज्ञायैतद्यथावच्छरतिुनिगदित शोकमोहदावतीत 

सर्वज्ञ सर्वछत्स्याद्धवभयर दितो घ्राह्मणोऽवाघकृत्य ॥ 

न स्वय खस्य नान्यस्य नान्यश्ात्मा च हेयग । 

उपदेयो न चाप्येवमिति सम्यड्ति स्म्रता ॥ ८२ ॥ 

आत्मपरत्यायिका ह्येषा सर्बैवेदान्तगोरा 1 

ज्ञात्यैता हि वियुच्यन्ते सयैससार्बन्धने ॥ ८४ ॥ 

रहस्य स्वैवेदाना देवाना चापि दुरभम् । 

पविश्र पस्म ह्येतत्तदेतत्सप्रकारितम् ॥ ८५ ॥ 

नैतदेयमश्तान्ताय रहस्य क्ञानमुत्तमम् । 

विरक्ताय प्रदातव्य रिष्यायाञ्ुगताय च ॥ ८६ ॥ 
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ददतश्चात्मनो ज्ञान निष्कयोऽन्यो न विद्यते । 

ज्ञानमिच्छस्तरेत्तस्मादयुक्त शिष्यशुणे सदा ॥ ८७ ॥ 

ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता यस्मादन्यन्न विद्यते । 

सर्वज्ञ स्वदाकतिर्थ॑स्तसे ज्ञानात्मने नम ५८८ ॥ 

विद्यया तारिता सो धेजन्मश्रत्युमदयोदधिम् । 
स्ैक्ेभ्यो नमस्तेभ्यो गुरुभ्योऽक्लानसङकलम् ॥ ८९ ॥ 

| 

तत्वमतिप्रकरणम् ॥ 

येनाटमना विल्छीयन्त उद्भवन्ति च चु्तय । 

नित्यावगतये तस्मै नमो धीप्रद्यगात्मने ॥ १॥ 

प्रमथ्य वज्जोपमयुकतिसश्तै 
श्रुतेरसतीञ्शातशो वचोयदे । 

ररक्न बेदार्थैनिधि विशारधी 
नैमो यतीन्द्राय गुरोगैरीयसे ॥२॥ 

नित्यमुक्त सदेवास्मीस्येव चेन्न मवेन्मति । 

किमर्थं श्रावयलेव मातृवच्छृतिराता ॥ २ ॥ 
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सिद्धदेवा्मिल्यस्माद्युष्मद्धमों निषिध्यते । 
रञ्ञ्वामिवादि धीयुक्सया तत्वमित्यादिदासने ॥ ४॥ 

शाश्चप्रामाण्यतो ज्ञेया धमौदेरस्तिता यथा । 

विषापोहो यथा ध्यानान्निष्त्ति पाप्मनस्तथा ॥५॥ 

सद्रह्याह करोमीति भ्रष्यवायात्मसाक्षिकौ । 

तथोरक्चानजस्यैव त्यागो युक्ततरो मत ॥ ६॥ 

सदस्मीति भ्रमाणोत्था धीरल्या तन्निभोद्धवा । 
म्रलयक्षादिनिभा बापि बाध्यते दिग्धमादिवत् ॥ ७॥ 

कतौ मोक्तेति यच्छाख टोकब्ुद्धथञुवादि तत् । 
सदस्मीति श्चुतेजौता बाध्यतेऽन्या तथैव धी ॥८॥ 

सदेव त्वमसीत्युक्ते नात्मनो मुक्तता सथिरा । 

प्रतैते प्रसयक्षामतो युक्त्यानुचिन्तयेत् ॥ ९ ॥ 

सरृदुक्त न गृह्णाति वाक्याथेज्ञोऽपि यो मवेत् 1 

अपेक्षतेऽत एवान्यदवोचाम य हि तत् ॥ १० ॥ 

नियोगोऽग्रतिपन्नत्वात्कमेणा स यथा भवेत् । 

अविरुद्धो भवेत्तावदधावत्सवेद्यताशृढा ॥ ११ ॥ 



पदयप्रबन्ध । २१३ 

चेष्टित च यतो मिथ्या स्वच्छन्व् प्रतिपद्यते 
भसख्यानमत कार्यं यावद्ात्माुभूयते ॥ १२ ॥ 

सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो बाधते भ्रुवम् । 
शाष्वोत्थ इढसरस्कारो दोधेश्यारष्यते बहि ॥ १२ ॥ 

श्ुताचमानजन्मानौ सामान्यविषयौ यत । 
परत्ययावश्षजोऽवश्य विरहोषाथो निवार्थेत् ॥ १४॥ 

वाक्षयारथप्रत्ययी कशथ्िन्निटं खो नोपलभ्यते । 
यदि वा दक््यते कथिद्धाक्या्थश्लुतिमा्रत ॥ १५॥ 

निड खोऽतीतदेहेषु तभावो ऽलुमीयते । 
चयौ नो राखरसवेचया स्यादनिष्ट तथा सति ॥ १६॥ 

सदस्ीति फर चोक्त्वा विधेय साधन यत । 

न तदन्यत्प्रसस्यानाल्पसिद्धार्थमिहेष्यते ॥ १७ ॥ 

तस्मादसुभवयैव प्रसचश्षोत यल्ञत । 
त्यज्जन्साधनतत्साध्यविख्ड हामनादिभान् ॥ १८ ॥ 

नेतदेव रहस्याना नेति नेतयवसानत । 

करियासाध्य पुरा राव्य न मोक्षो नित्यसिद्धत ॥ १९ ॥ 



२१४ उपदेश्चसहली 

प्रहु ख यथाभ्यस्त पित्राढुलखेस्व आत्मनि । 

अहकतौ तथाभ्यस्तो भित्यादु खे स्व आत्मनि ॥ 

सोःऽभ्यासो नेति नेतीति प्राप्तवल्यतिषिध्यते । 

भूयोऽभ्यासविधि कशथ्चित्कुतिन्नो पपद्यते ॥ २१ ॥ 

आत्मनीह यथाध्यास परतिषेधस्तथेव च । 

मलाभ्यासनिषेधौ से क्रियेते च यथावुधे ॥ २२॥ 

प्राप्तश्चेत्मतिषिध्येत मोक्षोऽनित्यो भवेद्ुवम् । 

अतोऽपाप्तनिषेधोऽय दिव्यश्चिचयनादिवत् ॥ २३ ॥ 

सभाव्यो गोचरे शाब्द अत्ययो वा न चान्यथा । 

न सभाग्यौ तदात्मत्वादहकरतुस्तथैव च ॥ २४ ॥ 

अहकनत्रौत्मनि न्यस्त चैतन्ये कवैतादि यत् । 

नेति नेतीति तत्सवं साहकश्रौ निषिध्यते ॥ २५ ॥ 

[^ अ. ५० 

उपरुन्धि स्वयल्योतिष्शि भरस्यक्षसदा्िय । 
9, „च साक्षात्सघन्तर साक्षी चेता निस्योऽशुणोऽङखय ॥ 

सनिधौ स्वेदा तस्य स्यात्तदाभोऽभिमानरत् । 
आत्मात्मीय दय चात स्यादहममगोचर ॥ २७ ॥ 
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जातिकमोविमत्वाद्धि तस्मिञ्दाष्दास्त्वदङृति । 

न कथिद्टतते शरष्दस्तदभावात्स्व आत्मनि ॥ २८ ॥ 

आभासो यत्र तत्रैव शाब्दा प्रव्यग्दद्धि धिता | 

लक्षयेयुनै साक्षात्तममिदध्यु कथयन ॥ २९. ॥ 

न शजास्यादिमान्कश्िद्थं शाब्दै्निरूप्यते । 
आत्माभासो यथाहङृदात्मशब्वैस्तथोख्यते ॥ २३० ॥ 

उद्मुकादौ यथाग्न्यथौ पराथत्वान्न चाञ्जसा । 
मुखावन्यो सुखाभासौ यथादशौयुकारत ॥ ३९ ॥ 

आभासान्मुखमप्येवमाददगीनलु तनात् । 

अहङृत्यात्मनि्मासो मुखाभासवदिष्यते ॥ ३२ ॥ 

सुखषत्स्यरत आत्मान्योऽविविक्तौ तौ तथैव च । 

संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहदछति ॥ ३२ ॥ 

वस्तु च्छाया स्खतेरम्यन्माशुयौवि च कारणम् । 

कदेशो विकासे वा तदाभास्ताश्नय परे ॥ ३४ ॥ 

अहकर्तीच ससासी स्वतन्त्र इति केचन । 

अष्कारादिखतान ससार नान्वयी पृथू ॥ ३५ ॥ 
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इत्येव सौगता आदहुस्तत न्यायो विचायताम्। 
ससारिणा कथा त्वास्ता प्रकृत त्वधुनोख्यते ॥ २६ ॥ 

मुखामासो य आद्रो धमो नान्यतरस्य ख । 

इयोरेकस्य चेद्धमों विचिक्तेऽन्यतरे भवेत् ॥ २७ ॥ 

मुखेन भ्यपदेशात्स सुखस्थैवेति चेन्मतम्। 
नादद्ौयुषिधानाश्च मुखे स्यप्यमावत ॥ ३८ ॥ 

दयोरेवेति चेत्तन्न दयोरेवाप्यदर्शनात् । 
अदृश्यस्य सतो ष्टि स्याद्राहोश्वन्द्रसूयैयो ॥ २९ ॥ 

राहो भागेब वस्तुत्व सिद्ध राखप्रमाणत । 
छायाप्षे त्ववस्तुत्व तस्य स्यात्पूवयुक्तित ॥ ४० ॥ 

छायाक्तान्तेर्निषेधोऽय न तु वस्तुत्यसाधक् । 
न ह्यथौन्तरनिष्ठ सद्धाक्ष्यमर्थान्तर वदेत् ॥ ४१ ॥ 

माधुयौवि च यत्का्सुष्णद्रन्या्यसेवनात् । 

छायाया ने त्वदष्टत्यादपामेव च दश्श॑नात् ॥ ४२ ॥ 

आत्माभासाभ्नयश्चैव मुलाभास्ाश्रया यथा) 

गम्यन्ते शखयुक्तिभ्यामाभासासर्वमेव च ॥ ४३ ॥ 
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न दशोरविकारित्वाद्ाभासस्याष्यवस्तुत । 

नाचितित्वाददकतै कस्य ससारिता मवेत् ॥ ४४ ॥ 

अविद्यामाच्र एवात ससारोऽस्त्वधिवेकतं । 

करूटस्थेनात्मना नित्यमात्मवानात्मनीव स ॥ ४५॥ 

रज्जु सपो यथा रज्ज्वा सात्मक पाग्विघेकत । 

अवस्तुसन्नपि ह्येष कूटसखेनात्मना तथा ॥ ४६ ॥ 

आत्माभासाभ्रयश्चात्मा प्रत्ययै स्वैर्धिकारवान् । 

खुखी दुखी च ससासी नित्य एवेति केचन ॥ ४७ ॥ 

आत्माभासापरिक्ञानाश्याधास्भ्येन चिमोदहिता । 

अहकतौरमात्मेति मन्यन्ते ते निरागमा ॥ ४८ ॥ 

ससारो वस्तुखस्तेषा कतै मोक्पैत्वरक्षण । 

आत्माभासाश्रयाश्चानात्ससरन्स्यविचेकत ॥ ४९. ॥ 

चैतन्याभासता बुद्धे रात्मनस्तत्खरूपता । 
स्याश्चेत्त ञानशाब्दैश्च वेद ॒रास्तोति युज्यते ॥ ५० ॥ 

भ्रङृतिषद्ययार्थौ यौ सिल्नावेकाश्रयो यथा । 

कसेति गच्छतीत्यादौ दष्टो लोकम्रसिद्धित ॥५९१॥ 
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नानयोध्याभयत्व तु रोके दष्ट स्तौ तथा । 

जानादयर्थेषु को हेतुक्रधौश्चयत्वे निगद्यताम् ॥ ५२ ॥ 

आस्माभासस्तु तिङ्वष्च्यो धात्वर्थश्च धिय क्रिया । 
उभय चाविवेकेन जानातीत्युख्यते सषा ॥ ५२ ॥ 

न बुद्धेरवबोधोःऽरसिति नात्मनो विद्यते क्रिया । 

अतो नान्यतरस्यापि जानातीति च युज्यते ॥ ५४ ॥ 

नाप्यतो भावशब्देन क्ञष्तिरि्यपि युज्यते । 

न ह्यात्मा विक्रियामान्न नित्य आत्मेति रासनात् ॥ 

न बुदधेैद्धिषाच्यत्व करण. न द्यकतकम् । 

नापि ज्ञायत इस्येव कर्मराब्दैर्निरूप्यते ॥ ५६ ॥ 

न येषामेक पवात्मा निदु खोऽधिक्रिय सदा । 

तेषा स्याच्छब्दवाच्यत्व क्ञेयत्व चात्मन सदा ॥ ५७ ॥ 

यदाहकतौरात्मत्व तदा शब्दाथैमुख्यता । 

नारानायादिमच्वाच्ु श्वुतौ तस्यात्मतेष्यते ॥ ५८ ॥ 

हन्त तहिं न मुख्यार्थो नापि गौण कथचन । 
जनातीस्यादिराब्वस्य गतिवच्या तथापि तु ॥ ५९1 
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हाब्दानामयथाथेत्वे बेदस्याप्यथमाणता । 

सा च नेष्टा ततो ्राह्या गतिरस्य भ्रसिद्धित ॥ ६० ॥ 

भसिद्धिमरंढखोकस्य यदि भ्राह्या निरात्मता । 

खौकायतिकसिद्धान्त स चानिष्ठ प्रसज्यते ॥ ६१ ॥ 

अभियुक्तभरसिदधिश्चतपूवैवदुविवेकंता । 
गतिद्रुल्य न वेदोऽय प्रमाण सवदत्युत ॥ ६२ ॥ 

भआ्दशैसुलसामान्य मुखस्येष्ट हि मानते । 
श्ुखस्य भ्रतिचिम्बो हि ् ुखाकारेण ददयते ॥ ६३ ॥ 

यत्न यस्यावभासस्तु तयोरेवावियेकत । 

जानातीति क्रिया सर्ब रोको बक्ति खभावत ॥ ६७ ॥ 

बुद्धे कवैत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते । 
तथा चैतन्यमभ्यस्य कत्व वुद्धेरिदोच्यते ॥ ६५ ॥ 

स्वरूप चात्मनो क्षान निलय ज्योति धुते्य॑त । 

न बुद्या क्रियते तस्मादार्मनान्येन वा सहा ॥ ६६ ॥ 

देहे ऽहथत्ययो यङ्ज्ानातीति च लोकिक। । 

वदन्ति ज्ञानकवैत्व तद्वुद्धेस्तथात्मन ॥ ६७ ॥ 
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बौद्धैस्तु श्रत्यथैरेव क्रियमणेश् चिक्निमै । 
मोहिता क्रियते ज्ञानमिलयाहस्तार्फिका जना ॥ ६८ ॥ 

तस्माज्ज्ञाभासबुद्धीनामविधेकात्प्रवर्तिता । 

जानातीद्यादिशाब्दश्च भरत्ययो या च तत्स्मति ॥ ६९ ॥ 

आदशशौदुविधायित्व छायाया अस्यते सुखे । 

चुद्धिधमौजुकारित्व क्ञाभासस्य तथेष्यते ॥ ७० ॥ 

बुद्धस्तु प्रत्ययास्तस्मादात्मामासेन दीपिता । 

आहका इव मासन्ते दहन्तीवोद्मसुकादय ॥ ७१ ॥ 

स्वयमेवावभास्यन्ते प्राहकां स्वयमेव च | 

इत्येव ग्राह कास्तित्व प्रतिषेधन्ति सौगता ॥ ७२ ॥ 

यद्येव नान्यहभ्यास्ते किं तद्वारणमुच्यताम् । 

भावाभावौ हि तेषा यौ नान्यग्राष्यौ सता यदि ॥ ७३ ॥ 

अन्वयी प्राहकस्तेषामिययेतदपि तत्समम् । 

अचिच्वस्यापि तुल्यत्वादन्यस्मिन्प्राहके सति ॥ ७४८ ॥ 

अध्यक्षस्य समीपे तु सिद्धि स्यादिति चेन्मतम् । 

नाष्यक्षेऽञुपकारित्वादस्यश्रापि प्रसङ्गत ॥ ७५॥ 
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अर्थीदुखीखचय श्रोता सर त्वभ्यक्षोऽथधेतर । 

अध्यक्षस्य च दु खित्वमर्थित्व च न ते मतम् ॥ ७६॥ 

कतीभ्यक्ष सदस्मीति नैव सद्धहमदहैति । 

सदेवासीति मिथ्योक्ति श्चतेरपि न युज्यते ॥ ७७ ॥ 

अिविच्योभय वत्ति श्चुतिश्वेत्सयाद्रहस्तथा । 

अस्मदस्तु विविच्यैव त्वमेषेति वदेद्यदि ॥ ७८ ॥ 

प्रत्यान्वयिनिष्ठत्वमुक्तदोष प्रसज्यते । 

त्वमिद्यष्यक्षनिष्ठश्चेदहमध्यक्षयो कथम् ॥ ७९. ॥ 

सबन्धो वाच्य पवाज्न येन त्वमिति छक्षयेत् । 

दरषटडदयत्वसथन्धो यद्यध्यक्षेऽक्रिये कथम् ॥ <० ॥ 

अक्ियत्वेऽपि तादात्म्यमभ्यक्षस्य सवेद्यदि । 

आ्माध्यक्षो ममास्तीति सबन्धाश्रहणेन धी ॥ ८१ ॥ 

सबन्धग्रहण शाद्लादिति चेन्मल्यसे न हि । 

पूर्वोक्ता स्युद्भयो दोषा ब्रहो वा स्यान्ममेति च ॥ ८६१४ 

अदरिरटैशिरूपेण माति दुद्धियंदा तदा । 

प्रत्यया अपि तस्या स्युस्व्तायोविस्पुलिङ्गवत् ॥ ८३ ॥ 
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आभासस्तद भावञ्च दशे सीन्नो न चान्यथा, 

दखोकस्य युक्तित स्याता तञ्जहश्च तथा सति ॥ ८४ ॥ 

नन्वेव दरिसक्रान्तिस्य पिण्डेऽभ्चिवद्भषेत् । 

सुखाभासवदित्येतदावर्यो तक्निराङृतम् ॥ ८५॥ 

रप्णायो कोहिताभासमित्येतदष्ठमुच्यते । 

इष्दा्ीन्ततुख्यत्व न तु सबौत्मना कचित् ॥ ८६ ॥ 

[1 ५ ५ 

तथेव चेतनाभास चिन्त चेतन्थवद्धवेत् । 

मुखाभासो यथादक्षे जाभासश्चोदितो सषा ॥ ८७ ॥ 

चित्त चेतनमिवयेतच्छाख्चयुक्तिविवर्जितम् । 

देहस्यापि प्रसङ़् स्याश्चक्युरादेस्वथेव च ॥ ८८ ॥ 

तदण्यस्त्विति चेत्तश्न लौकायतिकसगते । 

न च धीष्टरिरस्मीति यद्याभासो न चेतसि ॥ ८९ ॥ 

सदस्मीति त्थियोऽमावे व्यर्थं खा्तसवमस्यपि । 

युष्मदसमद्धिभागज्ञे स्यादथैवदिद् वच ॥ ९० ॥ 

ममेवभरल्यौ कशेयो युष्मचेव न सशय । 
अहमित्यस्मदीष्ट स्यादयमस्मीति चोभयो ॥ ९१ ॥ 



पद्यप्रबन्धं । २२३ 

अन्योन्यापेक्षया तेषा प्रधानगुणतेष्यते 

चिरोषणविशोष्यत्व तथा म्राह्य हि युक्तित ॥ ९२॥ 

ममेद् ढयमप्येतन्मध्यमस्य विदोषणम् । 

धनी गोमान्यथा तद्वेद ऽदहकदरेव च ॥ ९३ ॥ 

बुद्धथारूढ सदा सर्वं साहकतौ च साक्षिण, । 

तस्मात्सर्वाबभासो क्ष किचिदप्यस्पृरान्खदा ॥ ९४ ॥ 

अतिलोममिद स्वं यथोक्तं रोकबुद्धित । 

अविवेकधियामस्ति नास्ति सवै विवेकिनाम् ॥ ९५॥ 

अन्वयव्यतिरेकौ हि पदार्थस्य पदस्य च ! 

स्यादेतदहमिद्यच्र युक्तिरेवावधारणे ॥ ९द॥ 

नाद्राक्षमहमित्यसिन्सुषुतेऽन्यनम्मनागपि । 

न वास्यति इषि स्वा परतव्यय तु निषेधति ॥ ९७ ॥ 

स्वय ज्योतिर्न हि द्रषटरिस्येव सविदोऽस्तिताम् । 
कौटस्थ्य च तथा तस्या प्रत्ययस्य ठु दु्तताम् । 
स्वयमेवाव्रवीच्छाख प्रत्ययावगती पृथक् ॥ ९८ ॥ 

पव विक्ञातवाक्यारथ श्रुतिलोकग्रसिद्धित ! 

श्चतिस्तत्वमसीद्याह भोतुमोहापयुत्तये ॥ ९९ ॥ 
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ब्रह्मा दादास्थेयैददुक्त्थेयापायुदत्तम । 
तस्य विष्णुत्वसरबोधे न यल्ान्तरमूचिवान् ॥ १०० ॥ 

अहशब्दस्य या निष्ठा ज्योतिषि प्रत्यगात्मनि । 

सैवोक्ता सदसीलयेव फल तन्न विमुक्तता ॥ १०१ ॥ 

श्रुतमाब्ेण चेन्न स्यात्कार्यं तत्र भवेद्धवम् । 
व्यवहारात्पुरापीष्ठ सद्धा स्वयमात्मन ॥ १०२ ॥ 

अदानायादिनिमुक्त्यै तत्काला जायते प्रमा । 

त्वमस्यादिवाक्या्थं त्रिषु कालेष्वसदराय ॥ १०२ ॥ 

प्रतिबन्धविहीनत्वास्स्वय चायुभवात्मन । 

जायेतैव भमा तत्र स्वात्मन्येव न सदाय ॥ १०४ ॥ 

किं सदेवाहमस्मीति कि वान्यत्मतिपद्यते । 

सदेव चेदहदाब्द सता सख्या्थं दृष्यताम् ॥ १०५ ॥ 

अन्यश्चेत्सददहम्राहिपतिपत्तिभषेव सा । 

तस्मास्मुख्यग्रहे नास्ति वारणावगतेरिह ॥ १०६ ॥ 

प्रल्ययी प्र्ययश्चैव यदाभासी तदर्थता, 

तथोरचितिमच्वाच्च चैतन्ये कर्प्यते फलम् ॥ १०७ ॥ 



पद्यप्रवन्ध । २२५ 

कूटस्थेऽपि फक योग्य याजनीव जयादिकम् । 

तदनात्मत्वहेतुभ्या क्रियाया प्रत्ययस्य च ॥ १०८॥ 

आदरस्तु यदाभासो मुखाकार स प्व स । 

यथेव प्रल्ययाद्दो यद्ाभासस्तदा ह्यहम् ॥ १०९ ॥ 

ह्येव प्रतिपत्ति स्यात्सदस्मीति च नान्यथा । 

तस्वभिव्युपदेचो ऽपि दह्वाभावावनथेक ॥ ११० ॥ 

श्रोतु स्यादुपदैशश्वेदथवत्त्व तदा भवेत् । 

अध्यक्षस्य न चेदिष्टं ्ोवृत्व कस्य तद्भवेत् ॥ १११ ॥ 

अध्यक्षस्य समीपे स्यद्वदधेरेवेति चेन्मतम् । 

न तत्छतोपकारोऽस्ति काषछ्ठादयद्वश्न कल्प्यते ॥ १९९ ॥ 

बुद्धौ चे्त्कृत कश्चि्न्वेव परिणामिता । 

आभासेऽपि चको दोष सति श्रुत्या्यद्ु्रहे ॥ १२९३ ॥ 

आभासते परिणामश्येन्न रज्ज्वादिनिभत्ववत् । 

सर्पाीदेश्च तथावोचमादद्ये च सुंखत्ववत् ॥ ११४ ॥ 

नात्माभासत्वसिष्धिश्यदाएत्मनो अरहणास्पृथकू । 

सुखदेश्च पएूथकिसिद्िरिह त्वन्योन्यसथ्रय ॥ २१५ ॥ 

8 1 15 



२२६ उपदेशसहसी 

अध्यक्ष पृथकिसद्धाबाभासस्य तदीयता । 

आभासस्य तदीयत्वे ह्यध्यक्षव्यतिरिक्तता ॥ ११६ ॥ 

मैव स्वपर पथकिसिद्धे प्रत्ययसय दशोस्तथा । 
रथादेस्तत्र दुन्यत्वात्परययस्यात्मना प्रह ॥ ११७ ॥ 

अवगत्या हि सव्याप्त प्रत्ययो विषयाङ्रति 1 

जायते स यदाकार स बाह्यो विषयो मत ॥ ११८ ॥ 

कर्मेष्सिततमत्वात्स तद्धान्कार्ये नियुज्यते । 
आकारो यन्न चा्प्यत करण तदिहोच्यते ॥ ११९ ॥ 

यदाभासेन सव्याप्त सक्ञातेति निगथते । 

चरयमेतद्विविच्या् यो जानाति स आत्मवित् ॥ 

सम्यकसशायभिथ्योक्ता मत्यया व्यभिचारिण । 

पकैवाचगतिस्तेषु भेदस्तु प्रत्ययार्पित ॥ १२१ ॥ 

आधिभेदाद्ययथा भेदो मणेसवगतेस्तथा । 

अद्युद्धि परिणामश्च सवं प्रस्ययसश्रयात् ॥ १२२ ॥ 

प्रथन प्रहण सिद्धि प्रत्ययानाभिहान्यत । 

भपरोकष्यात्तदेबोक्तमञ्ुमान भरदीपवत् ॥ १२३ ॥ 



पद्यप्रबन्ध | १५२७ 

किमन्यद्भाहयेत्कश्चित्पमाणेन तु केनचित् । 

विभैच तु अ्रमाणेन निचुच्यान्यखय शोषत ॥ १२७ ॥ 

दाब्देनैव भ्रमणेन निचृत्तिश्येदिदहोच्यते । 

अध्यक्षस्याभसिद्धत्वाच्छ्रन्यतैच प्रसज्यते ॥ १२५ ॥ 

चेतनश्त्व कथ दे इति चेन्नाप्रसिद्धित । 

चेतनस्यान्यत सिद्धावेष स्यादन्यहानत ॥ १२६॥ 

अधभ्यक्च स्वयमस्त्येव चेतनस्यापरोक्चत । 

त॒ल्य एव प्रबोध स्याद्न्यस्यासश्ववादिना ॥ 

अदमक्षासिष चेदमिति रोकस््रतेरिह । 

करण कर्म कती च सिद्धास्त्वेकक्षणे किर ॥ १२८ ॥ 

प्रामाण्येऽपि स्ते शौघ्रधाद्यौोगपद्य विभाव्यते । 

क्रमेण प्रहण पूर्य स्यते पश्चात्तयैव च ॥ १२९ ॥ 

अक्ञासिषमिद मा चेत्यपेश्षा जायते धुवम् । 

विदोषोऽपेश््यते यन्न तन्न तैवैककारता ॥ १३६० ॥ 

आत्मनो ब्रहणे चापि ज्रयाणामिह क्षमवात् । 

आत्मन्यासक्तकरैत्व न स्यात्करणक्भेणो ॥ १२१ ॥ 
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व्याप्तुमिष्ठ च यकत क्रियया कम तत्सुतम् । 

अतो हि कवैतन्न्त्व तस्येष्ट नान्यतन्त्रता ॥ १२२॥ 

राब्दाद्ालुमितेवीपि भ्रमाणाद्वा ततोऽन्यत । 

सिद्धि स्वैपदाथाना स्यादज्च भ्रति नान्यथा ॥ १३२ ॥ 

अध्यक्चस्यापि सिद्धि स्यातप्रमाणेन विनैव घा । 

विना स्वस्य प्रसिद्धस्तु नाज्ञ प्रत्युपयुज्यते ॥ १३७ ॥ 

तस्थैवाक्षत्वमिष्ट चेऽक्ञानत्बेऽन्या मतिभैवेत् । 
अम्यस्यैवाक्षताया च तद्धिश्चाने धुषा भवेत् ॥ १३५ ॥ 

ज्ञातता स्वात्मलामो बा सिद्धि स्यादन्यदेव वा । 

जञातत्वेऽनन्तरोक्तौ त्व पक्षौ सस्सतैम्ेसि ॥ १३६ ॥ 

सिद्धि स्यार्स्वात्मलाभच्चेद्यज्ञस्तच्र निरथैक । 
स्वैलोकथ्रसिद्धत्वारस्वहेतुभ्यस्तु घस्तुन ॥ १२७ ॥ 

क्ानक्षेयादिवादेऽत सिद्धिश्वौतत्वमुच्यते । 
अध्यक्षाध्यक्ष्ययो सिद्धिर्गेयत्व नात्मलामता ॥ 

स्पष्टत्व कमैकत्रौदे सिदधिता यदि कल्प्यते । 

स्पष्टतास्पष्टते खातामन्यस्यैव न चात्मन ॥ १३९ ॥ 
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अदर ्ुनैव चान्धस्य स्पष्ठीभावो घटस्य तु । 
कथोदे स्पष्टतेष्ठा चेद धुताध्यश्चषकरटका ॥ १४० ॥ 

अञुभूते किमन्यस्िन्स्यात्तवापेक्षया वद् । 

अनूभवितरीष्टा स्यात्सोऽप्यनूभूतिरेव न ॥ १४१ ॥ 

अभिन्नोऽपि हि बुद्ध्यात्मा विपयौीसितददोन । 
्राह्यप्राहकसविसिभेदवानिव श्यते ॥ १४२ ॥ 

मूतिर्येषा करिया सैव कारक सेव चोच्यते ! 
सत्त्व नाहित्वमस्याश्चेत्सकनवैत्व तथेष्यताम् ॥ 

न कद्िचश्चेष्यते धमे इति चेत्पक्चहानता । 

नन्वस्तित्वादयो धमी नास्तित्वादिनिदन्तय ॥ 

न भूतेस्तर्हिं नाशित्व स्वाछक्षण्य मत हि ते। 

स्वटक्षणावधिनोरो नादो ऽनाशनिचृत्तिता ॥ १४५ ॥ 

अभोरसच्च गोत्व त न तु तद्धोत्वलक्षणम् । 

क्षणवाच्योऽपि योऽथ स्यात्सोऽप्यन्याभावप्वते॥ 

मेदाभावेऽप्यभावस्य सेदो नामभिरिष्यते । 

नामभेदैरनेकत्वमेकस्य स्यात्कथं तव ॥ १४७ ॥ 



२३० उपदेशसदस्ती 

अपोह यदि भिन्नाना ृत्तिस्तस्य कथ गवि । 

नाभावा मेद्का सर्वे विशेषा वा कथचन । 

नामजात्यादयो यद्वत्सयिदस्तेऽविशेषत ॥ १४८ ॥ 

भरव्यक्षमजुमान बा व्यवहारे यदिन्छसि । 

क्रियाकारकमेदैस्तदभ्युपेयः धुव भवेत् ॥ १४९ ॥ 

तस्म्ञीर तथा पीत घटादि विद्रोषणम् । 

सबिदस्तदुपेय स्याद्येन चाप्यनुभूयते ॥ १५० ॥ 

रूपादीना यथान्य स्याद्भा्यत्वाद्ाहकस्तथा । 
प्रत्ययस्य तथान्य स्या्यञ्जकत्वात्पदी पवत् ॥ 

अध्यक्षस्य दष्रो कीक्सबन्ध सभविष्यति । 

अष्यश्षयेण तु दद्येन सुक्त्वान्यो द्रधृदश्यताम् ॥ 

अध्यक्षेण कृता दणटिैद्य व्यापोत्यथापि बघा । 

नित्याध्यक्षृत कञ्चिदुपकारो मवेद्धियाम् ॥ १५३ ॥ 

स चोक्तस्तक्निमत्व धाक्सलव्यात्तिश्च घटादिषु] 

यथा रोकादिसब्यासिव्यैञ्जकस्वाद्धियस्तथा ॥ 

आखोकसो घटो यतदुड्यारूढो भवेत्तथा । 

धीव्याप्ि स्थाद्धदारोहो धियो व्यातौ करमो मवेत् ॥ 
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पूं स्यात्मत्ययव्या्तिस्ततोऽचुप्रह आत्मन । 

कृत्स्राध्यक्षस्य नो युक्त कालाकाश्ादिवत्रम ॥ 

विषयद्महण यस्य कारणापेक्षया भवेत् । 
सवस्थेव प्राश्यदोषे च परिणामी स चित्तवत् ॥ १५७ ॥ 

अभ्यक्चोऽहमिति ज्ञान बुद्धेरेव विनिश्चय । 

नाभ्यश्चस्याविरेषत्वान्न तस्यासिति परो यत ॥ 

कचौ चेदहमिवयेवमययुभूयेत मुक्तता । 

खदु खलविनिर्मोको नाहकतैरि युज्यते ॥ १५९. ॥ 

देहादवभिमनेत्थो ड स्पीति परस्ययो शुचम् । 
कुण्डरीयरत्ययो यद्त्पत्यगात्माभिमानिना ॥ १६० ॥ 

वाभ्यते परत्ययेनेह विवेकेना विवेकवान् । 

विपर्यासेऽसदन्त स्यालखमाणस्याघ्रमाणत ॥ 

दाहच्छेदविनारोषु दु लित्वे नान्यथात्मन । 

नव ह्यन्यस्य दाहादावन्यो दु खी भवेत्क चित् ॥ 

अस्परससत्वाददेदत्वान्नाह दाह्यो यत सद्ा । 

तस्मान्मिथ्याभिमानोत्थ सते पुत्रे श्धतियैथा ॥ ९६ ॥ 
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कुण्डल्यहमिति द्येतद्वाध्येतैव विवेकिना । 

दु खोति प्रत्ययस्तद्वत्केवलाहधिया सह ॥ १६४ ॥ 

सिद्धे दु सखित्व इष्ट स्यात्तच्छक्तिरडन्द सात्मन । 

मिथ्याभिमानतो दु खी तेनाथोपादनक्षम ॥ 

अस्पर्ोऽपि यथा स्यदौमचलश्चखनादि च । 

अविवेकात्तथा दु ख मानस चात्मनीक्चते ॥ १६६ ॥ 

विवेकात्मधिया ठु ख जुद्यते चलनादिधत् । 

अविवेकस्वमायेन मनो गच्छद्यनिच्छत ॥ 

तदा जु दश्यते दु ख नैश्वव्ये नैव तस्य तत् । 

भत्यगात्मनि तस्मात्तु ख नेवो पपद्यते ॥ १६८ ॥ 

त्वसतोस्तुल्यनीडत्वान्नीराश्ववदिद् मवेत् । 

निद खवाचिना योगाच्छश्शब्दस्य तद्थ॑ता ॥ 

प्रत्यगास्माभिधानेन तच्छब्दस्य युतेस्तथा। 

दश्मस्त्वमसखीत्येव घाक्य भ्यात्परत्यगात्मनि ॥ १७० ॥ 

स्वार्थस्य ह्यप्रहाणेन विरिष्टार्थसमर्षको । 

प्रत्यगात्मावगद्यन्तौ नान्योऽर्थो ऽ्थाद्धिरोध्यत ॥ 



पद्यप्रवन्ध २३६३ 

नवबुद्धयपहाराद्धि स्वात्मान द्ापररणम् 1 

अपश्यन्क्ञातुमेवेच्छेत्स्वमात्मान जनस्तथा ॥ १७२ ॥ 

अविद्याबद्धचक्ुष्रात्कामापटतधी सद्ा । 

विविक्त दशिमात्मान नेक्षते ददाम यथा ॥ १७२ ॥ 

ददामस्त्वमसीष्येव तत्वमस्यादिवाक्ष्यतं । 

स्वमात्मान चिजानाति ङत्छान्त करणेक्षणम् ॥ 

इद् पुथैमिद् पश्चात्पद वाक्य भवेदिति । 
नियमो नैव वेदे.ऽस्ति पदसागत्यमथेत ॥ १७५ ॥ 

अन्वयव्यतिरेकाभ्या ततो वाक्याथैवोधनम् । 

वाक्ये हि श्रूयमाणाना पदानामथ॑सस्दति ॥ 

यदा नित्येषु वाक्येषु पदार्थस्तु चिचिच्यते । 

चाक्याथज्ञानसक्तान्त्यै तदा प्रश्रो न युज्यते ॥ 

अन्वयव्यतिरेकोक्ति पदार्थस्मरणाय चु । 

स्त्यमावे न वाक्यार्थो क्षातु शाक्यो हि केनचित् ॥ 

तस्वमस्यादिवाक्येषु त्वपदार्थाविवेकत । 

व्यज्यते नैव वाक्यार्थो नित्यमुक्तो ऽहमित्यत ॥ १७९ ॥ 
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अन्वयव्यतिरेकोक्तिस्तद्धिवेकाय नान्यथा । 

त्वपदाथैविधेके हि पाणाचर्पिंतबिस्ववत् ॥ १८० ॥ 

वाक्यार्थो व्यज्यते चैव केवरोऽहपदा्थैत । 

द खीस्येतद्पोहेन भत्यगात्मविनिश्चयात् ॥ १८१ ॥ 

तन्नैव सभवल्यर्थ श्वुतहानाश्ुतार्थश्री । 
नैव कटपयितु युक्ता पदवाक्याथैकोविदै ॥ १८२ ॥ 

प्रत्यक्षादीनि बाधेरन्छृष्णरादिषु पाकवत् । 
अक्षजादिनिभैरेतै कथ स्याद्वाक्यवाधनम् ॥ १८२ ॥ 

ड स्यस्मीति सति ज्ञाने निदं खीति न जायते । 
प्रस्यक्षादिनिमत्वेऽपि वाक्यान्न व्यभिचारत ॥ 

स्वपने ठु रयहमभ्यास दाषहच्छेदादिदेतुत । 

तत्कारुमाविभिवौक्येने बाध क्रियते यदि ॥ १८५॥ 

समेस्त्िं दु खस्य प्राक तद्वाध इष्यताम् । 
न हि डु खस्य सतानो भ्रान्ते ह्यते कचित् ॥ 

भ्रत्यात्मन आत्मत्व वु र्यस्मीत्यस्य बाधया । 

दशम नवमस्येव वेद चेदविरुडता ॥ १८७ ॥ 
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नित्यमुक्तत्वविश्चान वाक्याद्भवति नान्यत । 

वाक्यार्थस्यापि चिक्ञान पदार्थस्पुतिपूर्वकम् ॥ १८८ ॥ 

अन्वयव्यतिरेकाभ्या पदां सर्यते भवम् । 

एव निरु खमात्मानमक्रिय प्रतिपद्यते ॥ ९८९ 1 

सदेषेत्यादिवाक्येभ्य भमा स्फुटतरा भवेत्। 
दशामस्त्वमसीव्यस्माधथेव प्रत्यगात्मनि ॥ १९० ॥ 

प्रबोधेन यथा स्वार सर्वद ख निवर्तेते । 
पत्यमात्मधिया तद्वहु खित्व सबेदात्मन ॥ 

ष्णलादौ प्रमाजन्म तदन्याथौम्रदुत्वत । 

तच्वमस्यादिवाक्येषु न त्वेवमविसोधन ॥ १९२ ॥ 

वाक्ये तत्वमसीत्यस्मिञ्क्षातां तदसिद्धयम् । 

त्वमर्थं सत्यसाहाय्याद्वाक्य नोत्पादयेत्पमाम् ४ 

तस्वमोस्तुख्यनी डार्थमसीव्येतत्पद भवेत् । 

तच्छब्द प्रत्यगात्माथस्तच्छन्दाथेस्त्वमस्तथा ॥ 

दु खित्वालल्यगात्मत्व बार्येतामुभाचपि । 

पव ख नेति नेद्य्थं गमयेता परस्परम् ॥ १९५ ॥ 
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पव तच्वमसीष्यस्य गम्यमाने फले कथम् । 
अभ्रमाणत्वमस्योक्त्वा क्रियापेक्षत्वमुन्यते ॥ १९६ ॥ 

नस्मादाचन्तमभ्येषु कुर्विस्येतद्धिरोभ्यत । 

न कत्प्यम श्रुतत्वाच्च श्रुतत्यागो.ऽप्यनथैक्र ॥ 

यथाजुभूयते वृिथजेबौकयान्न गम्यते । 

वाक्यस्य विधरतिस्तद्च दोदाङृत्पायसीक्रिया ॥ 

सस्यमेवमनात्मार्थवाक्यात्पासेक्ष्यबोधनम् । 
प्रयगात्मनि न त्वेवं सरयाप्राप्तिवद् ध्रवम् ॥ 

स्वयवेदयत्वपयाय खध्रमाणकं इष्यताम् । 
निद्त्ताविदम सिद्ध खात्मनोऽनुभवश्च न ॥ २०० ॥ 

बुद्धीना विषयो दुख नो यस्य विषया मता । 

कृतोऽस्य ठु खसबन्धो इदो स्यात्परल्यगात्मन ॥ 

दिरेवायुभूयेत स्वेनैवालुभवात्मना । 
तद्ाभासतया जन्म धियोऽस्याञुभव स्ध्रुतं ॥ २०२॥ 

अदानायादिनिमुं्त सिद्धो मोक्षस्त्वमेव स । 

ओतव्यादि तवेव्येतद्धिरुढ कथमुच्यते ॥ २०३ ॥ 
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सेत्खतीत्येव चेत्तस्याच्छरवणादि तदा भवेत् । 
मोश्चस्यानिद्यतेव स्याद्धिरोधे नान्यथा बच ॥ २०४ ॥ 

भ्रोतश्नरोतव्ययोभेदो य्दष्ट स्याद्धवेदिष्म् । 
इष्टाथेकोप एच स्यान्न युक्त सर्वथा वच ॥ 

सिद्धो मोक्षो ऽद मित्येव शात्वात्मान भवेद्यदि । 

चिकीषुय स मूढात्मा शाख चोद्धाटयत्यपि १ 

न हि सिद्धस्य कतैग्य सकारयख न सिद्धता । 

उभयालम्बने कुवैन्नात्मान वश्चयत्यपि ॥ २०७ ॥ 

सिद्धो मोक्चस्त्वमिदेतद्वस्तुमान्र भ्रदद्यते । 

श्रोतुस्तथात्वविक्षाने चृतति स्यात्कथ त्विति ॥ 

कतौ ठु ख्यदमस्मीति पर्यक्चेणादुभूयते । 

कतौ वु खी चमा भूवमिति यन्ञो भवेत्तत ॥ २०९ ॥ 

तद्िज्ञानाय युक्त्यादि कर्तव्य श्ुतिरव्रवीत् । 

करैत्वाद्यञ्ुबादेन सिद्धत्वाद्धभवाय तु ॥ २१० ॥ 

निद खो निष्कियोऽकाम सिद्धो मोक्षोऽहमिस्यपि । 

गरहीत्वैव विरुद्धा्थंमादध्यात्कथमेव स ॥ २११ ॥ 
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सकाम सक्रियोऽलिद्ध इति मेऽञुभव कथम् । 
अतो मे विपरीतस्य तदधवान्वकतुमहैति ॥ २१२ ॥ 

इहैव धरते प्रश्नो न सुक्तत्वा्ुभूतये । 
प्रमाणेन विरोधी य सोऽर्थं पश्चमहैति ॥ २१३ ॥ 

अह निक्त इत्येव सद्सीत्यन्यमानज । 
ल्यक्चामालजन्यत्वाहु सित्व प्रश्नम्टेति ॥ २१४ ॥ 

पृष्टमाकाडक्तित वाच्य दु लामावमभीप्सितम् । 

कथ हद् निचतेंत दु ख सवौत्मना मम ॥ २१५ ॥ 

इति प्रश्नाजुरूप यद्वाच्य ठु खनिवत॑कम् । 
श्रुते स्वात्मनि नााङ्का प्रामाण्ये सति विद्यते ॥ 

तस्माव्ात्मविभुक्तत्व प्रत्याययति तद्ध । 

वक्तन्य तत्तथार्थं स्याद्धिरोधेऽसति केनचित् ॥ 

इतो ऽन्योऽञुभव कश्चिद्ास्मनो नोपपद्यते । 

अविक्षात विजानता विज्ञातारमिति श्चुते ॥ २१८ ॥ 

त्वपदाथैषिवेकाय सन्यास सर्वकर्मणाम् । 

साधनत्व बजव्येव शान्तो दन्ताचुश्षासनात् ॥ २१९ ॥ 
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त्वमथ परत्यगात्मान पदयेदास्मानमात्मनि । 

वाक्यार्थं तत नात्मान सवं प्यति केवरम् ॥ २२० ॥ 

स्चमात्मेति वाक्यां विक्ञातेऽस्य प्रमाणत । 

असस्वे ह्यन्यमानस्य विधिस्त योजयेत्कथम् ॥ 

तस्माद्धाक्याथेविक्ञानान्ोष्वं कर्मविधिभैवेत् । 

न हि ब्रह्मासि कतंति विरुद्धे भवतो धियो ॥ २२२1 

ब्रह्मास्मीति च वियेय नैव कतेति बाध्यते । 

सकामो बद्ध इव्यव प्रमाणाभासतजात्या ॥ २२२ ॥ 

शाखाद्रह्मासि नान्योऽहमिति दुद्धिमेवेदुढा। 

यदा युक्ता तद्ैव्र्यथा देदात्मधीरिति ॥ २२४ ॥ 

समयादभय प्राक्तस्तदर्थं यतते चय । 

स पुन सभय गन्तु खतन््रश्चेन्न हीचछति ॥ २२५ ॥ 

यथेष्टाचरणप्रात्ि सन्यासादिविधौ कुत । 

पदाथौक्ञानवुद्धस्य वाक्याथौलुमवार्थिन । 

अत सर्वमिद् सिद्ध यत्प्रागस्माभिरीरितम् ॥ २२६ ॥ 

यो हि यस्माद्धिस्क स्यान्नासौ तस्त प्रधर्तते। 

लोकञ्नयादिरत्वान्मुमुश्चु किमितपीहते ॥ २२७ ॥ 
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्ुधया पीड्यमानोऽपि न विष ह्यत्तुमिच्छति । 

श्टान्नभ्वस्ततृड् जनन्नामूढस्तज्जिघत्सति ॥ २२८ ॥ 

वेदान्तवाक्यपुष्पेभ्यो क्ञानाखतमधूत्तमम् । 
उजञह्ारालिवयो नस्ते सद्ुरवे नम॒ ॥ २२९ ॥ 

[1 

मेषजप्रयोगप्रकरणम् ॥ 

प्रयुज्य तृष्णाञ्वरनादाकारण 

चिकित्सित ज्ञानविरागभेषजम् । 

ने याति कामञ्वरसनिपातजा 

शरीरमालादातयोगदु चिताम् ॥ १॥ 

अह ममेति त्वमनथ॑मीहसे 

परा्थ॑मिच्छन्ति तवान्य दैहितम् । 

ने तेऽथेबोधो न हि मेऽस्ति चाथिता 

ततश्च युक्त शाम प्व ते मन ॥२॥ 

यतो न चान्य परमात्सनातना 
त्सदैष तृप्तो ऽहमतो न मेऽधिता । 



पद्यप्रवन्ध । 

सदैव तृप्तश्च न कामये हित 
यतस्व चेत प्रदामाय तेऽधिकम् ॥ २॥ 

षट्ूभिमाङाभ्यतिच्खत्त पव य 
स पव चात्मा जगतश्य न श्चुते । 

प्रमाणतश्चापि मया प्रवेदयते 
सुधेव तस्भाश्च मनस्तवेषितम् ॥ ४ ॥ 

त्वयि प्रशान्ते न हि चास्ति मेदधी 
यतो जगन्मोहमुपेति मायया । 

ग्रहो हि मायाप्रभवस्य कारण 

ग्रहाविमोके न हि सास्ति कस्यचित् ॥ ५॥ 

न मेऽस्ति महस्तव चेष्टितेन हि 
प्रु तस्वस्त्वसितो शाविक्रिय । 

न पू्ैतत्वोचरभेदता हिनो 
वृथेव तस्माच भनस्तवेहितम् ॥ ६ ॥ 

यतश्च नित्योऽहमतो न चन्यथा 

चिकारयोगे हि मवेद्निलयता । 

संदा प्रभातोऽहमतो हि चाद्वयो 

विकदिपत चाप्यसदित्यवखितम् ॥ ७ ॥ 
५ 16 

२४१ 



२४२ उपदेशसदृश्षी 

अभावरूप त्वमसीह हे मनो 

निरीक्ष्यमाणे न हि युक्तितोऽस्तिता । 
सतो ह्यनाशादस्रतो.ऽप्यजन्मतो 

य च चेतस्तव नास्तिततेष्यते ॥ ८ ॥ 

द्रष्टा च दद्य च तथा च द॑ने 

श्रमस्तु स्वस्तव कल्पितो हि स । 

खद्दोश्च भिन्न न हि ठभ्यमीक्यते 

खपन्प्रबोधेन तथा न भिद्यते ॥९॥ 

विकल्पना वापि तथाद्कया भवे- 

दवस्तुयोगात्दलातचक्रचत्। 
न दाक्तिभेद्रो.ऽस्ति यतो न चात्मना 

ततोऽदहयस्व श्वुतितोऽवसरीयते ॥ १० ॥ 

मिथश्च भिन्ना यदि ते हि चेतनां 
क्षयस्तु तेषा परिमाणयोगत । 

धुवो भवेद्धेदवता हि दतो 
जगत्क्षयश्चापि समस्तमोक्षत ॥ १९॥ 

न मेऽस्ति कश्विन्न च सोऽसि कस्यचि- 
चयतोऽद्वयोऽह न हि चास्ति कलिपतम् । 



२४४ उपदेशसहक्षी 

असिद्धितश्चापि विचारकारणा 

हूय च वस्मात्रत च मायया । 

श्रुते स्मृतेश्चापि तथा हि युक्तित 

भ्रसिष्यतीत्थ न तु युज्यतेऽन्यथा ॥ १७ ॥ 

विकट्पनाश्चापि बिध्मेक चते 

पुरा प्रसिद्धेश्च विकदिपतोऽद्वयम् । 
न चेति नेतीति यथा विकट्पित 

निषिध्यतेऽधाप्यविशेषसिद्धये ॥ १८ ॥ 

अकलिपतेऽप्येवमजेऽदछये ऽक्षर 

विकट्पयन्त सद्सखश्च जन्ममि । 

स्वचित्तमायापभव च ते भवं 

जरा च मृत्यु च नियान्ति सततम् ॥ १९. ॥ 

मवामवत्व तु न चेदवखिति- 

नै चास्य चान्यस्थितिजन्म नान्यथा । 

खतो ्यसस्वादसतश्च सत्वतौ 

न च क्रियाकारकमित्यतोऽप्यजम् ॥ २० ॥ 

अकुवैदिष्ट यदि वास्य कारक 

न किचिदन्यन्नजु नास्त्यकारकम् । 



पद्यप्रबन्ध । २४५ 

सतोऽविहोषादसतश्च सच्च्युतौ 
तुखान्तयोयद्धदनिश्चयान्न हि ॥ २९ ॥ 

न चेत्स इष्ट सदसदविपयैय 

कथ भव स्यात्सदसद्वथवस्थितौ । 

विमक्तमेतहुयमण्यवस्थित 

न जन्म तस्माच्च मनो हि कस्यचित् ॥ २५८ ॥ 

अथाभ्युपेत्यापि भव तचेच्छतो 
व्रवीमि नार्थस्तव चेष्टितेन मे । 

न हानच्रदधी न यत खतोऽसतो 
भवो.ऽन्यतो षा यदि वास्तिता तयो ॥ २३॥ 

श्चुवा ह्यनित्याश्च न चान्ययोशिनो 

मिथश्च काय न च तेषु युज्यते । 
अतो न कस्यापि हि किचिदिष्यते 

खय च तत्व न निरुक्तिगोचरम् ॥ २४ ॥ 

सम तु तस्मात्सतत चिभातव 

दुयाद्विुक्त सदसद्धिकल्पितात् । 

निरीक्ष्य युक्त्या श्रुतितस्तु बुद्धिमा 

नरोषनिवौणमुपैति दीपवत् ॥ २५ ॥ 



२४६ उपदे शसहस्षी 

अवेधमेक यदनन्यवेदिना 

कुतार्किंकाणा च सुवेद्यमन्यथा | 

निरीक्ष्य चेत्थ त्वगुणम्रहोऽगुण 

न याति मोह प्रहदोषभुक्तित ॥ २६ ॥ 

अतोऽन्यथा न प्रहनादा इष्यते 

धिमोदबुद्धे रह पव कारणम् । 
श्रहोऽप्यहेतुस्त्वनलस्त्वनिन्धनो 

यथा प्ररान्ति परमा तथा बजञेत् ॥ २७ ॥ 

विमथ्य वेदोदधित समुद्धत 
सुरेम॑दाभ्धेस्तु यथा महात्ममि । 

तथास्त क्ञानमिद हियै पुरा 
नमो गुरुभ्य परमौक्षित चये ॥ २८ ॥ 

इति भीमत्परमहसपरिवाजकचार्यस श्रीगोपिन्दभगव 

प्ूज्यपादनिष्यस्य श्रीमच्छकरमगबत क्तौ 

उपदेरासहखथा पदयप्रबन्ध समाप्र ॥ 



कानुक्रमणिका । 
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॥-खीधनी 

॥ अपरोक्षाठभूतिः ॥ 

द ४. 

0, श्रीहरिं परमानन्दयुपदेष्टारमीश्ररम् । 

व्यापकं सर्वखोकानां कारणं तं नमाम्यहम् । १ ॥ 

अपरोक्षानुभूति प्रोच्यते मोक्षसिद्धये । 

सष्धिरेषा प्रयत्नेन वीक्षणीया सुहू्हुः ॥ २ ॥ 

स्ववणाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् । 

साधनं प्रभवे्पुसां वैराग्यादिचुष्टयम् । ३ ॥ 

ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु । 

यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निम॑लम् ॥ ४ ॥ 

निखयमात्मस्वरूपं हि द श्यं तद्विपरीतगम् । 

एवं यो निश्चयः सम्यण्विवेको वस्तुनः स वरे ॥ ५ ॥ 



अपरोक्षानुभूतिः । 

सदैव वासनालयागः शमोऽयमिति राब्दितः । 

निभ्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इद्यभिधीयते ॥ £ ॥ 

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्दि सा । 

सहनं सवेदुःखानां तितिक्षा सा छ्युभा मता ॥ ५ ॥ 

निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता । 

चित्तेकार्व्यं तु सहक्ष्ये समाधानसिति स्मृतम् ॥ ८ ॥ 

संसारबन्धनिक्तिः कथं स्यान्मे दयानिषे । 

इति या सुदृढा बुद्धिवक्त्या सा सुभष्चुता ॥ ९ ॥ 

उक्तसाधनयुक्तेनं विचारः पुरुषेण दहि । 

कतव्यो ज्ञानसिद्धथथेमात्मनः द्युभभिच्छता । १० ॥ 

नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचरेणान्यसाधनैः । 

यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना कचित् ।। ११ ॥ 

कोऽहं कथमिदं जातं को वा कतौस्य विद्यते । 

उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदशः ॥ १२ ।\ 

नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा । 
एतद्विछक्षणः कथिद्धिचारः सराऽयमीदशः ॥ १३ ॥ 



अपरोक्षानुमूतिः । ५५ 

अज्ञानप्रभवं स्वै ज्ञानेन प्रविखीयते । 

संकत्पो विविधः कता विचारः सोऽयमीहराः ॥ १४ ॥ 

एतयोयैदुपादानमेकं सृष्ष्मं सदन्ययम् । 

यथेव ब्द्भटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १५ ॥ 

अहमेकोऽपि सूष््मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः । 

तदहं नात्र संदेहो विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १६ ॥ 

आत्मा विनिष्कटो ह्येको देहो बहुभिराघरतः । 

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः प्रम् ॥ १७ ॥ 

आत्मा नियामकश्चान्तर्देो नियम्यबाह्यकः । 

तयोरैक्यं प्रपद्यन्ति फिमज्ञानमतः परम् ॥ १८ ॥ 

आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो ददो मांसमयोऽश्युचिः । 

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ १९॥ 

आत्मा प्रकाराकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते । 

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ २० ॥ 

आत्मा निलयो हि सद्रुपो देदोऽनित्यो ह्यसन्मयः । 

तयोरेकं प्रपदयन्ति किमन्ञानमतः परम् ॥ २१ ॥ 



अपरोक्षानुभूति । 

आस्मनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदाथावभासनम् । 

नारन्यादिदीपरिवदीप्रिमबदयान्ध्यं यतो निशि ॥ २२॥ 

देहोऽहभिलययं मूढो मत्वा तिष्ठयहो जनः । 

ममायमिलयपि ज्ञात्वा घटद्रष्ेव सर्वदा । २३॥ 

ब्रह्मैवाहं समः शान्तः स्चिदानन्दटक्षणः । 

नाहं देहो छसदरूपो ज्ञानभिद्ुच्यते बुधैः ॥ २४ ॥ 

निर्थिकासो निराकारो निरवद्योऽहमव्ययः । 

नाहं देहो ्यसदरूपो ज्ञानमिस्युच्यते बुधैः ।। २५ ॥ 

निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमाततः । 

नाहं देहो ह्यसद्रुपो ज्ञानमिद्युच्यते बुपैः ।॥ २६ ॥ 

निगुंणो निष्क्रियो नियो नियमुक्तोऽहमच्युतः । 

नाहं देहो ह्सदरुपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ ॥ २५७ ॥ 

निर्मरो निश्चरोऽनन्तः शुद्धोऽहमजयरोऽमरः । 

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमिदयुच्यते बुधैः ॥ २८ ॥ 

स्वदेहं शोभनं यक्त्वा पुरुषाख्यं च संमतम् । 

किं मूख शल्यमास्मानं देहातीतं करोषि भो ॥ २९ ॥ 



अपरोक्षाचुभूतिः । 

स्वात्मानं णु मूखे सवं श्रुया युका च पूरुषम् । 

देहातीतं सदाकारं सुदुद॑दौ भवादटशाम् ॥ ३०॥ 

अहंशष्देन विख्यात एक एव स्थितः परः । 
स्थूख्तवान्नेकतां प्राप्तः कथं स्यदेहकः पुमान् ३१ ॥ 

अहं दरषटूतया सिद्धो देहौ दृश्यतया स्थितः । 
ममायमिति निर्द्ात्कथं स्यादेहकः पुमान् ।॥ ३२ ॥ 

अहं विकारहीनस्तु देहो नियं विकारवाम् । 

इति प्रतीयते साक्षात्कथं स्यारेहकः पुमान् ॥ ३३ ॥ 

यस्मात्परमिति श्रुयो तया पुरुषरक्षणम् । 

विनिर्णीतं विद्धेन कथं स्यादेहकः पुमान् । ३४ ॥ 

सर्वै पुरुष एवेति सुक्ते पुरुषसंक्ञिते । 

अप्युच्यते यतः श्रुया कथं स्याेहकः पुमान् ॥ ३५ 1! 

असङ्गः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यकेऽपि च । 

अनन्तमरुसंखछष्टः कथं स्यादेहकः पुमान् ॥ ३६ ॥ 

तत्रैव च समाख्यातः स्वर्यनज्योतिर्ि पूरुषः । 
जडः परप्रकादयोऽयं कथं स्यादेहकः पुमान् ॥ ३७ ॥ 



अपरोक्षानुभूति: । 

प्रोक्तोऽपि कर्मकाण्डेन द्यास्मा देदाद्धिलक्षणः । 

निलयश्च तत्फरं भुङ्के देहपातादनन्तरम् ॥ ३८ ॥ 

छिङ्गं चानेकसंयुक्तं चरं टृशरयं विकारि च । 

अव्यापकमसदरूपं तत्कथं स्यादयुमानयम् ॥ ३९ ॥ 

एवं देह दवयादन्य आत्मा पुरुष दश्वरः । 

सवौत्मा सर्वहूपश्च सर्वातीतोऽहमन्ययः ॥ ४० ॥ 

इत्यात्मदेहभानेन प्रपच्वस्यैव सत्यता । 

यथोक्ता तकंडाद्ञेण ततः किं पुरुषार्थता ॥ ४१ ॥ 

इत्यास्मदेह भेदेन देहाद्मतं निवारितम् । 

इदानी देह भेदस्य ह्यसच्तवं स्फुटसुच्यते ॥ ४२ ॥ 

चैतन्यस्थैकरूपत्वादरेदो युक्तो न कर्िचित् । 
जीवत्वं च सुषा ज्ञेयं रज्ज्वां सर्पग्रहो यथा ॥ ४३ ॥ 

रञ्ञवज्ञानारकषणेनैव यद्व्रज्जुहि सर्पिणी । 
भाति तद्वशचितिः साक्षाद्धिद्वाकारेण केवलम ॥ ४४ ॥ 

उपादानं प्रप्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तस्मात्सवेप्रपच्चोऽयं ब्हमैवास्ति न चेतरत् ॥ ४५ ॥ 



अपरोक्षानुभूतिः । 

व्याप्यव्यापकता मिथ्या सव॑मासेति शासनात् । 

इति ज्ञाते परे त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥ ४६ ॥ 

्रुया निवारितं नूनं नानां स्वमुखेन हि । 

कथं मासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारणे ।। ४५ ॥ 

दोषोऽपि विहितः श्रुया भ्रत्यो्खै्यु स गच्छति । 

इह पयति नानात्वं मायया बच्िती नरः ।॥ ४८ ॥ 

ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः । 

तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीयवधारयेत्् ॥ ४९ ॥ 

ब्रह्मैव स्वैनामानि रूपाणि विविधानि च । 

कर्माण्यपि समस्राणि बिभर्तीति श्रुतिर्जगौ ॥। ५० ॥ 

सुवणौलजायमानस्य सुवणैतवं च शाश्वतम् 1 

ब्रह्मणो जायमानस्य बह्मत्वं च तथा भवेत् ॥ ५१ ॥ 

स्वर्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमात्सनोः । 

योऽवतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितम् ॥ ५२ ॥ 

यत्राज्ञानाद्धवेहेतमितरस्तत्र पश्यति । 
आत्मत्वेन यदा सै नेतरस्तच्र चाण्वपि । ५३ ॥ 



१० अपरोक्षानुभूतिः । 

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि ह्यास्मस्वेन विजानतः । 

न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽदितीयतः ॥ ५४ ॥ 

अयमात्मा हि ब्रह्मैव सवीत्मकतया सितः । 

इति निधौरितं श्रुया बहदारण्यसंस्थया ।। ५५ ॥ 

अनुभूतोऽप्ययं खोको ज्यवहारक्षमोऽपि सन् । 

असद्रूपो यथा स्वप्र उत्तरक्णबाधतः ॥ ५६ ॥ 

स्वप्नो जागरणेऽखीकः स्वप्रेऽपि न हि जागरः । 

द्वयमेव ख्ये नास्ति क्योऽपि द्युभयोन च ॥ ५७ ॥ 

तयमेवं भवेन्मिथ्या युणत्रयविनिर्भितम् 

अस्य द्रष्टा गुणाक्तीतो नियो द्येकथिदात्मकः ।। ५८ ॥ 

यद्रन्मरदि घटशभ्रान्ति शुक्तौ वा रजतस्थितिम् । 

तद्रद्रह्मणि जीवत्वं भ्रान्त्या पदयति न स्वतः ॥ ५९ ॥ 

यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डटाभिधा । 

शुक्तौ हि रजतख्यांतिर्जीवशब्दस्तथा परे ॥ ६० ॥ 

यथैव व्योन्रि नीरत यथा नीरं मरुस्थले । 

पुरुषस्वं यथा स्थाणौ तद्वद्धिशरं चिदास्मनि ॥ ६१ ॥ 



अपरोक्षानुभूति । १५ 

= भ, च न ५ ५ 
यथेव शल्ये वेतारो गन्धवौणां पुरं यथा । 

यथाकाशो द्विचन्द्रं तद्रस्सस्ये जगस्स्थितिः ॥ ६२ ॥ 

यथा तरङ्गकद्ोलेजंरमेव स्फुःरत्यरम् 

पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्माण्डौधैस्तथात्मता ॥ ६३ ॥ 

घटनाञ्ना यथा प्रथ्वी पटनाश्ना हि तन्तवः । 

जगन्नाश्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ॥ ६४ ॥ 

सर्वोऽपि व्यवहारस्तु बरह्मणा क्रियते जनैः । 

अज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम् ॥ ६५ ॥ 

कार्यकारणता नियमास्ते घटमृदो्यथा । 

तथैव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपवन्रह्मणोरिह ॥ ६६ ॥ 

गृह्यमाणे घटे यद्वन्मृत्तिका भाति वै बलात् । 

वीक््यमाणे प्रपश्वेऽपि अह्यैवाभाति भासुरम् ॥ ६५ ॥ 

सदैवात्मा विशुद्धोऽपि ह्यञुद्धो भाति वे सदा । 

यथैव द्विविधा रज्जुक्ञानिनोऽन्ञानिनोऽनिराम् ॥ ६८ ॥ 

यथेव मृन्मयः कुम्भस्तद्रदेहोऽपि चिन्मयः । 

आत्मानात्मविभागोऽयं सुधैव क्रियते बुधैः ॥ ६९ ॥ 



१२ अपरोक्षानुभूति; । 

सर्पतेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका । 

चिनिर्णीता विमूढेन देहतेन तथात्मता ॥ ७० ॥ 

घटसेन यथा प्रथ्वी पटत्वेनैव तन्तवः । 

विनिर्णीता विमूढेन देहस्वेन तथात्मता ॥ ५१ ॥ 

कनकं कुण्डकत्वेन तरङ्गत्वेन वै जरम् । 

विनिर्णीता विमूढेन देहतवेन तथात्मता ॥ ५२ ॥ 

पुरुषत्वेन वै स्थाणुजेखतेन मरीचिका । 

विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥ ५७३ ॥ 

% "कन ७ 

गृहत्वेनेव काष्ठानि खद्धत्वेनेव खोहता । 

विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मत्ता ॥ ७४ ॥ 

यथा बरक्षविपयौसो जल्ाद्भवति कस्यचित् । 

तद्रदाप्मनि हेहत्वं परयत्यज्ञानयोगतः ॥ ६५ ॥ 

पोतेन गच्छतः पुंसः सवै भातीव चच्चलम् । 
तद्रद।त्मनि देहस्वं पश्यलज्ञानयोगतः ॥ ७६ ॥ 

पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद्भवति कस्यचित् । 

तद्रदात्मनि देहल्वं परययज्ञानयोगतः । ५७ ॥ 



अपरोक्षानुभूतिः । 

चश्ुभ्यौ धमस्ीखाभ्यां सर्वै भाति भ्रमात्मकम् । 

तद्रदास्मनि देतव पदययज्ञानयोगतः ।॥ ५८ ॥ 

अखातं भरमणेनैव बदरं भाति सूर्यवत् । 

तद्रदात्मनि देहस्वं पदययज्ञानयोगतः । ७५ ॥ 

महते स्ववस्तूनामणुत्वं ह्यतिदू रतः । 

तद्रदात्मनि वेहत्वं परययज्ञानयोगतः ॥ ८० ॥ 

सृष्ष्मत्रे सवेवस्तूनां स्थूरं चोपनेत्रतः। 
तद्वदात्मनि देहत्वं पद्ययज्ञानयोगतः ।॥ ८१ ॥ 

काचभूमौ जर्तं वा जलभूमौ हि काचता । 
तद्रदात्मनि देहत्वं पदयलज्ञानयोगतः ॥ ८२ ॥ 

यद्रदस्रौ मणित्वं हि मणौ वा वहता पुमान् । 

तद्रदात्मनि देहत्वं पश्यययज्ञानयोगतः ॥ ८३ ॥ 

अभ्रेषु सत्सु धावस्सु धावन्निव यथा शी । 

तद्रदात्मनि देहत्वं पश्ययज्ञानयोगतः ॥ ८४ ॥ 

यथेव दिग्विपयौसो मोहा द्ववति कस्यचित् । 

तद्रदात्मनि देहत्वं पर्ययज्ञानयोगतः ॥ ८५ । 

१३ 



१४ अपरोक्षानुभूतिः। 

यथा दादी जटे भाति चच्वलस्वेन कस्यचित् । 

तद्रदात्मनि देहत्वं पदययज्ञ(नयोगतः ॥ <£ ॥ 

एवमात्मनि नज्ञाते देहाध्यासो हि जायते । 

स एवात्मा परिज्ञातो छीयते च परातमनिः। ८५ ॥ 

स्भमात्मतया ज्ञातं जगत्थावरजङ्गमम् । 

अभावात्सवंभावानां देहानां चात्मता कुतः ॥ ८८ ॥ 

आत्मानं सततं जानन्कालं नय महामते । 

प्रारब्धमखिं भु ल्रोदेगं कर्तुमहंसि ॥ ८५ ॥ 

उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुच्चति । 
इति यच्छरयते श्ाखरात्तन्निराक्रियतेऽधुना ॥ ९० ॥ ` 

५५ 

तत्वज्ञानोदयादृध्व प्रारब्धं नैव विद्यते । 
देहादीनामसयत्वाद्यथा स्वप्र: प्रबोधतः । ९१ ॥ 

कमे जन्मान्तरं आरुग्धमिति कीितम् ! , ¦ 

तत्तु जन्मान्तरामावात्पुंसो नैवास्ति कर्हिचित् ॥ ९२ ॥ 

स्वप्रदेदो यथाध्यस्तस्तयेवायं हि देहकः । 

अधभ्यस्तर्य, कतो जन्म जन्माभावे सिति: कुतः ॥ .९३ ॥ 



, अपरोक्षानुभूति । १५ 

उपादानं प्रपच्वस्य मृद्धाण्डस्येव कभ्यते। 

अज्ञाने चैव वरेदन्तैस्तस्मननष्टे क विन्ता ॥ ५४ ॥ . 

यथा रज्ज परिलयञ्य सप गृह्णाति वै श्रमात् । 

तद्रव्सयमविज्ञाय जगत्पदयति मूढधीः ॥ ९५ ॥ .. 

रज्जुरूपे परिज्ञाते सपेश्रान्तिने तिष्ठति । 

अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शल्यतां जजेत् ॥. ९६ ॥ 

देहस्यापि प्रपथ्चत्वास्रारन्धावस्थितिः कुतः । 
अज्ञानिजनत्रोधा्थं प्रार्धं वक्ति वै श्रुतिः ॥ ५७ ॥ 

9 क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । 

बहुत्वं तन्निषेधाथै श्रुया गीतं च वै स्फुटम् ॥ ५८ ॥ 

उच््यतेऽज्र्बटान्चैतत्तदानरथद्रयागमः । 

वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः ॥ ९९ ॥ 

िपश्चाङ्गान्यथो व्ये पूर्वोक्तस्यैव सिद्धये । 
तेश्च सर्वैः सदा कायै निदिध्यासनमेव तु ॥ १०० ॥ 

निलयाभ्यासाहते प्रापिने भवेत्सचचिदात्मनः । 

तस्माद्रह्म निदिध्यासेजञिज्ञासुः श्रेयसे चिरम् ॥ १०१॥ 



१६ अपरीक्षानुमूतिः । 

यमो हि नियमस्यागो मौन देशश्च कालतः । 

आसनं मूटबन्धश्च देहसाम्यं च दक्स्यितिः ॥ १०२ ॥ 

प्राणसंयमनं चैव प्रद्याहास्श्च धारणा । 

आत्मध्यानं समाधिरच प्रोक्तान्यङ्घानि वे कमात् ।॥१०३॥ 

सवै ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियप्रामसंयमः । 

यमोऽयभिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुरँहुः ॥ १०४ ॥ 

सजातीयप्रवाह स्च विजातीयतिरस्कृतिः । 

नियमो हि परानन्दो नियमाच्कियते बुधैः । १०५ ॥ 

द्यागः प्रपश्चरूपस्य चिदात्मत्वावरोकनात् । 

यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः ॥ १०६ ॥ 

यतो वाचो निवतैन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

यन्मौनं योगिभिर्भम्यं तद्धजेत्सर्वदा बुधः ।॥ १०५ ॥ 

वाचो यस्मान्निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते । 

प्रपश्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शाब्दविवर्जितः ॥ १०८ ॥ 

इति वा तद्धबेन्मौनं सतां सहजसंज्ञितम् । 
गिरा मौनं तु बालानां भ्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ १०९ ॥ 



अपरोक्षानुभूतिः । १७ 

आदावन्ते च सध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 

येनेदं सततं व्याप्रं स देशो विजनः स्मृतः ॥ ११० ॥ 

कठनात्सवंभूतानां ब्रह्मादीनां मिमेषतः। 
काठरब्देन निर्दिष्टो ह्यखण्डानन्द अद्रयः ॥ १११॥ 

सुखेनेव भवेद्यस्मिन्नजस्ं ब्रह्मचिन्तनम् । 

आसने तद्धिजानीयान्नेतरत्सुखनाश्चनम् ।॥ ११२ ॥ 

सिद्धं यत्सवेभूतादि विश्राधिष्ठानमन्ययम् । 

यस्मिन्सिद्धाः समाविष्टासतद्वे सिद्धासनं विदुः ॥ ११३ ॥ 

यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूरं चित्तबन्धनम् । 
मूख्बन्धः सदा सेव्यो योगोऽसौ राजयोगिनाम् ॥११४॥ 

अङ्गानां समतां विद्याव्समे द्मणि रीयते । 

नो चेननेव समानत्वभ्रजुखं शुष्कवरक्षवत् ।। ११५ ॥ 

दृष्ट ज्ञानमयीं कृखा परयेद्रद्यमयं जगत् । 
[^> 

सा रष्टिः परमोदारा न नासाम्रावलोकनी ॥ ११६ ॥ 

द्रष्टुदशेनदश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् । 

टृिस्तत्ैव कतैव्या न नासाग्रावलोकनी ॥ ११५ ॥ 
&, 1. [, £ 



१८ अपरोक्षानुभूतिः । 

चित्तादिसर्वभवेषु बद्यतवेनैव भावनात् । 

निरोधः सवेवृत्तीमां प्राणायामः स उच्यते ॥ ११८ ॥ 

निषेधनं प्रपच्चस्य रेचकाख्यः समीरणः । 

बरद्यवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥ ११९ ॥ 

ततस्तद्ुत्तिनैःधस्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । 

अयं चापि प्रवुद्धानामज्ञानां घ्राणर्पीडनम ।॥ १२० ॥ 

विष्येष्वात्मतां टटा मनसश्चिति मजनम । 

प्रयाहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुखु्चुभिः ।॥ १२१॥ 

यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र ददीनात् । 

मनसो धारणायैव धारणा सा परा मता ॥ १२२ ॥ 

बहयैवास्मीति सद्त्त्या निराठम्बतया स्थितिः । 

ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥ १२३ ॥ 

नि्विकारतया वर्या ब्रह्माकारतया पुनः । 

वुत्तिविस्मरणं सम्यक्समाधिज्ञानसंज्ञकः ॥ ९२४ ॥ 

एवं चाक्रत्रिमानन्दं तावत्साध्रु समभ्यसेत् । 

वरयो यावरक्षणापुंसः प्रयुक्तः स भेवत्स्वयम् ॥ १२५ ॥ 



अपरोक्षानुभूति: । १९. 

ततः साधननिक्तः सिद्धो भवति योगिराद् । 

तत्स्वरूपं न चैकस्य विषयो मनसो गिराम् ॥ १२६ ॥ 

समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना आयान्ति वै बलात् । 

अनुसंवानयहियमारस्यं भोगलारुसम ।॥ १२७ ॥ 

खयस्तमश्च विक्षेपो रसास्वादश्च शून्यता । 

ग्वं यद्िन्नबाहुल्यं वाज्यं ब्रह्मविदा दानः ॥ १२८ ॥ 

भावन्रत्त्या हि भावत्वं शुन्यव्ृ्त्या हि राल्यता । 

ब्रह्मवृत्त्या हि पूणैत्वं तथा प्रणैत्वमभ्यसेत् ॥ १२९ ॥ 

ये हि वत्ति जहयेनां ब्रह्माख्यां पावनीं पराम् । 

वृथैव ते तु जीवन्ति पड्ुभिश्च समा नराः ॥ १३० ॥ 

ये हि वृत्ति विजानन्ति ये ज्ञात्वा वधेयन्त्यपि । 

ते वरै सपुरुषा धन्या बन्यास्ते भुवनत्रये ॥ १३१ ॥ 

येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्रा च सा पुनः । 

ते वै सद्रद्यतां प्राप्ना नेतरे शब्दवादिनः ।॥ १३२ ॥ 

कुशा ब्रह्मवातोयां वृत्तिहीनाः सुरागिणः । 

तेऽप्यज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥ १५३६ ॥ 



२०. अपरोक्षानुभूतिः । 

निमेषा न तिष्ठन्ति ब्त ब्रह्ममयीं विना । 

यथा तिष्ठन्ति ब्रह्मायाः सनकाद्याः शुकादयः ।॥ १३४ ॥ 

कर्ये कारणतायाता कारणे न हि कार्यता | 

कारणत्वं स्वतो गच्छेत्कार्यामावे विचारतः ॥ {३५ ॥ 

अथ शुद्धं वेदस्तु यद्वै वाचामगोचरः । 

द्रष्टव्यं मद्भटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः ॥ १३६ ॥ 

अनेनैव प्रकारेण व्र्ति्ह्यारिमिका भवेत् । 

उदेति. शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञाने तत्तः परम् ।॥ १३५ ॥ 

कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ बिरोकयेत् । 

अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये निदं प्रपश्यति ॥ १३८ ॥ 

कर्ये हि कारणं पद्येत्पश्चात्कायं विसजेयेत् । 

कारणत्वं स्वतो सद्येदवशिष्टं मवेन्युनिः ॥ १३९५ ॥ 

भावितं तीत्रवेगेण वस्तु यज्निश्चयात्मना । 

पुमांस्तद्धि भवेच्छीघ्रं ज्ञेयं श्रम॑रकीटवत ॥ १४० ॥ 

अदृश्यं भावरूपं च स्वेमेता्चदात्मकम् । 

सावधानतया निय स्वात्मानं भावयेद्रधः ॥ १४१ ॥ 



अपरोक्षानुमूतिः 

दशयं ह्यद श्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत् । 

विद्रान्नियसुखे तिष्ठेद्धिया चिद्रसपूर्णया ।॥ १४२ ॥ 

एभिरङ्ैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः । 

किंचित्पक्रकषायाणां हटयोगेन संयुतः ॥ १४३ ॥ 

परिपकं मनो येषां केवरोऽयं च सिद्धिदः । 

गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुकभो जवात् ।॥ १४४ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसधरि्ाजकानचार्यस्य 

श्रीगोविन्द भग वत्पूञ्यपाद रिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

अपरोक्षानुभूतिः समाप्ता ॥ 

२१ 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ वाक्यवृत्तिः ॥ 
स फः व 

स्ेस्थितिप्रख्यहेतुमचिन्यश्क्ति 

विग्रेश्वरं विदितविश्वमनन्तमू्िम् । 

निभक्तवन्धनमपारसुखाम्बुरादि 
श्रीवह्टभं विमल्बोधघनं नमामि ॥ १॥ 

यस्य प्रसादादहमेव विष्णु- 

मैय्येव समै परिकस्पितं च । 

इर्थं विजानामि सदास्मरूपं 

तस्याङ्खिपदयं प्रणतोऽस्मि नियम् ॥ २॥ 

तापन्नरयाककसंतप्रः कश्चिदुद्ि्नमानसः । 

शमादिसाधने्क्तः सहुरं परिप्च्छति ।। ३ ॥ 



1 4४ वार्यवरत्तिः । 

अनायासेन येनास्मान्मुच्येय भवबन्धनात् । 

तन्मे संक्षिप्य भगवन्क्रेवरं क्रुपया वद् ॥ ४ ॥ 

साध्वी ते वचनन्यक्तिः प्रतिभाति वदामि ते। 

इदं तदिति विस्पष्टं सावधानमनाः ऋणु ॥ ५ ॥ 

तन्त्वमस्यादिवाक्योत्थं यज्जीच्परमात्मनोः । 

तादात्म्यविषयं ज्ञानं तदिदं मुक्तिसाधनम् ॥ & ॥ 

को जीवेः कः पर्ास्मा तादात्म्यं वा कथं तयोः । 
तत्त्वमस्यादिवाक्यं वा. कथं तस्प्रतिपादयेत् ॥ ५ ॥ 

अत्र ब्रूमः समाधानं कोऽन्यो जीवस्स्वमेव हि । 

यस्त्वं प्रच्छसि भां कोऽहं ब्रद्मैवासि न संशयः ॥ ८ ॥ 

८१ 

पदाथमेव जानामि नाद्यापि भगवन्सफुटम् । 
+ भ (8 ् | 

अहं ब्रह्मेति वाक्याथ प्रतिप कथं वद् ॥ ९ ॥ 

सलयमाह भवानत्र विगानं नैव विद्यते । 

हेतुः पदाथेबोधो हि वाक्याथौवगतेरिह ॥ १० ॥ 

अन्तःकरणतद्ृत्तिसाक्षी चैतन्यविम्रहः । , 
आनन्दरूपः सूयः .सन्कि नात्मा प्रपद्यसे ।॥ १९.॥) 



वाक्यवृत्तिः । २७ 

सलयानन्दस्वरूपं धीसाक्षिणं ज्ञानविग्रहम् । 

चिन्तयारमतया निं दक्वा देहादिगां धियम् ।॥ १२ ॥ 

रूपादिमान्यतः पिण्डस्ततो नात्मा घटादिवत् । 

वियदादिमहाभूतविकारत्वाच कुम्भवत् ॥ १३ ॥} 

अनात्मा यदि पिण्डोऽयमुक्तदेतुबरखान्मतः । 

करामख्कबत्साक्षादात्मानं प्रतिपादय ॥ १४ ॥ 

घटद्रष्टा घराद्धिन्नः स्वेथा न घटो यथा । 

देहद्ष्टा तथा देहो नाहमिल्यवधारय ॥ १५ ॥ 

एवमिन्द्रियद ङ् नाहमिन्द्रियाणीति निश्िनु । 

मनो बुद्धिस्तथा प्राणो .नाहमियवधास्य ॥ १६ ॥ 

संघातोऽपि तथा नाहमिति दद्यविटक्षणम् । 

द्रष्टारमनुमानेन . निपुणं संप्रधारय ॥ १४५ ॥ 

क क ए (५ 

देहेन्द्रियादयो भावा. हानादिन्याप्रतिक्षमाः | 

यस्य संनिधिमात्रेण सोऽहमिलयवधार्य ॥ १८ ॥ 

अनापन्नविकारः सन्नयस्कान्तवदेव यः । . 

बुद्धयादीश्चाख्येसखयक्सोऽहमियवधारय ।! १९ ॥ 



२८ वाक्यन्रत्तिः । 

अजडात्मवदाभान्ति यत्सांनिध्याजडा अपि । 

देहेन्द्रियमनःप्राणाः सोऽहमिलयवधारय ।॥ २० ॥ 

अगमन्मे मनोऽन्यत्र सांप्रतं च स्थिरीकृतम् । 

एवं यो वेद् धीव्त्ति सोऽहमियवधासय ॥ २१ ॥ 

स्वप्रजागरिते सुधि भावाभावौ धियां तथा । 

यो वेन्त्यविक्रियः साक्नात्सोऽहमिलयवधारय ॥ २२ ॥ 

घटावभासको दीपो घटादन्यो यथेष्यते । 

दरेहावभासको देही तथाह बोधविप्रहः ॥ २३ ॥ 

पुत्रवित्तादयो भावा यस्य क्षेषतया प्रियाः । 

द्रष्टा सर्वप्रियतमः सोऽहमियवधारय ॥ २४ ॥ 

परप्रेमास्पदतया मा न भूवमहं सदा । 

भूयासमिति यो द्रष्टा सोऽहमिखयवधारय ॥ २५ ॥ 

यः साक्षिलक्षणो बोधस्तवंपदाथैः स उच्यते । 
साश्षित्वमपि बद्रूत्वमविकारितयात्मनः ॥ २६ ॥ 

देदेन्द्रियमनःप्राणाहकूतिभ्यो विखक्षणः । 

प्रोज्द्ितारेषषडभावनिकारस्त्वंपदाभिधः । २७ ॥ 



वाक्यवृत्तिः । 

स्वम्थमेवं निश्चित्य तदथं चिन्तयेस्पुनः । 
अतद्रयाव्रन्तिरूपेण साक्षा्िधिमुखेन च ॥ २८ ॥ 

निरस्तारेषसंसारदोषोऽस्थूखादिटक्षणः । 
अट दयत्वादिगुणकः पराकरृततमोमटः ॥ २९ ॥ 

निरस्तातिरायानन्दः सलः प्रज्ञाननिम्रहः । 

मत्तास्वलक्षणः पूणं; परमात्मेति गीयते ॥ ३० ॥ 

सर्वज्ञत्वं परेरात्वं तथा संपूणशक्तिता । 

वेदेः समध्येते यस्य तद्रद्येयवधारय ॥ ३१ ॥ 

यञज्ञानात्स्वविज्ञानं श्रुतिषु प्रतिपादितम् । 

म्रदाद्यनेकटृ्ान्तेस्तद्भ्येयवधारय ॥ ३२ ॥ 

यदानन्दयं प्रतिज्ञाय श्रुतिस्तस्सिद्धये जगौ । 

तत्कार्यत्वं प्रपश्चस्य -तद्भ्येय वधारय । ३३ ॥ 

विजिज्ञास्यतया यज्च वेदान्तेषु मयक्षुभिः । 

समथ्यतेऽतियन्नेन तद्वह्येयवधारय ।॥। ३४ ॥ 

जीवास्मना प्रवेशश्च नियन्तृखं च तान्प्रति 

श्रूयते यस्य वेदेषु तद्भद्येयवधारय ॥ ३५ ॥ 



३२. वाक्यवृत्तिः । 

कममणां फठ्दाततवं यस्यैव श्रूयते श्रुतौ । 

जीवानां हेतुकवैत्वं तद्भघ्येयवधारय ॥ ३६ ॥ 

तन्त्वपदार्थौँ निर्णीतौ वाक्यार्थश्चिन्यतेऽघुना । 

तादातम्यमन्र वाक्यार्थस्तयोरेव पदार्थयोः । ३५ ॥ 

संसर्गो वा बिरिष्टौ बा वाक्यार्थो नात्र संमतः । 

अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मत्तः ॥ ३८ ॥ 

प्र्यग्बोधो य आभाति सोऽद्रयानन्दरक्नणः । 

अद्वयानन्दरूपश्च प्रयग्बोधैकछक्चषणः ॥ ३९ ॥ 

इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तिर्यदा भवेत् । 

अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदेव हि ॥ ४० ॥ 

तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यथेव किं ततः णु । 

पूणोनन्देकरूपेण प्रयग्बोधोऽवतिष्ठते ॥ ४१ ॥ 

तन्त्वमस्यादिवाक्यं च तादात्म्यप्रत्िपादने । 

क्च्यौ तत्पदार्थो द्वावुपादाय प्रवतेते ॥ ४२ ॥ 

हित्वा द्रौ राबरो वाच्यौ वाक्यं वाक्यार्थबोधने । 

यथा प्रवर्तेतेऽस्मामिस्तथा व्याख्यातमादरात् ॥ ४३ ॥ 



वाक्यत्ृ्तिः । 

आङम्बनतया भाति योऽस्मस्रलययाब्दयोः । 

अन्तःकरणसंभिन्नवोधः स त्व॑पदाभिधः ॥ ४४॥ 

मायोपाधिजंगदयोनिः सर्वज्ञत्वादिटक्षणः । 
तै । 

पारोक््यराबरः सलयाद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ।। ४५५ ॥ 

[त [> अ ॥ प्रयक्परोक्षतैकस्य सद्धितीयत्वपू्णेता ।` „1 

विरुध्यते यतस्तस्माष्क्षणा संप्रवर्तते ।। ४६ ॥ 

मानान्तरविरोधे तु मुख्या्थस्यापरिभहे । 

सुख्यार्थेनाविनाभूते प्रतीतिक्षणोच्यते ।। ४७ ॥ 

तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा । 

सोऽयमिलयादिवाक्यखपदयोरिव नापरा ॥ ४८ ॥ 

अहं ब्रह्मेति वाक्याथवोधो यावदूढीभवेत् । 

छमादिसहितस्तावदभ्यस्यच्छूवणादिकम् ।॥ ४९ ॥ 

श्रयाचार्यप्रसादेन दृढो बोधो यदा भवेत् । 

निरस्ताशेषससारनिदानः पुरुषस्तदा ।। ५० ॥ 

#५ = ९ 9 नष नः विश्ञीणकार्यकरणो भूतसृष्तमैरनाव्रृतः । , 
वि मुक्तकमनिगखः सद्य एव त्रिुच्यते ॥ ५१ ॥ 

, 



३५ वाक्यवृत्तिः । 

परारग्धकमैत्रेगेण जीवन्मुक्तो यदा भवेत् । 

किवित्कारमनारन्धकमेबन्धस्य संक्षये । ५२ ॥ 

निरस्तातिशयानन्दं वैष्णवं परमं पदम् । 

पुनरावरत्तिरहितं केवस्यं प्रतिपद्यते ॥ ५३ ॥ 

हति श्रीमत्परमहंसपरिवाजका चार्यस्य 

शरीगोविन्दभगव्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

वाक्यवृत्तिः समाप्रा 
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॥ ओः ॥ 

॥ खात्मनिरूपणम् ॥ 

श्रीगुरुचरणद्रन्दरं वन्देऽहं मथितदुःसहदन्द्म् । 

्रान्तिम्रहोपदान्ति पांसुमयं यस्य भसितमातनुते ॥ १॥ 

देरिकवरं दयां चन्देऽहं निद तनिखिरसंदेदम् । 

यच्चरणद्यमद्वयमनुभवसुपदि्चति तत्पदस्याथम् ॥ २ ॥ 

संसारदावपावकसंतपतः सकरुसाधनोपेतः । 

स्वात्मनिरूपणनिपुणैरवक्येः शिष्यः प्रबोध्यते गुरुणा ॥ 

अस्ति स्वयमिलयस्मिन्नर्थे कस्यास्ति संरायः पुंसः । 

अच्रापि संरायश्चेत्छंशयिता यः स एव भवसि त्वम् ॥ 

नाहमिति वेत्ति योऽसौ सयं ब्रह्मैव वेत्ति नास्तीति । 

अहमस्मीति विजानन््रह्मवासौ स्वयं विजानाति ॥ ५ ॥ 

ब्रह्म स्वमेव तस्मान्नाहं ब्रहेति मोहमात्रमिदम् । 

मोहेन मवति भेदः छशा: सर्वै भवन्ति तन्मूढाः ॥ ६ ॥ 



३६ स्वात्मनिरूपणम् । 

न ेशपच्चकमिदं भजते कृतकोशषपश्चकविवेकः । 

अत एव पच्च कोशान्करुरारुधियः संततं विचिन्वन्ति ॥ 

अन्नप्राणमनोमयविज्ञानानन्दपच्चकोानाम् । 

एकैकान्तरभाजां भजति धिवेकासकाशतामास्मा ॥ ८ ॥ 

वपुरिदमन्नमयाख्यः कोशो नास्मा जडो घटप्रायः । 

प्रागुत्पत्तेः पश्चात्तदमावस्यापि दश्यमानखात ॥ ९ ॥ 

कोशाः प्राणमयोऽयं वायुविशेषो वपुष्यवनच्छिन्नः । 

अस्य कथमात्मता स्यारछु्तृष्णाभ्यासुपेयुषः पीडाम् ॥ 

कुरुते वपुष्यहंतां गेदादौ यः करोति ममतां च । 

रागद्रेषविधेयो नासावात्मा मनोमयः कोशः ॥ ११ ॥ 

सुक्षौ स्वयं विलीना बोधे व्याघ्रा कलेबरं सकलम् । 
विज्ञानशव्दवाच्या चितपरतिचिम्बो न बुद्धिरप्यास्ा ॥ 

सुप्रिगतैः सुखखेदौरमिमयुते यः सुखी भवामीति । 

आनन्दकोदानामा सोऽहंकारः कथं भवेदात्मा ॥ १३ ॥ 

यः स्फुरति बिम्बभूतः स भवेदानन्द् एव सकलात्मा | 

प्रागृध्वैमपि च सत्तवादविकारित्वादबाध्यमानखात् ॥ 



स्वात्मनिरूपणम् । २७ 

अन्नमयादेरस्मादपरं यदि नानुभूयते किंचित् | 
अनुभवितान्नमयादेरस्तीयस्मिन्न कश्चिद्पखापः ॥ १५ ॥ 

स्वयमेवालुभवत्वायदयप्येतस्य नानुभाज्यखम् । 
सक्रदप्यभावशङ्का न मवेद्रोधखरूपसत्तायाः | १६ ॥ 

अनुभवति विच्वमात्मा विन्धेनासौ न चातुभूयेन । 
न खल प्रकादयतेऽसौ विन्वमरोषं प्रकाङायन्भानुः ॥ 

तदिदं तादृशमीदशमेतावन्तावदिति च यन्न मवेत् । 
ब्रह्म तदिलयवधेयं नो चेद्विषयो भवेतसरोक्षं च । १८ ॥ 

इदमिदमिति प्रतीते वस्तुनि सर्वत्र बाध्यमानेऽपि । 
अनिद्मवाध्यं तत्तवं सत्त्वादेतस्य न च परोश्चत्वम् ॥ 

नावेयमपि परोक्षं भवति ब्रह्म स्वयप्रकाशत्वात् । 

सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्येव्येतस्य लक्षणं प्रथते ॥ २० ॥ 

सति कोशशक्त्युपाधौ संभवतस्तस्य जीवतेश्वरते । 
क, भ 

नो चेत्तयोरभावाद्धिगतविरषं विभाति निजरूपम् ॥ 

सति सकर्टश्यवाधे न किमप्यस्तीति छोकसिद्धं चेत् । 

यन्न किमपीति सिद्धं बरह्म तदेवेति वेदतः सिद्धम् ।॥ २२॥ 



३८ स्वात्मनिङ्ूपणम् । 

एवं मत्तिरहितानां तत्त्वमसीलयादिवाक्यचिन्तनया । 

प्रतिभालेष परोक्षवदात्मा प्रव्यकप्रकाशमानोऽपि ॥ २३॥ 

6. (७ £ 
तस्मात्पदाथेशोधनपूवे वाक्यस्य चिन्तयन्नथम् । 

देशिकदयाप्रभावादपरोक्षयति क्षणेन चात्मानम् ॥ २४ ॥ 

देहेन्द्रियादिधमौनात्मन्यारोपयन्नमेदेन । 

कर्वताद्यभिमानी बोधः स्यात्तवंपदस्य वच्योऽथः ॥ 

देहस्य चेन्द्रियाणां साक्षी तेभ्यो विरक्षणसेन । 

प्रतिभाति योऽवबोधः प्रोक्तोऽसौ व्वपदस्य लक्ष्योऽभः ॥ 

वेदावसानवाचा संवेद्यं सकर्जगदुपादानम् । 

सर्वज्ञतादयुपेतं चैतन्यं तत्पदस्य वाच्योऽथः ॥ २४ ॥ 

विविधोपाधिविभुक्तं विश्वातीतं विदयुद्धमदवैतम् । 

अक्षरमनुभववेद्यं चैतन्यं तत्पदस्य क्त्योऽर्थः ॥ २८ ॥ 

[प 

सामानाधिकरण्यं तदनु विरोषणविरोष्यता चेति । 

अथ रक््यटक्षकत्वं भवति पदाथीत्मनां च संबन्धः ॥ 

एकत्र वृत्तिरर्थे शब्दानां भिन्नव्त्तिहेतूनाम् । 

सामानाधिकरण्यं मवतीयेवं बदन्ति लाक्षणिकाः ॥ ३० ॥ 



स्वात्मनिरूपणम् । ३९ 

प्रयक्त्वपरोक्षसे परिपू्णैलं च सद्ितीयत्म् । 
इतरेतरं बिरशुद्धं तत इह भवितव्यमेव लक्षणय ।॥ ३१ ॥ 

मानान्तरोपरोधान्मुख्याथेस्यापरिप्रहे जाते । 

सुस्याचिनाकरतेऽरथे या व्रृत्तिः सेव रक्षणा प्रोक्ता ॥ ३२ ॥ 

निखिलमपि वाच्यम यक्ता वृत्तिस्तदन्वितेऽन्यार्थे । 

जहतीति लक्षणा स्याद्रङ्गायां घोषवदिह न ग्राह्या ॥ 

वाच्याथमलयजन्या यस्या वृत्तेः प्रवृत्तिरन्यार्थे । 

इयमजह तीति कथिता सोणो धावतिवदत्र न भराह्या ॥ 

[^ ० 

जहदजहतीति सा खाद्या वाच्यार्थकदेशमपहाय । 

बोधयति चैकदेद्यं सोऽयं द्विज इतिवदाश्रयेदेनाम् ॥ 

सोऽयं हिज इति वाक्यं यक्त्वा प्रयक्परोक्षदेश्षा्म् । 

द्विजमात्ररक्षकत्वात्कथयत्येक्यं पदाथयोरुभयोः । ३६ ॥ 

तद्धत्तच्वमसीति लयक्स्वा प्रयक्परोक्षतादीनि । 

चिदस्तु छक्षयिस्वा बोधयति स्पष्टमसिपदेनेक्यम् ॥ 

इत्थं बोधितम्थ महता वाक्येन दर्शितेक्येन । 

अहमिलयपरोक्षयतां वेदो वेदयति वीतरोकखम् ।॥ ३८ ॥ 



४० स्वात्मनिरूपणम् । 
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प्रायः अ्रबर्तैकलत्वं विधिवचसां टोकवेदयोदृष्टम । 

सिद्धं बोधयतोऽथ कथमिव तद्भवति तत्त्वमस्यदेः ॥ 

विधिरेव न प्रवृत्ति जनययभिरषितवस्तुबोधोऽपि । 

राजा याति सुतोऽभूदिति बोधेन प्रवतैते रोकः ॥ ४० ॥ 

एेक्यपंरैः श्रुतिवाक्यैरास्मा शण्लकाश्यमानोऽपि । 

देरिकदयाविहीनैरपयोक्षयितुं न शक्यते पुरुषैः ॥ ४१ ॥ 

विरहितकाम्यनिषिद्धो विहितानुष्ठाननिभरस्वान्तः । 

भजति निजमेव बोधं गुरुणा किमिति त्वया न मन्तव्यम् ॥ 

कमेभिरेव न बोधः प्रभवति गुरुणा निना दयानिधिना । 

आचार्यवान्हि पुरुषो बेदेय्थस्य वेदसिद्धत्वात् ।॥ ४३ ॥ 

वेदोऽनादितया वा यद्वा परसमेश्वरप्रणीततया । 

भवति परमं प्रमाणं बाधो नास्ति स्वतश्च परतो वा 

नापेक्षते यदन्यद्यदपेक्षन्तेऽखिखानि मानानि । 

वाक्यं तन्निगमानां मानं ब्रह्माद्यतीन्द्रियावगतौ ॥ ४५ ॥ 

मानं प्रबोधयन्तं बोधं मानेन ये बुभुत्सन्ते । 

एथोभिरेव दहनं दग्धुं वाञ्छन्ति ते महात्मानः ॥ ४६ ॥ 



स्वात्मनिषूपणम् । १ 

वेदोऽनादिरमुष्य व्यक ईशः स्वय॑प्रकाशात्मा । 

तदभिव्यक्तिमुदीक्य प्रोक्तोऽसौ सूरिभः प्रमाणमिति ॥ 

रूपाणामवल्योके चक्षुरिवान्यन्न कारणं दृष्टम् । 

तद्ददृष्टावगतौ वेदवदन्यो न बेदको हेतुः ॥ ४८ ॥ 

निगमेषु निशिता तन्त्रे कश्चिद्यदि प्रकारायति । 

तदिदमनुवादमात्रं प्रामाण्यं तस्य सिध्यति न किंचित् ॥ 

अंराद्वयवति निगमे साधयति द्वैतमेव कोऽप्य्चः । 

अद्ैतमेव वस्तु प्रतिपादयति प्रसिद्धमपरोंऽ्ः ॥ ५० ॥ 

अद्वैतमेव सदयं तस्मिन्दैतं न सलयमध्यस्तम् । 

रजतमिव शुक्तिकायां स्रगवृष्णायामिवोदकस्फुरणम् ॥ 

आरोपितं यदि स्याद््ैतं वस्त्ववस्तुनि द्वैते । 

तदयुक्तमेव यस्मात्सयेऽध्यासो भवदयसदयानाम् ॥ ५२ ॥ 

यद्यारोपणसुभयोस्तद्वयतिरिक्तस्य कस्यचिद् भावात् । 

आरोपणं न शून्ये तस्मादद्ैतसलयता भराह्या ॥ ५३ ॥ 

ध दनीयमदैतम् 

प्रयक्षाद्यनवगतं श्रुखा प्रतिपाद । 

दितं न प्रतिपाद्यं तस्य स्वत एव रोकसिद्धत्वात् ॥। ५४ ॥ 



र स्वादमनिरूपणम् । 

अद्वैतं सुखरूपं दुःसददुःखं सदा भवेद्रैतम् । 

यत्र प्रयोजनं स्यास्रतिपादयति श्रुतिस्तदेवासौ ॥ ५५ ॥ 

निगमगिरा प्रतिपादं वस्तु यद्ानन्दरूपमदैतम् । 

स्वाभाविकं स्वरूपं जीवत्वं तस्य केचन घ्रुवते ॥ ५६ ॥ 

सखाभाविकं यदि स्यालीवत्वं तस्य विशद विज्ञप्रेः । 

सकृदपि न तद्विना गच्छेदुष्णप्रकाङावद्वहेः ।। ५७ ॥ 

यट्रदयो रसविद्धं काञ्चनतां याति तद्टदेवासौ । 

जीवः साधनराक्या परतां यातीति केचिदिच्छन्ति ॥ 

तदिदं भवति न युक्तं गतवति तस्मिश्चिरेण रसवीर्ये । 

प्रतिपद्यते प्रणादं हैमो वर्णोऽप्ययःसमारूढः ॥ ५९ ॥ 

जीवस्वमपि तथेदं बहुविधसुखदुःखलक्षणोपेतम् । 

गत्तमिव साधनश्यक्या प्रतिभायेव प्रयाति न विनाडम् ॥ 

तस्मास्स्वतो यदि स्याज्जीवः सततं स एव जीवः स्यात् । 

एवं यदि परमात्मा परमास्मेवायभिति भबेदयुक्तम् ॥ 

यदि बा परेण साम्यं जीवश्चेद्रजत्ति साधनबटेन । 

कारेन तदपि कियता नशययेवेति निशितं सके: ॥ 



स्वाल्मनिरूपणम् । ३ 

तस्मस्परं स्वकीयं देह मोहात्मकं च संसारम् । 

स्वज्ञानेन मित्वा पूणैः स्वयमेव शिष्यते नान्यत् ॥ 

सयं ज्ञानमनन्तं प्रकृतं परमात्मरूपमदवैतम् । 
अवबोधयन्ति निखिलाः श्रुतयः स्परतिभिः समं समस्ताभिः॥ 

उद्वितबोधकानां निखिलानां निगमवाक्यजाखानाम् । 
क 

वाक्यान्तराणि सकठान्यभिधीयन्तेऽस्य शेषभूतानि ॥ 

यस्मिन्मिहिरवदुदिते तिभिरबदपयान्ति कठैतादीनि । 

ज्ञानं विरहितभेदं कथमिव तद्भवति तत्वमस्यादेः ॥ 

कर्मप्रकरणनिष्ठं ज्ञानं कमौङ्गमिष्यते प्राज्ञैः । 

भिन्नप्रकरणभाजः कमौङ्गत्वं कथं भवेज्ज्ञप्ेः ॥ ६५ ॥ 

अधिकारिविषयभेदौ करमज्ञानात्मकावुभौ काण्डौ । 

एवे सत्ति कथमनयोरङ्गाङ्गित्वं परस्परं घटते ॥ ६८ ॥ 

ज्ञानं कर्मणि न स्याञ्ज्ञने कर्मेदमपि तथा न स्यात् । 

तत्कथमनयोरुमयोस्तपनतमोवत्समुश्चयो घटते । ६९ ॥ 

धिन (१ श है 

तस्मान्मोहनिवरत्तो ज्ञान न सहायमन्यदथयते । 

यद्रद्नतरतिभिरप्रकरपरिष्वंसने सहस्रांशुः ॥ ७० ॥ 



1, स्वातमनिरूपणम् । 

ज्ञानं तदेवममटं साक्षी विश्वस्य भवति परमात्मा । 

संबध्यतते न धर्मैः साक्षी तेरेव सच्चिदानन्दः ।॥ ७१ ॥ 

रञ्ञ्वदेसरगायैः संबन्धवदस्य दर्यसंबन्धः । 

सततमसङ्गोऽयमिति श्रुतिरप्यञुमथमेव साधयति ॥ 

कठै च कर्मं च यस्य स्फुरति ब्रह्मेव तन्न जानाति । 

यस्यन कठ न कमं स्फुटतरमयमेव वेदितुं कमते ॥ 

कतरत्वादिकमेतन्मायारक्यया प्रपद्यते निखिलम् । 

इति केचिदाहुरेषा भ्रान्तिब्रह्यातिरेकतो नान्यत् ॥ ७ ॥ 

तस्मिन्त्रह्मणि विदिते विश्मरोषं भवेदिदं चिदितम् । 

कारणम्रदि विदितायां घटकरकाद्या यथावगम्यन्ते 

तदिदं कारणमेकं विगतविरशेषं विङुद्धचिद्रपम् । 
व् न्मायोपहित भूदिषदं तस्मात्सदेकरूपान्मायोपहितादमूदिदं विश्वम् ॥ ५६ ॥ 

कारणमसदिति केचित्कथयन्यसतो भवेन्न कारणता । 

अङ्कुरजननी शक्तिः सति खलु बीजे समीक्ष्यते सकरठैः । 

कारणमसदित्ि कथयन्वन्ध्यापुतरेण निरबहेर्कायम् । 

किं च मृगवृष्णिकाम्भः पीत्वोदन्यां महीयसी शमयेत् ॥ 



स्वास्निषूपणम् । ४५ 

यस्मान्न सोऽयमसतो वादः संभवति शाख्छयुक्तिभ्याम् । 

तस्मास्सदेव तत्वं सर्वेषां भवति कारणं जगताम् ॥ ५९॥। 

जगदाकारतयापि प्रथते गुरुरिष्यविग्रहतयापि । 

बरह्माकारतयापि प्रतिभातीदं परात्परं तत्वम् ॥ ८० ॥ 

सलं जगदिति भानं संस्रतये स्यादपक्रचित्तानाम् । 
{> 

तस्मादसलयमेतन्निखिलं प्रतिपादयन्ति निगमान्ताः ॥ 

परिपक्रमानसानां पुरुषवराणां पुरातनैः सुतैः । 
(भ्व (ष ०४ 

बृह्यबेद्ं सवे जगदिति भूयः प्रबोधययेषः ॥ ८२ ॥ 

अनवगतकाच्चनानां भूषणधीरेव मूषणे हैमे । 

एवमविवेकभाजां जगति जनानां न तात्त्विकी धिषणा ॥ 

अहमालरम्बनसिद्धं कस्य परोक्षं भवेदिदं जह्य । 
[क "न „अ भ 

तदपि विचारविहीनैरपरोक्षयितुं न शक्यते मुग्धैः ॥ 

अहमिदमित्ति च मतिभ्यां सततं व्यवहरति स्वखोकोऽपि । 

प्रथमा प्रतीचि चरमा निवसति बपुरिन्द्रियादिवाह्यार्थे ॥ 

वपुरिन्दरियादिविषये याहुद्धि्महयसौ भान्तिः । 
तद्र द्िरतस्मिन्नियध्यासखेन शास्यमानतात् ॥ ८६ ॥ 



६ स्वामनिरपणम् । 

तस्मादशेषसाक्षी परमात्मैवादमर्थं इत्युचितम् । 

अजडवदेव जढोऽयं सत्संबन्धाद्वयहंकारः ॥ ८५ ॥ 

तस्मात्सर्वशरीरेष्वहमहमिलयेव भासते स्पष्टः । 

यः प्रल्ययो बियुद्धस्तस्य ब्रह्मैव भवति मुख्योऽथः ॥ ८८॥ 

मोराब्दार्थो गोत्वं तदपि व्यक्तिः प्रतीयतेऽथैतया | 

अहमथेः परमात्मा तद्रद्भान्या भवयहकारः ।। ८९ ॥ 

द्ग्धृखादिकमयसः पावकसङ्धेन भासते यद्वत् । 

तद्रवेतनसङ्गादहमि प्रतिमान्ति कततादीनि ॥ ९० ॥ 

देहेन्द्रियादिदृश्यव्यतिरिक्तं विमटमतुखमद्ैतम् । 
अहमथं इति विदित्वा तद्भयतिरिक्तं न कल्पयेक्किचित् ॥ 

यद्रस्सुखदुःखानामवयवभेदादनेकता देहे । 
तद्रदिहासति भेदेऽप्यनुभववैनिध्यमात्मनामेषाम् | ९२ ॥ 

किमिदं किमस्य रूपं कथमिद्मासीदमुष्य को हेतुः । 

इति न कदापि विचिन्यं चिन्यं मयेति धीमता चिच्धम् ॥ 

दन्तिनि दारुविकारे दार तिरोभवति सोऽपि तत्रैव । 
जगति तथा परमार्मा परमात्मन्यपि जगत्तिरोधत्ते ॥ 



स्वात्मनिरूपणम् । ७ 

आत्ममये महति पटे विविधजगच्चित्रमात्मना छिखितम् । 

स्वयमेव केवख्मसौ पद्रयन्परुदं प्रयाति परमात्मा । ९५ ॥ 

चिन्मात्रममख्मक्षयमद्वयमानन्दमसुभवारूटम् । 

ब्रह्मैवास्ति तदन्यन्न किमप्यस्तीति निश्चयो विदुषाम् ॥ 

व्यवहारस्य दशेयं विद्याविद्येति भेदपरिभाषा । 
नासेव तत्त्वरष्टया तच्तवं ब्रह्मैव नान्यदस्यस्मात् ॥ ९५ ॥ 

अस्त्यन्यदिति मतं चेत्तदपि ब्रद्येतदस्तितारूपम् । 

व्यतिरिक्तमस्तिताया नास्तितया शून्यमेव तत्सिद्धम् ॥ 

तन्तवावबोधरक्यया सुखितया बाधितापि सा माया । 

अआदेहपातमेषामाभादयात्मानमपि निजं विदुषाम् ॥ ९९ ॥ 

एष बिरेषो विदुषां पदयन्तोऽपि प्रपच्चसंसारम् । 

प्रथगात्मनौ न किंचित्पश्येयुः सकटनिगमनिर्णीतात् ॥ 

किं चिन्त्यं किमचिन्यं किं कथनीयं किमप्यकथनीयम् । 

किं कृं किमकरयं निखिलं ब्रह्मेति जानतां विदुषाम् ॥ 

निखिं ृद्यविशेषं दमूपत्वेन पशचयतां विदुषम् । 

बन्धो नापि न सुक्र परात्मखरं न चापि जीवत्वम् ॥ 



४८ स्वात्ममिरूपणम् । 

असक्रदनुचिन्तितानामनव्याहततरनिजोपदेशानाम् । 

प्रामाण्यपरमसीन्नां निगमनभिदमेव निखिकनिगमानाम् ॥ 

इति बोधितः स गुरुणा शिष्यो हृष्टः प्रणम्य तं पदयोः । 

सरानुमवसिद्धमथं स्वयमेवान्तविचारयामास ॥ १०४ ॥ 

अजसरोऽहमक्षरोऽहं प्राज्ञोऽदं प्रयगात्मवोधोऽदहम् । 
क (3 भ 4 पू र 

परमानन्दमयोऽह परमरिवोऽह भवामि परिपृणः ॥ 

आद्योऽहमात्मभाजामास्मानन्दाभूतिरसिकोऽदम् । 

आवारगोपमखिरैरहमियनुमूयमानमदहिमाहम् ॥ १०६ ॥ 

इहपरसुखवियुखोऽदहं निजजुखबोधानुभूतिभरितोऽदहम् । 

इतिमतिदूरतरोऽहं भवेतरसुखनिषक्तचित्तोऽहम् ॥ 

ईंरोऽहमीश्राणामीषयादिषानुषङ्गरहितोऽदहम् । 

ईक्षणविषयमतीनामीप्सितपुरुषार्थसाधनपरोऽहम् ।! 

उदयोऽहमेव जगतायुपनिषदुदयानकृतविहारोऽहम् । 
उद्वेखशोकसागरबाडवमुखहव्यवाहनाधिरहम् ॥ १०९ ॥ 

उजेस्वरनिजविभवेरूध्वमधस्तिर्यगरुवानोऽहम् । 
उहापोहविचरिरुररीकृतवसप्रतीयमानोऽहम् ॥ ११० ॥ 



स्वात्मनिरूपणम् । ९ 

ऋषिरहगरष्यगणोऽ्ह दृष्टिरहं दुखयमानमहमेव । 

ऋद्धिरहं बरद्धिरहं कश्निरहं दस्निदीपदीप्निरहम् ॥ १११ ॥ 

एकोऽहमेतदीदशमेवमितिस्फुरितमेदरदितोऽदहम् । 

एष्टव्योऽहमनीरहैरन्तः सुकरतानुभूतिभूतोऽहम् ॥ ११२ ॥ 

ेक्यावभासकोऽदं वाक्यपरिज्ञानपाबनमतीनाम् । 

देशमहभेव तन्वं नैशतमःप्रायमोहमिहिरोऽहम् ।। ११३ ॥ 

ओजोऽहमोषधीनामोतग्रोतायमानभुवनोऽदम् । 

ओकारसारसोहसदात्मसुखामोदमत्तथ॒ङ्गोऽहम् ।॥ ११४ ॥ 

जओषधमहमशुभानामौपाधिकधर्मजाररदहितोऽदहम् । 

ओदा्यातिश्योऽदं विविधचतुषैर्मवितरणपरोऽहम् ॥ 

अङ्करामहमखिखानां महत्तया मत्तवारणेन्द्राणाम् । 

अम्बरमिव विमोऽदहं शम्बररिपुजातविकृतिरहितोऽहम् ॥! 

अस्तविकस्पमतीनामस्वर्दुपदेशगम्यमानोऽदहम् । 

अस्थिरसुखविसखोऽदं सुसिरसुखवोधसंपदुचितोऽहम् ॥ 

करुणारसभरितोऽदहं कबङितकमङासनादिखोकोऽदम् । 

कलुषाकृतिविधुरोऽद कस्मषसुकरतोपटेपरहितोऽहम् ॥ 
४. ९, 7. 4 



५५० स्वास्मनिषूपणम् । 

खानामगोचरोऽदहं खातीतोऽदहं खपुष्पभवगोऽदहम् । 

खल्जनदुरासदोऽहं खण्डज्ञानापनोदनपरोऽहम् ॥ ११९॥ 

गलितद्वैतकथोऽहं देही मवदखिटमूरहदयोऽहम् । 
गन्तव्योऽहमनीरैमैयागतिरदितपू्णबोधोऽदम् ॥ १२० ॥ 

घनतरविमोहतिमिरपरकरप्रध्वंसमभालुनिकरोऽहम् । 

घटिकावासररजनीवत्सरयुगकल्पकाभेदोऽदहम् ।१२१॥ 

चरदचरदातमकोऽदहं चतुरमतिश्छाघनीयचरितोऽहम् । 

चपल्जनदुगैमोऽदं चच्चलमवजरधिपारदेशोऽहम् ॥ 

छन्द्ःसिन्धुनिगूहज्ञानसुखास्वादमोद मानोऽदहम् । 

छटपदविहितमतीनां छन्नोऽदं शान्तिमागम्योऽहम् ॥ 

जटजासनादिगोचरपश्चमहाभूतमूकभूतोऽहम् । 

जगदानन्दकरोऽदहं जन्मजरामरणरोगर हितोऽहम् ॥ 

संकृ तिहुंकृतिरिश्ितव्रंहितमुखविनिधनादभेदोऽदम् । 

द्यटित्तिधटितात्मवेदनदीपपरिस्फुरितहटदयभवनोऽदहम् ॥ 

ज्ञानमहं ज्ञेयमहं ज्ञातां ज्ञानसाधनगणोऽहम् । 

ज्ञातृज्ञानज्ञेयविनाकृतमस्तित्वमात्रमेवाहम् ।। १२६ ॥ 



स्वात्मनिषूपणम् । ५१ 

तत्त्वातीतपदोऽहं तनुरहमस्मीति भावरहितोऽदहम् । 

तामसदुरधिगमोऽदं तक्त्वपदबोधबोध्यहदयोऽदहम् ॥ 

देवतदैयनिराचरमानवतिथख्दीधरादिरहम् । 

देदेन्द्रियरहितोऽहं दक्षिणपूवौदिदिग्विभागोऽहम् ॥ 

धमौधर्ममयोऽहं धमौधमौदिवन्धरहितोऽहम् । 

धार्भमिकजनसुरभोऽहं धन्योऽहं धातुरादिभूतोऽहम् ॥ 

नामादिविरदहितोऽदहं नरकस्वगीपवगैरहितोऽदहम् । 

नादान्तवेदितोऽदं नानाविधनिखिखनिगमसारोऽदहम् ॥ 

परजीवमेदवाधकपरमाथेज्ञानशुद्धवित्तोऽहम् । 

प्रकृतिरहं विक्रतिरहं परिणतिरहमस्मि भागधेयानाम् ॥ 

फणधरभूधरवारणविग्रहनिधृतग्रपच्चसारोऽदहम् । 

फारतोदितलोचनपावकपरिभूतपच्ववाणोऽहम् ॥ १३२॥ 

बद्धो भवामि नाहं बन्धान्मुक्तसथापि ̀  नेवाहम् । 

बोध्यो भवामि नाहं बोधोऽहं नैव बोधको नाहम् ॥ 

भक्तिरह् भजनम भुक्तिरहं भुक्तियुक्तिरहमेव । 

भूताजुशासनोऽहं भूतभवद्धन्यमूरभूतोऽहम, | १३४ ॥ 



५५२ स्वारमनिरूपणम् । 

मान्योऽहमस्मि महतां मन्दमतीनाममाननीयोऽहम् । 

मदरागमानमोहितमानसदुबौसनादुरापोऽहम् ।॥ १३५ ॥ 

यजनयजमानयाजकयागमयोऽदहं यमादिरहितोऽहम । 

यमवरुणयक्षवासवराक्चसम रुदीशवहिरूपोऽहम ।। १३६ ॥ 

रक्षाविधानशिक्षावीक्षितटीरावरोकमहिमाहम् । 

रजनीदिवसविरामस्फुरदलुभूतिप्रमाणसिद्धोऽदम ॥ 

छक्षणरक््यमयोऽहं छाक्षणिकोऽद् ख्यादिरहितोऽहम । 

खाभाराभमयोऽदं छन्धव्यानामरभ्यमानोऽ्टम् ॥ १३८॥ 

वणौश्रमरहितोऽदह वणैमयोऽदं बरेण्यगण्योऽहम् ] 

वाचामगोचरोऽदहं वचसामर्थन गम्यमानोऽहम् ॥ १३९ ॥ 

शमदमविरहितमनसां शाखशतैरप्यगम्यमानोऽदहम् । 

दारणमहमेव विदुषां शकटीकृतविविधसंशयगणोऽहम् ॥ 

षडभावविरदितोऽहं षड्गुणरहितोऽहमहितरदहितोऽहम । 

षटकोशविरदितोऽदहं षटार््रिरत्तत््वजाररदहितोऽहम ॥ 

संवित्सुखात्मकोऽदं समाधिसंकल्पकस्पवृक्षोऽदहम् । 

संसारविरदहितोऽहं साक्षात्कारोऽहमात्मविद्यायाः ॥ 



स्वात्मनिरूपणम् । ५५३ 

देव्यमहं कन्यमहुं हेयोपदेयभावर्योऽदम् । 

दरिरहमस्मि हरोऽहं विधिरहमेबास्मि कारणं तेषाम् ॥ 

श्वाछ्ितिकटटुषभयोऽहं क्षपितभवह्ेशजाट्हदयोऽदम् । 

्षान्तादयक्षरसुघाटितविविधव्यवहारमूमहमेव ॥ १४४ ॥ 

बहुभिः किमेमि रुकतैरहमेवेदं चराचरं चिच्धम् । 

सीकरफेनतरङ्गाः सिन्धोरपराणि न खदु वस्तूनि ॥ 

शरणं न भवति जननी न पिता न सुता न सोदरा नान्ये । 

परमं शरणमिदं स्या्चरणं मम मूध्नि देशिकन्यस्तम् ॥ 

आस्ते देशिकचरणं निरवधिरास्ते तदीक्षणे करुणा । 

आस्ते किमपि तदुक्तं किमतः परमस्ति जन्मसाफल्यम् ॥ 

कारुण्यसारसान्द्राः काङ्क्षितवरदानकस्पकविरेषाः । 

श्रीगुरुचरणकट क्षाः शिरिराः शमयन्ति चित्तसंतापम् ॥ 

कवङितचश्चख्चेतोगुसरतरमण्डूकजातपरितोषा । 

रोते हृदयगुहायां चिरतर्मेकैव चिन्मयी भुजगी ॥ 

मयि सुखबोधपयोधो महति व्रह्माण्वुदरुदसदसम् । 
मायामयेन मरुता भूत्वा भूवा मुहुस्तिरोधत्ते ।। १५० ॥ 



५ स्वात्मनिषूपणम् । 

गुरुकरुणयैव नावा प्राक्तनभाग्यालुक्रूकमारुतया । 

दुःसहदुःखतरङ्ग्ुङ्गः संसारसागरस्तीणैः ॥ १५१ ॥ 

सति तमसि मोहरूपे विश्वमपर्यं तदेतदियखिलम । 

उदितवति बोधभानौ किमपि न पदयामि किं न्विदं चितम् ॥ 

इलयात्मबोधलाभं सृहुरनुचिन्य प्रमोदमानेन । 

परारब्धकर्मणोऽन्ते परं पद् प्राप्यते हि कैवल्यम् । १५३ ॥ ` 

मोहान्धकारहर्णं संसारोद्रेखसागरोत्तरणम । 

स्वातमनिरूपणमेतस्प्रकरणमन्तर्धिचिन्यतां सद्भिः ॥ 

श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दमगवतपूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

स्वात्मनिरूपणं संपूर्णम् ॥ 

ज 







॥ श्रीः ॥ 

॥ आत्मबोधः ॥ 
-----4‰------ 

तपोभिः क्षीणपापानां रान्तानां वीतरागिणाम् । 

सयुष्षणामपेक््योऽयमात्मबोधो विधीयते ।॥। १ ॥ 

बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् । 

पाकश्च वहिवज्ज्ञानं विना मोक्षो न सिध्यति ।॥ २॥ 

अविरोधितया कमं नाविद्यां विनिवर्षयेत् । 

विद्याविद्यां निहन्येब तेजस्तिमिरसंघवत् ॥ ३ ॥ 

अवच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशे सति केवर; । 

स्वयं प्रकादाते ह्यात्मा मेघापयेऽश्ुमानिव ॥ ४ ॥ 

अज्ञानकट्युषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्धिनिर्मटम् । 

छता ज्ञानं स्वयं नरयेज्रं कतकरेणुवत् ॥ ५ ॥ 



५८ आत्मबोधः । 

संसारः खप्रतुल्यो हि रागद्रेषादिसंक्ुटः । 

खकाल़े सलयवद्धाति प्रबोधे सलयसद्धवेत् ।॥। £ ॥ 

तावस्सयं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा । 

यावन्न ज्ञायते बह्म सवोधिष्ठानमद्वयम् ॥ ७ ॥ 

उपादानेऽखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे । 

सर्गसितिख्यान्यान्ति बुद्रदानीव वारिणि ॥ ८ ॥ 

` सचिदात्मन्यनुस्यूते निये विष्णौ प्रकरिपिताः । 
व्यक्तयो विविधाः सवौ हाटके कटकादिवत् ॥ ९ ॥ 

यथाकाशो हृषीकेशो नानोपाधिगतो विभुः । 

तद्धेदाद्धिन्नवद्धाति तन्नाशे केवरो भवेत् ॥ १० ॥ 

नानोपाधिवशादेव जातिनामाश्रमादयः । 

आत्मन्यारोपितास्तोये रसवणौदिभेदवत् ॥ ११॥ 

पच्चीकृतमहाभूतसंभवं कर्मसंचितम् । 

रारीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ।॥ १२ ॥ 

पच्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम् । 

अपच्चीकृतभूतोत्थं सृक्ष्माङ्गं भोगसाधनम् ।॥ १३ ॥ 



आत्मबोधः । ५९ 

अनाद्यविद्यानिर्वाच्या कारणोपाधिर्च्यते । 

उपाधित्तितयादन्यमात्मानमवधारयेत् ॥ १४ ॥ 

पच्चकोश्चादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः । 

शुद्धात्मा नीख्वश्चादियोगेन स्फटिको यथा ।॥ १५ ॥ 

वपुस्तुषादिभिः कोरयुक्तं युक्यवघाततः । 

आत्मानमन्तरं शुद्धं विविञ्ज्यात्तण्डुरं यथा | १६ ॥ 

सदा स््रगतोऽप्यात्मा नं सवैल्लावभासते । 

बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत् ।॥ १७ ॥ 

देदेन्द्रियमनोबुद्धिप्रकृतिभ्यो विलक्षणम् । 

तद्त्तिसाक्षिणं विद्यादात्मानं राजवत्सदा ॥ १८ ॥ 

व्याप्तेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनाम् । 

दृश्यतेऽभ्रेषु धावस्सु धावन्निव यथा ररी ।॥ १९ ॥ 

आत्मचैतन्यमाभरिय देहैन्दरियमनोधियः । 

सकीयार्थेषु वर्तन्ते सूयौरोकं यथा जनाः ।॥ २० ॥ 

देहेन्द्रियगुणान्क्मीण्यमरे सञिदात्मनि । % 

अध्यस्यन्यविवेकेन गगने नीरतादिवत् ॥ २१ ॥ 



६० आत्मबोधः । 

अज्ञानान्मानसोपाघेः कवरैखादीनि चात्मनि । 

कर्प्यन्तेऽम्बुगते चन्द्रे चरूनादि यथाम्भसः । २२ ॥ 

रगेच्छासुखदुःखादि बुद्धौ सयां प्रवतेते । 

सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्माद द्धेसतु नात्मनः ॥ २३ ॥ 

प्रकाश्ोऽकस्य तोयस्य रोल्यममरर्यथोष्णता । 

स्वभावः स्विदानन्दनियनिर्मरतात्मनः । २४ ॥ 

आत्मनः सचिदंश्ध बुद्धवरत्तिरिति द्यम् । 

संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवतेते ॥ २५ ॥ 

आत्मनो विक्रिया नासि बुदधर्बोधो न जात्विति । 

जीवः सर्ममटं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति सुद्यति ॥ २६ ॥ 

रज्जुसर्पैवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत् । 

नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निभेयो भवेत् ॥ २७ ॥ 

आत्मावभासययेको बुद्धयादीनीन्द्रियाणि हि । 

दीपो घटादिवत्सराद्मा जडेस्तेनीवभास्यते ॥ २८ ॥ 

स्वभोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः । 

न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा खरात्मप्रकारने ॥ २९ ॥ 



आस्मबोधः । ६१ 

निषिध्य निखिरोपाधीन्नेति नेतीति वाक्यतः । 

विद्यादैक्यं महावाक्यर्जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ३० ॥ 

आविद्यकं शरीरादि दर्यं बुद्रदवर्षरम् । 

एतद्धिक्षणं विद्यादहं ब्रह्मेति निर्मम ॥ ३१ ॥ 

देहान्यत्वान्न मे जन्मजराकार्य॑ख्यादयः । 

राष्दादिबिषयैः सङ्गो निरिन्द्रियतया न च ॥ ३२॥ 

अमनस्त्वान्न मे दुःखरागद्वेषभयादयः । 

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इयादिश्चुति्चासनात् ॥ ३३ ॥ 

निर्गुणो निष्कियो नियो निविकल्पो निर जनः । 

` निर्धिकासे निराकारो नियसुक्तोऽस्मि निर्मरः ॥ ३४ ॥ 

अहमाकाश्चवत्सै बहिरन्तगंतोऽच्युतः । 

सदा सर्वसमः सिद्धो निःसङ्गो नि्मरोऽचरः ॥ ३५ ॥ 

नियञ्चुद्धविसुक्तेकमखण्डानन्दमद्वयम् । 
सट ज्ञानमनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत् । ३६ ॥ 

एवं निरन्तरकृता ब्रह्मैवास्मीति बासना । 

हरलयविद्यायिक्षेपान्येगानिव रसायनम् ॥ ३७ ॥ 



२ आत्मबोधः । 

विविक्तदेश आसीनो विरागो धिजितेन्द्रियः। 

भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ ३८ ॥ 

आत्मन्येवाखिरं दर्यं प्रविरप्य धिया सुधीः । 

सावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत्सदा ॥ ३९ ॥ 

रूपवणौदिकं समै विहाय परमार्थवित् । 

परिपूणेचिदानन्दस्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४० ॥ 

ज्ञावृज्ञानज्ञेयमेदः परे नात्मनि विद्यते । 

चिदानन्दैकरूपतवादयीप्यते स्वयमेव हि ॥ ४१ ॥ 

एवमात्मारणौ ध्यानमथने सततं कृते । 

उदितावगतिज्वाला सर्वाज्ञानेन्धनं दहेत् ॥ ४२ ॥ 

अरुणेनेव बोधेन पूव संतमसे हृते । 

तत आविभेवेदात्मा स्वयमेवांश्ुमानिव ॥ ४२ ॥ 

आत्मा तु सततं प्राप्रोऽप्यप्राप्रवदविद्यया । 

तज्नारो प्रप्रवद्धाति स्वकण्ठाभरणं यथा ॥ ४४ ॥ 

(| 

स्थाणा पुरुषवद्भन्या कृता ब्रह्मणि जीवता । 

जीवस्य तात्त्विके रूपे तस्मिन्टष्टे निवर्ते ॥ ४५ ॥ 



आस्नोधः | 

तच्रस्वरूपानुभवादुत्पन्नं ज्ञानम जसा । 

अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिवत् ।॥ ४६ ॥ 

सम्यग्विज्ञानवान्योगी स्वात्मन्येवाखिरं स्थितम् । 

एकं च सवेमात्मानमीक्षते ज्ञानचष्षुषा ॥ ४५ ॥ 
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आत्मवेदं जगत्सवमातव्मनोऽन्यन्न किंचन । 

म्रदो यद्रद्भटादीनि स्वात्मानं समीक्षते । ४८ ॥ 

जीवन्मुक्तस्तु तद्धिद्ान्पूर्वोपाधिगुणांस्यजेत् । 

स सचिदादिधर्मसं भेजे भ्रमरकीटवत् ।॥ ४९ ॥ 

तीवा मोहाणवं हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान् । 

योगी शान्तिसमायुक्त आस्मा रामो विराजते ॥ ५० ॥ 

बाह्यानियसुखासक्तिं दित्वात्मसुखनिधृतः । 

घटसदीपवच्छग्धदन्तरेव प्रकाशते । ५१ ॥ 

उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मैरटिक्तो व्योमबन्मुनिः । 

सर्वविन्मूढवन्तिषठेदसक्तो वायुवचरेत् ॥ ५२ ॥ 

उपाधिविख्याद्धिष्णौ निर्विशेषं विशेन्मुनिः । 

जरे जङं वियोनि तेजस्तेजसि बा यथा । ५३ ॥ 

६३ 



६४ आत्मबोधः । 

यद्वाभान्नापरो खभो यस्पुखान्नापरं सुखम् । 
यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं तद्भह्येयवधारयेत् । ५४ ॥ 

दृष्टा नापरं द्यं यद्भूला न पुनर्भवः । 
यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तद्भद्येयवधारयेत् ॥ ५५ ॥ 

तिथगूध्वमधः पूणै सचचिदानन्दमद्वयम् । 

अनन्तं निखमेकं यत्तद्रद्ये्यवधारयेत् ॥ ५६ ॥ 

अतद्धथावर्तिरूपेण वेदान्तैरश््यतेऽव्ययम् । 

अखण्डानन्दमेकं यन्तद्रद्येयवधारयेत् ॥ ५५ ॥ 

अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दल्बाभिताः । 

ब्ह्मायास्तारतम्येन भवन्यानन्दिनोऽखिटाः ॥ ५८ ॥ 

तद्युक्तमखिरं वस्तु ज्यवहारश्चिदन्वितः । 

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्य क्षीरे सर्पिरिवाखिले ॥ ५९ ॥ 

अनण्वस्थूरखमहस्वमदीधेमजमग्ययम् । 
अरूपगुणवणोख्यं तद्रयेयवधारयेत् ।॥ ६० ॥ 

क्तु € -स्येयेः ७ 

यद्धासा भास्यतेऽकौदि भास्येयत्तु न भास्यते । 

येन सबेमिदं भाति तद्वन्चेदयवधारयेत् ॥ ६१ ॥ 



आत्मबोधः । ६५ 

स्वयमन्त्बहिव्यौप्य भासयन्नखिरं जगत् । 

ब्रह्म प्रकाडते वहिप्रतप्रायसपिण्डवत् ॥ &२ ॥ 

जगद्धिखक्षणं ब्रह्य ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन । 

ब्रह्मान्यद्धाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ।॥ ६३ ॥ 

द्यते श्रूयते यदयद्रह्यणोऽन्यन्न तद्भवेत् । 
तन््वज्ञानाच तद्भह्य सच्िदानन्दमद्रयम ।। ६४ ॥ 

सवेगं सच्चिदानन्दं क्ञानचश्चु्िरीक्षते । 
अज्ञानचक्षु्नक्षेत भाखन्तं भानुमन्धवत् ।। ६५५ ॥ 

श्रवणादिभिरुदीप्र- 

ज्ञानाभ्रिपरितापितः। 

जीवः सवैमलान्मुक्तः 

स्वणेव द्योतते स्वयम ॥ ६६ ॥ 

हृदाकाशोदितो ह्यात्मा 

बोधभातुस्तमोपहत् । 

सवैन्यापी सवैधारी 

भाति भासयतेऽखिर्म ॥ ६५ ॥ 
४. [. [{. 5 



६६ आत्मबोधः । 

दिग्देशकालाद्यनपेक््य सवं 

खीतादिहटनियसुखं निर जनम् । 

यः स्वास्मती्ै भजते विनिष्कियः 

स सभवित्सवगतोऽमतो भवेत ।॥ ६८ ॥ 

इति श्रीमत्परसर्हसपरिवा जकाचायस्य श्रीगोध्रिन् भगच- 

सपृज्यपादसिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

आत्मवोध्ः संपूणेः ॥ 
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।॥ ओः ॥ 

॥ शातश्छोकी ॥ 
दृष्टान्तो नैव रष्टखिुवनजठरे सद्ुरोज्ञनदातुः 

स्य्ेश्वेत्तत कस्प्यः स नयति यदहो स्र्ण॑तामरमसारम् । 

न स्पशे्वं तथापि भितचरणयुगे सहूरः स्वीयशिष्ये 

स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन बालोकिकोऽपि ॥ 

यद्रच्छ्ीखण्डचरक्षप्रसृतपरिमटेनाभितोऽन्येऽपि वृक्षाः 

शश्धत्सौगन्ध्यभाजोऽप्यतनुतनुरतां तापमुन्मूख्यन्ति । 

आचार्याहन्धबोधा अपि विधिवक्तः संनिधौ संस्थितानां 

त्रेधा तापं च पापं सकरणहदयाः स्वोक्तिभिः क्षाख्यन्ति ॥ 

[^ 9 

आस्मानात्मप्रतीतिः प्रथममभिहिता सलयमिध्यास्वयोगा- 

रेषा ब्रह्मप्रतीतिनिगमनिगदिता स्वाजुभूर्योपपच्या । 
आद्या देहानुबन्धाद्धवति तद्परा सा च स्वारमकत्वा- ` 

दादौ ब्रह्माहमस्मीयनुभव उदिते खसिविदं जह्य पञ्चात् ।} 



७० शातश्छकी । 

आत्मा चिद्वित्सुखात्मालुभवपरि चितः सवेदेदादियन्ता 

सत्येवं मूढबुद्धि्ैजति नलु जनोऽनिलदेहात्मबुद्धिम । 

बाद्योऽस्थिायुमल्न पटरुधिरवसाचमेमेदोयुगन्त- 

विण्मूत््ेष्मपूी स्वपरवपुरहो संविदिस्वापि भूयः ॥ ४॥ 

देदशीपुत्रमित्राजुचरदयव्रृषास्तोषहेतुमेमेत्थं 

सर्वे स्वायुमयन्ति प्रथितमखममी मांसमीमांसयेह् । 

एते जीवन्ति येन व्यबहयतिपटवो येन मोमाग्यभाज- 

स्तं प्राणाधीमन्तगैतममृतमसुं नैव मीमांसयन्ति । ५ ॥ 

कथित्कीटः कथंचित्पदुमत्तिरभितः कण्टकानां कुटीरं 

र्वस्तेनैव साकं व्यवह्तिविधये चेष्टते यावदायुः । 
तद्वल्लीवोऽपि नानाचरितसमुदितैः कममेभिः स्थूरदेहं 

निमौयात्रैव तिष्ठन्ननुदिनमसुना साकमभ्येति भूमौ । ६॥ 

स्वीकुवन्न्याघवेषं खजटरभ्रतये भीषयन्यश्च समुग्धा- 

न्मत्वा व्याघ्रोऽहमित्थं स नरपञ्चुयुखान्वाधते कि नु सन्त्वान । 

मत्वा खीवेषधारी सत्यहमिति कुरुते किं नटो भवुरिच्छां 

तद्रच्छारीर आत्मा प्रथगनुभवतो देहतो यत्स साक्षी । ७॥ 



सतशछोकी । ७१ 

स्वं बार रोदमानं चिरतरसमयं छान्तिमानेतुममे 

द्राक्षं खाजैरमाम्रं सुकदल्मथवा योजयययम्बिकास्य । 

` तद्ज्ेतोऽतिमूदं बहुजननभवान्मौयसंस्कारयोगा- 
द्रोधोपायेरनेकेरवरामुपनिषद्रोधयामास सम्यक् ।। ८ ॥ 

यस्रीया प्रीतिमाघ्रं तवुयुव्तितनूजाथमुख्यं स तस्मा- 

स्रेयानात्माथ शोकास्पदमितरदतः प्रेय एतत्कथं स्यात् । 

भायां जीवितार्थं वितरति च वपुः स्वात्मनः प्रेय इच्छं 

स्तस्मादात्मानमेव प्रियमधिकमुपासीत विद्धान्न चान्यत् ॥ 

यस्माद्यावस्ियं स्यादिह् हि विषयतस्तान्नद् स्मिन्प्रियत्वं 

यावदुःखे च यस्माद्धवति खलु ततस्तावदेवाप्रियत्वम् । 

नैकस्मिन्स्वंकाङेऽस्त्युभयमपि कदाप्यप्रियोऽपि प्रियः स्या- 

सपरेयानप्यभ्रियो वा सततमपि ततः प्रेय आत्माख्यवस्तु ॥ 

श्रेयः प्रेयश्च रोके दिविधमभिितं काम्यमायन्तिक च 

काम्यं दुःखेकवीजं क्षणर्वविरसं तचिकीर्षन्ति मन्दाः । 
बरहयैवालयन्तिकं यज्निरतिशयसुखस्यास्पदं संश्रयन्ते 

तत्तवज्ञास्तश्च काठटोपनिषदभिहितं षद्धिधायां च वर्ल्याम् ॥ 



७२ शतक्छोकी । 

आस्माम्भोधेस्तरङ्कोऽस्म्यहमिति गमने मावयन्नासनस्थः 

संबित्सूतराठुविद्धो मणिरहमिति वास्मीन्द्रिया्ग्रतीतौ 

ृष्टोऽस्म्यास्मावरोकादिति छयनविधौ मभ्न आनन्दसिन्धा- 

वन्तरमिष्ठो मुम॒श्ुः स खु तनुश्रतां यो नययेवमाथुः ॥ 

वैराजव्यष्टिरूपं जगद खिरमिदं नामरूपात्मकं स्या- 

दन्तःस्थप्राणसुख्यासरचखति च पुनर्वत्ति सवोन्पद्ाथौन् । 

नायं कर्ता न भोक्ता सवितृवदिति यो ज्ञानविज्ञानपूणः 

साक्षादित्थं विजानन्व्यवहरति परात्माससंधानपूवम ॥। 

मर्वे ज्ञानगभै द्विविधमभिहितं तत वैराग्यमादयं 

प्रायो दुःखावलोकाद्ववति गृहसुहसपुत्रवित्तेषणादेः । 

अन्यञ्ज्ञानोपदेशाद्यटुदिताविषये वान्तवद्धेयता स्या- 

सप्रत्रज्यापि द्विधा स्यान्नियभितमनसां देहतो गेहतश्च ॥ 

यः कश्चित्सौख्यहेतोश्चजगति यतते नेव दुःखस्य हेतो- 
देहेऽदहता तदुत्था स्वविषयममता चेति दुःखास्पदे दे । 

जानन्रोगाभिघातायनुमवति यतो नियदेहात्मबुद्धि- 

भायापुत्राथनारे विपदसथ परामेति नारातिनाञे ॥ ९५५ 



शत-छछोकी । ७३ 

तिष्ठन्गेहे गरहेशोऽप्यतिथिरिव निजे धाम गन्तुं चिकीषु- 

हस्थं दुःखसौख्यं न भजति सहसा निर्ममत्वाभिमानः ) 

आयान्नायास्यतीद्ं जरदपटद्वयातृ यास्ययवरदयं 

देहाद्यं स्वमेवं प्रविदितधिरयो यश्च तिष्ठययलः ।¡ १६॥ 

शक्या निर्मोकतः स्वाद्रहिरहिरिव यः प्रत्रजन्स्वीयगेहा- 

च्छायां मागेद्रमोथां पथिक इव मनाक्संश्रयेदेदसंस्थाम् । 

्ुसर्यापतं तरुभ्यः पतितफङ्मयं प्राथैयेद्धक्षमन्नं 
स्वात्मारामं प्रवेष्टं स खलु सुखमयं प्रबरजेदेहतोऽपि ॥ 

कामो बुद्धावुदेवि प्रथममिह मनय्युदेशषयथंजातं , 

तदहणातीन्द्रियास्येस्तदनधिगमतः कोध आविरभवेच । 

्रापनाब्स् संरक्षणमतिरुदितो खोभ एतश्रयै स्या- 

त्सर्वेषां पातदेतुस्तदिह् मतिमता दयाञ्यमध्यात्मयोगान् ॥ 

दान ब्रह्मार्पणं यक्कियत इह नभिः स्यारक्षमाक्रोधसंज्ञा 

श्रद्धास्तिक्यं च सदयं सदिति परमतः सेतुसंज्ञं चतुष्कम् । 

तस्स्याद्रन्धाय जन्तोरिति चतुर इमान्दानपू्े्चतुभि- 

सतीत्व. श्रेयोऽगरतं च श्रयत इह नरः खगेतिं ज्योतिरापिम् ।। 



७ शतश्छोकी । 

अन्नं देवातिथिभ्योऽर्षितमभ्रतमिदं चान्यथा मोघमन्नं 

यन्चास्मा्ै विधत्ते तदिह निगदितं मृत्युरूपं हि तख । 

रोकेऽसौ केवलाघो भवति तनुशरृतां केवरखदी च यः स्या- 

त्यक्ता प्राणाभ्निहोत्रं विधिवदजुदिन योऽशरुते सोऽपि मत्यः! 

रोके भोजः स एवापयति गृहगतायार्थिनेऽन्नं कृदाय 

यसतस्मे पूणैसन्नं भवति मखविधौ जायतेऽजात्त्रः । 
सख्ये नान्नाथिने योऽषयति न स सखा सेवमानाय निलयं 

संसक्तायान्नमस्माष्ठिुख इव परावृत्तिमिच्छेत्कदर्यात् ॥ 

स्वाज्ञानज्ानहेतू जगदुदयख्यौ सर्वसाधारणो स्तो 
जीवेष्वास्वणेगभ श्रुतय इति जगुहैयते स्वभ्रबोधे । 

चिश्ं ब्रह्मण्यबोधे जगति पुनरिदं हूयते ज्य यद्व- 

चुक्तो रौप्यं च रोप्येऽधिकरणमथवा हूयतेऽन्योन्यमोहात ।। 

त॒च्छत्वान्नासदासीद्रगनङसुमवद्धेदकं नो सदासी- 

क्कि त्वाभ्यामन्यदासीद्वयवहृतिगतिसन्नास खोकस्तदानीम्। 

किं त्ववागेव शुक्तौ रजतवदपरो नो विराड् व्योमपूर्वः 

रामेण्यास्मन्यभेतत्कुहक सखव कि भवेदावरीवः ॥ २३। 



शतशछछकी । ७५ 

बन्धो जन्मादययास्मा यदि न पुनरभूत्तदि मोध्रोऽपि नासी- 

दयदरद्रात्िर्दिनं वा ने भवति तरणौ किं तु दृर्दोष एषः । 

अप्राणं शुद्धसेके समभवदथ तन्मायया कवसंज्ञं 

तस्मादन्यन्न नासीत्परिव्रेतमजया जीवभूतं तदेव ॥ २४ ॥ 

प्रागासीद्धावरूपं तम इति तमसा गूढमस्मादतक्यै 

क्षीरान्तय॑द्रदम्भो जनिरिह जगतो नामरूपात्मकस्य । 

कामाद्धातुः सिसखक्षोरनुगतजगतः कमभि: संप्रवृत्ता 

दरेतोरूपेमनोभिः प्रथममनुगतैः संततेः का्यमाणैः ॥२५॥ 

चत्वारोऽस्याः कपदो युवत्तिरथ भवेन्नूतना निमेषा 

माया वा पश्चा स्यादघटनघटनापाटवं याति यस्मात् । 

स्यादारम्भे घृतास्या श्रुत्तिभववयुनान्येवमाच्छादयन्ती 

तस्यामेतौ सुपर्णाविव परपुरुष तिष्ठतोऽ्प्रतीदया ।२६। 

एकस्तल्ास्यसङ्गस्तदयु तदपरोऽज्ञानसिन्धुं प्रविष्टो 

विस्मृलयात्मस्वरूपं स विविधजगदाकारमाभासमेश्चत । 

बुद्धथान्तयावदेक्षद्िखजति तेमजा सोऽपि तामेवमेक- 

स्तावद्िप्ास्तमेकं कथमपि बहुधा कल्पयन्ति स्ववाग्भिः॥। 



७६ रतश्षोकी । 

नायाति प्रयगात्मा प्रजननसमये नेव यालयन्तकाले 

यत्सोऽखण्डोऽस्ति छेद मन इह विशति प्रत्रज्यूष्वंम्क् । 

तत्कादयै स्थूलतां वा न भजति वपुषः किंतु संरकारजाते 
तेजोमात्रा गृहीत्वा रजति पुनरिहायाति तैस्तैः सहैव ॥ 

आसीसपूवै सुबन्धुशुखमवनिसुरो यः पुरोधाः सनाते- 

नाद्यथाकरूटाभिचारात्स खदु सृतिमितस्तन्ममोऽगात्कृतान्तम् । 

तद्धाता श्रौतमन्त्रैः पुनरनयदिति प्राह सूक्तेन वेद्- 

स्तस्मादात्माभियुक्तं व्रजति नतु मनः कर्दिचिन्नान्तरात्मा ॥ 

एको निष्कम्प आत्मा प्रचरति मनसा धावमानेन तस्मि- 

स्तिष्ठननप्रेऽथ पश्चान्न हि तमनुगतं जानते चक्षुरा्याः । 

यद्वताथस्तरङ्गैः प्रचरति परितो धावमानेस्तदन्तः 

पराक्पश्चादसिति तेषां पवनसमुदितेस्तेः प्रशान्तैर्यथावत् ॥ 

एकाक्यासीत्स पूर्वै मृगयति विषयानानुपू्यान्तसत्मा 

जाया मे स्यास्रजा वा धनमुपकरणं कमं कु्रतदथम् । 

हशः प्राणावरेषे्महदपि मनुते नान्यदस्माद्ररीय- 

स्त्रेकालाभेऽप्यकृस्स्लो मृत इव विरमयेकहान्याकृतार्थः । 



रात-छ्ोकी । ५७७ 

[ब (8 

नासीस्पूवे न पश्चादतनुदिनकराच्छादको वारिवाहो 

दृश्यः किं स्वन्तरासौ स्थगयति स ददं पश्यतो नार्कविम्बम् । 
ष भ ४५ < म न 1९ नो चेदेवं विनाकं जर्धरपटरं भासते तहं कस्मा- 

तद्द्वि पिधत्ते टशमथ न परं भासकं चारकं स्वम् ॥ 

भुखानः स्वप्रराज्यं ससकलव्रिभवो जागरं प्राप्य भूयो 

राज्यधरष्टोऽहमित्थं न भजति विषमं तन्मृषा मन्यमानः । 

स्परे कुवेन्नगम्यागमनसुखमधं तेन न प्रयवायी 

तद्रज्ना्रहस्ायां व्यवहृत्तिमखिखां स्वप्रबह्धिस्मरेचेत् ॥ ३३ 

स्वप्राचखानुभूतं सुभमथ विषमं तन्मृषा जागरे स्या- 
जाभ्रलां स्थूरदेहग्यवहृतिविषयं तन्मृषा स्वापकारे । 

दर्थं मिभ्यास्वसिद्धावनिरामुभयथा स्ते ततर मूढः 

सये तद्धासकेऽस्मिन्निह हि कुत इदं तन्न विद्यो वयं हि ॥ 

जीवन्ते जाग्रतीह खजनमथ मृतं स्वप्रकाठे निरीक्ष्य 

निर्वेदं यायकस्मान्मृतममृतमसुं वीक्ष्य हष प्रयाति । 
स्मृताप्येतस्य जन्तोर्मिधनसमसुयुतिं भाषते तेन साकं 

सयेवं भाति भूयोऽस्पकसमयवशास्सयता वा मृषात्वम्।। 



७८ शतश्छीकौ । 

स्वाघ्रस्लीसङ्गसोख्यादपि भ्रमसतो या च रेतदच्युतिः स्या- 

स्सा दृस्या तद्वदेतच्छुरति जगद्सत्कारणं सलयकस्पम् । 

सप्रे सयः पुमान्स्याद्युवतिरिदह् सृषैवानयोः संयुतिश्च 

पातः छक्रेण वखोपहतिरिति यतः कल्पनामूरमेतत ॥ 

पर्यन्याराममस्य प्रतिदिवसममी जन्तवः स्वापकाटे 

परयलेनं न कञ्चित्करणगणसते मायया कीडमानम् । 

जाम्रयथेत्रजानामथ च तनुतां भासर्कं चाख्कं वा 

नो जानीति युपुप्रौ परमसुखमयं कथिदाश्धर्यमेतत ॥ 

खप्रे मन्वोपदेशः श्रवणपरिचितः सय एष प्रबोधे 
स्वाप्रादेव प्रसादादभिरुषितफरं सलयतां प्रातरेति । 

सलयप्रापिस््वसलयादपि भवति तथा किं च तच्स्वप्रकाङ 

येनेदं भाति सवै चरमचरमथोचाबचं दृश्यजातम् ॥३८॥ 

मध्यभ्राणं सुषुप्तो स्वजनिमनुबिशन्यमिसूयादयोऽमी 
वागाद्याः प्राणवायुं तदिह् निगदिता ग्छानिरेषां न वायोः । 

तेभ्यो टश्यावभासो भ्रम इति विदितः डुक्तिकारोप्यकल्पः 
प्राणायामव्रतं तच्छरूतिशिरसि मतं स्वात्मरुन्धौ न चान्यत् 



रतश्छेकी । ७९ 

नोऽकस्मादाद्र॑मेधः स्पृशति च दहनः फं तु छष्कं, निदाघा- 

दार चेतोऽञुबन्धैः कृतसुकृतमपि स्वोक्तकर्मप्रजार्थैः । 

तद्ज्ज्ञानाभ्रिरेतस्स्पृश्चीत न सहसा किं तु वैराग्यशुष्कं 

तस्माच्छुद्धो वियग: प्रथममभिदहितस्तेन विज्ञानसिद्धिः ॥ 

यक्किचिन्नामरूपातमकभिदमसदेवोदितं भत्ति भूमौ 
येनानेकग्रकारव्थवहरति जगयेन तेने्रररेण । 

तद्रलखच्छादनीयं निश्रतरदनया यद्वदेष द्विनिह- 

स्तेन टक्तेन भोज्यं सुखमनतिशयं मा युधरोऽन्यद्ध नाद्यस् ॥। 

जीवन्युक्किथमुक्षोः प्रथममथ ततो सुक्िरायान्तिकी च 

तेऽभ्यासज्ञानयोगादुरुचरणकछपपाङ्गसङ्गेन छन्धात् । 

अभ्यासोऽपि धा स्याद्धिकरणवश्चादै हिको मानसश्च 

शारीरस्त्वासनाद्यो ह्युपरतिरपरो ज्ञानयोगः पुरोक्तः ॥ 

` सवीनुन्भूल्य कामान्हृदि कृतनिल्यान्कषप्रश द्कूनिवोे- 
दरिदेहाभिमानस्यजति चपरुतामात्मदन्तावधानः । 

यतत्युष्ैस्थानयुजैः कृतसुङृतभरो नाडिकाभिर्भिचिचरं 

नीरुश्ेतारूणाभिः खवदमृतभरं गृद्यमाणात्मसौर्यः ।। 



८० दातश्छोकी | 

मापदयद्विशवमात्मेययमिह पुरषः शोकमोहाद्यतीतः 

श ्रह्माभ्यगच्छत्स खलु सकङनित्स्वसिद्ध-यास्पदं हि । 

विस्मृ स्थूटसूष्ष्मप्रशतिवपुरसौ सवैसंकस्पराल्यो 
जीबन्मुक्तस्तुरीयं पदमधिगतवान्पुण्यपपिर्विहीनः ॥ ४४ ॥ 

यः सत्वाकारघरत्तौ प्रतिफरति युवा देदमात्रावरृतोऽपि 

तद्धर्ैबोस्यवाद्योदिभिरलुपहतः प्राण आविर्थभूव । 
श्रेयान्साध्यस्तमेतं सुनिपुणमतयः सयसंकल्पभाजो 

ह्यभ्यासादेवयन्तः परिणतमनसा साकमूष्ै नयन्ति ॥ 

प्रायोऽकामोऽसतकामो निरतिशयसुखायात्मकामस्तदासौ 

तत््राप्रावाप्रकामः सितचरमदरस्तस्य देद्ावसाने । 

प्राणा नेवोक्रमन्ति कमविरतिमिताः सखस्वहेतौ तदानीं 

कायं जीवो विीनो ठवणमिव जछेऽखण्ड आत्मैव पग्धात ॥ 

पिण्डीभूतं यदन्तजैखनिधिसछिलं याति तत्तैन्धवाख्यं 
भूयः प्रक्चिप्रमस्मिन्विख्यमुपगतं नामरूपे जहाति । 

्रज्ञस्तद्वस्परात्मन्यथ भजति रयं तस्य चेतो हिमांशौ 
बागन्नौ चक्षुरकं पयसि पुनरसप्रेतसी दिक्च कर्णौ ।॥ ४७॥ 



शत-छाकी । ८१ 

क्षीरान्तयंदरदाभ्यं मधुरिमविदितं तत्यृथग्भूतमस्मा- 
दूतेषु ह्म तद्रज्यवहटतिविदितं श्रान्तविश्रान्तिबीजम् । 

यं छ्ध्वा खाममन्यं तृणमिव मनुते यत्र नोदेति भीतिः 
सान्द्रानन्दं यदन्तः स्फुरति तदस्त विद्धयतो ह्यन्यदातेम् ॥ 

ओतः प्रोतश्च तन्तुष्विह् विततपटश्चित्रवर्णेषु चिश्न- 

स्तस्मिरिजज्ञास्यमाने ननु भवतति पटः सूत्रमात्रावरोषः । 

तद्वद्धिख्ं विचित्रं नगनगरनरम्रामपश्वादिरूपं 

प्रोतं वैराजरूपे स वियति तदपि बरह्मणि प्रोतमोतम् ॥ 

रूपं रूपं प्रतीदं प्रतिफटङनवश्चातप्ातिरूप्यं प्रपेदे 

ह्येको द्रष्टा द्वितीयो भवति च सिके सवैतोऽनन्तरूपः। 

इन्द्रौ मायाभिरास्ते श्रुत्तिरिति वदति व्यापकं जह्य तस्मा- 

जीवत्वं याल्कस्मादतिविमरूतरे बिम्बितं बुद्धयुपाधो ॥ 

तज्ज्ञाः पश्यन्ति बुद्धया परमबर्वतो माययाक्तं पतङ्ग 

बुद्धावन्तःससु्रे परतिफलितमरीच्यास्पदं बेधसस्तम् । 

यादग्यावानुपाधिः प्रतिफरति तथा ब्रह्म तस्मिन्यथास्यं 

्राप्ादशनुरूपं प्रतिफटति यथावस्थितं सरसदैव ॥ ५१ ॥ 
५, 1, 11. 6 



८२ शतश्ोकी । 

पको भाुस्तदस्थः प्रतिफटनवश्चायस्त्वनेकोदकान्त- 

नौनात्वं यात्युपाधिस्थित्तिगत्तिसमतां चापि तद्वत्परात्मा । 

अूतेषूञ्वावचेषु प्रतिफङ्ति इवाभाति तावत्स्वभावा- 

वच्छिन्नो यः परं तु स्फटमुपहतो माति नावत्स्रमावैः }; 

द्वतपीयूषरदमौ दिनकरकिरणेविभ्बितेरेति सान्द्रं 
नासं नैदयं तमिसतं गृहगतमथवा मूषित: कांस्यपात्रे । 

तदवद्रद्धौ परास्मदयुतिभिरसुपदं बिभ्बिताभिः समन्ता- 

सन्त हीन्द्रियास्यप्रस्त्तिभिरनिं क्पञुख्याः पदाथः }; 

पूणीत्मानात्मभेदाल्िविधमिह् परं बुद्धथवच्छिन्नमन्य- 

न्त्रैवामासमाव्रे गगनमिव जले तिप्रकारं विभाति । 

अभ्मोवच्छिन्नमसिमन्प्रतिफङ्ितिमतः पाथसोऽन्तवदिश 

पूणौवच्छि्नयोगे ब्रजति ल्यमविषा स्वकार्ये; सहैव ॥ 

दृश्यन्ते दारुनार्यो युगपदगणिताः स्तम्भसूत्रपरयुक्ताः 

संगीतं दशेयन्ययो व्यवहतिमपरां छोकसिद्धां च सवम् । 

सर्वत्रातुप्रविष्टादभिनवविभवाद्यावदथीनुबन्धा- 

ततद्रतसूत्रात्मसंज्ञाव्यवहरति जग द्भव ःसवर्महान्तम् ॥ ५५ 



सतश्छोकी । ८३ 

तस्सल्यं यत्रिकारेष्वनुपहतमदः प्राणदिग्ब्योभमुख्यं 

यस्मिन्विश्रान्तमास्ते तदिह निगदितं ब्रह्म सखस्य सलयम्। 

नास्यन्यत्किच यद्वत्परमधिकमतो नाम सलयस्य सयं 

सच्च स्यञ्ेति मूतौ्युपहितमवरं समस्यापि सयम ॥ 

यत्किचिद्धायसययं व्यवहतिविषये रौप्यसपौम्बुमुख्यं 

तद्रे सलयाश्रयेणेययमिह नियमः सावधिर्छोकसिद्धः । 
1 के [ +भ, [९ [ (१ 

तद्रे सलयस्य सये जगदखिलमिदं बरह्मणि प्राविरासी- 

न्मिभ्यामूतं प्रततं भवति खलु यतस्तच्च स्ये वदन्ति ॥ 

यत्राकाशावकाञ्चः कख्यति च कठामात्रतां यत्र कारो 

यत्रैवाश्ावसानं चरृहदिह हि विराद्पूवैमर्वागिवास्ते ! 

सूत्रं यत्राविरासीन्महदपि महतस्त द्ध. पूणा पूरणी 

संपूणोदणैवादेरपि मवति यथा पूर्णमेका्णैवाम्भः ॥ ५८ ॥ 

अन्तः सर्वौषधीनां प्रथगभितरसेगैन्धरवीर्येरविपाकै- 

रेकं पाथोदपाथः परिणमति यथा तद्वदेवान्तरात्मा । 

नानाभूतस्वभावेरवहति वसुमती येन विच्ं पयोदो 

वर्षद्युजचैहेता्ः पचति दहति वा येन सवौन्तरोऽसौ ॥ 



८४ शतश्छोकी । 

भूतेष्वात्मानमात्मन्यज्ुगतमखिं भूतजातं प्रपरये- 

त्राय: पाथस्तरङ्गान्वयवदथ चिरं सवेमात्मेव पद्येत । 

एकं ब्रह्माद्वितीयं श्रतिशिरसि मतं नेह नानास्ति किंचि- 

न्मृत्योराप्रोति सस्यं स इह जगदिदं यस्तु नानेच पर्येत् ॥ 

प्राक्पश्चादस्ति कुम्भाद्रगनमिदभिति प्रयये सयपीदं 

कुम्भोतयन्तावुदेति प्रख्यञुपगते नश्यतीयन्यदेशाम् । 

नीते कुम्भेन साकं त्रजति भजति वा तस्रमाणालुकारा- 

वित्थं भिभ्याप्रतीतिः स्फुरति तनुतां विग्तस्तद्रदात्मा ॥ 

यावान्पिण्डो गुडस्य स्फुरति मधुरिमेवास्ति सर्वोऽपि तावा- 

न्यावान्कपूरपिण्डः परिणमति सदामोद् एवात्र तावान । 

विश्वं यावद्धिभाति दरूसनगनगरारामचेलयाभिरामं 

तावच्ेतन्यमेकं प्रविकसति यतोऽन्ते तदात्मावशेषम ॥ 

वादयान्नादानुभूतियेदपि तदपि सा नूनमाघातगम्या 

वाद्याघातध्वनीनां न प्रथगनुभवः किं तु तत्साहचयात् । 

मायोपादानमेतत्सहचरितमिव ब्रह्मणाभाति तद्- 

त्स्मिन्प्रयक्प्रतीते न किमपि विषयीमावमाप्नोति यस्मात् ॥ 



शतश्छोकी । ८५ 

दृष्टः साक्षादिदानीमिह खदु जगतामीश्वरः संविदात्मा 

विज्ञातः स्थाणुरेको गगनवदभितः स्वभूतान्तरास्मा । 

दृष्टं ह्यातिरिक्तं सकरूमिदमसद्रपमाभासमात्र 

द्धं ब्रह्माहमस्मीयविरतमधुनाततैव तिष्ठेदनीहः ॥ ६४ ॥ 

इन्द्रेन्द्राण्योः प्रकामं सुरतयुखजुषोः स्याद्रतान्तः सुषुप्नि- 

स्तस्यामानन्दसान्द्रं पदमतिगहनं यत्स आनन्दकोशः । 

तस्मिन्न वेदं किंचिभ्िरतिद्ायसुखाभ्यन्तरे छीयमानो 

दुःखी स्याद्रोधितः सन्निति कुराख्मतिर्वो धयेन्नैन सुप्तम् ॥ 

सर्च नन्दन्ति जीवा अधिगतयश्षसा गृहता चक्षुरादी- 

नन्तः सर्वोपकत्रौ बहिरपि च सुघुप्रौ यथा तुरयसंस्थाः । 

एतेषां किल्विषस्परग्जटरभृतिकृते यो वदि्रत्तिरास्ते 

त्क्चक्ुःशरोत्रनासारसनवक्मितो याति शोकं च मोदम्॥ 

जाग्रयामन्तरात्मा विषयसुखक्रतेऽनेकयलनान्विधास्य- 

उ्राम्यत्सर्वेन्द्रियोघोऽधिगतमपि सुखं विस्मरन्याति निद्राम् । 

विश्रामाय स्वखूपे त्वतितरसुरुमं तेन चातीन्द्रियं हि 

सुखं सर्वोत्तमं स्यात् परिणतिचिरसादिन्द्रियोस्थात्सुखाज्च ॥ 



८६ दातश्छोकी । 

पक्षावभ्यस्य पक्षी जनयति मरुतं तेन या्युचदेर , 

रुन्ध्वा वायं महान्तं श्रमम्रपनयति स्वीयपक्षो प्रसायं । 

दुःसंकल्यैविकल्यैर्िषयमनु कदर्थीकृतं चित्तमेत- 

स्लिन्नं विश्रामहेतोः स्वपिति चिरमहो हस्तपादान्ध्रसाय ॥ 

आण्छिष्यात्मानमार्मा न किमपि सदहसैवान्तरं वेद बाह्यं 

यद्त्कामी बिदेशात्सदनमुपगतो गाटमाश्िष्य कान्ताम । 

यायस्तं तत्र खोकञ्यचहतिरखिख पुण्यपापानुबन्धः 

रोको मोहौ भयं वा समविषममिदं न स्मरयेव किंचित ॥ 

अल्यानत्पप्रपच्चप्रख्य उपरतिश्चेन्द्रियाणां सुखाधि- 

जीवन्मुक्तो सुषुप्तौ चरितयमपि समं किं तु तत्रास्ति भेदः । 
प्रक्संस्कारातपरसुपघ्ः पुनरपि च पराघृत्तिमेति प्रबुद्धो 

नरयत्संस्कारजातो न स किर पुनरावतेते यश्च मुक्तः ॥ 

आनन्दान्यश्च सवौननुभवति चपः सवेसंपत्समद्ध- 

स्त्यानन्दः स एकः स खलु शतरुणः सन्प्रदिष्टः पितृणाम् । 

अदेवन्रह्मरोकं शतङतगुणितास्ते यदन्तगताः स्यु- 
अह्यानन्दः स एकोऽस्यथ विषयसुखान्यस्य मात्रा मन्ति ॥ 



शतश्टोकी । ८७ 

यत्रानन्दाश्च मोदाः प्रमुद इति मुदश्चासते सव एते 

यत्राप्राः सवंकामाः स्युरखिरविरमात्केवलीभाव आस्ते । 

मां तत्रानन्दसान्दरे कृधि चिरमभृतं सोम पीयूषपूणौ 
धारामिन्द्राय देहीत्यपि निगमभिरो भरू युगान्तगंताय ॥ 

आत्माकम्पः सुखात्मा स्फुरति तद्परा त्वन्यथेव स्फुरन्ती 

स्म वा चश्वल्त्वं मनमि परिणतिं याति तत्रयमस्मिन ! 

चाश्चल्यं दुःखहेतुमनस इदमो यावदिश्ाथकन्धि- 

स्तस्यां यावस्स्थिरत्वं मन्ति विषयजं स्यात्सुखं तावदेव ॥ 

यद्वत्सोख्यं रतान्ते निमिषमिह मनस्येकताने रसे स्या- 

सस्थैयै यावत्सुषुभौ सुखमनतिशयं तावदेवाथ मुक्त । 

निल्यानन्दः प्रशान्ते हृदि तदिह सुखस्थेर्ययोः साह च्य 

नियानन्द्स्य मात्रा विषयसुखमिदं युज्यते तेन वक्तुम् ॥ 

श्रान्तं स्वान्तं स बाह्यव्यवहतिभिरिदं ताः समाकृष्य सवौ 

स्तत्तत्संस्कारयुक्त.द्युपरमति परावृत्तमिच्छन्निदानम् । 

स्वाग्नान्संस्कारजातप्रजनितविषयान्स्वाग्रदेहेऽनुभूता- 

नरोज््यान्तः प्रयगात्मप्रवणमिद्मगाद्भूरि विश्राममस्मिन ।। 



८८ र तश्छकी । 

सपर भोगः सुखपदे्मैवति नजु कुतः साघने मूछेमनि 

स्वाप्नं देहान्तरं तन्यवहतिककुश्रं नन्यसुखद्यते चेत् । 

तत्सामध्या अभावाखछुत इदमुदितं तद्धि सांकल्पिकं चे- 

त्तक्ि स्वापे रतान्ते वपुषि निपतिते दश्यते शयुकरमोक्षः ॥ 

भीया रोदिलयनेन प्रवदति हसति घते नूनमस्मा- 

स्खगरेऽप्यज्गेऽनुबन्धं यजति न सहसा मूर्छितेऽप्यन्तरात्मा । 

पूव ये येऽनुभूतस्तवुयुवतिहयव्याघ्रदेशादयोऽर्थौ- 

स्तर्संस्कारस्वरूपान्सजंति पुनरमूडिश्रय संस्कारदेहम ॥ 

संधौ जाब्रलसुषुप्योरचुभवविदिता स्वाप्न्यवस्था द्वितीया 

तत्रास्मञ्योतिरास्ते पुरुष इह समाकृष्य सर्वेन्द्रियाणि । 

संवेश्य स्थूलदेहं समुचितखयने स्वीयभासान्तरात्ा 

पश्यन्संस्काररूपानभिमतविषयान्याति कुत्रापि तद्त् ॥ 

रक्षन्प्राणेः कुलायं निजदययनगतं शासमात्रावरेष- 

मौ भूत्तसपरतकस्पाक्ृतिकमिति पुनः सारमेयादि भक्ष्यम् । 

स्वभे स्वीयप्रभावात्सघूजति हयरथाननिन्नगाः परवसनि 

ऋीडास्थानान्यनेकान्यपि सुह्दबरापुत्रमित्रालुकारान ॥ 



शतश्छोकी । ८९ 

मातङ्गव्या्रदस्युद्धिषदुरगकपीन्कुत्रचिसेयसीभिः 

कीडन्नास्ते हेसन्वा विहरति कुहचिन्म्रष्टमभ्नाति चान्नम् । 

म्रेच्छस्वं प्राप्तवानस्म्यहमिति कह चिच्छङ्कितः स्वीयरोका- 

दास्ते व्याघ्रादिभीलया प्रचरति कुह चिद्रोदिति अस्यमानः 

यो यो दम्गोचरोऽर्थो भवति स स तदा तद्रतारमस्वरूपा- 

विज्ञानोतखदयमानः स्फुरति नलु यथा शुक्तिकाज्ञानहेतुः । 

रोप्याभासो मृषैव स्फुरति च किरणाज्ञानतोऽम्भो भुजङ्गा 

रञ्ञ्वज्ञानान्निमेषं सुखभयकरदतो दष्टिस्ष्ट किटेदम् ॥ 

मायाध्यासाश्रसेण प्रविततमखिखं यन्मया तेन मस्स्था- 

न्येतान्येतेषु नाहं,यदपि हि रजतं भाति शक्तो न रोप्य । 

छक्त्यंशस्तेन भूतान्यपि मयि न वसन्तीति विष्वग्विनता 

प्राहास्मादश्यजातं सकरुमपि सषैवेन्द्रनालोपमेयम् ॥ 

हेतुः कर्मैव छोके युखतदितरयोरेवमज्ञोऽविदिस्वा 

मिच्रं वा श्ुरिस्थं उ्यव्हरति मृषा याज्ञवस्क्यातेमागौ । 

अत्कर्मेवोचतुः प्राग्जनकनृपगृहे चक्रतुस्तसरदसां 

वंशोत्तसो अदूनाभिति वदति न कोऽप्यत्र ति्ठलयकमौ । 



९० शतश्की । 

बुक्षच्छेदे कुठारः प्रभवति यदपि प्राणिनोद्यस्तथापि 

प्रायोऽननं ठप्निहैतुस्तदपि निगदितं कारणं भोक्ठयनः । 

प्राचीनं कमे तद्वद्धिषमसमफलम्राप्निहेतुस्तथापि 

स्वातन्त्ये न्वरेऽस्मिन्न हि खलु घटते प्रेरकोऽस्यान्तरात्मा ॥ 

स्मया खेोकेषु वणौश्रमविद्धितमदो नियकाम्यादि कर्म 

सै ब्रह्मापणं स्यादिति निगमगिरः संगिरन्तेऽत्तिरम्यम । 

यन्नासानेत्नलिह्ाकर्वरणदिरःश्रोत्रसंतपणेन 

तुष्येदङ्गीव सा्वात्तरूरिव सकलो मूखसंतपेणेन ॥ ८५५ । 

यः व्रैयात्मानभिज्ञः श्रुतिविदपि तथाकमकृत्कर्मणोऽस्य 

नाशः स्यादरूपभोगास्पुनरतरणे दुःखमभोगो महीयान । 

आत्माभिज्ञस्य छिप्सोरपि भवति महाञ्कान्वतः सिद्धिमोगो 

ह्यात्मा तस्मादुपास्यः खलु तदधिगमे सवैसोख्यान्यकिप्सोः ॥ 

सूयौयैर्थभानं न हि भवति पुनः केवेनोत्र चिच 

सूयौत्सूयैप्रतीतिने भवति सहसा नापि चन्द्रस्य चन्द्रात् । 

अभ्रेरग्रश्च किं तु स्फुरति राविमुखे चक्षुषश्चित्परयुक्ता- 
दात्मज्योतिस्ततोऽयं पुरुष इह महो देवतानां च चितम् ॥ 



शत-शछछोकी । ९१ 

प्राणिनाम्भांसि भूयः पिबति पुनरसावन्नम भराति तत्र 

तत्पाकं जाठरोऽभ्रिस्तदुपहितबलो द्राक्छनेवौ करोति । 

व्यानः सवौङ्गनाडीष्वथ नयति रसं भ्राणसंतर्पणाथै 
निःसारं पूतिगन्धं यजति बहिरयं देहतोऽपानसंज्ञः।।८८॥। 

व्यापारं देहसंम्थः प्रतिवपुरखिलं पथ्चनर्त्यात्मकोऽस 

प्राणः स्वेन्द्रियाणामधिपतिरनिरयं सत्तया नि्तिवादम् । 

यस्येत्थं चिद्धनस्य स्फुट भिह् कुरुते सोऽस्मि सवस्य साक्षी 

प्राणख प्राण एषोऽप्यखिलतुभतां चक्चुषश्चक्षरेषः ।८५॥ 

यं भान्तं चिद्धनैकं क्षितिजखपवनादियचन्द्रादयो ये 

मासा तस्यैव चानु प्रविरखगतयो भान्ति तस्िन्वसन्ति । 

चिदयत्ु-जोऽभिसंपोऽपयुड्गणविततिभीसयेत्कि परोशं 
ज्योतिः शान्तं ह्यनन्तं कतविमजममरं शाश्चतं जन्मराल्यम्।। 

तद्रदवाहमस्मीयनुभव उदितो यस्य कस्यापि चेद 

पुंसः श्रीसद्वुरूणामतुछितकरुणापूणेपौयूषदष्टचा । 

जीवन्मुक्तः स एव श्रमविधुरमना निरेतेऽनाद्युपाधौ 

नियानन्दैकधाम प्राधिदाति परमं नष्टसंदेटृत्तिः ॥ ५१ ॥ 



९२ शतश्ोकी । 

नो देहो नेन्द्रियाणि क्षस्मत्िचपरं नो मनो नैव बुद्धिः 

प्राणो तैवाहमस्मीयखिटजडमिदं वस्तुजातं कथं स्यम् । 

नाहंकाये न दाय गृहसुतदजनक्षे्रवित्तादि दूरं 

साक्षी चिखमलयगास्मा निखिलजगदधिष्ठान मूतः दिवोऽहम ॥ 

[> 

देश्यं यदूपमेतद्भवेति नच विद्चदं नीरूपीतायनेकं 

स्स्येतस्य दवै स्फुरदलुभवतो खोचनं चैकरूपम् । 

तदयं मानसं रक्परिणतनिषयाकारधीवृत्तयोऽपि 

दृश्या भूप एव प्रमुरिह् स तथा दृश्यते नेव साक्षी ॥ 

रञ्च्वज्ञानाद्भूजङ्गस्तदुपरि सहसा भाति मन्दान्धकारे 

स्वात्माज्ञानात्तथासौ भृशमसुखममूदात्मनो, जीवभावः । 

आप्रोक्लयाहिभ्रमान्ते स च खलु विदिता रज्जुरेका तथाहं 

करूटस्थो तैव जीवो निजगुरुवचसा साक्षिभूतः शिबोऽदहम ॥ 

किं ज्योतिस्ते बदस्वाहनि रविरिह मे चन्द्रदीपादि रा्रौ 

स्यादेवं भासुदीपादिकपरिकटने किं तव अयोतिरस्ति । 

चश्षुलन्मीरने किं भवति च सुतरां धी्धियः किं प्रकाशे 

तत्रैवाहं ततस्तं तदसि परमकं ज्योतिरस्मि प्रभोऽहम् ॥ 



[५ 

रातश्छोकी । ९३ 

कैचित्काठं स्थितः कौ पुनरिह मजते नेव देदहादिसंघं 

यावस्रारब्धभोगं कथमपि स सुखं चेष्टतेऽसङ्गवुद्धधा । 

निद्न्द्रो निखञ्चुद्धो विगलितममताहंकृतिर्मिवयतप्नो 

ब्रह्मानन्दस्वरूपः स्थिरमतिरचलो निगतारोषमोहः ॥ 

जीवात्मव्रह्मभेदं दख्यति सहसा यस्रकाशेकरूपं 

विज्ञानं तच्च बुद्धौ समुदितमतुरं यश पुंसः पचित्रम । 

माया तेनैव तख क्षयञुपगमिता संखतेः कारणं या 

नष्टा सा कायकर्बी पुनरपि भविता नैव विज्ञानमात्रात् ॥ 

विश्रं नेति प्रमाणाद्विगकितजगदाकारभानस्यजेद्े 

पीत्वा यद्रकङाम्भस्यजति च सुतरां तत्फटं सौरभाल्यम् । 

सम्यक्सचिद्धनैकायतसुखकबलास्वादपू्णो दासौ 

ज्ञात्वा निःसारमेवं जगदखिरमिदं स्वप्रभः शान्तचित्तः ॥ 

क्षीयन्ते चास्य कर्मण्यपि खलु हृदयम्रन्थिरुद्धिवयते वे 

च्छिद्यन्ते संया ये जनिमृतिफल्दा दृष्टमात्रे परेशो । 

तस्मिधिन्माबरूपे गुणमखरदिते तन्तवमस्यादिरक्ष्ये 

कूटस्थे प्रयगात्मन्यखिरुिधिमनोगोचरे जह्मणीरो ॥ 



[4 

९ शत्ोकी । 

आदौ मध्ये तथान्ते जनिम्रतिफछद् कर्ममूठं विलं 

ज्ञात्वा संसारवृक्षं भ्रममद्मुदितारोकतानेकपत्रम् । 

कामक्रोधादिसाखं सुतपञ्युवनिताकन्यकापक्षिसंघं 

कछित्वासङ्गासिनैनं पदुमतिरभितश्िन्तयेद्रासुदेवम ॥१००॥ 

जातं मय्येव स्वै पुनरपि मयि तर्संस्थितं चेव चिच्चं 

सवै मय्येव याति प्रविरख्यमिति तद्भह्म चेवाहमस्मि | 
यस्य स्मया च यज्ञाद्रखिल्छ्युभविधौ सुप्रयातीह काथ 

न्यूने संपूणेतां वै तमहमतियुदैवाच्युतं संनतोऽस्मि ॥ 

इति श्रीमत्परमदहंसपरिव्राजकानचारयस्य श्रीगोविन्दभगव- 

सूज्यपादयिष्यस्य ध्रीमच्छंकर मगवतः कृतो 

रातच्छोक्यै समाप्ता ४ 



#..^ 
~ 

८
 

र
 

20 





॥ ओः ॥ 

॥ दङश्ोकी ॥ 
~= ‰-------- 

न भूमिने तोयं न तेजो न वायु- 
नै खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः । 

अनेकान्तिकत्वास्सुषुध्येकसिद्ध- 

स्तदेकोऽवसिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥ १ ॥ 

न वर्णा न बणौश्रमाचारधमौ 

म मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि । 

अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहाना- 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवरोऽहम् ॥ २ ॥ 

न मातापितावानदेवान का 

नवेदा न यज्ञान तीय ल्ुवन्ति। 

सुषुप्तौ निरस्तातिशल्यात्मकत्वा- 

न्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवरोऽहम् ॥ ३ ॥ 

४, #, 7]. + 



९८ दश्च्ककी । 

न सांख्यं न रोवं न तत्पा्चरात्रं 

न जनं न मीमांसकादेमंतं वा । 
विरिटावुभूया बि्द्धास्मकत्वा- 

त्देकोऽवशि्टः शिवः केवरोऽहम् ॥ ४ ॥ 

न चोर्ध्वं न चाधो न चान्त बाह्यं 

न मध्यं न तिर्यङ् न पूवप दिक् । 

वियद्वथापकल्वादलण्डैकरूप- 

स्तदेकोऽव शिष्टः दिवः केवरोऽहम् ॥ ^ ॥ 

न शुष्कंन कृष्णं न रक्तन पीतं 

न क्ुव्जं न पीनं न हसं न दीधम् । 

अरूपं तथा अयोतिराकारकत्वा- 

तदेकोऽवशिष्टः रिवः केवलोऽहम् ॥ £ ॥ 

न श्चास्तान शां न रिष्यो न रिक्षा 

नचसवंन चाहं न चायं प्रपच्वः। 

सररूपावबोधो विक्रस्पासहिष्णु- 
क च क क 

स्तदेकोऽवशिष्टः दिवः केवलोऽदहम् ।। ७ ॥ 



दशश्छोकी । ९९ 

न जाग्रन्न मे स्वप्रको वा सुषुधि- 

सविश्रोन वा तैजसः प्राज्ञको वा। 

अविद्यात्मकत्वात्रयाणां तुरीय- 

स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ।॥ ८ ॥ 

अपि व्यापकत्वाद्धि तच््वश्रयोगा- 

स्स्वतः सिद्धभावाद्नन्याश्रयत्वात् । 

जगन्तुच्छमेतत्समस्तं तदन्य- 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ९ ॥ 

न चैकं तदन्यद्टितीयं कुतः स्या- 

त्र वा केवरत्वं न चाकेवरत्वम् । 

न श्यूल्यं न चाशूल्थमद्रैतकतवा- 
सवैवेदान्तसिद्धं त ् [का ,,३ 

व्कथं म वीमि ।। १०॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्ाजकाचार्यस्य श्रीगोभिन्द- 

भगवस्पूज्यपादक्चिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कतौ 

दर्छोकी समाप्रा ॥ 

गड 
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॥ श्रीः ॥ 

सवैवेदान्तसिदान्त- 

सारसंग्रहः ॥ 
न> 

अखण्डानन्दसबोधो बन्द नाद्यस्य जायते । 
क 9 ५ भ भ 

गोविन्दं तमह वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुम ।॥ १ ॥ 

अखण्डं सज्जिदानन्दमवाड्नसगोचरम् । ̀ 

आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये ।। २ ॥ 

यदारम्बो दरं हन्ति सतां प्रत्यूह संभवम् । 

तदाङम्बे द्यालम्बं छम्बोदरपदाम्बुजम् ॥ ३ ॥ 

वेदान्तराख्सिद्धान्तसार संम्रह उच्यते । 
नप (न ( क ४ 

्रक्षावतां मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये ॥ ४ ॥ 

अस्य राखानुसारिसादजुबन्धचतुष्ट्यम् । 

यदेव मुरं शालस्य निर्दिष्टं तदिहोच्यते ॥ ५ ॥ 



१०४ सर्भवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

अधिकारी च विषयः संबन्धश्च प्रयोजनम् । 

शाख्यारम्भफलटं प्राहुरजुबन्धचवुष्टयम ॥ & ॥ 

चतुभिः साधनैः सभ्यक्संपन्नौ युक्तिदक्षिणः । 

मेधावी पुरुषो विद्रानधिकायेत्र संमतः ॥ ७ ॥ 

विषयः शुद्धचैतन्यं जीवन्रह्यैक्यलक्षणम । 

यत्रैव दृश्यते सभवेदान्तानां समन्वयः ।। ८ ॥ 

एतदेकयप्रमेयस्य प्रमाणस्यापि च श्रतेः । 

संबन्धः कथ्यते सद्धिरबोध्यबोधकलक्षणः ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मास्मैकत्र विज्ञानं सन्तः प्राहुः प्रयोजनम् । 

येन निःरेषसंसारबन्धात्सयः प्रमुच्यते ॥ १० ॥ 

प्रयोजनं संप्रवृत्तेः कारणं फटटक्षणम् । 

प्रयोजनमनुदिर्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ॥ ११॥ 

साधनचवुष्टयसंपत्तियंस्यास्ति धीमतः पुंसः । 

तस्यैवेततफरसिद्धि नौन्यस्य किंचिदूनस्य ॥ १२ ॥ 

चत्वारि साधनान्यत्र बदन्ति परमषयः । 

अुक्तर्यषां तु सद्धावे नाभावे सिध्यति धुवम् ॥ १३॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १०५ 

आद्यं नियानिलयवस्तुबिवेकः साधनं मतम् । 

इहासुत्राथेफलभोगविरागो द्वितीयकम् ॥ १४ ॥ 

रशमादिषट्कसंपत्तिस्ठरतीयं साधनम् मतम् । 

तुरीयं तु सुमु्षुलवं साधने सास्त्रसंमतम् । १५ ॥ 

ब्रह्मेव निलयमन्यन्तु ह्यनि्मिति बेदनम् । 

सीऽयं निलयानिलयवस्तुविवेक इति कथ्यते ॥ १६ ।¦ 

मरदादिकारणं निव्यं चष काठेषु दशनात् । 

घटादयनित्यं तत्का यतस्तन्नाश ईश््यते ॥ १५ ॥ 

तथरवतज्गत्सव॑मनिखं ब्रह्मकार्यतः । 

तत्कारणं परं बरह्म मवेन्नियं मरदादिवत् ॥ १८ ॥ 

सर्गौ वक्लयस्य तस्माद्वा एतसमादिलयपि श्रतिः । 

सकाशद्भद्मणस्तस्मादनियत्वे न संरायः ॥ १९॥ 

¢ भ न €^ 4 भ 

स्वस्यानियसरे सावयवत्वेन सव॑तःसिद्धे । 

वैकुण्ठादिषु नियत्वमतिभरम एव मूढबुद्धीनाम् । २० ॥ 

अनिट्त्वं च निलत्वमेवं यच्छतियुक्तिभिः । 

विवेचने निलयानिलयविवेक इति कथ्यते ।। २१ ॥ 



१०६ सवैवेदान्तिद्धान्तसारसं ग्रहः । 

देहिकामुष्मिकार्थेषु ह्यनियत्वेन निश्चयात् । 

नेःस्पहयं तुच्छबुध्या यत्तद्ैराग्यमिती्यते ॥ २२ ॥ 

निलयानियपदाथेविवेका्पुरुषस्य जायते सद्यः । 
[8 (५ ¢ [3 

सक्चन्दनवनितादो सवच्रानियवस्तुनि विरक्तिः ।| २३॥ 

काकस्य चिष्ठावदसद्यवुद्धि- 

अग्यिषु सा तीव्रबिरक्तिरिष्यते । 

विरक्तितीत्रत्वनिदानमाहू- 

भोग्यिषु दोपेक्षणमेव सन्तः ॥ २४ ॥ 

परहश्यते वस्तुनि यत्र दोषो 

न तत्र पुंसोऽस्ति पुनः प्रवृत्तिः । 

अन्तमेहारोगवती विजान- 

न्को नाम वेदयामपि रूपिणीं जेत् ।॥ २५ ॥ 

अल्लापि चान्यत्र च बिद्यमान- 
र... ५ (भाक ^ 

पदाथेसंमरोनमेव कार्यम् । 

यथाप्रकारा्थंगुणाभिम्चनं 

संददोयत्येव तदीयदोषम् ।। २६ ॥ 



सववेदान्तिद्धान्तसारसंग्रहः । 

क्षौ स्वमातु्मखमूत्रमध्ये 

स्थितिं तदा विट्किमिदंशनं च । 

तदीयकौक्षेयकवहिदाहं 

विचायं कोवा विरतिं न याति ॥ २७ ॥ 

स्वकीयविष्मूत्रविसजेने त- 

शचोत्तानगलया शायनं तदा यत् । 

वालयहाद्याहति भाक शो्छवं 

विचाये को बा विरतिं न याति ॥ २८ ॥ 

स्वीयैः परैस्ताडनमज्ञभाव- 

मलयन्तचापस्यमसच्छियां च । 

छमारभावे प्रतिषिद्धवरत्ति 

विचायं को वा विरति न यात्ति। २९॥ 

मदोद्धतिं मान्यतिरस्कृतिं च 

कामातुरत्वं समयातिखष्गनम् । 

तां तां युवल्योदितदुष्टचेष्ा 

चिचाय को वा विरतिं न याति) ३०॥ 

१०७ 



१०८ स्ववेदान्तिदधान्तसारसं्रहः । 

बिरूपतां सवंजनादवन्ञां 

सवत्र दैन्यं निजबुद्धिहैन्यम् । 

बरद्धत्वसंभावितदुर्द॑शां तां 

विचायं को वा विरति न याति ॥ २३१ ॥ 

पित्तञ्बरासःक्षयगुस्मद्ख- 

शषेष्मादिरोगोदिततीव्रदुःखम् । 

दुमन्धमस्वास्थ्यमनूनचिन्तां 

विचायं को बा बिरति न याति ।॥ ३२ ॥ 

यमावलोकोदितभीतिकम्प- 

ममेन्यथोच्छरासगतीश्च वेदनाम् । 

प्राणप्रयाणे परिहश्यमानां 

विचायै को बा विरतिं न याति ॥ ३३ ॥ 

अङ्गारनदां तपने च कुम्भी- 

पाकेऽपि वीच्यामसिपत्रकानने । 

दूतै्यमस्य करियमाणवाधां 

विचायं को वा विरति न याति ॥ ३४ ॥ 



स्वैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रदः । 

पुण्यक्षये पुण्यकृतो नभःस्थे- 

निपायमानान्किथिलीकृताङ्भान् । 

नक्षत्ररूपेण दिवङ्च्युतांस्ता- 

न्विचायं को वा बिरति न याति ॥ ३५ ॥ 

वाय्वकंवहीन्द्रयुखान्सुरेनद्रा- 

नीरोग्रभीयः म्राथितान्तरङ्गान् । 

विपक्षरोकैः परिदृयमाना- 

न्विचायै को वा विरतिं न याति ॥ ३६॥ 

शरुलया निरुक्तं सुखतारतम्यं 

जद्यान्तमारभ्य महीमहेशम् । 

ओपाधिकं तत्तु न वास्तवं चे- 
दालोच्य को वा विरतिं न याति ॥ २३७ ॥ 

सालोक्यसामीप्यसरूपतादि- 

मेदस्तु सत्कमबिशेषसिद्धः । 

न कर्मसिद्धस्य तु नियतेति 

 विचा्येकोवा विरतिं न याति ॥ ३८ ॥ 

१०९ 



११० सर्वबेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । 

यत्रासि लोके गतितारतम्यं 

उच्रावचत्वान्वितमव तत्कृतम् । 

यथेह तद्रत्वट दुःखमस्ती- 

याखोच्य को वा रतिं न याति! ३५ ॥ 

को नाम रोके पुरुषो विवेकी 

विनशरे तुच्छसुखे गृहादौ । 

कुयोद्रति नियमवेक्षमाणोा 

वरधेव मोहान्म्रियमाणजन्तून् ।॥ ४० ॥ 

स॒खं किमस््यत्र विचार्यमाणे 

ग्रहेऽपि वा योषिति वा पदार्थं । 

मायातमोऽन्धीकृतचक्षुषो य 

त एव मुह्यन्ति विवेकशून्याः ॥ ४१ ॥ 

अविचारितरमणीयं 

सवेमुदुम्बरफरोपमं भोग्यम् । 

अज्ञानामुपभोग्यं 

न तु तज्ज्ञानां योषिति वा पदार्थे ॥ ४२॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसं गरहः । 

गतेऽपि तोये सुषिरं कुरीरो 

हातुं ह्यशक्तो भ्रियते बिमोहदात् । 

यथा तथा गेहसुखानुषक्तो 

विनाशमायाति नरो भ्रमेण । ४३॥ 

कोशक्रिमिसतन्तुभिरात्मदेद- 

मावेष्टय चवेष्टय च गुप्रिमिच्छन । 

स्वयं विनिग॑न्तुमश्चक्तं एव 

संस्ततस्तदन्ते भ्रियते च लस्नः ॥ ४४ ॥ 

यथा तथा पुत्रकलत्रसित्र- 

स्ेहानुबन्धेग्रथितो गरहस्थः । 

कदापि वा तान्परिमुच्य गेदा- 

दन्तं न शक्तो भ्रियते सुधैव ॥ ४५.॥ 

कारागृहस्याख्च च को विरोषः 

प्रदृश्यते साधु विचार्यमाणे । 

मुक्तेः प्रतीषत्वमिदापि पुंसः 

कान्तासुखाभ्युत्थिततमोह पाशः ॥ ४६ ॥ 

१११ 



११२ सवेवेदान्तसिद्धान्तसार्ंम्रह : । 

गृहस््रहय पादनिबद्धशशङ्धरा 

कान्तासुताश्चा पटुकण्ठपाश्चः । 

री पतद्भयेानिर्िं साक्षा- 
साणान्तहेतुः प्रबला धनास ।॥ ४५ ॥ 

आङापाशरातेन पाशितपदो नोत्थातुमेव क्षमः 

कामक्रोधमदादिभिः प्रतिभः संरक््यमाणोऽनिशम् । 

संमोहाबरणेन गोपनवतः संसारकारागृदा- 

ननिग॑न्तुं त्रिविधेषणापरवश्षः कः शक्तुयाद्रागिषु ॥ 

कामान्धकारेण निरुद्धटष्ि- 

भुद्ययसल्यप्यबखास्वरूपे । 

न ह्यन्धृष्टेरसतः सतो वा 

सुखस्वदुःखत्वविचारणास्ति ।। ४९ ॥ 

शेष्मोद्रारि सुखं खबन्मख्वती नासाश्ुमङ्ञोचनं 

खेदखरावि मखाभिपूणमभितो दुर्गन्धदुष्टं वपुः । 
अन्यद्रक्तुमरक्यमेव मनसा मन्तुं कचिन्ना्ति 

, खीरूपं कथमीदृशं सुमनसां पात्रीभवेननेत्रयोः ।। ५० ॥ 



सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १९३ 

दुरादवेक्ष्याभ्निशिखां पतङ्गो 

रम्यत्वनुद्धया विनिपय नह्यति । 

यथा तथा नष्टदगेष सुक्ष्म 

कथं निरीक्नेत विसुक्तिमार्गम् ॥ ५१ ॥ 

कामेन कान्तां परिगृह्य तद्र- 

जनोऽप्ययं नश्यति नष्टरश्टिः । 

मांसास्थिमल्नामखमूतरपाच्रं 

शियं सख्यं रम्यतयैव पश्यति ॥ "२ ॥! 

काम एव यमः साक्नात्कान्ता वैतरणी नदी । 

विवेकिनां मुमुक्षूणां निखयस्तु यमाख्यः ॥ ५३ ॥ 

यमाख्य वापि गृहेऽपिनो वृणां 

तापत्रयञ्छेरशानिन्रत्तिरस्ति | 

किंचिस्समारोक््य तु तद्धिरामं 

सुखात्मना परयति मूटढलेकः ॥ ५४ ॥ 

यमरय कामस्य च तारतम्यं 

विचार्यमाणे महदस्ति रोके । 

६. ए. 71. 8 



११४ स्वैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

हितं करोयस्य यमोऽग्रियः स- 

न्कामस्त्वनथै कुरते प्रियः सन् ॥ ५५ ॥ 

यमोऽसतामेव करोलयनथं 

सतां तु सौख्यं कुरुते हितः सन् । 

कामः सतामेव गतिं निरुन्ध- 

न्करोयनथ ह्यसतां तु का कथा ॥ ५६ ॥ 

विश्वस्य बृद्धि स्वयमेव काक्ष॒- 

नप्रवतैकं कामिजनं ससज । 
५ न ^. 

तेनेव खोकः परिमुद्यमानः 
९४ ् [> 

प्रधत्ते चन्द्रमसेव चाव्िः | ५५७ ॥ 

कामो नाम महाखगद्भुमयिता स्थित्वान्तरङ्ग स्वयं 

खीपुंसावितरेतराङ्गकगुणेहासेश्च भवेः स्फुटम् । 

अन्योन्यं परिमोद्य नैजतमसा प्रेमालुबन्धेन तौ 

वदू भ्रामयति प्रपच्चरचनां संवधयन्त्रहमहा ।॥। ५८ ॥ 

अतोऽन्तरद्स्थितकामवेगा- 

द्वोग्ये प्रचरन्ति: स्वत एव सिद्धा । 



सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । ११५ 

सवस्य जन्तोध्रुवमन्यथा चे- 

दनोधितार्थेषु कथं प्रवर्ति: ॥ ५९ ॥ 

तेनैव स्वेजन्तूनां कामना बलवत्तरा । 

जीयैयपि च देहेऽस्मिन्कामना नैव जीयते ॥ ६० ॥ 

अवेक्ष्य विषये दोषं बुद्धियुक्तो विचक्षणः । 
ह कभ च त 

कामपादोन यो मुक्तः स मुक्तेः पथिगोचरः॥ ६१ ॥ 

कामस्य विजयोपायं सृष्ष्मं वक््याम्यहं सताम् । 

सैकस्पशखच पारेयाग उपायः सुखमो मतः ॥ ६२ ॥ 

श्रुते दृष्टेऽपि वा भोग्ये यस्मिन्करस्मिश्च वस्तुनि । 
भ क क 

समीचीनत्वधीलयागात्कामो नोदेति कर्हिचित् ॥ ६३ ॥ 

कामस्य बीजं संकत्पः संकस्पादेव जायते । 

बीजे नष्टेऽङ्कुर इव तस्मिन्नष्टे विनदरयति । ६४ ॥ 
षो 

न कोऽपि सम्यक्त्वाधिया विनैव 
७ भोग्यं नरः कामयितुं समथः । 



११६ सर्ववेदान्तसिद्ध(नतसारसंग्रहः । 

यतस्ततः कामजयच्छ्ुरेतां 

सम्यक्त्वनरुद्धि विषये निहन्यात् ॥ ६५ ॥ 

मोग्ये नरः कामजयच्छ्ुरेतां 

सुखस्ववुद्धि विषये निहन्यात् । 

यावत्सुखस्वश्रमधीः पदार्थे 

तावन्न जेतुं प्रभवेद्धि कामम् ॥ ६६ ॥ 

संकल्पालुदये हेतुर्यथा भूतार्थदरनम् । 

अनथचिन्तनं चाभ्यां नावकारोऽस्य विद्यते ॥ ६५ ॥ 

रत्न यदि गिखाबुद्धिजयते वा भयं ततः । 

समीचीनत्वधीर्नेति नोपादेयत्वधीरपि ।॥ ६८ ॥ 

यथा्थदरानं वस्तुन्यनर्थस्यापि चिन्तनम् । 

संकल्पस्यापि कामस्य तद्वधोपाय इष्यते ॥ ६९ ॥ 

धनं भयनिबन्धनं सतततदुःखसंवधेनं 

प्रचण्डतरकर्दनं स्फुटितबन्धुसंवर्धनम । 

बिशिष्टगुणवबाधनं कृपणधीसमाराधनं 

न मुक्तिगतिसाधनं भवति नापि हच्छोधनम ॥ ७० ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसम्रहः । ११७ 

राज्ञो मयं चोरभयं प्रमादा- 

द्भयं तथा ज्ञातिमयं च वस्तुतः । 

धनं मयथ्रस्तमनथेमूरं 
यतः सतां नेव सुखाय कल्पते ॥ ५७१ ॥ 

€ १ भ भ (५. आने रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुतः । 

दुःखमेव सद्ा नृणां न धनं सुखसाधनम् ॥ ७२ ॥ 

५ ५ 6 

सतामपि पदाथद्च खाभाह्लोभः ` प्रवधेते । 

विवेको छुप्यते छोभात्तस्मिहुपमे विनश्यति ।॥ ७३ ॥ 

दहयरासे निःखत्वं राभे छोभो ददह्यसुम् । 

तस्मात्संतापकं वित्तं कस्य सौख्यं प्रयच्छति ॥ 

भोगेन मन्तता जन्तोदीनेन पुनसद्धवः । 

बृधैवोभयथा वित्तं नास्येव गतिरन्यथा ॥ ५५ ॥ 

धनेन मदचरद्धिः स्यान्मदेन स्परतिनाशनम् । 

स्पृतिनाश्ादरद्धिनाशो बुद्धिनाक्ञास्मणश्चयत्ि ।। ७६ ॥ 



११८ समैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

सुखयति धनमेवेखन्तरारापिश्चाच्या 

हृढतरमरपगूढो मूढलोको जडात्मा । 

निवसति तदुपान्ते संततं प्रेक्षमाणो 

रजति तदपि पश्चास्ाणमेतस्य हृस्वा । ५५ ॥! 

सपन्नोऽन्धवदेव कंचिदपरं नो वीक्षते चक्षुषा 

सद्धिवेजितमागे एव चरति भोत्सारितो बार: । 
तस्मिन्नेव मुहुः स्वटन्प्रतिपदं गत्वान्धक्रूपे पत- 

ल्स्यान्धत्वनिवतेकौषधमिदं दारिद्रयमेवा जनम ।॥५७८।) 

कोभः कोधश्च डम्भश्च मदो मत्सर एव च । 

वेते वित्तसंप्राप्नया कथं तचित्त्लोधनम् ॥ ५९ ॥ 

अखाभाद्विगुणं दुःखं वित्तस्य व्ययसं भवे । 
ततोऽपि त्रिगुणं दुःखं दुर्ज्यये विदुषामपि ॥ ८० ॥ 

निलयाहितेन वित्तेन 

भयचिन्तानपायिना 

चित्तस्वास्थ्यं कुतो जन्तो- 
गहस्थेनाहिना यथा ॥ ८१ ॥ 



स्ैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । ११९ 

कान्तारे विजने वने जनपदे सेतौ निरीतौ च वा 

चोरैवीपि तयेतरैनैरवरैयुक्तो वियुक्तोऽपि वा । 

निःस्वः स्वस्थतया सुखेन बसति ह्याद्रीयमाणो जनैः 

ङ्िश्रायेव धनी सदाङ्रूमतिर्भीतिश्च पुत्रादपि ॥ ८२॥ 

तस्मादन्थस्य निदानमथः 
थसिद्धिः {~ ष 

पुमथसिदधिने मवलयनेन । 

ततो वनान्ते निवसन्ति सन्तः 

संन्यस्य सर्व प्रतिकरूरमभेम् ॥ ८३ ॥ 

श्रद्धाभक्तिमतीं सतीं गुणवतीं पुत्राञश्रुतान्संमता- 

नक्षय्यं बसुधानुभोगविभवेः श्रीसुन्दरं मन्दिरम् । 

स्र नश्वरमियवेदय कवयः शरुव्युक्तिभियक्तिभिः 

संन्यस्यन्यपरे तु तस्सुखमिति भ्राम्यन्ति दुःखाणेवे ॥ 

सुखमिति मराशौ ये रमन्तेऽत्र गेहे 

किमय इव कलनक्षेत्रपुत्रानुषक्सया । 

सुरद इव तेषां नेव मोक्षप्रसङ्ग- 

स्स्वपि तु निरयगभोवासदुःखप्रवाहः ॥ ८५ ॥ 



१२० सर्ववेदान्तिद्धान्तसारसंगरहः । 

येषामादा निराया स्या- 

हारापयघनादिषु । 

तेषां सिध्यति नान्येषां 

मोक्षाशाभिमुखी गतिः ॥ ८६ ॥ 

सत्कर्मक्षयपाप्मनां श्रुतिमतां सिद्धात्मनां धीमतां 

निदयानिलयपक्र्थशोधनभिदं युक्त्या मुहुः कुवेताम् । 

तस्मादुत्थमहानिरक्यसिमतां मोक्षेककाष्कावतां 
धन्यानां सुभं सियादिविषयेष्वाशार्ताच्छेदनम् ॥ 

संसारम्रलोबलिनः प्रवे 

द्रौराणे तु त्रीणि महान्ति खेके। 

कान्ता चं जिहा कनकं च तानि 

रुणद्धि यस्तस्य भयं न मयोः ॥ ८८ ॥ 

सुक्तिश्रीनगरस्य दुजेयतरं द्वारं यदस््यादिमं 
तस्य द्वे अररे धनं च युवती ताभ्यां पिनद्धं दृढम् । 

का माख्यागैखूदारुणा बरूवता द्वारं तदेतन्रयं 

धीरो यस्तु भिनन्ति सोऽदंति सखं भोक्तुं विमुक्तिश्रियः॥ 



स्ववेदान्तधिद्धन्तसारसंगरहः । १२१ 

आरूढस्य विवेकाश्रं तीन्रतैराग्यखद्धिनः । 

तितिक्षावमंयुक्तस्य प्रतियोगी न दश्यते ॥ ५० ॥ 

विवेकजां तीन्रविरक्तिमेव सुक्तेर्निदानं निगदन्ति सन्तः । 

तस्माद्धिवेकी बिरति मुमुचुः संपादयेत्तां प्रथमं प्रयनात् ॥ 

पुमानजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासितुम् । 
भ 

न हि शक्रोति निर्वैदो बन्धभेदो महानसौ ।॥ ९२ ॥ 

वैराग्यरहिता एव यमाख्य इवाख्ये । 

हिन्त त्रिविधैस्तापेर्मोहिता अपि, पण्डिताः ।॥ ५३.॥ 

ङमो दमस्तितिक्षोपरतिः श्रद्धा ततः परम् । 

समाधानमिति प्रोक्तं षडवेते रामादयः ॥ ५४ ॥ 

एकवर्येव मनसः स्वक्षये नियतस्थितिः । 

शम इत्युच्यते सद्धिः रामटक्षणवेदिभिः ॥ ९५ ॥ 

उन्तमो मध्यमश्चैव जघन्य इति च त्रिधा । 
निरूपितो विपञिद्धिः तत्तष्ृक्षणवेदिभिः ।॥ ९६ ॥ 

स्वविकारं परिलयञ्य वस्तुमात्रतया सितिः । 

मनसः सोन्तमा दान्तित्रद्यनिवाणक्षणा ! ९७ ॥ 



१२२ स्वैवेदन्तसिद्धान्तक्षारसंम्रहः । 

प्रयक्प्रययसंतानप्रवाहकरणं धियः । 

यदेषा मध्यमा शान्तिः शुद्धसचरेकलक्षणा ॥ ५८ ॥ 

विषयव्याप्रसि यक्त्वा श्रवणैकमनस्ितिः | 

मनसश्चेतरा शान्तिभिश्रसस्वैकलक्षणा ।॥ ५५ ॥ 

प्राच्योदीच्याङ्गसद्धावे शमः सिध्यति नान्यथा । 

तीव्रा विरक्तिः प्राच्याङ्खमुरदीच्याद्धं दमादयः ॥ १०० ॥ 

कामः कोधश्च खोभश्च मदो मोहश्च मत्सरः । 

न जिताः षडिमे येन तस्य शान्तिने सिध्यति ॥ १०१ ॥ 

अ ४ 

दाव्दादिविषयेभ्यो यो विषचन्न निवतेते । 

तीन्रमोकषेच्छया भिक्षोस्तस्य श्ान्तिनं सिध्यति ।॥ १०२॥ 

येन नाराधितो देवो यस्य नो रुवेनुयरह: । 

न बदयं हृदयं यस्य तस्य दान्तिनै सिध्यति ॥ १०३ ॥ 

मनःप्रसादसिद्धययै साधनं श्रूयतां बुधैः । 
मनःप्रसादो यव्सक्वे यदभावे न सिभ्यति । १०४ ॥ 

जह्यचर्य॑मदहिसा च दया भूतेष्ववक्रता । 

विषयेष्वतिवैतृष्ण्यं शौचं द्म्भविवर्जनम् ॥ १०५ ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । १२३ 

सलं निमैमता स्थेयेममिमानविसजनम् । 

दश्ररध्यानपरता बह्यविद्धिः सह सतिः ॥। १०६ ॥ 

ज्ञानशाञ्चैकपरता समता सुखदुःखयोः । 
मानानासक्तिरेकान्तश्षीरता च मुमुक्षुता ॥ १०७ ॥ 

यस्येतद्धियते सवै तस्य चित्तं प्रसीदति । 

न तेतद्धर्मशल्यख प्रकारान्तरकोटिभिः ॥ १०८ ॥ 

स्मरणं दशनं ख्ीणां गुणकमौनुकीतेनम् । 

समीचीनत्वधीस्तासु प्रीतिः संभाषणं मिथः । १०९॥ 

सहवासश्च संसर्गोऽष्टधा मेश्रुनं विदुः । 

एतद्िक्षणं ब्रह्मचयै चित्तप्रसादकम् ! ११० ॥ 

अदिस वा्धनःकायेः प्राणिमात्राप्रपीडनम् । 

स्वात्मवस्सवैभूतेषु कायेन मनसा गिरा ॥ १११॥ 

अधघुकम्पा दया सैव प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः । 

करणच्नितयेष्वेकरूपतावक्रता मता ॥ ११२ ॥ 

ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु । 

यथेव काकनिष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम् ॥ ११३ ॥ 



१२४ सववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शोचुच्यते । 

मृज्राभ्यां कृतं शोचं बाह्यं शारीरक स्मृतम् । ११४ ॥ 

अज्ञानदूरीकरणं मानसं शौचमान्तरम् । 

अन्तःसौचे शिते सम्यग्बाह्यं नावरयकं नृणाम् ।॥१९५॥ 

ध्यानपूजादिकं छोके द्रष्यैव करोति यः । 

पारमाथकधीहीनः स दम्भाचार उच्यते} ११६ ॥ 

पुसस्तथानाचरणमद्म्भिलं विदुलुधाः । 
यत्वेन दृष्ट सम्यक्च श्रुतं तस्यैव भाषणम् ॥ ११७ ॥ 

सत्यभिस्युच्यते ब्रह्म सलयमियभिभाषणम् । 

देहादिषु खकीयत्वटृढबुद्धिविसजेनम् ॥ ११८ ॥ 

निर्ममत्वं स्मतं येन कैवल्यं खमते बुधः । 

गुरुवेदान्तवचनेर्निश्चितार्थे दढस्थितिः ॥ ११९ ॥ 

० ययै ( 1 £ 

तदेकव्रृ्या तस्समैयै नैश्चल्यं न तु वष्मैणः । 

विदेखयेतपोरूपकुख्व्णाश्रमादिभिः ॥ १२० ॥ 

संजाताहकृतियागस्त्वभिमानविस्जनम् । 

त्रिभिश्च करणे: सम्यग्हित्वा वेषयिकीं क्रियाम् ॥ १२१ ॥ 
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सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रहः । १२५ 

स्वास्मैकचिन्तनं यत्तदीश्ररध्यानमी रितम् । 

छायेव सर्वदा वासो बह्मविद्धिः सह स्थितिः ॥ १२२ ॥ 

यद्यदक्तं ज्ञानरास्रे श्रवणादिकमेषु यः | 

निरतः क्मधीहीनः ज्ञाननिष्ठः स एव हि ॥ १२३॥ 

धनकान्ताज्वरादीनां प्राप्रकाटे सुखादिभिः । 

विकारहीनतेव स्यारसुखदुःखसमानता ॥ १२४ ॥ 

भ्रष्ठ पूज्यं विदित्वा मां मानयन्तु जना भुवि । 

इद्यासक्या विहीनं मानानासक्तिरत्च्यते ।॥ १२५५ ॥ 

सचिन्तनस्य संबाधो विघ्नोऽयं निजने ततः । 

स्थेयभियेक एवास्ति चेत्सेवैकान्तरीरुता ।॥ १२६ ॥ 

संसारबन्धनिभक्तिः कदा इटिति मे भवेन् । 

इति या सुद्रढा बुद्धिरीरिता सा मुमुश्चुता ॥ १२४ ॥ 

बरह्यचयो दिभिर्मेबुदधदोषनिचरृत्तये । 

दण्डनं द्म इलयाहु्दमशब्दार्थकोविदाः ॥ १२८ ॥ 

तन्तकत्तिनिरोधेन बाद्यन्द्रियविनिग्रहः । 
क (= € 

योगिनो दम इयाहुमनसः शन्तिसाधनम् । १२९ ॥ 



१२६ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

इन्द्रियेष्विन्द्रियार्थषु प्रवृत्तेषु यदृच्छया । 

अनुधावति तान्येव मनो वायुभिवानरः ॥ १३० ॥ 

इन्द्रियेषु निरुद्धेषु यक्त्वा वेगं मनः स्वयम् । 

सन्तवभावमुपादन्ते प्रसादस्तेन जायते ॥ १३१ ॥ 

प्रसन्ने सति चित्तेऽस्य 

मुक्तिः सिध्यति नान्यथा ] 

मनःप्रसादस्य निदानमेव 

निरोधनं यत्सकखेन्दरियाणाम् । 

ब्येन्द्रिये साधु निरुध्यमाने 

बा्याथेभोगो मनसो वियुज्यते ।॥। १३२ ॥ 

तेन स्वदौष्टथं परिमुच्य चित्तं 
रानैः दानैः शान्तिमुपाददाति । 

[^ © भ 
चित्तस्य बाद्याथविमोक्षमेव 

मोक्षं विदरमोक्षणटक्षणज्ञाः ॥ १३३ ॥ 

दमं विना साधु मनःप्रसाद्- 

हेतु न विद्यः सुकरं मुमुक्षोः । 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः | १२७ 

दमेन चित्तं निजदोषजातं 

विरज्य शान्ति समुपैति शीघम् ॥ १३४ ॥ 

प्राणायामाद्भवति मनसो निश्चर्लव प्रसादो 
यस्याप्यस्य प्रतिनियतदिग्देशकालाद्यवेक््य । 

सम्यण्दे्टया क्चिद्पि तया नो दमो हन्यते त- 
तकया द्वीमान्दममनठसथित्तान्यै प्रयत्नात् ॥ 

सर्वेन्द्रियाणां गतिनिग्रहेण 

भोग्येषु दोषाद्यवमरसनेन । 

ईेदाप्रसादाच रुरोः प्रसादा- 
च्छान्ति समायायविरेण चित्तम् ॥ १३६ ॥ 

आध्यात्मिकादि यहुःखं प्रप्र प्रारव्धवेगतः । 
अचिन्ता तत्सहनं तितिक्षति निगदयते ॥ १३५ ॥ 

रक्षा तितिक्षासदशी मुयुक्षो- 

सै विद्यतेऽसौ पविना न भिद्यते । 

यामेव धीराः कवचीव विघ्ना- 

न्सवौस्टणीक्रख जयन्ति मायाम् ।॥ १३८ ॥ 



१२८ सवैवेदान्तसिद्धान्तसरस्रहः । 

क्षमावतामेव हि योगसिद्धिः 

स्वाराज्यरक्ष्मीसुखभोगसिद्धिः । 

क्षमाविहीना निपतन्ति वित्नै- 

वतिर्हताः पणचया इव द्रुमात् ॥ १३९ ॥ 

तितिक्षया तपो दानं यज्ञस्तीथ बतं श्रुतम । 

भूतिः खर्गोऽपवगेश्च प्राप्यते तत्तदथिभिः ॥ १४० ॥ 

ब्रह्मचयमहिसा च साधूनामप्यगर्हणम् । 
पराक्षेपादिसहनं तितिक्नोरेव सिध्यति ॥ १४१ ॥ 

साधनेष्वपि सर्वेषु तितिश्चोत्तमसाधनम । 

यत्र विघ्नाः पटायन्ते दैविका अपि भौतिकाः । १४२ ॥ 

तितिक्षारेव विघ्रेभ्यसत्वनिवितचेतसः । 

सिध्यन्ति सिद्धयः सवौ अणिमाद्याः समृद्धयः ॥ १४३ ॥ 

तस्मान्मुमुक्षोरधिका तितिक्षा 

संपादनीयेप्सितकार्यसिद्धये । 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रहः । १२९ 

तीरा मुमुक्षा च मह्युपेश्चा 

चोभे तितिक्षा सहकारि कारणम् ॥ १४४ ॥ 

तत्तत्कारसमागतामयततेः शान्यै प्रवृत्तो यदि 

स्यान्तत्तत्परिहारकौषधरतस्तचचिन्तने तत्परः । 

तद्धिष्ुः श्रवणादिधमेरहितो भूत्वा मृतश्चेत्ततः 
[> . 

कि सिद्ध फरमाप्नुयादुमयथा चष्ट मवत्छाथत ॥ 

नि 9 

योगमभ्यस्यतो भिश्षोर्योगाज्रङ्ितिचेतसः । 

प्राप्य पुण्यक्रतह्टोकानिलयादि प्राह केशवः ॥ १४६ ॥ 

न तु कृखैव संन्यासं तूष्णीमेव यतस्य हि । 

पुण्यलोकगतिं ब्रूते मगवास्यासमात्रतः ॥ १४५ ॥ 

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति । 

इव्यनुष्ठेयसंलयागार्सिद्धयभावसमुचाच च ॥ १४८ ॥ 

तस्मात्तितिक्षया सोदरा तत्तदुःखमुपागतम् । 

कु्याच्छकलयनुरूपेण श्रवणादि शनैः शनेः ॥ १४९ ॥ 

प्रयोजनं तित्तिक्षायाः साधितायाः प्रयल्लतः । 

प्राघ्नदुःखासदिष्णुत्वे न किंचिदपि दृयते ॥ १५० ॥ 

>. 1. 11. 9 



१३० समैवेदान्तसिद्धन्तसारय ग्रहः । 

साधनत्वेन दृष्टानां सर्वेषामपि कर्मणाम । 

विधिना यः परिलयागः स संन्यासः सतां मतः ।॥ १५१ ॥ 

उपरमयति कमोणीव्युपरतिशब्देन कथ्यते न्यासः । 

न्यासेन हि सर्वेषां श्रुा प्रोक्तो विकमणां यागः । १५२॥ 

कर्मणा साध्यमानस्यानियत्वं श्रूयते यतः । 

कमणानेन किं निलयफेप्सोः परमान: ॥ १५३ ॥ 

उत्पाद्यमाप्यं संस्कायै विकायै परिगण्यते । 

चतुर्विधं कर्मसाध्यं फटं नान्यदितः परम् ॥ १५४ ।! 

नेतदन्यतरं ब्रह्म कदा मवितुमर्हति । 

स्वतःसिद्धं सवेदाप्रं शुद्धं निम॑छ्मक्रियम् ॥ १५५ ॥ 

न चास्य कश्चिज्ननितेदयागसमेन निषिभ्यते । 

कारणं ब्रह्म तनत्तस्माद्रद्य नोत्पाद्यमिष्यते | १५६ ॥ 

आप्त्राप्ययोस्तु मेदश्चेदाप्त्रा चाप्यमवाप्यते । 

आप्वृस्वरूपमेवेतद्रह्य नाप्यं कदाचन ॥ १५५ ॥ 

मछिनस्यैव संस्कारो दपंणादेरिदेष्यते । 

व्योमवन्नियश्चुद्धस ब्रह्मणो नैव संस्किया ॥ १५८ ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १३१ 

भ. ् भ (५ ¢ 

केन दुष्टेन युज्येत वस्तु निमर्मक्रियम् । 

यद्यो गादागतं दोषं संस्कारो विनिवतेयेत् ।॥ १५९ ॥ 

निर्युमस्य गुणाधानमपि नेबोपपद्यते । 
= केवलो निशौणशचेति नेरौण्यं श्रूयते यतः ॥ १६० ॥ 

सावयवस्य क्षीरादे्वस्तुनः परिणामिनः । 
र 

येन केन विकारित्वं स्यान्नो निष्कमंवस्तुनः ॥ १६१ ॥ 

निष्कं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरश्नम् । 

इलयेव वस्तुनस्तन्त्वं श्ुतियुक्तिठ्यवस्थितम् ॥ १६२ ॥ 

तस्मान्न क्मसाभध्यत्वं बह्मणोऽस्ति कुतश्चन । 

कमम॑साध्यं त्वनि्यं हि ब्रह्म निं सनातनम् ॥ १६३ ॥ 

देहादिः क्षीयते खोको यथवं कर्मणा चितः । 
क 

तथेवामुष्टमिको लोको संचितः पुण्यकर्मणा ॥ १६४ ॥ 

[३ क, भ, 6, [कष ¢ 

कृतकत्वमनियत्वे हेतुजागति सवदा । 

तस्माद्नित्ये स्वगीदौ पण्डितः को नु मुह्यति ॥ १६५ ॥ 

जगद्धेतोस्तु नियस्वं सर्वेषामपि संमतम् । 

जगद्धेतुमस्यैव वावदीति श्रुतिः ॥ १६६ ॥ 



१३२ सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसं्रहः । 

देतदात्म्यमिदं सप्र तत्सयमिति च श्रुतिः । 

अस्यैव नियतां ब्रूते जगद्धेतोः सतः स्फुटम् ॥ १६७ ॥ 

न कमणा न प्रजया घनेनेति स्वयं श्रुतिः । 

कमणो मोक्षहेतुत्वं साक्षादेव निषेधति ॥ १६८ ॥ 

प्रयग्ब्रह्मविचारपूवमुभयोरेकत्ववोधाद्धिना 

कैवल्यं पुरुषस्य सिध्यति परबह्यात्मतालक्षणम् । 
[क > १. (~ > नः १ न न स्रानेरपि कीतनैरपि जपेनो कृच्ृचान्द्रायणै- 

नो वाप्यध्वरयज्ञदाननिगभेर्न मन्त्रतन्त्रैरपि ॥ १६९॥ 

ज्ञानादेव तु केवस्यमिति श्रुया निगद्यते । 

ज्ञानस्य युक्तिहेतुत्वमन्यव्याघ्रत्तिपूवेकम् ।। १७० ॥ 

| ३ 

विवेकिनो विरक्तस्य ब्रह्मनियत्ववेदिनः । 
[क 

तद्धावेच्छोरनियार्थे तस्सामग्ये कुतोऽरतिः ॥ १७१ ॥ 

तस्मादनिये स्रगादौ साधनस्वेन चोदितम् । 

नियं नेमित्तिकं चापि समै कमं ससाधनम् ॥ १५२ ॥ 

मुसुक्चुणा परिलाञ्यं ब्रह्मभावममीप्सुना । 

मस॒क्षोरपि कमास्तु श्रवणं चापि साधनम् ॥ १७३ ॥ 



स्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १३३ 

हस्तवद्ूयमेतस्य स्वकाय साधयिष्यति । 
[9 र क ¢ 

यथा विनजुम्भते दीपो ऋजूकरणक्मणा ।॥ १७४ ॥ 

तथा श्रवणजो बोधः पुंसो विहितकर्मणा । 

अतः सपेक्षितं ज्ञानमथवापि समुच्चयम् ॥ १७५ ॥ 

मोक्षस्य साधनमिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः । 

मुस॒क्नोयज्यते यागः कथं विहितकर्मणः ।॥ १७६ ॥ 

¢ (< _ ५ 

इति शङ्का न कतव्या मूढवस्पण्डितोत्तमेः । 

कर्मणः फलमन्यत्तु श्रवणस्य फलं प्रथक् ।। १७७ ॥ 

वैलक्षण्यं च सामग्योश्चोभयत्राधिकारिणोः । 

कामी क्मेण्यधिकरृतो निष्कामी श्रवणे मतः 1 १७८ ॥ 

¢ [१ (1 भारे 

अर्थी समथ इलयादि लक्षणं कर्मिणो मतम् । 

परीक्ष्य खाकानिलयादि क्षणं मोक्षकाङ्क्षिणः ।॥ १७९ ॥ 

मोक्षाधिकारी संन्यासी गृहः किर कर्मणि । 

कमणः साधनं मायोसुक्छुवादिपरिमहः ।॥। १८० ॥ 

नैवान्यसाधनयेक्षा डुश्रूषोस्तु णुरं विना । 

उपयुपयहंकारो वधते कर्मणा भ्रशम् ।॥ १८१ ॥ 



१३४ सववेदान्तिद्धान्तसारसंयहः । 

अहंकारस्य विच्छित्तिः श्रवणेन प्रतिक्षणम् । 

प्रवतेकं कर्म्ाखं ज्ञानशासखं निवसैकम् ।॥ १८२ ॥ 

इत्यादिवैपरीदयं तत्साधने चाधिकारिणोः । 

द्वयोः परस्परापेक्षा विद्यते न कदाचन ॥ १८३ ॥ 

सामभ्योश्धोभयोसतद्रदु मयत्राधिकारिणोः । 

उर्व नयति विज्ञानमधः प्रापयति क्रिया ॥ १८४ ॥ 

कथमन्योन्यसपेक्षा कथं वापि समुच्चयः । 

यथागरस्तरणक्रूटस्य तेजसस्तिमिरस्य च ॥ १८५ ॥ 

सहयोगो न घटते तथेव ज्ञानकर्मणोः । 

किमूपङर्याज्ज्ञानस्य क्म॑स्वप्रतियोगिनः ॥ 

यस्य संनिधिमात्रेण स्वयं न स्पूतिमृच्छति ।॥ १८६ ॥ 

कोटीन्धनाद्विञ्वङितोऽपि बहिरस्य नारहत्युपकर्तुमीषत् । 

यथा तथा कमंसहस्रकोटिज्ञानस्य किं तु स्वयमेव खीयते ॥ 

एकक्ांश्रयो हस्तौ कर्मण्यधिकरतावुभौ । 

सहयोगस्तयोयक्तो न तथा ज्ञानकर्मणोः ॥ १८८ ॥ 



सवेवेदान्तयिद्धान्तसारसंग्रहः । १३५ 

ट £ € ४५ भ कनत्रौ कतुंमकतु बाप्यन्यथा कर्म राक्यते । 

न तथा वस्तुनो ज्ञानं कवैतन्त्रं कदाचन ।! १८९ ॥ 

यथा वस्तु तथा ज्ञानं प्रमाणेन विजायते । 

नापेक्षते च यकिंचित्कमे वा युक्तिकोखलम् ।॥ १९० ॥ 

ज्ञानस्य वस्तुतन्त्रखे संशयाद्युदयः कथम् । 

अते न वास्तवं ज्ञानमिति नो शङ्कयतां बुधैः ॥ १९१ ॥ 

प्रमाणासौषठवघरतं संश्चयादि न वास्तवम् । 
[१ ते ५ [र 

श्रुतिभ्रमाणसुष्ुते ज्ञानं भवति वास्तवम् ॥ १९२ ॥ 

वस्तु तावत्परं ब्रह्म निस्यं सयं ध्रुवं विभु । 

श्रुतिप्रमाणे तज्ज्ञानं स्यादेव निरपेक्षकम् ॥ १५३ ॥ 

रूपज्ञानं यथा सम्यण्टरष्टौ सयां भवेत्तथा । 

श्रुतिभ्रमाणे सये ज्ञानं मवति वास्तवम् ॥ १९४ ॥ . 

न कमं यत्किचिदपेक्षते हि रूपोपरन्धौ पुरुषस्य चक्षुः । 

ज्ञानं तथेव श्रवणादिजन्यं वस्तुप्रकारो निरपेक्षमेव ॥ 

कचठैतन्तरं भवेत्कर्म कर्मतन्त्रं ुभाञ्चुभम् । 

प्रमाणतन्त्रं विज्ञानं मायातन्त्रमिदं जगत् ॥ १९६ ॥ 



१३६ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

विदां चाविदां चेति सदोक्तिरियमुपक्रता सद्भिः । 

सक्कर्मोपासनयोन त्वात्मज्ञानक्मणोः कापि ॥ १९५ ॥ 

नियानिखपदाथबोधरहितो यश्चोभयच्र खरगा- 

द्थोनामनुभूतिलम्रहटदयो निर्विण्णद्ुद्धिजेनः । 

तस्थेवास्य जडस्य कम विहितं श्रुया विरब्याभितो 
>) 

मोक्षेच्छोने विधीयते तु परमानन्दाथिनो धीमतः ॥ १५८ ॥ 

मोक्षेच्छया यदहरेव विरज्यततेऽसौ 

न्यासस्तदैव विदितो बिदुषो मुमुक्षोः । 

श्रुया तयैव परया च ततः सुधीभिः 

प्रामाणिकोऽयमिति चेतसि निश्ितव्यः ॥ १५९ ॥ 

स्वापरोक्षस्य वेदादेः साधनसखं निषेधति । 

नाहं वेदेन तपसेदयादिना भगवानपि ॥ २०० ॥ 

्रबृत्तिश्च निवृत्तिश्च दवे एते श्ुतिगोचरे । 

परवृ्या बध्यते जन्तुर्मिबर्या तु विभुच्यते ॥ २०१ ॥ 

यन्न स्वबन्धोऽभिमतो मूढस्यापि क्चित्ततः । 

निवृत्तिः कम॑संन्यासः कतंव्यो मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२०२॥ 



सवेवेदान्तसिदधान्तस्रारसंग्रहः । १३७ 

न ज्ञानक्मणोयस्मात्सहयोगस्तु युज्यते । 

तस्मात््याञ्यं प्रयल्नेन कमं ज्ञानेच्छुना धुवम् ॥ २०३ ॥ 

इष्टसाधनतावुद्धया गृहीतस्यापि वस्तुनः । 

विज्ञाय फल्गुतां पश्चात्कः पुनस्तस्प्रतीक्षते ।॥ २०४ ॥ 

उपरतिशब्दार्थो द्यपरमणं पूवंदृष्टवृत्तिभ्यः । 
नतु 9 [स न, ५ न 

सोऽयं युख्यो गोणश्चेति च व्रत्या द्विरूपतां धत्ते ॥ २०५५ 

वृत्तेदेश्यपरि्यागो सुख्याथं इति कथ्यते । 
५ ¢ ९... षत् 

गौणाः कर्मसंन्यासः शरुतेरङ्गतया मतः ॥ २०६ ॥ 

पुंसः प्रधानसिद्धयथेमङ्गस्याश्रयणं धुवम् । 

कसैन्यमङ्गहीनं चेखरधानं नेव सिध्यति ॥ २०७ ॥ 

संन्यसेस्सुविरक्तः सन्निहामुत्ा्थ॑तः सुखात् । 

अविरक्तस्य संन्यासो निष्फलोऽयाज्ययागवत् ।। २०८ ॥ 

संन्यस्य तु यतिः कुयौन्न पूवैविषयस्परतिम् । 

तां तां तत्स्मरणे तस्य जुगुप्सा जायते यतः ॥ २०९ ॥ 

गुरुेदान्तवाक्येषु बुद्धिया निश्चयास्मिका । 

सयमिलयेव सा श्रद्धा निदानं मुक्तिसिद्धये ॥ २१० ॥ 



१३८ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

श्रद्धावतामेव सतां पुमथेः 

समीरितः सिध्यति नेतरेषाम् । 

उक्तं सुसूक्ष्मं परमाथैतत्तवं 

श्रद्धर्सख सोम्येति च वक्ति वेदः ॥ २११॥ 

श्रद्धाविहीनस्य तु न प्रवृत्तिः 

परवृत्निञ्ून्यस्य न साध्यसिद्धिः । 

अश्रद्धयेवाभिहताश्च सर्वे 

मन्नन्ति संसारमहासमुद्र । २१२ ॥ 

[क 

देवे च येदे च गुरौ च मन्त्र 

तीर्थे महात्मन्यपि भेषजे च । 

श्रद्धा भवलयस्य यथा यथान्त- 

स्तथा तथा सिद्धिरुदेति पुंसाम् ॥ २१३ ॥ 

अस्तीत्येवोपरन्धव्यं वस्तुसद्धावनिश्चयात् । 

सद्धावनिश्चयस्तस्य श्रद्धया रास्रसिद्धया ॥ २१४ ॥ 

तस्माच्छरद्धा सुसंपाद्या गुरुवेदान्तवाक्ययोः । 

सुभुक्षोः श्रदधानस्य फलं सिध्यति नान्यथा ॥ २१५ ॥ 



सववेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । १३९ 

यथाथवादिता पुंसां श्रद्धाजननकारणम् । 

बेदृस्येश्ररवाक्यत्वाद्यथा्थस्वे न संशयः ॥ २१६ ॥ 

सुक्तस्येश्रररूपत्वाद्वरोवौगपि तादी । 

तस्मात्तद्राक्ययोः श्रद्धा सतां सिध्यति धीमताम् ।२१७॥ 

शरु्युक्ताथोवगाहाय विदुषा ज्ञेयवस्तुनि । 
[क 

चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमित्यैयते ॥ २१८ ॥ 

चित्तस्य साध्यैकपरत्वमेव 

पुमथेसिद्धेमियमेन कारणम् । 

नैवान्यथा सिध्यति साध्यमीष- 

न्मनःप्रमादे विफलः प्रयल्नः ॥ २१९ ॥ 

चित्तं च ट्ट करणं तथान्य- 

देकन्र बघ्नाति हि लक््यमेत्ता । 

किंचिस्परमादे सत्ति रक््यभेत्तु 

बीणप्रयोगो विफलो यथा तथा ॥ २२० ॥ 

सिद्धेश्चित्तसमाधानमसाधारणकारणम् । 

यतस्ततो सुमुक्षणां भवितव्यं सदामुना ॥ २२१ ॥ 



१४० समेवेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । 

अयन्ततीन्रवैराग्यं फटकिप्सा महत्तया । 

तदेतदुभयं विद्यात्समाधानस्य कारणम् ॥ २२२ ॥ 

[ष् (५ +, ५ 

बहिरङ्ग श्रतिः प्राह ब्रह्मचयादि मुक्तये । 

शमादिषट्कमेवेतदन्तरङ्गं बिदुुधाः ॥ २२३ ॥ 

अन्तरद्धं हि बरवद हि रङ्गाद्यतस्ततः । 

शमादिषद्कं जिज्ञासोरवदयं माव्यमान्तरम् ॥ २२४ ॥ 

अन्तरङ्गविहीनस्य कृतश्रवणकोटयः । 

न फरन्ति यथा योद्धुरधीरस्याखसंपदः ॥ २२५ ॥ 

ब्रह्मास्मेकत्वविज्ञानाद्यद्विद्न्मोक्तुमिच्छति । 

संसारपादाबन्धं तन्मुमुक्षुतं निगद्यते ॥ २२६ ॥ 

साधनानां तु सर्वेषां मुमुक्षा मूरकारणम् । 

अनिच्छोरम्रवृत्तस्य क श्रतिः क तु तत्फखम् ॥ २२५ ॥ 

तीत्रमध्यममन्दात्तिमन्दमेदाश्चतुर्वधाः । 

सुसुक्षा तस्रकारोऽपि कीयते श्रूयतां बुधैः ॥ २२८ ॥ 

तयिख्िभिर्मियमनेकरूपैः संतप्यमानो श्चुभितान्तरात्मा । 

परिग्रहं सव॑मनथबुद्धया जहाति सा तीव्रतरा भम॒क्षा ॥ 



सववेदान्तसिद्धान्तसारसंघ्रहः । १४१ 

तापत्रयं तीत्रमवेक््य वस्तु 

दष्रा कत्र तनयान्विहातुम् । 
न ० भ 

मध्ये द्रयोर्खोडनमात्मनो य~ 

त्सेषा मता माध्यभिकी सुमुक्षा ॥ २३० ॥ 

मोक्षस्य कालोऽस्ति किमद्य मे त्वरया 

मुक्त्वैव मोगन्करृतसवैकार्यः । 

मुक्यै यतिष्येऽहमथेति वुद्धि- 
५ च [भ {जः 

रषव मन्दा काथता मुमु्ना ॥ २३१ ॥ 

मार्गे प्रयातु्मणिलामवन्मे 

रमेत मोक्षो यदि तहि धन्यः। 

इत्याशाया मूढधियां मतियौ 
सेषातिमन्दाभिमता सुमुक्षा ॥ २३२ ॥ 

जन्मानेकसहसरेषु तपसाराधितेश्वरः । 

तेन निःरोषनिधूतहृदयस्थितकट्मषः । २३३ ।) 

साखविद्रणदोषज्ञो भोग्यमात्रे विनिस्प्हः । 

निलयानिलयपदाथैज्ञो सुक्तिकामो दृढव्रतः ॥ २३४ ॥ 



१४२ सववेदान्तपिद्धान्नसार्ंत्रह : । 

निष्टप्रमभिना पात्रमुद्रास्य स्वरया यथा| 

जहाति गेहं तद्र तीव्रमोक्षेच्छया द्विजः । २३५ ॥ 

स एव सद्यस्तरति संसरति गुबनुप्रहात् । 

यस्तु तीव्रभरुमुक्षुः स्यात्स जीवन्नेव मुच्यते ॥ २३६ ॥ 

जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगान्तरे । 

चतुर्थः कल्पको ख्यां वा नैव बन्धाद्विमुच्यते ॥ २३५ ॥ 

नरजन्म जन्तोरतिदुखंभं विदु- 

स्ततोऽपि पुंस्त्वं च तत्तो विवेकः । 

खञ्ध्वा तदतच्रितयं महात्मा 

यतेत मुक्त्ये सहस्रा विरक्तः ॥ २३८ ॥ 

पुत्रमित्रकछत्रादिसुखं जन्मनि जन्मनि । 

मलयव्वं पुरुषत्वं च विवेकश्च न भ्यते ॥ २३९ ॥ 

छन्ध्वा सुदुखुभतरं नरजन्म जन्तु- 

स्तत्रापि पौरुषमतः सदसद्विवेकम् । 
संप्राप्य चैहिकसुखाभिरतो यदि स्या- 

द्धिक्तस्य जन्म कुमतेः पुरुषाधमस्य ॥ २४० ॥ 



सवेवेदान्तसि द्धान्तसारसंग्रहुः । १४३ 

खादते मोदते नित्यं शुनकः सूकरः खरः । 

तेषामेषां विशेषः को वृत्ति्येषां तु तैः समा ॥ २४१ ॥ 

यावन्नाश्रयते रोगो यावन्नाक्रमते जरा । 
[+ अकम भा १ यावन्न घी्विपर्येति याबन्मृस्युं न पयति । २४२ ॥ 

तावदेव नरः खस्थः सारप्रहणत्तत्परः । 

विवेक प्रयतेताश्चु भवबन्धविमुक्तये । २४३ ।¦ 

भि पितरम 9 ध 

देवषिपिवृमखयणवन्धमुक्तास्तु कोटिशः | 

भमवबन्धविमुक्तस्तु चः कथ्चिद्रद्यवित्तमः ।। २४४ ॥ 

(न्प > >. क 
अन्तर्बन्पेन बद्धस्य किं वहिर्बन्धमोचनेः । 

तदन्त्न्धमुक्यथ करियतां कृतिभिः कृतिः ।। २४५५ ॥ 

कुतिप्थैवसरानेव मता तीत्रम॒मुक्षुता । 

अन्या तु रखनामाच्रा यत्र नो हृद्ये कृतिः ॥। २४६ ॥ 

गेहादिसर्वमपदहाय छघुत्वबुद्धया 

सौख्येच्छया स्वपत्तिनानलमाविविभ्रोः । 

कान्ताजनस्य नियता सुदृढा स्वरा या 

सैषा फलान्तगमने करणं मुसुक्षोः ।। २४५७ ॥ 



१४४ सवेवेदान्तसि द्धान्तसारसं ग्रहः । 

निलयानियविवेकश्य देहक्षणिकतामतिः 

सृयोभीतिश्च तापश्च मसक्षाव्द्धिकारणम् ॥ २४८ ॥ 

शिरो विवेकस्त्वलयन्तं वैराग्यं बपुरूच्यते । 

शमादयः षडङ्गानि मोक्षेच्छा प्राण इष्यते ॥ २४९ ॥ 

इद ाङ्गसमायुक्तो जिज्ञासुर्युक्तिकोविदः । 

शूरो मत्युं निहन्येव सम्यगज्ञानासिना ध्रुवम् ॥ २५० ॥ 

उक्तसाधनसंपन्नो जिज्ञासुथैतिसत्मनः । 
जिज्ञासायै गुरुं गच्छेत्समित्पाणिर्नयोज्ज्वरः ।। २५१ ॥ 

श्रोत्रियो बह्यनिष्ठो यः प्रशान्तः समदद्यनः । 

निमंमो निरहंकारो निद्धन्दरो निष्परिग्रहः ॥ २५२ ॥ 

अनपेक्षः ज्युचदंक्षः करुणामृतसागरः । 
एवबेलक्षणसंपन्नः स गुरुबरहयवित्तमः । 
उपासाद्यः प्रयन्नेन जिन्नासोः स्वाथेसिद्धये ॥ २५३ ॥ 

भ, = (भ जन्मानेकशतैः सदादरयुजा भका समाराधितो 
मक्ते्वैदिकलक्षणेन विधिना संतुष्ट ईशः स्वयम् । 



सववेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । १४८ 

साश्षाच्छीगुरुरूपमेय कृपया दग्गोचरः सन्प्रथुः 

तत्तवं साधु विबोध्य तारयति तान्संसारदुःखार्णवात् ॥ 

अनिद्याहदयम्रन्थिविमोक्षोऽपि भवेयतः । 

तमेव गुरुरियाहुशुरुशब्दाथवेदिनः ॥ २५५ ॥ 

शिव एव गुरुः साक्षात् गुरुरेव शिवः स्वयम् । 

उभयोरन्तरं किंचिन्न द्रष्टव्यं सुक्ुभिः ॥ २५६ ॥ 

बन्धमुक्तं ब्रह्मनिष्ठं कृतकं मजेद्ररम् । 

यस्य प्रसादात्ससारसागसे गोष्पदायते ।॥ २५५७ 

्रूषया सदा भक्या प्रणामेविनयोक्तिभिः । 

प्रसन्नं गुरुमासादय प्रष्टव्यं ज्ञयमात्मनः ॥ २५८ ॥! 

भगवन्करुणासिन्धो भवसिन्धोर्भवांस्तरिः । 

यमाभ्रिलयाश्रमेणेव परं पारं गता बुधाः ॥ २५९ ॥ 

जन्मान्तसकरतानन्तपुण्यकमेफटोदयः । 

अदय संनिहितो यस्मात्त्वत्छृपापात्रमस्म्यहम् ॥ २६० ॥ 

संप्रीतिमक्ष्णोवदनप्रसाद्- 
मानन्दमन्तःकरणशय सद्यः । 
४. 2. 77. 10 



१४६ सथैवेदान्तसिद्धान्तसारसं्रहः । 

विखोकनं ब्रह्मविदस्तनोति 

छिनत्ति मोहं सुगतिं व्यनक्ति ॥ २६१ ॥ 

हताशनानां शरिनाभिनाना- 

मप्यवुदं वापि न यच्निहन्तुम् । 

शक्रोति तद्धुन्तमनन्तमान्तरं 

हन्ात्मवेत्ता सक्रदीक्षणेन ॥ २६२ ॥ 

दुष्पारे भवसागरे जनिग्रतिन्याध्यादिदुःखोत्कटे 

घोरे पुत्रक्त्रमित्रबहुटधाहाकरे भीकर । 

कमोततङ्गतरङ्गभङ्गनिकरेराक्रष्यमाणो सुहुः 

यातायाततगतिश्रमेण रारणं किंचिन्न पदयाम्यहम् ॥ 

केन वा पुण्यशषेण तव पादाम्बुजट्वयम् । 

दृष्टवानस्मि मामाते मृयोखाहि दयाद्चा ॥ २६४ ॥ 

वदन्तमेवं तं शिष्यं दृष्ट्यैव दयया गुरुः । 

दद्यादभयमेतस्मे मा भेषटेति सहुसंहुः । २६५ ॥ 

विद्रन्मृद्युभयं जहीहि भवतो नास्येव मृस्युः कचि- 

निस्य द्रयवबाजतस्य परमानन्दास्मनो ह्मणः । 



सववेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । १४५ 

श्रान्या किंचिदवेक््य भीतमनसा मिथ्या त्वया कथ्यते 

मां त्राहीति हि सुप्रवस्रर्पनं श्यल्यात्मकं ते सषा ॥२६६॥ 

निद्रागाढतमोवृतः किर जनः स्वप्रे भुजक्गादिना 

ग्रस्तं स्वं समवेक्ष्य यत्प्ररूपति त्रासाद्धतोऽस्मीयलम् । 

आपेन प्रतिबोधितः करतलेनाताड्य प्रष्ठः स्वयं 

किचिन्रेति बदयमरुष्य वचनं स्यात्तकिमथं वद् ॥ २६७ ॥ 

भ भ 9 

रजोस्तु तन्त्वमनवेक्ष्य गृहीतसप- 

मावः पुमानयमहिवेसतीति मोहात् । 

आक्रोशति प्रतिबिभेति च कम्पते त- 

न्मिथ्यैव नात्र भुजगोऽस्ि विचायंमणे ॥ २६८ ॥ 

तद्रत्वयाप्यात्मन उक्तमेत- 

त्नन्माप्ययव्याधिजरादिदुःखम् । 

स्वैव सवै भरमकलत्पितं ते 

सम्यग्विचायौत्मनि सुश्च भीतिम् ॥ २६९ ॥. 

भवाननात्मनो धमौनात्मन्यारोप्य शोचति । 

तदज्ञानकृतं सवै भयं क्त्वा सुखी भव ॥ २७० ॥ 



१४८ सवैवेदान्तसिद्धन्तसारसंमरहः । 

शिष्यः-- 

श्रीमद्धिरुक्तं सकठं मृषेति 

दृष्टान्त एव ह्युपपद्यते तत् । 

दाष्टीन्तिकफे नैव मवादिदुःखं 

म्रयक्षृतः सवैजनप्रसिद्धम् ।। २७१ ॥ 

प्रयक्षेणाुभूताथैः कथं भिभ्यात्वमहैति । 

चक्षुषो विषयं कुम्भं कथं मिथ्या करोम्यहम् ।॥ २७२ ॥ 

विमानस्य मिथ्यात्वं कथं नु घटते प्रभो । 

प्रयक्षं खट सर्वेषां प्रमाणं प्रस्फुटाथकम् । २७३ ॥ 

मत्येस्य मम जन्मादिदुःखभाजोऽल्पजीनिनः । 
ब्रह्मत्वमपि नियत्वं परमानन्द्ता कथम् ।॥ २७४ ॥ 

कं आत्मा कस्स्वनात्ा च किम छक्षणमेतयोः । 

आत्मन्यनात्मधमांणामारोपः करियते कथम् ॥ २५५ । 

किमज्ञानं तदुत्पन्नभयलयागोऽपि वा कथम् । 

` किमु ज्ञानं तदुत्पन्नसुखप्राप्निश्च वा कथम् ॥ २७६ ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १४९ 

सर्वमेत्थापूतै करामख्कवस्सफुटम् । 

प्रतिपादय मे स्वामिन् श्रीगुरो कशणानिधे ॥ २७७ ॥ 

श्रीगुरुः-- 

धन्यः छतार्थस्त्वमहो विवेकः 

रिवप्रसादस्तव विद्यते महान् । 

विसज्य तु प्राकृतलोकमागै 

ब्रह्यावगन्तुं यतसे यतस्त्वम् । २७८ ॥ 

शिवप्रसादेन विना न सिद्धिः 

शिवप्रसादेन विना न बुद्धिः । 

शिवप्रसादेन विना न युक्तिः 

शिवप्रसादेन विना न मुक्तिः ॥ २७९ ॥ 

यस्य प्रसादेन वियुक्तसङ्गाः 

श्यकादयः संसतिबन्धमुक्ताः । 

तस्य प्रसादो बहुजन्मर्भ्यो 

भक्यैकगम्यो भवसुक्िहेतुः ।। २८० ॥ 

विवेको जन्तूनां प्रभवति जनिष्वेव बहुषु 

प्रसादादेवैशाद्रहुसुकृतपाकोदयवसचात । 



१५० सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । 

यतस्तस्मादेव त्वमपि परमाथौवगमने 

कृतारम्भः पुंसामिदमिह चिवेकस्य तु फरं ।*८१॥ 

मर्यस्वसिद्धेरपि पुंस्त्वसिद्धे- 

विप्रत्वसिद्धेश्ध विवेकसिद्धेः । 

वदन्ति मुख्यं फलमेव मोक्षं 

व्यर्थ समस्तं यदि चेन्न मोक्षः ॥ २८२ ॥ 

प्रञ्रः समीचीनतरस्तवायं 

यदातमतत्त्वावगमे प्रवृत्तिः । 

ततस्तवैतत्सकं समूलं 

निवेदयिष्यामि मुदा णुष्व ।॥। २८२ ॥ 

मर्य॑त्वं त्वायि कल्पितं भ्रमवशचात्तेनैव जन्मादयः 

तत्संभावितमेव दुःखमपि ते नो वस्तुतस्तन्सषा । 

निद्रामोहवशादुपागतसुखं दुःखं च किं नु त्या 

सयतेन विरोकितं कचिदपि त्रूहि प्रबोधागमे ! २८४ ॥ 

त् न 

नाशेषरोकेरनुभूयमानः 

प्रयक्षतोऽयं संकल्ग्रपच्चः । 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । १५१ 

कथं मृषा स्यादिति शङ्कनीयं 

विचारदाल्येन बिञुद्यता स्वया ॥ २८५ ॥ 

दिवान्धदृ्ेसतु दिवान्धकारः 

प्रयक्षसिद्धोऽपि स कं यथाथः । 

तदवद्भूमेणावगतः पदार्थो 

श्रान्त सलयः सुमतेगषेव ॥ २८६ ॥ 

चटोऽयमियत्र घटाभिधानः 

प्रयक्षतः कश्िदुदेति दृष्टैः । 

विचायमाणे सतु नास्ति तत्र 

म्रदस्ि तद्धावविलक्षणा सा ॥ २८७ ॥ 

प्रादेदामाच्रः परिह दयतेऽकेः 

शछाखेण संदशितलशक्चयोजनः । 

मानान्तरेण कचिदेति बाधां 

प्रयक्ष॒मप्यन्न हि न व्यवस्था ॥ २८८ ॥ 

तस्माच्वयीदं रमतः प्रतीतं 

मृषैव नो सयमवेहि साक्षात् । 



१५२् सववेदान्तसिद्धान्तसारसंय्रहः । 

नह्य सखमेवासि सुखस्वरूप 

त्वत्तो न भिन्नं षिचिनुष्व बुद्धौ ॥ २८९ ॥ 

लोकान्तरे वात्र गुहान्तरे वा 

तीर्थान्तरे कमैपरम्परान्तरे । 

शाखान्तरे नास्यनुपश्यतामिह 

खयं परं ज्य विचायंमाणे ॥ २९० ॥ 

तत्त्वमास्मस्थमज्ञाखा मूढः रासखेषु पश्यति । 

गोपः कक्षगतं छागं यथा कृिषु दुमंतिः ॥ २९१ ॥ 

खमात्मानं परं मस्वा परमत्मानमन्यथा । 

बिमरण्यते पुनः सात्मा बहिः कोरोषु पण्डितैः ॥ २९२ ॥ 

विस्मय वस्तुनस्तत््वमभ्यारोप्य च वस्तुनि । 

अवस्तुतां च तद्धमौन्मुधा शोचति नान्यथा ॥ २९३ ॥ 

आत्मानात्मविवेकं ते वक््यामि णु सादरम् । 

यस्य श्रवणमात्रेण मुच्यतेऽनात्मबन्धनात् ।। २९४ ॥ 

इत्युक्त्वाभिमुखीकृटय शिष्यं करुणया गुरुः । 

अध्यारोपापवादाभ्यां निष्परपज्चं प्रप्चयन् ॥ २९५ ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १५३ 

सम्यकप्राबोधयत्तत््वं शाखदृष्टेन वत्मेना । 

सर्वेषामुपकाराय तस्रकारोऽत्र दशते । २९६ ॥ 

वस्तुन्यवस्त्वारोपो यः सोऽध्यारोप इतीर्यते । 

असपेभूते रञ्ज्वादौ सपैत्वारोपणं यथा ॥ २९० ॥ 

वस्तु तावत्परं ब्रह्म सलज्ञानादिलक्षणम् । 

इदमारोपितं यत्र भाति खे नीखतादिवत् । २९८ ॥ 

तत्कारणं यदज्ञानं सकायै सद्धिरुक्षणम् । 
अवरिस्त्युच्यते सद्धियस्य बाधा प्रहइ्यते ॥ २९९ ॥ 

अवस्तु तल्रमाणेयद्राध्यते शुक्तिरौप्यवत् । 
न बाध्यते यत्तद्रस्तु तरिषु काठेषु शुक्तिवत् । ३०० ॥ 

शुक्तेबीधा न खस्वस्ति रजतस्य यथा तथा । 

अवस्तुसंक्ञितं यत्तञ्नगदध्यासकारणम् ।। ३०१ ॥ 

सदसद्धयामनिवांच्यमन्ञानं त्रिगुणासमकम् । 

वस्तु तत्त्वावबोधैकबाध्यं तद्धावलक्षणम् ॥ ३०२ ॥ 

मिभ्यासंबन्धतस्तत्र बह्मण्याभ्रिय तिष्ठति । 

मणौ शक्तिर्यथा तदरज्ेतदाश्रयदूषकम् । २०३ ॥ 



१५४ सर्वैवेदान्तसिद्धान्तसारसंमहः । 

सद्भावे लिङ्कमेतस्य का्यमेतञ्चराचरम् । 

मानं श्रुतिः स्म्तिश्चाज्ञोऽहमिलयज्रुभवोऽपि च ॥ २३०४ ॥ 

अज्ञानं प्रकृतिः शक्तरधिदयेति निगद्यते । 

तदेतत्सन्न भवति नासद्रा शुक्तिसेप्यवत् ।॥ ३०५ ॥ 

सतो भिन्नमभिन्नं वान दीपख प्रभा यथा । 

न सावयवमन्यद्वा बीजस्याङ्कुरवत्क्वचित् ॥ ३०६ ॥ 

अत एतद्निवौन्याभियेव कवयो विदुः । 

समष्टिव्यष्टिरूपेण दहिधाज्ञानं निगद्यते ॥ ३०५ ॥ 

नानासवेन प्रतीतानामज्ञानानामसेदतः । 

एकत्वेन समष्टिः स्याद्ूरुहाणां वनं यथा ॥ ३०८ ॥ 

इय सभष्िरल्कृष्टा सत््वांशोत्कषेतः पुरा । 

मायेति कथ्यते तज्जः शुद्धसच्यैकुक्चणा ॥ ३०९ ॥ 

मायोपदितचेतन्यं सामास सच्वषहितम् । 
¢ [> ५ [१ सवेज्ञत्वादेगुणक सखष्टिश्ियन्तकारणम् ॥ ३१० ॥ 

अव्याकृतं तदव्यक्तमीश इयपि गीयते । 
सवेराक्तिरुणो क क £ 

पतः सवेज्ञानावभासकरः । ३११ ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसं्रहः । १५५ 

स्वतन्त्रः सलयसंकल्पः सतलयकामः स इश्वरः । 

तस्यैतस्य महाविष्णोमहाशाक्तेमैदीयसः ॥ ३१२ ॥। 

£ क [+ (५ 

सवेज्ञेतेश्चरत्वादिकारणत्वान्मनीषिणः । 

कारणं वपुरियाहुः समष्टं सच्वरहितम् ॥ ३१३ ॥ 

आनन्दप्रचुरत्वेन साधकत्वेन कोशयवत् । 

सेषानन्दमयः कोश इतीशस्य निगद्यते ॥ ३१४ ॥ 

त 

सर्वोपरमहेतुत्वाल्सुषु्निखानमिष्यते । 
९ 

प्राकृतः प्रख्यो यत्र श्राव्यते श्रुतिभिः ॥ ३१५ ॥ 

अज्ञानं व्यष्स्यभिभ्रायादनेकस्वेन भिद्यते । 

अज्ञानघ्त्तयो नाना तत्तद्रणविखक्षणाः ॥ ३१६ ॥ 

वनख व्यष्छ्यमिप्रायाद्भरहा इलयनेकता । 

यथा तथवाज्ञानस्य व्यष्टितः स्यादेनकता ॥ ३१४ ॥ 

स्यष्टिमेखिनसत्वैषा रजसा तमसा युता । 
न 

ततो निद्ष्टा भवति योपाधिः प्रयगात्मनः । ३१८ ॥ 

चैतन्य व्यष्ट्यवच्छिननं प्रयगास्मेत्ति गीयते । 
साभासं व्यष्ट्युपदितं सत्तादात्म्येन तटृणैः ।॥। ३१९ ॥। 



१५६ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंमरहः । 

अभिभूतः स एवात्मा जीव इयभिधीयते । 

किंचिज्ज्ञत्वानीश्वरत्वसंसारित्वादिधमवान् ।। ३२० ॥ 

अस्य व्यष्टिरहंकारकारणतेन कारणम् । 

वपुस्तत्राभिमान्यात्मा प्राज्ञ इत्युच्यते बुधैः ॥ ३२१ ॥ 

प्रज्ञत्वमस्यैकाज्ञानभासकत्वेन संमतम् । 

उयषटर्मिकृष्टत्वेनास्य नानेकाज्ञानभासकम् ॥ ३२२ ॥ 

खरूपाच्छादकल्वेनाप्यानन्दप्रचुरत्वतः । 

कारणं वपुरानन्दमयः कोश इतीयेते ॥ ३२३ ॥ 

अस्यावस्था सुषुभिः स्याद्यब्नानन्दः प्रकृष्यते । 

एषोऽहं सुखमस्ाप्सं न तु किंचिदवेदिषम् ॥ ३२४ ॥ 

इद्यानन्दसमुत्करषः प्रबुद्धेषु प्र श्यते । 

समष्टेरपि च व्यष्टेरभयोवेनव्रक्षवत् ।॥ ३२५ ॥ 

अभेद एव नो भेदो जाव्येकस्वेन वस्तुतः । 

अभेद एव ज्ञातव्यस्तथेशचप्राज्ञयोरपि ।॥ ३२६ ॥ 

सत्युपाध्योरभिन्नत्वे क भेदस्तदिदिष्टयोः । 

एकीभावे तरङ्गान्ध्योः को मेदः प्रतिबिम्बयोः ॥ ३२५ ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंभ्रहः । १५७ 

अज्ञानतदवच्छिन्नाभासयोरुभयोरपि । 
^€ आधारं छुद्धचेतन्यं यत्तत्तुयैमितीर्यते ॥ ३२८ ॥ 

एतदेवाविविक्तं सदुपाधिभ्यां च तद्रणैः । 
# ह| 

महावाक्यस्य वाच्यार्थो विविक्तं रुक्त्य इष्यते ॥ ३२९ ॥ 

अनन्तश्क्तिसंपन्नो मायोपाधिक इन्रः । 

इक्षामात्रेण सजति चिश्वमेतच्चराचरम् ॥ ३३० ॥ 

अद्धितीयस्वमाच्रोऽसो निरुपादान ईश्वरः | 

स्वयमेव कथं सवै सजतीति न शङ्कवताम् । ३३१ ॥ 

निमित्तमप्युपादानं स्वयमेव भवन्प्रभुः । 

चराचरात्मकं विश्वं सजलयवति दम्पति ॥ ३३२ ॥ 

स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तमपि कारणम् । 

उपादानं ततोपाधिप्राधान्येन भवलययम् ॥ ३३३ ॥ 

यथाल्ूता निमित्तं च स्वप्रधानतया भवेत् । 

स्वदारीरप्रधानवेनोपादानं तथेश्वरः ॥ ३३४ ॥ 

तमःप्रधानप्रकृतिविशिष्टाल्रमात्मनः । 

अभूरसकाशादाकाङमाकाञ्चादवायुरुच्यते ॥ ३३५ ॥ 



१५८ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । 

वायोरमभिस्तथैवाप्नेरापोऽद्धयः प्रथिवी कमात् । 

रक्तेस्तमःप्रधानत्वं तत्कर्ये जाख्यदद्नान् ।। ३३६ ॥ 

आरस्मन्ते कायगुणान्ये कारणगुणा हि ते । 

एतानि सृष्ष्मभूतानि भूतमात्रा अपि क्रमात् ॥ ३३७ ॥ 

एतेभ्यः सूष्ष्ममूतेभ्यः सृ्ष्मदेहा भवन्यपि । 

स्थूखान्यपि च भूतानि चान्योन्यांाविमेकनात् ।॥ ३३८ ॥ 

अपच्चीकृतभूतेभ्यो जातं सप्रदशाङ्गकम । 

संसारकारणं लिङ्गमात्मनो मोगसाधनम् ॥ ३३५ ॥ 

श्रोत्रादिपश्चकं चैव वागादीनां च पञ्चकम् ] 

प्राणादिपच्चक बुद्धिमनसी छिङ्गमुच्यते ॥ ३४० ॥ 

श्रोत्रस्वक्चक्षुजिह्वाघ्राणानि पच्च जातानि । 

आकाश्चादीनां सत्वां्चेभ्यो धीन्द्रियाण्यनुक्रमतः ॥३४१॥ 

आकाश्चादिगताः पच्च सात्तविकांशाः परस्परम् । 

मिखितवैवान्तःकरणमभवत्स्व॑कारणम् ॥ २४२ ॥ 

प्रकाश्चकत्वादेतेषां सात्त्िकांरात्वमिष्यते । 

प्रकारकत्व सत्वस्य खच्छस्वेन यतस्ततः ॥ ३४३ ॥ 



सर्वबेदान्तिद्धान्तसारसंम्रहः । १५९ 

तदन्तःकरणं ब्रत्तिमेदेन स्याचतुर्विधम् । 

मनो बुद्धिरहंकार श्चित्तं चेति तदुच्यते । ३४४ ॥ 

संकल्पान्मन इ्याहुद्धिरथस्य निश्चयात् । 
अभिमानादर्हंकारश्चित्तमर्थंस्य चिन्तनात् ॥ २४५ ॥ 

मनस्यपि च बुद्धौ च चित्ता्हकारयोः क्रमात् । 

अन्तभोवोऽत्र बोद्धन्यो छिङ्गटक्चणसिद्धये । २३४६ ॥ 

चिन्तनं च मनोधर्मः संकल्पादिर्यथा तथा । 

अन्तभोबो मनस्येव सम्यकत्चत्तस्य सिध्यति ॥ ३२४५७ ॥ 

देदादावहमियेव भावो दढतरो धियः । 

इर्यतेऽ्हकृतेस्तस्मादन्तभावोऽत्र युज्यते ॥ ३४८ ॥ 

तस्मादेव तु बुद्धेः कैतवं तदितरस्य करणत्वम् । 

सिध्यलयात्मन उभयषद्िदास्संसारकारणं मोहात् ।॥ ३४९ ॥ 

विज्ञानमयकोश्चः स्यात् बुद्धिज्ञानेन्द्रियैः सह । 

विज्ञानप्रचुरत्वेनाप्याच्छादकतयात्मनः ।। ३५० ॥ 

विज्ञानमयकोशोऽयमिति विद्धद्धिरुच्यते । 

अयं महानहंकारवरृत्तिमान्कवलक्षणः ॥ 

सर्वसंसारानिर्वोढा विज्ञानमयरान्द भाक् ॥। ३५१ ॥ 



१६० स्ववेदान्तधिद्धान्तसारसंमहः ! 

अहं ममेयेव सदाभिमान 

देहेन्द्रियादौ छृरुते गृहादौ । 
जीवाभिमानः पुरुषोऽयमेव 

कता च भोक्ता च सुखी च दुःखी ॥ २५२ ॥ 

स्ववासनप्रेरित एव निं 

करोति कर्मोभयलक्षणं च । 

भुङ्क तद्ुत्पन्नफटं विरिष्टं 

सुख च दुःखं च परत्र चात्र ॥ २५३ ॥ 

नानायोनिसहसखेषु जायमानो सहुञहुः । 

भ्रियमाणो ्रमस्येष जीवः संसारमण्डटे । ३५४ ॥ 

क क भ क नेन्द्रिय [1 

मनो मनोमयः कोरो भवेञज्ञानेन्द्रियः सह् । 

्राचुयै मनसो यत्र दश्यतेऽसौ मनोमयः ।। ३५५ ॥ 

चिन्ताविषादहषांाः कामाद्या अस्य बृन्तयः । 

मञुते मनसेवैष फं कामयते बहिः । 
५ भ सुङ्क ५ € 

यतते कुरुते भुङ्क तन्मनः सवकारणम् ।॥ ३५६ ॥ 

मनो ह्यसुष्य प्रवणस्य हेतु- 

रन्तवैहिथ्या्थमनेन वेत्ति । 



स्वैवेदान्तसिद्धान्तसारसं ग्रहः । १६१ 

णोति जिघ्रलयमुनैव चेक्षते 

वक्ति स्प्रशयत्ति करोति सर्वम् ॥ ३५७ ॥ 

बन्धश्च मोक्षो मनसेव पुंसा- 

मर्थोऽप्यनर्थोऽप्यमुनैव सिध्यति । 

शुद्धेन मोक्षो मलिनेन बन्धो 

विवेकतोऽर्थोऽप्यविवेकतोऽन्यः । ३५८ ॥ 

रजस्तमोभ्यां मनं ्वश्ुद्ध- 

मज्ञानजं सत्वगुणेन रिक्तम् । 

मनस्तमोदोषसमन्वितत्वा- 

जडत्वमोहारसताप्रमदेः । 

तिरस्कृतं सन्न तु वेत्ति वास्तवं 

पदा्थतन्तं द्युपठभ्यमानम् ॥ ३५९ ॥ 

क 9. © [3 श (- रजोदोषेयक्तं यदि भवति विक्षेपकगुणैः 

प्रतीये: कामाधेरनिरामभिभूतं व्यथयति । 

कर्थचित्स्ष्माथौवगतिमदपि श्राम्यति भ्रशं 

मनोदीपो यद्रसबलमरुता ध्वस्तमहिमा ।॥ ३६० ॥ 

५. 2, 7. 11 



१६२ सर्ववेदान्तसि द्धान्तसारसंभ्रहः । 

ततो सुसुश्चु्भववन्धसुक्यै 

रजस्तमोभ्यां च तदीयकार्यः । 

वियोज्य चित्तं परिशुद्धसत्त्वं 

प्रियं प्रयत्नेन सदैव कुयान् ॥ ३६१ ॥ 

गभावासजनिप्रणाशनजराव्याध्यादिषु प्राणिनां 

यहुःखं परिटटङ्यते च नरके तच्चिन्तयिखा मुहुः । 

दोषानेव विलोक्य सवविषयेष्वाश्ां विमुच्याभित- 

श्वित्त्रन्थिविमोचनाय सुमतिः सत्व समारम्बताम् ॥ 

यमेषु निरतो यस्तु नियमेषु च यन्नतः । 

विवेकिनस्तस्य चित्तं प्रसादमधिगच्छति ।। ३६३ ॥ 

आसुरी संपदं यक्स्वा भजेद्यो देवसंपदम् । 

मोक्षेककाङ्श्चया निदं तस्य चित्तं प्रसीदति ।॥ ३६४ ॥ 

परद्रव्यपरद्रोहपरनिन्दापरस्मियः । 

नालम्बते मनो यस्य तस्य चित्तं प्रसीदति ॥ ३६५ ॥ 

आत्मवत्स्वभूतेषु यः समत्वेन परदयति । 
सुखं दुःखं विवेकेन तस्य चित्तं प्रसीदति ॥ ३६६ ॥ 



सवेैवेदान्तसि द्धान्तसारसंश्रहः । १६३ 

अलयन्तं श्रद्धया क्या गुरुमीश्चरमात्मनि | 

यो भजलयनिद क्षान्तस्तस्य चित्तं प्रसीदति 1 ३६५७ ॥ 

शिष्टान्नमीश्चाचेनमायसेवां 

तीथोटनं खाश्रमधर्मनिष्ठाम् । 
यमाजुषक्ति नियमानुब्॒त्ति 

चित्तप्रसादाय वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३६८ ॥ 

कट्राम्टङ्वणाद्युष्णवीक्ष्णरुक्षुविधायिनाम् । 

पूतिपयुषितादीनां लागः सच्तवाय कल्पते ।॥ ३६९ ॥ 

श्रुया सन्त्वपुराणानां सेवया सत्त्ववस्तुनः । 

असुवृत्त्या च साधूनां सन्तछवृत्तिः प्रजायते ।॥ ३७० ॥ 

यस्य चित्तं निर्विषयं हृदयं यस्य शीतलम् । 

तस्य मित्रं जगत्स तस्य मुक्तिः करस्िता ।॥ ३७१ ॥ 

दितपरिभितभोजी निलयमेकान्तसेवी 
सछृदुचितदहितोक्तिः स्वल्पनिद्राविहारः । 

अनुनियमनशीखो यो भजल्युक्तकाले 

स रमत इह शीघं साधु चिनत्तप्रसादम् ॥ ३७२ ॥ 



१६४ सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंब्रहः । 

चित्तप्रसादेन विनावगन्तुं 

बन्धं न शक्तोति परात्मतत्त्वम् । 

तन्त्वावगयया तु विना विमुक्ति- 
4} य सिध्यति जह्यसदस्रकोटिषु ॥ ३७३ ॥ 

मनःप्रसादः पुरुषस्य बन्धो 

मनःप्रसादो भवबन्धमुक्तिः । 

मनःप्रसादाधिगमाय तस्मा- 

म्मनोनिरासं विदधीत षिद्धान् ॥ ३५४ ॥ 

पच्चानामेव भूतानां रजोशेभ्योऽमवन् कमात् । 

वाक्पाणिपाद्पायूपस्ानि कर्मन्द्रियाण्यञु ।। ३५५ ॥ 

समस्तेभ्यो रजोंशेभ्यो व्योमादीनां क्रियात्मकः । 

प्राणादयः समुखन्नाः पथ्चाप्यान्तरवायवः ॥ ३७६ ॥ 

प्राणः प्रागगमनेन स्यादपानोऽबाग्गमनेन च । 

व्यानस्त विष्वग्गमनादुत्कान्योदान इष्यते ॥ २३७५७ ॥ 

अशितान्नरसादीनां समीकरणधर्म॑तः । 

समान इलयभिप्रेतो बायुयस्तेषु पथ्चमः ॥ ३५८ ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १६५६ 

क्रियैव दिश्यते प्रायः प्राणकर्मेन्द्रयेष्वलम् । 

ततस्तेषां रजोंशेभ्यो जनिरङ्गीकृता लुधैः ॥ ३७९ ॥ 

राजसीं तु क्रियारश्चक्ति तमःशक्तिं जडास्मिकम् । 

प्रकाश्चरूपिणीं सत्वस्तं प्राहुमेहषेयः । ३८० ॥ 

एते प्राणादयः पच्च पच्चकर्मेन्द्रयेः सह । 

मवेस्प्राणमयः कोशाः स्थूो येनैव चेष्टते ॥ ३८१ ॥ 

यदयन्निष्पादयते कम॑ पुण्यं वा पापमेव वा | 

वागादिभिश्च बपुषा तस्राणमयकवरैकम् ॥ ३८२ ॥ 

वायुनोज्नाङितो ब्ृक्षो नानारूपेण चेषते । 

तस्मिन्विनिश्चरे सोऽपि निश्चछः स्याद्यथा तथा ॥३८३॥ 

प्राणकर्मन्द्रयर्दहः प्रेयमाणः प्रवर्तते । 

नानाक्रियासु सर्वत्र विहिताविहितादिषु ॥ ३८४ ॥ 

कोशत्रयं मिङिखेतदपुः स्यात्सृष्ष्ममात्मनः । 

अतिसुष्ष्मतया खीनस्यात्मनो गमकत्वतः ॥ ३८५ ॥ 

लिङ्गमिस्युच्यते स्थूखपेक्षया सुष्ष्ममिष्यते । 

सर्वं लिङ्कवपुजौतमेकधीविषयसतः ॥ ३८६ ॥ 



१६६ सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

समष्िः स्यात्तरुगणः सामान्येन वनं यथा । 

एतत्समष्स्युपदितं चैतन्यं सर्फटं जगुः ॥ ३८५ ॥ 

हिरण्यगभेः सूत्रात्मा प्राण इलयपि पण्डिताः । 

हिरण्मये चुद्धिगर्मे प्रचकास्ति हिरण्यवत् ॥ ३८८ ॥ 

हिरण्यगभं इयस्य व्यपदेशस्ततो ' मतः । 

समस्तरिङ्गदेदेषु सूत्रवन्मणिपद्किषु । 

व्याप्य स्थितत्वास्सूत्रारमा प्राणनास्राण उच्यते ॥ २३८९ ॥ 

नैकधीविषयत्वेन लिङ्गं व्यष्टिभवयथ । 

यदेतग्यष्श््ु पितं चिदाभाससमन्वितम् ।। ३०० ॥ 

चेतन्यं तेजस इति निगदन्ति मनीषिणः । 

तेजोमयान्तःकरणोपाित्वेनैष तेजसः ॥ ९१ ॥ 

स्थूलात्सृ््मतया व्यष्टिरस्य सूष््मचपुमैतम् । 

अस्य जागर्संस्कारमयत्वादपुरुच्यते । ३९२ ॥ 

स्तप्रे जागरकारीनवासनापरिकार्पितान् । 

तैजसो विषयान्भुङ्के सृक्च्माथोन्सृष््मबृत्तिभिः ।॥ ३९३ ॥ 



सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १६७ 

समष्टेरपि च व्यष्टेः सामान्येनैव पूववत् । 

अभेद एव ज्ञातव्यो जादैकत्वे कुतो यिद ।) ३९४ ॥ 

हयोरुपाध्योरेकले तयोरप्यभिमानिनोः । ̀ 

सूत्रात्मनस्तेजसस्याप्य मेदः पूर्ववन्मतः ॥ ३९५ ॥ 

एवं सुष््मप्रपज्चस्य प्रकारः दाखसंमतः । 

अथ स्थूटलग्रपच्चस्य प्रकारः कथ्यते श्रणु ॥ ३९६ ॥ 

तान्येव सृष्ष्मभूतानि व्योमादीनि परस्परम् । 

पच्चीकृतानि स्थूानि भवन्ति श्णु तत्करमम् ।॥ ३९७ | 

स्वादीनां भूतमेकैकं सममेव द्विधा द्विधा । 
विभज्य भागं तत्राद्यं यक्त्वा भागं हितीयकम् ।। ६९८ ॥ 

चतुघौ सुविभञ्याथ तमेकैकं विनिक्षिपेत् । 
चतुणौ प्रथमे भागे करमेण स्वाधमन्तरा ॥ ३९९ ॥ 
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ततो व्योमादिभूतानां भागाः पञ्च भवन्ति ते। 

स्स्वाधंभागेनान्येभ्यः प्राप्रे भागचतुष्टयम् + ४०० ॥ 

संयोज्य स्थूरुतां यान्ति व्योमादीनि यथाकमम । 

भसुष्य पच्चीकरणस्याप्रामाण्यं न छङ्कुयताम् । ४०१ ॥ 



१६८ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

उपलक्चषणमस्यापि तजिवरृत्करणश्रुतिः । 

पञ्चानामपि भूतानां श्रूयतेऽन्यत्र संभवः ।। ४०२ ॥ 

ततः प्रामाणिकं पच्चीकरणं मन्यतां बुधैः । 
प्रयक्षादिविरोधः स्यादन्यथा क्रियते यदि | ४०३॥ 

आकारावाय्वोधैमेस्तु वहयादावुपलभ्यते ! 

यथा तथाकादयवाय्वोनीगन्यदिधम इष्यते ।॥ ४०५ ॥ 

अतोऽप्रामाणिकामिति न किंचिदपि चिन्यताम् । 

खांशव्याप्रिश्च खव्या्रिर्विद्यते पावकादिषु ॥ ४०५ ॥ 

तनोपरुभ्यते शब्द्; कारणस्यातिरेकतः । 

तथा नभस्वतो धर्मोऽप्यगन्यादावुपलभ्यते ॥ ४०६ ॥ 

न तथा विद्यते व्यापिवेहयादेः खनभस्वतोः । 

सृष्ष्मतवादंश्चकव्याप्रे तद्धर्मो नोपरभ्यते ।। ४०७ ॥ 

कारणखानुरूपेण कायै सवैत्र दश्यते । 

तस्मासपरामाण्यमेष्व्यं बुधैः पच्चीकृतेरपि ॥ ४०८ ॥ 

अनेनोद्धूतगुणकं भूतं वक्षयेऽबधारय । 

शब्दैकरुणमाकाश शब्दस्पशेगुणोऽनिलः ॥ ४०९ ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १६९ 

तेजः शब्दस्परारूपेगुणवत्कारणं कमात् । 

आपश्चतुरौणः चब्दस्पशरूपरसेः कमात् ।॥ ४१० ॥ 

एतैश्वतुभिगन्धेन सह पञ्चगुणा मही । 

आकाशांदतया शरोत्रं शब्दं गृह्णाति तद्रणम् ॥ ४११ ॥ 

त्वडारुतांशकतया स्पश गृह्णाति तदरुणम् । 

तेजोशकतया चक्षु. रूपं गृहणाति तद्रुणम् ॥ ४१२ ॥ 

अबंरकतया जिह्वा रसं गृहणाति तद्रणम् । 

भूस्यैशकतया घ्राणं गन्धं गृह्णाति तद्रुणम् ॥ ४१३ ॥ 

भ 9 भ्ये करोति खांरकतया वाक्शब्दोच्चारणक्रियाम् । 

वाय्वंशकतया पादौ गमनादिक्रियापरौ ॥ ४१४ ॥ 

तेजोशकतया पाणी बहयादययचेनतस्परौ । 

जलांशकतयोपखो रेतोमूत्रविसगंक्ृत् ॥ ४१५ ॥ 

भूम्यंशचकतया पायुः कठिनं मलमुत्सजेत् । 

श्रोस्य दैवतं दिकस्यान्वचो वायुरेशो रविः ॥ ४९६ ॥ 

जिह्वाया वरुणो दैवं प्राणस्य त्वरिवनाबुभौ । 

बाचोऽभिैस्तयोरिन्द्रः पादयोस्तु त्रिविक्रमः ।॥ ४१५ ॥ 



१७० सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

पायोर्यत्युरुपस्थस्य स्वधिदेवं प्रजापतिः । 

मनसो देवतं चन्द्रो बुद्धेरदैवं ब्रहस्पति: ॥ ४१८ ॥ 

रदरस्त्वहंकृतेदैवं क्षेत्रज्ञधित्तदेवतम् । 

दिगाद्या देवताः सवाः खादिसन््वांशसंमवाः ॥ ४१९ ॥ 

संमिता इन्द्रियस्थानेष्विन्द्रियाणां समन्ततः । 

निगृहन्यनुगरहणन्ति प्राणिकमीनुरूपतः ॥ ४२० ॥ 

दरीरकरणम्रामा प्राणाहमधिदेवताः । 

पञ्चैते हेतवः प्रोक्ता निष्यत्तो स्वकर्मणाम् ॥ ४२१ ॥ 

कर्मानुरूपेण गुणोदयो भवे- 

दरणाबुरूपेण मनःप्रवृत्तिः । 

मनोनुचृत्तेरुभयात्मकेन्दरियै- 

सिवल्यते पुण्यमपुण्यमच्र ॥ ४२२ ॥ 

करोति विज्ञानमयोऽभिमानं ` 

कतीहमेवेति तदात्मना स्थितः । 

आत्मा तु साक्षी न करोति किंचि- 
, न्न कारयत्येव तटस्थवत्सद् ।। ४२३ । 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । १७१ 

दरष्टा श्रोता वक्ता कतौ मोक्ता भवलयहंकारः । 

स्वयमेतद्विकृतीनां साक्षी निर्टेप एवात्मा ॥ ४२४ ॥ 

आत्मनः साक्षिमाच्रत्वं न कठं न भोक्तृता । 

रविवत्मराणिभिरूकि क्रियमाणेषु कर्मसु ॥ ४२५ ॥ 

न ह्यकः कुरुते कर्मं न कारयति जन्तवः । 

स्वस्वभावातुरोधेन व्ैन्ते स्वस्वकर्मसु ॥ ४२६ ॥ 

तथेव प्रयगास्मापि रविवन्निष्करियास्मना । 

उदासीनतयेवास्ते देद्ादीनां प्रवृत्तिषु ॥ ४२७ ॥ 

अज्ञात्वैवं परं तत्त्वं मायामोहितचेतसः । 

स्वरात्मन्यारोपयन्येतत्कवैखाद्यन्यगोचरम् ॥ ४२८ ॥ 

आत्मस्वरूपमविचायं विमूढबुद्धि- 
४ खिटमेतदंन ॥ „ €. 

रारोपयलयखिरमेतदनात्मकायम् । 

स्वात्मन्यसङ्गचितिनिष्किय एव चन्द्र 

दुरस्थमेघशतधावनकबद्धमेण । ४२९ ॥ 

आत्मानात्मविवेकं स्फुटतरमगरे निवेदयिष्यामः । 

इममाकर्णय विद्धन् जगदुत्पत्तिप्रकारमाचृत्त्या । ४२० ॥ 



१७२ सर्वैदेदान्तसिद्धान्वसारसंग्रहः । 

पच्चीकृतेभ्यः खादिभ्यो भूतेभ्यस्तवीक्षयेितुः । 

समुलन्नमिदं स्थृं ब्रह्माण्डं सचराचरम् ॥ ४३१ ॥ 

बरीह्याव्योषधयः सवौ बायुतेजोम्बुभूमयः । 

सर्वेषामप्यभूदन्नं चुविधडशरीरिणाम् ॥ ४३२ ॥ 

केचिन्मारुतभोजनाः खलु परे चन्द्राकंतेजोश्षनाः 

केचित्तोयकणाशशिनोऽपरिमिताः केचित्तु मृद्धश्षकाः । 

केचित्मणेरिखातृणादनपराः केचित्तु मांसाशिनः 
` केचिद्रीहियवान्नभोजनपरा जीबन्यमी जन्तवः ॥ 

जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिलाद्याश्चतुविधाः । 

स्वस्वकमांनुरूपेण जातास्तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ४३४ ॥ 

यत्र जाता जरायुभ्यस्ते नराद्या जरायुजाः । 

अण्डजास्ते स्युरण्डेभ्यो जाता ये विहगादयः ॥ ४३५ ॥ 

स्वेदाज्ञाताः सेद्जास्ते यूका दक्षादयोऽपि च । 

भूमिञुद्धि्य ये जाता उद्धिल्नस्ते द्रुमादयः ॥ ४३६ ॥ 

इदं स्थूखवपु्जातं भौतिकं च चतुिधम् । 

सामान्येन समष्टिः खादेकधीविषयत्वतः ॥ ४३२४ ॥ 



स्वैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः १७३ 

एतस्समष्ख्यवच्छिन्नं चैतन्यं फलसंयुतम् । 
्राहुर्वैश्धानर इति विराडिति च वेदिका: ॥ ४३८ ॥ 

वैश्वानरो विश्वनरेष्वात्मत्वेनाभिमानतः । 

विराद् स्या्विविधतवेन स्वयमेव विराजनात् ॥ ४३५ ॥ 

चतुविधं मूतजातं तन्तज्ञातिविशेषतः । 

नैकधीविषयस्वेन पू्ैवन्यष्टिरिष्यते ॥ ४४० ॥ 

साभासं ज्यष्ट्युपहितं वन्तादात्म्यसुपागतम् । 

चैतन्यं विश्व इलयाहू्वेदान्तनयकोविदाः ।। ४४१ ॥ 

विश्चोऽस्मिन्स्थूख्देहेऽत्र खाभिमानेन तिष्ठति । 

यतस्ततो विग्र इति नाम्ना सार्थो भवलययम् ॥ ४४२ ॥ 

व्य्टिरेषास्य विश्वस्य भवति स्थूखविग्रहः । 

उन््यतेऽन्नविकारितवात्कोरोऽन्नमय इसययम् ।॥ ४४२ ॥ 

देहोऽयं पिवभुक्तान्नविकारच्छद्द्ोणितात् । 
जातः प्रवधेतेऽन्नेन तदभावे विनयति ॥ ४४४ ॥ 

तस्मादनलविकारित्वेनायमन्नमयो मतः । 

आच्छादकस्वादेतस्याप्यसेः कोशवदास्मनः ॥ ४५ ॥ 



१७४ सर्मवेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रहः । 

आत्मनः स्थूलभोगाना- 

मेतदायवनं विदुः । 

काव्दादिविषयान्भुङ्ख 

स्थूखन्स्थूखास्मनि स्थितः ॥ ४४६ ॥! 

बहिरात्मा ततः स्थूरभोगायतनसुच्यते । 

इन्द्रियेरुपनीतानां शब्दादीनामयं स्वयम् । 

देहेन्दरियमनोयुक्तो भोक्तेयाहुभेनीषिणः ॥ ४४५ ॥ 

एकादशद्वारततीह देहं 

सौधे महाराज इवाश्षवरगैः । 
संसेव्यमानो बविषयोपभोगा- 

नुपाधिसंस्थो चुभुजेऽयमात्मा ॥ ४४८ ॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि निजदेवतचोदितानि 

कर्मेन्द्रियाण्यपि तथा मनञआदिकानि । 

स्वस्प्रयोजनविधौ नियतानि सन्ति 

यनेन किंकरजना इव तं भजन्ते ॥ ४४९ ॥ 

यज्नोपमुङ्क विषयान्स्थूखानेष महामतिः । 

अहं ममेति सेषास्यावस्था जाग्रदितीयते । ४५० । 
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सर्कवदान्तासद्धान्तस्तारसश्रहः । १७५ 

एतत्समष्ेव्यष्टयोश्चोभयोरप्यभिमानिनोः । ̀ 

तद्विश्रवेश्वानरयोर भेदः पूवंबन्मतः ।। ४५१ ॥ 

स्थूखसुक्ष्मकारणाख्याः प्रपच्चा.ये निरूपिताः । 

ते सर्वेऽपि भिर्तेकः प्रपच्चोऽपि महान्भवेत् ॥ ४५२ ॥ 

महाप्रपञ्चावच्छिन्रं विश्चप्राज्ञादिलक्षणम् | 

विराडादीशपयंन्तं चैतन्यं चैकमेव तत् ॥ ४५३ ॥ 

यदनाद्यन्तमव्यक्तं चैतन्यमजमक्षरम् । 

महाप्रपच्चेन सहाविविक्तं सदयोऽगभ्रिवत् ॥ ४५४ ॥ 

तत्सम खर्विदं ब्रह्मेदयस्य वाक्यख पण्डितैः । 

वाच्याथ इति निर्णीतं विविक्तं रक्ष्य इयपि ।। ४५५ ॥ 

स्थुखादयज्ञानपयन्तं कायंकारणलक्षणम् । 

हृशयं सर्वमनात्मेति विजानीहि विचक्षण ॥ ५५६ ॥ 

अन्तःकरणतद्वृ्तिदरष्टं नियमविक्रियम् । 

चेतन्यं यत्तदात्मेति बुद्धया बुध्यस्र सुष््मया ।॥ ४५७ ॥ 

एष प्रयक्स्वप्रकाशो निरश्षो- 

ऽसङ्गः शुद्धः सवेदेकस्वभावः । 



१७६ स्व॑वेदान्तधिद्धान्तसारसंयहः । 

निलयाखण्डानन्दरूपो निरीहः 

साक्षी चेता केवलो निगुण ॥ ४५८ ॥ 

जच प्रयग्जायते वधते नो 

किंचिन्नापक्षीयते नेव नाम् । 

आत्मा निलः शाश्वतोऽयं पुराणो 

नासौ हन्यो हन्यमाने शरीरे ॥ ४५९ ॥ 

जन्मास्तितविचृद्धयः परिणतिश्चापक्षतिनाशनं 

द्यस्येव मवन्ति षदिकृतयो नानाविधा व्याधयः । 
स्थूखत्वादि च नीरूता्यपि भितिवेणौश्रमादिप्रथा 

दृश्यन्ते वपुषो न चात्मन इमे तद्विक्रियासाक्षिणः ॥ 

अस्मिन्नास्मन्यनात्मत्वमनात्मन्यात्मतां पुनः । 

विपरीततयाध्यस्य संसरन्ति विमोहतः ॥ ४६१ ॥ 

श्रान्या मनुष्योऽहमहं द्विजोऽहं 

तञ्ज्ञोऽहमज्ञोऽहमतीव पापी । 

श्रष्टोऽस्मि शिष्टोऽस्ि सुखी च दुःखी. 

व्येवं बिभुह्यात्मनि कर्पयन्ति । ४६२ ॥ 



सववेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रहः । १.७७ 

अनात्मनो जन्मजरास्रतिक्ुधा- 

तष्णासुखह्ेरमयादिधमोन । 

विपयंयेण ह्यतथाविधेऽस्मि- 

ज्नारोपयन्द्यात्मनि बुद्धिदोषात् ॥ ४६३ ॥ 

श्रान्या यत्र यद्भ्यासस्तत्करृतेन गुणेन चा । 

दोषेणाप्यणुमात्रेण स न संबध्यते कचित् । ४६४ ॥ 

किं मरुन्मरगदष्णाम्बुपूरेणाद्रस्वसरच्छति । 

दृष्टिसंस्थितपीतेन शद्धः पीतायते किमु ॥ ४६५ ॥ 

बाख्कस्पितनंस्येन व्योम किं मटिनायते । 

शिष्यः-- 

प्रयगात्मन्यविषयेऽनात्माध्यासः कथं प्रभो !॥ ४६६ ॥ 

पुरा दृष्टे हि विषयेऽध्यस्यन्ति विषयान्तरम् } 

तद्टं शुक्तिरज्ज्वादौ साद शइ्यादयुबन्धत्तः ।। ४६७ ॥ 

परत्र पूवटृष्टस्यावभासः स्छतिढक्षणः । 

` अध्यासः स कथं स्वामिन् मवेदास्मन्यगोचरे ॥ ४६८ ॥ 

नानुभूतः कदाप्यात्मानलुभूतस्य वस्तुनः । 

सारर्यं सिध्यति कथमनात्मनि विरक्षणे ॥ ४६९ ॥ 
४, 7. 11, 1४ 



१७८ सवैवेदान्तकषिद्धन्तसारसंभ्रहः । 

अनात्मन्यास्मताध्यासः कथमेष समागतः । 

निषृत्तिः कथमेतस्य केनोपयेन सिध्यति ॥ ४७० ॥। 

उपाधियोग उभयोः सम एवेराजीवयोः । 

जीवस्यैव कथं बन्धो नेश्ररखास्ति तत्कथम् ।॥ ४५१ ॥ 

एतत्सव दयारया करामलकवस्सफुरम । 

प्रतिपाद्य सर्वज्ञ श्रीगुरो करुणानिधे ॥ ५५२ ॥ 

श्रीगुरः-- 

न सावयव एकस्य नात्मा विषय इष्यते । 

अस्यास्मलयया्थत्वादपरोक्षाच्च सर्वञ्च: ।। ४५३ ॥ 

ग्रसिद्धिरास्मनोऽस्येव न कखापि च टश्यते । 

प्रययो नाहमस्मीति न ह्यसि प्रयगात्मनि ॥ ४७४ ॥ 

न कस्यापि खसद्धावे प्रमाणमभिकाङ्क्यते ¦ 

प्रमाणानां च प्रामाण्यं यन्मूरं किं तु बोधयेत् ॥ ४५५ ॥ 

मायाकार्योस्तिरोभूतो नैष आत्मानुभूयते । 
मेषञ्न्दैर्थथा भालुस्तथप्यमहमादिभिः । ४७६ ॥ 



सवैवेदान्तसि द्धान्वसारसंग्रहः । १७९ 

पुरस्थ एव विषये वस्तुन्यध्यस्यताभिति । 

नियमो न कृतः सदधि भ्रौन्तिरेवात्र कारणम् ॥ ४५७७ ॥ 

दुगामविषये त्योज्नि नीरुतादि यथाबुधाः । 

अभ्यस्यन्ति तम्रैवास्मिन्नास्मन्यपि मतिश्रमान् ।॥ ४७८ ॥ 

अनात्मन्यातमताध्यासे न सादस्यमपेश्चते । 

पीतोऽयं शद्ध इयादौ साद्रश्यं किमपेक्षितम् ॥ ४५७९ ॥ 

निरूपाधिभ्रमेष्वस्मिन्नेवपिश्षा प्रह इ्यते । 

सोपाधिष्वेव तदृष्ं रञ्जुसपभ्रमादिषरु ॥ ४८० ॥ 

तथापि किंचिद्र््यामि सार्य णु तस्परः । 

अलयन्तनिर्मलः सुक्ष्म आत्मायमतिभास्वरः ॥ ४८१ ॥ 

बुद्धिस्तथैव सन्त्वात्मा साभासा भास्वरामला । 

सानिध्यादात्मवद्धाति सूर्यवर्स्फटिको यथा ॥ ४८२ ॥ 

आत्मामासं ततो वुद्धिबद्धयाभःसं ततो मनः । 

अक्षाणि मनभाभासान्यक्षाभासमिदं वपुः । 

अत एवात्मताबुद्धिदेहाक्षादावनात्मनि ॥ ४८२ ॥ 



१८० स्ववेदान्तपिद्धान्तसारसंग्रहः । 

मूढानां प्रतिबिम्बादौ बाटानामिव दस्यते । 
, सादृश्यं विद्यते बुद्धावात्मनोऽध्यासकारणम् ।। ४८४ ॥ 

अनात्मन्यहमियेव योऽयमध्यास इरितः । 

स्यादुत्तरोत्तराध्यासे पू्वपरवस्तु कारणम् ॥ ४८५ ॥ 

सुप्निमूर्छोच्थितेष्वेव र्टः संसारलक्षणः । 

अनादिरेषाविद्यातः संस्कारोऽपि च ताटञः ।॥ ४८६ ॥ 

अध्यासवबाधागमनस्य कारणं 

श्रृणु प्रवक्ष्यामि समाहितास्मा । 

यस्मादिदं प्राप्रमनथंजातं 

जन्माप्ययन्याधिजरादिदुःखम् ॥ ४८५ ॥ 

आत्मोपाघेरविद्याया अस्ति शक्तिद्यं महत् । 

विक्षेप आब्रतिश्चेति याभ्यां संसारं आत्मनः ॥ ४८८ ॥ 

आव्रृतिस्तमसः शक्तिस्तद्धथावरणकारणम् । 

मूलाविद्येति सा प्रोक्ता यया संमोहितं जगत् ॥ ४८९ ॥ 

विवेकवानप्यतिथौक्तिकोऽपि 

श्रु ताव्मतन््रोऽपि च पण्डलोऽपि । 



९ 50. ज 

सवेवेदन्तसि द्वान्तसारसं्रहः । 

रक्लया यया संबृतवोर्धष्टि- 

रात्मानमात्मस्थभिमं न वेद ॥ ४९० ॥ 

विक्षेपनाम्नी रजसस्तु शक्तिः 

प्रृ्तिहेतुः पुरुषस्य नियम् । 

स्थूखादिलिङ्गान्तमेषमेत- 

दयया सदात्मन्यसदेव सूयते ॥ ४९१ ॥ 

निद्रा यथा पुरुषमप्रमत्तं 

समावृणोतीयमपि प्रतीचम् । 
तथावृणोलयावृतिशक्तिरन्त- ` 

विक्षिपराक्ति परिजुम्भयन्ती ॥ ४९२ ॥ 

शक्लया मह्यावरणाभिधानया 

समावते सलमरखरूपे । 

पुमाननात्मन्यहमेष एषे- 

ल्यात्मत्वबुद्धि विदधाति मोहात्। ४९३ ॥ 

यथा प्रसुप्िप्रतिभासदेहे 

स्वात्मत्वधीरेष तथा ह्यनात्मनः । 

१६१ 



१८२ स्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

जन्माप्यथश्षुद्धयन्दल्मादी- 

नारोपयलयात्मनि त्स्य धमन ॥ ४९४ ॥ 

विक्षेपरक्या परिचोयमानः 

करोति कमोण्युभयास्मकानि । 

भुखान एतत्फरमप्युपात्तं 

परिभ्रमलेव भवाम्बुराश्चौ ॥ ४९५ ॥ 

अध्यासदोषात्समुपागतोऽयं 

संसारचन्धः प्रबखप्रतीचः। 

ययोगतः किखद्यति गभवास- 

जन्माप्ययक्टेङभयैरजस्नम् ॥ ४९६ ॥ 

अध्यासो नाम खल्वेष वस्तुनो योऽन्यथाग्रहः । 

स्वाभाविकश्रान्तिमूरं संसृतेरादिकारणम् । ४९७ ॥ 

सवान्ेस्य तद्रीजं योऽन्यथाग्रह आत्मनः । 

ततः संसारसंपातः संततक्छेशारक्चषणः ॥ ४९८ ॥ 

अध्यासादेव संसारो नष्टेऽध्यासे न दश्यते । 

तदेतदुभयं स्पष्टं परय त्वं बद्धमुक्तयोः ॥ ४९९ ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १८३ 

बद्धं ्रवृत्तितो विद्धि सुक्त विद्धि निचृत्तितः । 

प्रवृत्तिरेव संसारो नित्र्तिभक्तिरिष्यते ॥ ५०० ॥ 

आत्मनः सोऽयमध्यासौ मिध्याज्ञानपुरःसरः । 

असत्कस्पोऽपि संसारं तुते रञ्जुसपंवत् ॥ ५०१ ॥ 

उपाधियोगसाम्येऽपि जीववत्परमास्मनः । 

उपाधिमेदान्नो बन्धस्तत्का्यमपि फिचन ।) ५०२ ॥ 

अस्योपाधिः शरुद्धसच््वप्रधाना 

माया यत्र त्वस्य नास्यत्पभावः । 
वस्पैवे क भ 

सन्तवस्येवोस्छरष्टता तेन बन्धो 

नो विक्षेपस्तच्छरृतो ले्मात्रः ॥ ५०३ ॥ 

सवैक्ञोऽप्रतिवद्धबोधविभवस्तनैव देवः स्वयं 

मायां स्वामवलम्ब्य निश्चलतया स्वच्छन्दवृत्तिः प्रभुः । 

सष्टिस्थियदनप्रवेशयमनव्यापारमात्रेच्छया 

कुमन्कीडति तद्रजस्तम उभे संस्तभ्य सक्या स्वया ॥ 

तस्मादावृतिविक्षेपौ किंचित्कतु न शक्तः । 
स्वयमेव स्वतन्तोऽस तसव्रृत्तिनिरोधयोः ॥ ५०५ ॥ 



१८४ सर्ववेदान्तपिद्धान्तसारसंयहः । 

५ क (+ च देि' 

तमेव सा धीकर्मेति श्रुतिवक्ति महेशितुः । 

निप्रहानुप्रहे शक्तिराध्रतिक्षेपयोयतः ॥ ५०६ ॥। 

रजसस्तमसश्चैव प्राबल्यं सन्त्वहानतः । 

जीवो पां तथा जीवे तत्काथै बलवत्तरम् || ५०७ ॥ 

तेन बन्धोऽख्य जीवस्य संसारोऽपि च तत्कृतः |. 

संप्राप्तः सवदा यत दुःखं भूयः स ईश्चते ॥ ५०८ ॥ 

०. ५ द (~ £ 

एतस्य संसतेरहवुरध्यासोऽथविपम्रयः । 

अध्यासमूलमज्ञानमाहुरावृतिक्षणम् ।। ५०९ ॥ 

अज्ञानस्य निव्रन्तिस्तु ज्ञानेनैव न कर्मणा । 
अनिरोधितया कर्मं नैवाज्ञानस्य बाधकम् ॥ ५१० ॥ 

कभेणा जायते जन्तुः कममणैव प्रलीयते । 
कर्मणः कार्यमेवैषा जन्ममूद्युपरम्परा ॥ ५११ ॥ 

नैतस्मात्कमणः कायैमन्यदसित विलक्षणम् । 
अज्ञानका्थै तत्कर्म यतोऽज्ञानेन वर्धते ॥ ५१२ ॥ 

यद्येन वधते तेन नाश्चस्तस्य न सिध्यति । 

येन यस्य सहावा निरोधाय न कस्पते ।। ५९३ ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १८५ 

नाञ्चकत्वं तदुभयोः को नु कस्पयितुं क्षमः । 
(ष प् 

सवे कमीविरोध्येव सदाज्ञानस्य सव॑दा ।॥ ५१४ | 

ततोऽज्ञानस्य विच्छित्तिः कर्मणा नैव सिध्यति । 

यस्य प्रध्वस्तजनको यत्संयोगोऽस्ति वर्षणे ॥ ५१५ 

तयोरेव विरोधित्वं युक्तं भिन्नस्रमावयोः । 

तमःप्रकाशयोयैद्रस्परस्परविरोधिता ॥ ५९६ ॥ 

अज्ञानज्ञानयोस्तद्रदु भयोरेव दर्यते । 

न ज्ञानेन चिना नारस्तस्य केनापि सिध्यति ॥ ५१९५७ ॥ 

तस्मादज्ञानविच्छिस्ये ज्ञानं संपादयेत्सुधीः । 
आत्मानास्मविवेकेन ज्ञानं सिध्यति नान्यथा | ५१८ ॥ 

[+ क 

युक्टात्मानात्मनोस्तस्मात्करणीयं विवेचनम् । 

अनात्मन्यात्मताबुद्धियन्थिर्येन विदीयते ॥ ५१९ ॥ 

आत्मानात्मविषेकाथ विवादोऽयं निरूप्यते । 
हन निवत् # ध ह ४ 

येनात्मानास्मनोस्त्वं विविक्तं प्रस्फुटायते ॥ ५२० ॥ 

मूढा अश्रुतवेदान्ताः स्वयं पण्डितमानिनः । 

देशप्रसादरहिताः सदरुरोश्च वदहियखाः । ५२१ ॥ 



१८६ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

विवदन्ति प्रकारं तं श्रृणु वक्ष्यामि सादरम् । 

अलयन्तपामरः कथ्िष्पुत्र आत्मेति मन्यते ॥ ५२२ ॥ 

आत्मनीव स्वपुत्रेऽपि प्रबलप्रीतिददीनात् । 

पुत्रे तु पुष्टे पृष्टोऽहं नष्टे नष्टोऽहमिलयतः ॥ ५२३ ॥ 

अनुभूतिबराच्चापि युक्तितोऽपि श्रुतेरपि । 

आत्मा वै पुत्ननामासीस्येवं च वदति श्रुतिः ॥ ५२४ ॥ 

दीपादीपो यथा तद्तपितुः पुत्रः प्रजायते । 

पितुयणानां तनये बीजाङ्कर वदीक्षणात् ।। ५२५ ॥ 

अतोऽयं पुत्र आत्मेति मन्यते श्रान्तिमत्तमः । 

तन्मतं दुषयलयन्यः पुत्र आत्मा कथं सिति ।॥ ५२६ ॥ 

प्रीतिमात्रात्कथं पुत्र आत्मा भवितुमरईति । 

अन्यत्रापीक्ष्यते प्रीतिः कषैत्रपात्रधनादिषु ॥ ५२७ ॥ 

पुत्राद्ठििष्टा देहेऽस्मिन्प्राणिनां प्रीतिरिष्यते । 

प्रदीप्रे भवने पुत्रं यक्सवा जन्तुः परायते ॥ ५२८ ॥ 

ते विक्रीणाति देहाथै प्रतिक्रूरं निहन्ति च । 

म्मादात्मा तु तनयो न भवेच्च कदाचन |¦ ५२९ ॥ 



समैवेदान्तसिद्धान्तसाररसम्रहः । १८७ 

गुणरूपादिसादटरयं दीपवन्न सुते पितुः । 

अव्यङ्गाज्ायते व्यङ्गः सुशुणादपि दुरीणः ।। ५३० ॥ 

आभासतमालास्ताः सौ युक्तयोऽप्युक्तयोऽपि च । 

पुत्रस्य पिदवदेदे सर्वकार्येषु वस्तुषु ।। ५३१ ॥ 

सवामिलवव्रोतनायास्मिननास्मत्वसुपचयेते । 

श्रया तु मुख्यया वृत्त्या पुत्र आस्सेति नोच्यते ॥ ५२३२ ॥ 

ञओपचारिकमात्मत्वं पुत्रे तस्मान्न सुख्यतः । 

अहपद्प्रययार्थो देह एव न चेतरः ॥ ५५३३ ॥ 

भ्रयश्चः सर्वजन्तूनां देहोऽहमिति निश्चयः । 

एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यपि च श्रुतिः ॥ ५२४ ॥ 

पुरुषत्वं वद्लयस्य स्वात्मा हि पुरुषस्ततः \ 

आत्मायं देह एवेति चावकेण विनिश्चितम् ॥ ५२५ ॥ 

तन्मतं दूषयलयन्योऽसहमानः प्रथग्जनः । 

देदह आस्मा कथं तु स्यास्परतन्तरो ह्यचेतनः ॥ ५२६ ॥ 

इन्द्रयैश्वास्यमानोऽयं चेष्टते न स्वतः कचित् । 

आश्रयश्चकषुरादीनां गृहव द्रदमेधिनाम् ॥ ५२
७ ॥ 



१८८ सर्ववेदान्तसि द्धान्तसारसग्रहः । 

वास्यादिनानावस्थाबाञ्छुङशोणितसंमवः । 

अतः कदापि देहस्य नातमघ्वमुपपद्यते । ५३८ ॥ 

बधिरोऽदहं च काणोऽदुं मूक इ्यनुभूतितः । 

इन्द्रियाणि भवन्यात्मा येषामस्यर्थवेदनम् ।॥ ५३९ ॥ 

इन्द्रियाणां चेतनत्वं देहे प्राणाः प्रजापतिम् । 

एतमेयेल्यूुरिति श्रुयेव प्रतिपाद्यते ॥ ५४० ॥ 

यतस्तस्मादिन्द्रियाणां युक्तमात्मत्वमिलययुम । 

निश्चयं दूषययन्योऽसहमानः प्रथग्जनः ॥ ५४१ ॥ 

इन्द्रियाणि कथं त्वात्मा करणानि कुटारवत् । 

करणस्य कुटारादेश्चेतनत्वं न हीक्ष्यते + ५४२ ॥ 

श्रुयाधिदेवतायेवेन्दरियेषूपचयते । 
न तु साक्षादिन्द्रियाणां चेतनत्मुदीयैते ।॥ ५४३ ॥ . 

अचेतनस्य दीपादेरथाभासकता यथा । 

तथेव चक्षुरादीनां जडानामपि सिध्यति ॥ ५४४ ॥ 

इन्द्रियाणां चेष्टयिता प्राणोऽयं पज्चवृत्तिकः । 

सवौवस्थास्ववस्थावान्सोऽयमास्मत्वमर्हति । 

अह् क्षुधावांस्वृष्णावानिलयाद्यन्ुभवादपि । ५४५ ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसं्रहः । १८९ 

्रुखान्योऽन्तर आत्मा प्राणमय इतीयेते यस्मात् । 

तंस्मास्ाणस्यात्मत्वं युक्तं नो करणसंज्ञानां क्रापि ॥५५४६॥ 

इति निश्चयमेतस्य दूषयलयपसे जडः । 

भवात्मा कथं प्राणो वायुरेवेष आन्तरः ॥ ५४५७ ॥ 

बहियोयन्तरायाति भख्िकावायुबन्मुहुः । 

न हितं बाहितं वा स्वमन्यद्वा वेद् किंचन ॥ ५.४८ ॥ 

जडस्वभावश्चपटः कममयुक्तश्च सर्वदा । 

प्राणस्य भानं मनसि स्थिते सुपे न दश्यते ॥ ५४९ ॥ 

, मनस्तु सवै जानाति सवैवेदनकारणम् । 
यत्तस्मान्मन एवात्मा प्राणस्तु न कदाचन ॥ ५५० ॥ 

संकस्पवानहं चिन्ताबानहं च विकस्पवान् । 

इायनुमवादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः ॥ ५५१ ॥ 

इसयादिश्चुतिसद्धावादयुक्त मनस आत्मता । 

इति निश्चयमेतस्य दूषयलयपरो जडः ॥ ५५२ ॥ 

कथं मनस आत्मत्वं करणस्य दृगादिवत् । 

कगप्रयोज्यं करणं न स्वयं तु प्रवतंते ॥ ५५३ ॥। 



१९० सर्ववेदान्तषिद्धान्तसारसंमरहः । 

करणप्रयोक्ता यः कती तस्यैवास्मत्वम्हति । 

अत्मा खतन्त्रः पुरुषो न प्रयोज्यः कदाचन ॥ ५५५४ ॥ 

अहं कतौस्म्यहं भोक्ता सुखीदयनुभवादपि । 

बुद्धिरात्मा भवयेव बुद्धिधर्म ह्यंकृतिः ॥ ५५५ ॥ 

अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय इति बदति निगमः । 

सनसोऽपि च भिन्नं विज्ञानमयं कवरूपमात्मानम ॥ 

विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तलुतेऽपि च । 

इत्यस्य कठेता श्रुया मुखतः प्रतिपाद्यते । 

तस्मायुक्तात्मता बुद्धेरिति बौद्धेन निश्चितम् ॥ ५५७ ॥ 

म्रामाकरस्ताकिकश्च तावुभावप्यमषेया । 

तन्निश्चयं दूषयतो बुद्धिरात्मा कथं न्विति ।॥ ५५८ ॥ 

बुद्धरज्ञानकायंत्वाद्विनारित्वाल्तिक्षणम । 

बुद्धथादीनां च सर्वैषामज्ञाने ख्यदशेनात् ॥ ५५९ ॥ 

अज्ञोऽहमिलयनुमवादाख्लीबालादिगोचरात् । 

भवयज्ञानमेवात्मा न तु बुद्धिः कदाचन ॥ ५६० ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । १९१ 

विज्ञानमयादन्यं त्वानन्दमयं परं तथात्मानम् । 

अन्योऽन्तर आत्मानन्दमय इति वदति वेदोऽपि ॥५६१॥ 

दुःखग्रलययश्ञुन्यस्वादानन्दमयता मता । 

अज्ञाने सकट सुपर बुद्ध्यादि प्रविीयते ॥ ५६२ ॥ 

दुःखिनोऽपि सुषुप्तौ त्वानन्दमयता ततः । 

सुतौ किंचिन्न जानामीलयनु भूतिश्च दश्यते" ५६३ ॥ 

यत एवमतो युक्ता ह्यज्ञानस्यात्मतता ध्रुवम् । 

इति तन्निश्चयं भादरा दूषयन्ति स्वयुक्तिभिः । ५६४ ॥ 

कथमज्ञानमेवास्मा ज्ञानं चाप्युपरुभ्यते । 

ज्ञानाभावे कथं विद्युरज्ञोऽहमिति चाज्ञताम् । 

अस्राप्सं सुखभेवाहं न जानास्यत्र किंचन । ५६५ ॥ 

इ्यज्ञानमपि ज्ञानं प्रबुद्धेषु प्रश्यते । 

भज्ञानवन एवानन्दमय इलयपि श्रुतिः ।। ५६६ ॥ 

प्रनवीत्युभयात्मत्वमास्मनः स्वयमेव सा । 

आस्मातभ्चिज्डतनुः खद्योत इव संमतः ।॥ ५६७ ॥ 



१९२ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसं्रहः । 

न केवलाज्ञानमयो घटङ्कुख्यादिवजडः । 

इति निश्चयमेतेषां दूषयल्यपरो जडः ॥ ५६८ ॥ 

ज्ञानाज्ञानमयस्त्वास्मा कथं भवितुमदेति । 

परस्परविरृद्धत्वानत्तजस्तिमिरवत्तयोः ।। ५६५ ॥ 

सामानाधिकरण्यं वा संयोगो वा समाश्रयः । 

तमःप्रकाशवज्ज्ञानाज्ञानयोन हि सिध्यति ॥ ५५७० ॥ 

अज्ञानमपि विज्ञानं बुद्धिवौपि च तद्रणाः । 

सुुप्रौ नोपलभ्यन्ते यत्किचिदपि वापरम् ॥ ५७१ ॥ 

माल्लादिलक्षणं फं नु रूल्यमेबोपरुभ्यते । 

सुषुप्तौ नान्यदस्त्येव नाहमप्यासमियन्च ॥ ५५२ ॥ 

सुप्ोस्थितजनैः सर्वैः रल्यमेवानुस्मयते । 

यत्ततः शुन्यमेवात्मा न ज्ञानाज्ञानक्षणः ॥ ५५७३ ॥ 

9४ कि क (८ 

वेदेनाप्यसदेवेदमग्र आसीदिति स्फुटम् । 

निरुच्यते यतस्तस्मान्छ्रुन्यस्यैवात्मता मता ॥ ५७९ ॥ 

असन्नेव घटः पूतरै जायमानः प्रहस्यते । 

न हि कुम्भः पुरैवान्तः स्थित्योदेति बहिरुखः ॥ ५५५ ॥ 



सववेदान्तपिद्धान्तसारसंग्रहः । १९३ 

यत्तस्मादसतः सै सदिदं समजायत । 

ततः सबौस्मना शुल्यस्यैवात्मत्वं समर्ह॑ति ॥ ५७६ ॥ 

इयेवं पण्डितंमन्येः परस्परविरोधिभिः । 

तत्तन्मतानुरूपात्पश्रुतियुक्यलुमूतिभिः ॥ ५७७ ॥ 

निर्णीतमतजातानि खण्डितान्येव पण्डितैः । 

श्रुतिभिश्चाप्यनुभवेर्वाधकरः प्रतिवादिनाम् ॥ ५७८ ॥ 

यतस्तस्मात्तु पुत्रादेः शुल्यान्तस्य विरेषतः । 

सुसाधितमनास्मस्वं श्रतियुक्यनुभूतिभिः ॥ ५७९ ॥ 

न हि प्रमाणान्तरबाधितस्य 

याथाभ्येमङ्गीक्रियते महद्भिः । 

पुत्रादिज्ञून्यान्तमनात्मतत्त्व- 

मिस्येव विस्पष्टमतः सुजातम् ॥ ५८० ॥ 

शिष्यः-- 

सुषुप्रिकाठे सके विखीने 

शूल्यं बिना नान्यदिहोपदभ्यते । 

शूल्यं त्वनात्मा न ततः परः को- 

ऽप्यात्माभिधानस्त्वनुभूयतेऽथः ॥ ५८१ ॥ 
४, ४. 1. 15 



१९४ सषैवेदान्तसिद्धान्तसारसं्रहः । 

यद्यस्ति चात्मा किमु नोपङभ्यते 

सुप्नौ यथा तिष्ठति किं प्रमाणम् । 

किंरक्षणोऽसौ स कथं न बाध्यते 

प्रवाध्यमानेष्वहमादिषु स्वयम् ॥ ५८२ ॥ 

एतत्संशयजातं मे हृदयग्रन्थिलक्षणम् । 

छिन्धि युक्तिमहाखङ्गघारया कृपया गुरो ॥ ५८३ ॥ 

श्रीगुरुः 

अतिसु्ष्मतरः प्रञ्रस्तवायं सदो मतः । 

सृक्ष्माथेदशीनं सृष््मचुद्धिष्वेव प्रदर्यते ॥ ५८४ ॥ 

शण वक्ष्यामि सकरं यद्यत्परं खयाघुना । 

रहस्यं परमं सुक्ष्म ज्ञातव्यं च युसृष्षुभिः ॥ ५८५ ॥ 

बुद्धथादि सक सुप्नावनुलीनं स्वकारणे । 

अव्यक्ते वटवद्रीजे तिष्ठयविकृतात्मना ।॥ ५८६ ॥} 

तिष्ठयेव स्वरूपेण न तु शूल्यायते जगत् । 

कचचिवृकरुररूपेण कचिद्रीजात्मना वटः । 

कार्यकारणरूपेण यथा तिष्ठयदस्तथा ॥ ५८७ | 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंमरहः । १९५ 

अव्याकृतात्मनावस्थां जगतो वदति श्रुतिः । 

सुषुस्यादिषु तद्धेदं तद्येव्याक्रतभियसौ ॥ ५८८ ॥ 

+ 

इममथेमविज्ञाय निर्णत श्रतियुक्तिभिः । 

मेति 
01 

जगतो दशनं शल्यमिति प्राहुरतद्विदः ॥ ५८९ ॥ 

नासतः सत उत्पत्तिः श्रयते न च दृशयते । 

उदेति नरश्रङ्गाकि खपुष्पाकि भविष्यति ॥ ५९० ॥ 

ग्रभवति न हि कुम्भाऽविद्यमानो सृदश्धे- 

सभवत सिकताया वाथव्। वारिणो वा । 

न हि भवति च ताभ्यां सवथा कापि तस्मा- 

दयत उदयति योऽर्थोऽस्त्यत्र तस्य स्वभावः ॥॥५९१॥ 

अन्यथा विपरीतं स्यात्कायेकारणलक्षणम् । 
[*ब् + ४७ १० ९.१५ ९ 

नियतं सवश्ाश्चेषु सवेखोकेषु सवेतः ॥ ५९२ ॥ 

कथमसतः सस्नायेतेति श्रया निषिध्यते तस्मात् । 

असतः सञ्जननं नो घटते मिथ्येव सूल्यसब्दाथः ॥ 

अनव्यक्तशब्दिते प्राज्ञे सलयास्मन्यत्न जाग्रति । 

कथं सिभ्यति शून्यत्वं तस्य भान्तशिरोमणे ॥ ५९४ ॥ 



१९६ सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

सुषुपरौ शन्यमेवेति केन पुंसा तवेरितम् । 

हेुनालुमितं केन कथं ज्ञातं त्वयोच्यताम ॥ १५५ ॥ 

इति प्रषठो मूढतमो वदिष्यति किमुत्तरम् । 

नेवाजुरूपकं रिङ्गं वक्ता वा नास्ति कश्चन । 

सुषुप्रिस्थितशल्यस्य बोद्धा कोऽन्वात्मनः परः ॥ ५६ ॥ 

स्थेनाजुभूतं स्वयमेव वक्ति 

स्वसुधिकाे स्थितद्यून्यभावम् । 

तच्र स्वसत्तामनवेक्ष्य मूढः 

स्रख्यापि शुल्यत्वमयं ब्रवीति ॥ ५९५ ॥ 

अवेद्यमानः स्यमन्यलोकैः 

सोषु्रिकं धमेमवेति साक्षान् । 

बुद्धयाद्यमावस्य च योऽत्र बोद्धा 

स एष आत्मा खलु निर्विकारः ॥ ५५८ ॥ 

यस्येदं सकं बिभाति महसा तस्य खयंञ्योतिषः 

सूर्यस्येव किमसि भासकमिह प्रज्ञादि सवै जडम् । 

न द्यकंस्य विभासकं क्षितितले दष्टं तथेवात्मनो 

नान्यः कोऽप्यनुभास्कोऽनुभविता नातः परः कञ्चन ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १९७ 

येनानुभूयते सवै जाप्रसस्वप्रसुषप्िषु । 

विज्ञातारमिमं को जु कथं वेदितुमहति ।॥ ६०० ॥ 

सवस्य दाहको वहिवहेनीन्योऽस्ति दाहकः । 

यथा तथात्मनो ज्ञातुज्ञाता कोऽपि न र रयते ।। ६०१ ॥ 

उपटरभ्येत केनायं द्युपर्ब्धा स्वयं तत्त: । 

उपल्च्ध्यन्तराभावान्नायमात्मोपरभ्यते ॥ ६०२ ॥ 

बुद्धथादिवेयधिखयादयमेक एव 

सुप्रौ न परयति शरणोति न वेत्ति किंचित् । 

सौषुप्रिकस्य तमसः स्वयमेव साक्षी 

भूत्वात्र तिष्ठति सुखेन च निर्विकल्पः ।। ६०३ ॥ 

सुषुप्रावात्मसद्धावे प्रमाणं पण्डितोत्तमाः । 

विदुः खप्रयभिज्ञानमाबाख्ब्ृद्धसंमतम् ।। ६०४ ॥ 

भ्रयभिज्ञायमानत्वादिङ्गमातालुमापकम् । 

स्मयैमाणख सद्धावः सुखमस्वाप्सभिययम् ॥ ६०५ ॥ 

पुरानुभूतो नो चेत्तु स्मृतेरलुदयो भवेत्। 

इतयादित्कयुक्तिश्च सद्भावे मानमात्मनः ।। ६०६ ॥ 



१९८ सर्वैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

यत्रात्मनोऽकामयितृत्वयुद्धिः 

स्वभ्रानपेक्षापि च तत्सुपुप्रम । 

इयास्मसद्धाव उदीयैतेऽत्र 

भ्रूयापि तस्माचूतिरत् मानम् ॥ ६०७ ॥ 

अकामयिन्रता स्वप्रादशेनं घटते कथम् । 

अविद्यमानस्य तत आत्मास्तितवं प्रतीयते ॥ ६०८ ॥ 

एतैः प्रमाणैरस्तीति ज्ञातः साक्षितया बुधैः । 

आत्मायं केवलः डुद्धः सच्चिदानन्दलक्षणः ।॥ ६०९ ॥ 

खन्त्वचित्त्वानन्दतादिदक्चणं प्रययगातमनः । 

काखत्रयेऽप्यवाध्यत्वं सव्यं नियस्वरूपतः ॥ ६१० ॥ 

श्ुद्धचैतन्यरूपत्वं चिन्तवं ज्ञानस्वरूपतः । 

अखण्डसुखरूपस्वादानन्दत्वमितीयते । ६११ ॥ 

अनुस्यूतात्मनः सत्ता जाग्रस्लग्रसुषुप्निषु । 

अहमस्मीयतो नियो भवलयात्मायमव्ययः || ६१२ ॥ 

सवैदाप्यासमिव्येवाभिन्नप्रयय इक्यते । 

कदापि नासमियस्माद्ास्मनो नियता मता ॥ ६१३ ॥ 



स्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । १९९ 

आयातासु गतासु शैश्षवमुखावश्थासु जाग्रन्भुखा- 

स्वन्यास्वप्यखिखासु बरत्तिषु धियो दुष्टखदुषटास्रपि । 

गङ्गाभङ्गपरम्पराद्ु जल्वत्सत्तालुवत्तात्मन- 

स्ति्ठलयेव सदा सिराहमहभियेकात्मता साक्षिणः ॥ 

प्रतिपदमहमादयो विभिन्नाः 

क्षणपरिणामितया विकारिणस्ते । 

न परिणतिरसमुष्य निष्कर्त्वा- 

दयमविका्य॑त एव निय आत्मा ॥ ६१५ ॥ 

यः स्वप्रमद्राक्षमहं सुखं यो- 

ऽस्ाप्सं स एवास्म्यथ जागरूकः । 

इयेवमच्छिन्नतयानुभूयते 

सत्तात्मनो नासि हि संशयोऽत्र ॥ ६१६ ॥ 

रुतयुक्ताः षोडशकलाश्चिदाभासस्य नात्मनः । 
निष्करत्वान्नास्य छयस्तस्मान्नियस्वमात्मनः ॥ ६ १५७ ॥ 

(- ् 
जडभ्रकाश्चकः सूयः प्रकाद्यात्मैव नो जडः । 

बुद्धथादिभासकस्तस्मा्चिस्स्वरूपस्तथा मतः ।॥ ६१८ ॥ 



२०० सववेदान्तसिद्धान्तसारसंयहः । 

कुड्यादेस्तु जडस्य नेव घटते भानं स्वतः सवेदा 

सूयोदिप्रभया विना कचिदपि प्रयक्षमेतत्तथा । 

बुद्धथदिरपि न स्वतोऽस्यणुरपि स्फूषिर्विनेवात्मना 
सोऽयं केवख्चिन्मयश्रुतिमतो भायुयंथा र्यः ।। ६१९॥ 

स्वभासने वान्यपदार्थभासने 

नाक प्रकादान्तरमीषदिच्छति । 

स्वबोधने बाप्यहमादिबोधने 

तथेव चिद्धातुरयं परात्मा । ६२० ॥ 

अन्यग्रकारां न किमप्यपेक््य 

यतोऽयमा भाति निजास्मनैव । 

ततः स्वयंज्योतिरयं चिदात्मा 

न ह्यात्मभाने परदीप्टयपेक्षा ।। ६२१ ॥ 

[> 

यं न प्रकाद्रायति किंचिदिनोऽपि चन्द्रः 

नो विद्युतः किञुत बहिरयं मिताभ- । 

यं भान्तमेतमनुभाति जगत्समस्तं । 

सोऽयं स्वयं स्फुरति सवैदशाघु चात्मा ॥ ६२२ ॥ 



स्वैवेदान्तसिद्धान्तसारसंभरहः । २०९ 

अत्मनः सुखरूपत्वादानन्दत्वं खलक्षणम् । 

परप्रमास्पदत्वेन सुखरूपत्वमात्मनः ॥ ६२३ ॥ 

सुखहेतुषु सर्वेषां प्रीतिः सावधिरीक्ष्यते । 

कदापि नावधिः प्रीतेः खात्मनि प्राणिनां कचित् ॥ 

क्षीणेन्द्रियस्य जीर्णस्य संप्राप्नो्कमणस्य वा । 

अस्ति जीवितुमेवाश्षा स्वात्मा प्रियततमी यततः ॥ ६२५ ॥ 

आत्मात्तः परमप्रेमास्पदः सवेशरीरिणाम् । 

यस्य शेषतया सवैमुपादेयत्व मृच्छति ।॥ ६२६ ॥ 

एष एत प्रियतमः पुत्रादपि धनादपि । 

अन्यस्मादपि सर्वैस्मादात्मायं परमान्तरः ।॥ ६२७ ।\ 

प्रियत्वेन मतं यत्तु तत्सदा नाप्रियं चृणाम् । 

विपत्तावपि संपत्तौ यथात्मा न तथापरः ।॥ ६२८ ॥ 

आत्मा खट प्रियतमोऽसुश्रतां यदथा 

मार्यात्मजाप्रगृहवित्तमुखाः पदाथौः । 

वाणिज्यकषणगवावनराजसेवा- 

भओषज्यकप्रभरेतयो विविधाः क्रियाश्च ॥ ६२९ ॥ 



२०२ सरवैवेदान्तसिद्धान्तसारसं्रहः । 

प्रवृत्तिश्च निवर्तिश्च यच्च यावच्च चेष्टितम् । 

आात्मार्थमेव नान्या नातः प्रियतमः परः ॥ ६३० ॥ 

तस्मादात्मा केवरनन्द्रूपो 

यः सवेस्माद्स्तुनः प्रेष्ठ उक्तः । 
यो वा अस्मान्मन्यतेऽन्यं प्रियं यं 

सोऽयं तस्माच्छोकमेवातुभुङ्कं ॥ ६३१ ॥ 

सिष्य = 

अपरः करियते प्रमो मयायं क्षम्यतां प्रभो । 

अज्ञवागपराधाय कस्पते न महात्मनाम् ॥ ६३२ ॥ 

अत्मान्यः युखमन्यच्च नात्मनः सुखरूपता । 

आत्मनः सुखमाषास्यं यत्ते सकरा जनः ॥ ६३३ ॥ 

आत्मनः सुखरूपत्वे प्रयलः किमु देहिनाम् । 

एष मे संशयः स्वामिन् कृपयेव निरताम् ॥ ६३४ ॥ 

श्रीरुरुः- 

आनन्दरूपमात्मानमज्ञातवैव प्रथग्जनः । 

बहिःसुखाय यतते न तु कश्चिष्िदन्ुधः ॥ ६३५ ॥ 



सर्वैवेदान्तसि द्धान्तसारसं्रह्ः । २०३ 

अज्ञातैव हि निक्षेपं 

भिक्षामटति दुमतिः । 

स्ववेद्रमनि निधि ज्ञात्वा 

कोतु भिक्षामेस्सुधीः ॥ ६३६ ॥ 

स्थं च सुक्ष्म च वपुः स्वभावतो 

दुःखात्मकं खात्मतया गृहीत्वा । 

विस्मय च स्वं सुखरूपमात्मनः 

दुःखप्रदेभ्यः सुखमज्ञ इच्छति ॥ ६३५७ ॥ 

नहि दुःखप्रदं वस्तु सुखं दातुं सर्महति । 

किं विषं पिबतो जन्तोरमतस्वं प्रयच्छति ॥ ६३८ ॥ ̀ 
1 

आत्मान्यः सुखमन्यज्चेलयेवं निशि पामरः । 

बहिःसुखाय यतते सखमेव न संश्ञयः ॥ ६३९ ॥ 

इष्टस्य वस्तुनो ध्यानददोना्युपुक्तिषु । 
प्रतीयते य आनन्दः सवेषामिह देहिनाम् । &४० 1. 

स वस्तुधर्मा नो यस्मान्मनखेवोपरभ्यते । 

वस्तुधर्मस्य मनसि कथं स्यादुपरम्भनम् ॥ ६४९१ ॥ , 



२०४ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसं्रहः । 

अन्यत्र तन्यधममीणासुपलम्भो न दयते । 

तस्मान्न वस्तुधर्मोऽयमानन्दस्तु कदाचन ॥ ६४२ ॥ 

नाप्येष धर्मो मनसोऽसययर्थे तददश्चनात् । 

असति व्यखके व्यङ्गथे नोदेतीति न मन्यताम् ।६४३॥ 

सदयर्थेऽपि च नोदेति द्यानन्दस्तृक्तरृक्षणः । 

सत्यपि व्यलके व्यद्भानुदयो नेव संमतः । ६४१ ॥ 

दुरदृष्टादिकं नात्र प्रतिबन्धः प्रकल्प्यताम् । 

प्रियस्य वस्तुनो खा दुरदृष्टं न सिध्यति । ६४५ ॥ 

तस्मान्न मानसो धर्मो निशणसान्न चात्मनः । 

किंतु पुण्यस्य सांनिध्यादिष्टस्यापि च वस्तुनः ॥ ६४६ ॥ 

सच्वप्रधाने चित्तेऽस्मिर्त्ात्मैव प्रतिषिम्बति । 

आनन्द्छक्षणः स्वच्छे पयसीव सुधाकरः ॥ ६४७ ॥ 

सोऽयमाभास आनन्दित्ते यः प्रतिविम्बितः । 

पुण्योत्कषौपकषौभ्यां मव्युच्वावचः स्वयम् ॥ ६४८ ॥ 

सार्वभौमादित्रह्मन्तं श्रुया यः प्रतिपादितः । 

स क्षयिष्णुः सातिशयः प्रक्षीणे कारणे खयम् ॥ ६४९ ॥ 



सववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । २०५५ 

यायेष विषयानन्दो यस्तु पुण्यैकसाधनः । 
न + ( ५ भ [+ 

ये तु वेषयिकानन्द्ं मुखते पुण्यकरारिणः | ६५० ॥ 

दुःखं च भोगकाटेऽपि तेषामन्त महत्तरम् । 

सुखं विषयसं्रक्तं विषसंप्रक्तभक्तवत् ।। ६५१ ॥ 

भोगकाखेऽपि भोगान्त दुःखमेव प्रयच्छति । 

सुखभुज्ञावचत्वेन क्षयिष्णुत्वभयेन च ॥ ६५२ ॥ 

भोगकाले भवेन्ृणां ब्रह्मादिपद माजिनाम् । 

राजसखथानप्रविष्टानां तारतम्यं मतं यथा ॥ ६५३ ॥ 

तथैव दुःखं जन्तूनां ब्रह्मादिपदभाजिनाम । 

न काष्ुणीयं विदुषा तस्माद्धेषयिकं सुखम् ॥ ६५४ ॥ 

यो बिम्बभूत आनन्दः स आत्मानन्दलक्षणः । 
[ 9. ५, ~ = ~ १०५ € 

शश्रता नद्यः पूणा निलय एकऽ नमय; ॥ ६५५५ ॥ 

रक्ष्यते प्रतिबिम्बेनाभासानन्देन बिम्बवत् । 
[8 

प्रतिबिम्बो बिम्बमूरो विना बिम्बं न सिध्यति | ६५६ ॥ 

यत्ततो बिम्ब आनन्दः प्रतिबिम्बेन ख्यते । 

युक्येव पण्डितजनेमे कदाप्यनुभूयते ।। ६५७ ॥ 
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अविद्याका्यकरणसंघातेषु पुरोदितः । 

आत्मा जाय्रत्यपि स्वप्रे न मवयेष गोचरः !! ६५८ ॥ 

स्थूरस्यापि च सुह्मस्य दुःखरूपस्य वष्मणः । 
ल्ये सुषुप्तौ स्फुरति प्रयगानन्दङक्षणः ॥ ६५९ ।! 

न ह्यत्र विषयः कश्चिन्नापि बुद्धयादि किंचन । 

आस्मेव केवङानन्दमाच्रस्तिष्ठति निद्धेयः ॥ ६६० ॥ 

प्रयभिज्ञायते सरवैरेष सुपरोत्थितेजनैः ! 

सुखमाद्रतया नात्र संशयं कतुमदसि ॥ ६६१ ॥ 

स्वयापि प्रयभिज्ञातं सुखमाच्रस्वमात्मनः । 

सुषुश्रादुरिथितवता सुखमस्वाप्समियज्ु ॥ ६६२ ॥ 

दुःखाभावः सुखमिति यदुक्तं पूवेवादिना । 

अनाघ्रातोपनिषदा तदसारं खषा वचः ॥ ६६३ ॥ 

दुःखाभावस्तु खोष्टादौ विदयते नाजुभूयते । 

` सुखछ्शोऽपि सर्वेषां प्रयक्षं तदिदं खलु ॥ ६६४ ॥ 

सदयं ह्येष एवेति प्रस्तु वदति श्रुत्तिः । 

सद्धनोऽयं चिद्धनोऽयमानन्दघन इदयपि ॥ ६६५ ॥ 
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आनन्द्घनतामस्य स्वरूपं प्रयगात्मनः । 

धन्यैमेहास्मभिरधीरिवैद्यविद्धिः सदुत्तमैः ॥ ६६६. ॥ 

अपरोक्षतयेवास्मा समाधाबनुभूयते । 

केवरानन्दमाचरत्वेनैवभच्र न संशयः ॥ ६६५ ॥ 

स्वस्वोपाध्यनुरूपेण ब्रह्माद्याः सर्वजन्तवः । 

उपजीवन्यथरुष्येव माल्नामानन्दक्षणाम् ॥ ६६८ ॥ 

आस्वाद्यते यो मयेषु सुखक्रन्मधुरो रसः । 

स गुडस्यैव नो तेषां माधुय विद्यते कचित् ॥ ६६९ ॥ 

तद्वद्विषयसां निध्यादानन्दो यः प्रतीयते । 

बिम्बानन्दांसषिस्फूषिरेवासौ न जडास्मनाम् ॥ &७० ॥ 

यस्य कस्यापि योगेन यत्र त्रापि र ख्यते । 

आनन्दः स परस्यैव ब्रह्मणः स्फूर्तिरक्षणः ॥ ६७१ ॥ 

यथा छुवल्योह्ासश्चन्द्रस्येव प्रसादतः । 

तथानन्दोदयोऽप्येषां स्फुरणादेव वस्तुनः ।॥ ६७२ ॥ 

सन्त्वं चित्त्वं तथानन्दस्वरूपं परमात्मनः । 

निशुणस्य गुणायोगाद्रणास्तु न भवन्ति ते ॥ ६७३ ॥ 
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निशेषणं तु व्यावृत्य भवेदुव्यान्तरे सति । 

परमात्माद्धितीयोऽयं प्रपच्चस्य सषात्वतः ।॥ ६७ ॥। 

वस्त्वन्तरस्याभावेन न व्यावृत्तयः कदाचन । 

केवरो निर्गुण्चेति निगुण निरच्यते ।। ६५५ ॥} 

श्रलैव न ततस्तेषां गुणत्वसुपपव्यत । 

उष्णत्वं च प्रकारश्च यथा वहेस्तथात्मनः ॥ ६५६ ॥ 

सत्त्वचित्त्वानन्दतादि स्वरूपमिति निशितम् । 

अत एव सजातीयविजातीयादिटक्चणः ॥ ६५५ ॥ 

विक ० ^ अ ° [न 

भेदो न विद्यते वस्तुन्यद्धितीये परात्मानि । 

प्रपञच्चस्यापवादेन विजातीयकरता भिदा ।। ६७८ ॥ 

नेष्यते तस्परकारं ते वक्ष्यामि श्ण सादरम् । 

अहेगुणविवसैस्य गुणमात्रस्य वस्तुतः । ६७९ ॥ 

विवर्तस्यास्य जगतः सन्मात्रत्वेन दशनम् । 

अपवाद इति प्राहुरुद्रैत्द्यदश्चिनः । ६८० ॥ 

व्युत्कमेण तदुत्पत्तदरष्ठव्यं सृक्ष्मबुद्धिभिः । 

प्रतीतस्यास्य जगतः सन्मात्रत्वं सुयुक्तिभिः ॥ ६८१ ॥ 
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चतुविधं स्थूलशरीरजाते 
तद्धोज्यमन्नादि तदाश्रयादि । 

ब्रह्माण्डमेतत्सकर स्विष्ठ- 

मीक्रेत पच्चीकृतभूतमाच्रम ॥ ६८२ ॥ 

यत्कार्यरूपेण यदीक्ष्यते त- 
न्तन्मात्रमेवात्र विचाथमाणे । 

मृत्कायेभूतं कठस्चादि सम्य 

ग्विचारितं सन्न मृदो विभिश्यते ।! ६८२ ॥ 

अन्तवेहिश्चापि मृदेव दश्यते 

मृदो न भिन्नं कटादि किंचन । 

म्रीचादिमद्यत्करुदां तदित्थं 

न वाच्यमेतच्च मरदेव नान्यत् । ६८४ ॥ 

स्वरूपतस्तत्कर्शादिनाम्ना 

मृदेव मूढेरभिधीयते ततः । 
नाम्नो हि मभेदोनतु वस्तुभेदः 

प्र श्यते तत्र विचायेमाणे ।॥ ६८५ ॥ 
६. ए. 1{. 1+ 
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तस्माद्धि कायै न कदापि भिन्न 

स्वकारणादास्ति यतस्ततोऽङ्ग । 

यद्धौतिकं सर्वभिदं तथैव 

तद्धुतमात्रं न ततोऽपि भिन्नम् ॥ ६८६ ॥ 

तच्चापि पच्चीकृतभूतजातं 

रच्दादिभिः खसवगुणेश्च साधम् । 

वपूमि सुष््माणि च सबमेत- 

इवदयपच्चीङतभूतमान्नम ॥ ६८७ ॥ 

तदप्यपच्चीकृतभूतजातं 
य 

रजस्तमःसच््वगुणेश्च सार्धम् । 

अव्यक्तमान्नं भवति स्वरूपतः 

साभासमन्यक्तमिदं स्वयं च ॥ ६८८ ॥ 

आधारभूतं यदखण्डमादयं 

द्धं परं जद्य सदैकरूपम् । 
सन्मात्नमेवास्यथ नो चिकस्पः 

सतः परं केवरूमेवं पस्तु ॥ ६८९ ॥ 



स्वेदा न्तसिद्धान्तसारसंप्रहः । 

पकश्चन्द्रः सष्ितीयो यथास्या- 
भ यी क + श 

दृष्टेदोषादे पुंसस्तथेकम्। 

जह्मास्तेतद ्धिदोषेण नाना 

दोषे नष्टे भाति वस्त्वेकमेव ॥ ६९० ॥ 

रज्ञो: स्वरूपाधिगमे न सर्षधी 

रज्ज्वां विरीना तु यथा तथैव । 

ज्रह्माचगलया तु जगसरतीत्ति- 

स्तत्रैव खीना तु सह् रमेण ॥ ६५१ ॥ 

श्रान्योदितद्वेतमतिप्रशान्या 

सदैकमेवास्ति सदाद्ितीयम् । 

ततो विजातीयकृतोऽच्र भेदौ 

न चिच्ये ब्रह्मणि निर्विकल्पे ॥ ६९२ ॥ 

यदृस्स्युपाधिस्तद्भिन्न आत्मा 

तदा सजातीय इवावभाति । 

स्वप्राथतस्तस्य मृषात्मकत्वा- 

दप्रतततौ स्वयमेष आत्मा । 

२११ 
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त्रहमक्यतामेति प्रथङ् न भाति 

ततः सज तीयकृतो न मेद्: | ६५३ ॥ 

घटाभाव घटाकाशो महाकारो यथा तथा । 

उपाध्यभावे स्वात्मेष स्वयं त्रद्यैव केवलम् ।। ६९४ ॥ 

पूण एव सदाकादो घटे सलयप्यसव्यमि । 

निखपूर्णस्य नमस विच्छद; कन सिध्यति ॥ ६५५ ॥ 

अच्छिन्नरिरछन्नवद्धाति पामां घटादिना | 

ग्रामक्षेत्राद्यवधिभिभिन्नेव वसुधा यथा ।॥ ६५६ ॥ 

तथेव परमं ब्रह्म महतां च महत्तमम् 

परिच्छिन्नमिवाभाति आान्त्या कल्पितवस्तुना ॥ ६९७ ॥ 

तस्माद्रह्यात्मनोर्भेदः कल्पितो न तु वास्तवः । 

अत एव मुहुः श्रुलयाप्येकस्वं प्रतिपाद्यते । ६९८ ॥ 

ब्रह्मात्मनोस्तच्वमसीयद्यत्वोपपत्तये । 

प्रयक्षादिविरोधेन वाच्ययोर्नोपयुज्यते । 

तच््व॑पदार्थयोरेक्यं खक््ययोरेव सिध्यति ॥ ६९५९.॥ 
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दिष्यः- 

स्यात्तत््वंपदयोः स्वामिन्नथः कतिविधो मतः । 

प्रदयोः को सु वाच्यार्थो लक्यां उभयोश्च कः | ५०० ॥ 

वाच्यैकत्वविवक्षायां विरोधः कः प्रतीयते । 

छक््याथयोरमिन्नस्वे स कथं विनिवतेते ।॥ ५०१ ॥ 

एकत्वकथने का वा क्षणात्रोररीकरता । 

एतत्सव करुणया सम्यक्त्वे प्रतिपादय ।। ७०२ ॥ 

श्रीगुरुः-- 

गशणुष्वावहितो विद्धन् अद्य ते फष्ितं तपः । 

वाक्या्थश्रुतिमात्रेण सम्यग्ज्ञानं भविष्यति ।। ७०३ ॥ 

यावन्न तन््वैपदयोरथः सस्यक्वचार्यते । 

तावदेव चृणां बन्धो म्रत्युसंसारलक्षणः ।। ५०४ ॥ 

(3 [९ 

अवस्था सञ्चिदानन्दाखण्डकरसरूपिणी । 

मोक्षः सिध्यति वाक्याथोपयेक्चज्ञानतः सताम् । ५०५ ॥ 

वाक्यार्थं एव ज्ञातव्यो सुमुक्षोभवसुक्तये । 

तस्मादवाहितो भूत्वा छरणु वक्त्ये समासतः ॥ ५०६ ॥। 
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अर्था बहुविधाः प्रोक्ता वाक्यानां पण्डितोत्तमेः । 

वाच्यक्ष्यादिभेदेन प्रस्तुतं श्रूयतां खया ॥ ७०७ ॥! 

वाक्ये तत्त्वमसीलयवं विद्यते यत्पदन्नयम् । 

तत्रादौ विद्यमानस्य तत्पदस्य निगद्यते ।। ७०८ ॥ 

शाखा्थकोविदैरर्थो. वाच्यो खक््य इति द्विधा | 

वाच्यार्थ ते प्रवक््यामि पण्डितै्यं उदीरितः ॥ ७०९ ॥ 

समष्टिरूपमज्ञाने साभासं सन््वब्रहितम । 

वियदादिषिराडन्ते स्वकार्येण समन्वितम् ।॥ ७१० ॥ 

चैतन्यं तदवच्छिन्नं सलयज्ञानादिरुक्षणम । 

सवज्ञतवेश्वरत्वान्त्यामित्वादिगुणे्युतम् । ७११ ॥ 

जगत्छषृत्वपाचत्वसंहरतवादिधमंकम् । 

सर्वात्मना भासमानं यदमेयं गुणैश्च तत्त ॥ ५१२ ॥ 

अन्यक्तमपरं ब्रह्म वाच्यायै इति कथ्यते । 

नीरमुतखरूभियत्र यथा वाक्यार्थसंगतिः ॥ ७१३ ॥} 

तथा ततत्वमसीलयत्न नास्ति वाक्यार्थसंगतिः । 

पटाद्रयावतेते नीट उत्परेन विशेषितः ॥ ५१४ ॥ 
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[^ अके 1 

सौक्ल्याद्वथावतते नीरेनोसपरं तु विशेषितम् । 
इत्थमन्योन्यमेदस्य व्यावर्तकतया तयोः ।। ७१५ ॥ 

विश्चेषणविखेष्यत्वससमेस्येतरस्य बा । 

वाक्याथ प्रमाणान्तरविरोधो न विद्ते ॥ ७१६ ॥ 

[1 क 

अतः संगच्छते सम्यग्वाक्यार्थो बाधवर्जितः । 

एवं तच्वमसीयत्र वाक्यार्थो न समल्सः ॥ ५१७ ॥ 

तदर्थस्य परोक्षत्वादिविकिष्टचितेरपि । 

त्वमथेस्यापरोक्षत्वादिविरिष्टचितेरपि ।॥ ५१८ }, 

तथैवान्योन्यभेदस्य व्यावतंकतया तयोः । 

विञेषणविशोष्यस्य संसर्मस्येतरस्य वा ॥ ७१२ ॥ 

4, 

वाक्यार्थसरे विरोधोऽस्ति प्रयक्षाद्िक्कतस्ततः । 

संगच्छते न वाक्याथस्तद्धिरोधं च वच्मि ते॥ ७२० ॥ 

सर्वेशत्वस्वतन्त्रत्वस्ज्ञत्वादिभिरुणेः । 

सर्वोत्तमः सलयकामः सलयसंकल्प ईश्वरः ॥ ७२१॥ 

तस्पदाथेस्त्वमथस्तु किंचिञ्ज्ञो दुःखजीवनः। 

संसा्ययं तद्रतिको जीवः प्राकृतलक्षणः ।॥ ५२२॥ 



२९.६ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

कथमेकत्वमनयोषैटते विपरीतयोः । 

प्रलक्षेण विरोधोऽयञयुभयोशुपरुभ्यते ॥ ५२३ ॥ 

विशद्धधमौक्रान्तत्वालरस्पराबिलक्षणौ । 

जीवेसतौ बह्ितुहिनाविव शब्दाथेतोऽपि च ॥ ५२४ ॥ 

प्रयक्षादिविरोधः स्यादियेक्ये तथाः परियक्ते । 

श्रुतिक्चनविरोधो भवति महान्स्पतिवचनविरोधश्च ॥ 

श्रुयाप्येकत्वमनयोस्तासपर्येण निगद्यते । 

सुहुस्वत्त्तमसीयस्मादङ्गीकाय शरुतेवैचः ॥ ५२६ ॥ 

वाक्यार्थत्वे विशिष्टस्य संसग॑स्य च चा पुनः । 

अयथाथतया सोऽयं वाक्यार्थो न मतः श्रुतेः ॥ ७२७ ॥ 

अखण्डैकरसत्वेन वाक्याथः श्रुतिसंमतः । 

स्थूरसृष््मप्रपश्चस्य सन्मात्रत्वं पुनः पुनः ॥ ७२८ ॥ 

ददोयित्वा सुघु्नो तद्रद्याभिन्नत्वमात्मनः । 

उपपाद्य सदैकत्वं प्रदशौयितुमिच्छया । ५२९ ॥ 

ेतदात्म्यमिरदं सवैभि्युक्यैव सदात्मनोः । 

जवीति श्रुतिरेकस्वं नह्मणोऽदवेतसिद्धये ।॥ ७३० ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । २१७ 

सति प्रपश्चे जीवे वाद्वेतस्वं ह्मणः कुतः । 

अतस्तयोरखण्डत्वमेकत्वं श्रुतिसंमतम् ॥ ५३१ ॥ 

विश्द्धांशपरिलयागास्रलक्षादिनन बाधते । 

अविरुद्धांशप्रहणान्न श्रुयापि विरुध्यते ।॥ ७३२ ॥ 

रक्षणा हयुपगन्तभ्या ततो वाक्यायसिद्धये । 

वाच्याथौनुपपत्तमैव लक्षणाभ्युपगम्यते ॥ ७३३ ॥ 

संबन्धानुपपत्त्या च लक्षणेति जगुबंधाः । 

गङ्गायां घोष इत्यादौ या जदद्क्षणा मता ॥ ७३४ ॥ 

न सा तत्तवमसीलयत्र वाक्य एषा प्रवतेते । 

गङ्गाया अपि घोषस्याधाराधेयत्वछक्षणम् |} ७३५ ॥ 

सर्वो विरश्द्धवाक्याथस्तन्र प्रयक्षतस्तत्ः । 

गङ्गासंबन्धवन्तीरे रक्षणा संप्रवतेते ।। ७३६ ॥ 

तथा तत्त्वमसीलयल्र चेतन्थेकत्वछक्षणे । 

विवक्षिते तु वाक्यार्थेऽपरोक्षत्वादि रक्षणः ॥ ७३७ ॥ 
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विसध्यते भागमात्रो न तु सर्वं विर्भ्यते । 

तस्माजहक्षणायाः प्रबृत्तिनाच्र युज्यते ॥ ७३८ ॥ 



२१८ सर्वबेदान्तघि द्भान्वसारसंग्रहः । 

वाच्याथख तु स्वस्य यागे न फलमीक्ष्यते । 

नाल्िकिरफटस्येव काडिनत्वधिया चृणाम् ॥ ७३९ ॥ 

गङ्गापदं यथा खा यक्त्वा लक्षयते तटम् । 

तत्पदं तपदं वापि यक्त्वा स्वाथ यथाखिटम् ॥ ७४० ॥ 

तदथ वा त्वमथ वा यदि क्षयति स्वयम् । 

तदा जहक्षणायाः प्रवृत्तिरपपद्यते ।॥ ७४१ ॥ 

न शङ्कनीयमिद्या्यैज्ञातार्थे न हि रक्षणा । 

तस्पदं त्वंपदं बापि श्रूयते चे प्रतीयते । ५४२ ॥ 

तदर्थे च कथं तत्र संप्रवर्तेत छक्षणा | 

अन्न शोणो धावतीति वाक्यवन्न प्रवर्तते ॥ ७४२ ॥ 

अजह्टक्षणा वापि सा जहहक्षणा यथा । 

गुणस्य गमनं खोक विरुद्ध द्रव्यमन्तरा ॥ ७४४ ॥ 

अतस्तमपारेयच्य तदणाश्रयलक्षणः । 

रुक््यादिेक््यते तत्र खक्षणासो प्रवतैते ॥ ७४५ ॥ 

वाक्ये तत््वमसीयल् ब्ह्यात्तैकत्ववोधकरे । 

परोक्षत्वापरोक्षत्वादिवििष्टचितोद्रेयोः । ५४६ ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । २१९ ` 

एकस्वरूपवाक्यार्थो विरंद्धांश्चाविवजेनात् । 

न सिध्यति यतस्तस्मान्राजददक्षणा मता ॥ ७४५७ ॥ 

तत्पदं त्वंपद्ं चापि स्वकीयाथविरोधेनम् । 

अरां सम्यक्परियज्य स्वाविरुद्धांशसंयुतम् ।॥ ७४८ ॥ 

तदथै वा त्वमर्थं वा सम्यग्छक्षयतः स्वयम् । 

भागरुक्षणया साध्यं किमस्तीति न राङ्कयताम् | ७४९ ॥ 

अविरुद्धं पदाथान्तरांशं स्त्रां च तत्कथम् । 

एकं पदं लक्षणया संलक्षयितुमहति ॥। ५५० ॥! 

पदान्तरेण सिद्धायां पदाथेप्रमितो स्वतः । 

तदथप्रययपेभ्ना पुनलक्षणया कुतः ।॥। ५५१ ॥ 

तस्माच्त्मसीदयनत्र छक्षणा भागदक्षणा । 

वाक्याथसन्त्वाखण्डैकरसतासिद्धये मता | ७५२ ॥ 

भागं विरुद्धं संयस्यावियेधो छषक््यते यदा । 

सा भागरक्षणेयाहुटैक्षणज्ञा विचक्षणाः ॥ ७५३ ॥ 

सोऽयं देवदन्त इति वाक्यं वाक्याथ एव वा । 

देवदनतैक्यरूपस्ववाक्यार्थानवयोधकम् ॥ ५५४ ॥ 



२२० सवैवेदान्तिद्ध।न्तसारसंग्रहः । 

देशकाटखादिवैशिष््यं विरुद्धं निरस्य च । 

अविरुद्धं देवदत्तदेहमात्रं स्वरक्षणम ॥ ५५५ ॥ 

भागलक्षणया सम्यग्टक्षयलयनया यथा । 

तथा तत्तवमसीदयल्र वाक्यं वाक्याथे एव वा ॥ ७५६ ॥ 
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परोक्नत्वापरोक्षत्वादि विरिषटचिताोद्योः | 

एकत्वरूपवाक्यार्थविसद्धांकमुपस्थितम् ॥ ७५७ ॥ 

परोक्षत्वापरोक्षत्वसवैज्ञत्वादिरक्षणम् । 

बुद्धधादिस्थूलपरयन्तमावि्यकमनात्मकम् ॥ ५५८ ॥ 

परित्यज्य विरुद्धाद शुद्धचैतन्यलक्षणम् । 

वस्तु केवलसन्मात्रं निर्विकल्पं निर जनम ॥ ५५५९ ॥ 

रुक्चयलयनया सम्यगभागलक्षणया ततः । 

सर्वोपाधिविनिक्तं सचचिदानन्दमद्वयम् । ७६० ॥ 

. निर्विरोषं निराभासमताटशमनीद ञ्म् । 
(4. 

अनिदेदइयमनाद्यन्तमनन्तं शन्तमच्युतम् । 

अप्रतक््य॑मविज्ञेयं निगूणं ब्रह्म शिष्यते ॥ ७६१ ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंमहः । २२१ 

उपाधितरैशिष्टयकृतो विरोधो 

ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगलया । 

उपाधिवेशिष्टध उदस्यमाने 

न कश्चिदप्यस्ति विरोध एतयोः ॥ ७६२ ॥ 

तयोरुपाधिश्च विशिष्टता च 

तद्धमेभाक्त्वं च विक्षृणत्वम् । 
श्रान्त्या कृतं सचैमिदं मृषेव 

खप्राथेवञ्नाप्रति नैव सदयम् ॥ ७६३ ॥ 

निद्राभूतस्षरीरधमेसुखदुःखादिप्रपथ्चोऽपि वा 

जीवेशादिभिदापि वा न च ऋतं कपु कचिच्छक्यते । 

मायाकस्मपितदेशकारजगदीदशादिभ्रमस्ताटरशः 

को भेदोऽस्त्यनयोद्ेयोस्तु कतमः सत्योऽन्यतः को भवेत्॥ 

न स्वप्रजागरणयोरुभयोर्विशेषः 

संर श्यते कवचिदपि भमजैर्बकस्यैः । 

यदृष्टदशोनमुखेरत एव मिभ्या 

स्वप्नो यथा ननु तथेव हि जागरोऽपि । ७६५ । 



२२२ स्ैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । 

अविद्याका्ेतस्तुल्यौ वपि स्वभ्रजागरौ । 

दृष्टददीनह इयादिकस्पनोभयतः समा ॥ ७६६ ॥ 

अभाव उभयोः सुप्तौ सर्वैरप्यनुभूयते । 

न कश्िदनयोर्भदस्तस्मान्मि्यात्वमहेतः ॥ ७६७ ॥ 

श्रान्या ब्रह्मणि मेदोऽयं सजातीयादिलक्षणः । 

कालत्रयेऽपि हे विद्वन् वस्तुतो नेव कश्चन ॥ ५६८ ॥ 

यत्र नान्यत्पश्यतीति श्रुतिष्ेतं निषेधति । 

कस्पितस्य श्रमादभून्ि मिश्यात्वावगमाय ततत् ॥ ५६९५ ॥। 

यतस्ततो ब्रह्म सदाद्वितीयं 

विकल्पराल्यं निरुपाधि निमेलम् । ` 

निरन्तरानन्दघनं निरीहं 

निरास्पदं केवलमेकमेव ।। ५५० ॥ 

नैवास्ति काचन भिदा न गुणप्रतीति- 

नो वाक्प्रवृत्तिरपि चा न मनःअवृत्तिः। 

यत्केवरं परमरान्तमनन्तमादय- । 

मानन्दमान्नमचभाति सदद्धितीयम् ॥ ५७१ ॥ 
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सववद्ान्तम्नद्धान्तसारसद्रह्ः । २२३ 

यदिदं परमं सयं तत्त्वं सश्चित्सुखातमकम् । ` 

अजरामरणं नियं सखमेतद्चो मम ॥ ५५२ ॥ 

न हि त्वं देहोऽसावसुरपि च चाप्यक्षनिकरो 

मनो वा बुद्धिवौ कचिदपि तथाहकृतिरपि । 

न चैषां संघातस्त्वमु भवति बिद्रन् श्णु परं 

यदेतेषां साक्षी स्फुरणममरं तन्तवमसिं हि ।५७३॥ 

यस्नायते वस्तु तदेव वधते 
तदेव शरस्युं समुपेति काले । 

जन्मैव तेनास्ति तथैव मृल्यु- 
नास्येव नयस्य विभोरजस्य ।। ७७४ ॥ 

य एष देहो जनितः स एव 

समेधते नयति कमयोगात् । 

स्वमेतदीयास्वेखिखासववस्था- 

स्ववस्थितः साक्ष्यसि बोधमाक्लः ॥ ७५५ ॥ 

यत्स्वभ्रकाशमखिखात्मकमासुषुपे- 

रेकात्मनाहमहमियवभाति निलयम् । 



२२४ सवैवेद्न्तसिद्धान्तसारसंग्रह : । 

बुद्धः समस्तविक्ृतेरतिकारि बोद्धू 

यद्रद्य तन्त्वमाक्ि केवलबोधमात्र॑म् ।। ५७६ ॥ 

स्वास्मन्यनस्तमयसंविददि कल्पितस्य 

व्योमादिसवंजगतः प्रददाति सत्ताम । 

सफ़ति स्वकीयमहसा वितनोति साक्षा- 

दयद्रह्म तन्त्वमामे केवरचोधमात्रम | ७७०७ ॥ 

मम्यक्समाधिनिरतैर्विमरान्तरद्गः 

साक्षादवेक्ष्य निजतत्त्वमपार सौख्यम् । 

सं तुष्यते परमहं सकुकैर जसं 
यद्य तत्त्वमसि केवरबोघमात्रम् ॥ ७७८ ॥ 

अन्तबैहि; स्वयमखण्डितमेकरूप- 

मारोपिताथेवदुद चति मूटनुद्धः। 
मृत्स्नादिवद्धिगतविक्रियमात्मवेदयं 

यद्य तक्त्रमसि केवख्बोधमात्रम् ॥ ७५९ ॥ 

श्रुत्युक्तमञ्ययमनन्तमनादिमध्य- 

मन्यक्तमश्षरमनाश्रयमप्रमयम् । 



सवेषेदान्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । २२५ 

आनन्दसद्धनमनामयमद्वितीयं 

यद्भह्म तत्त्वमसि केवल्बोधमात्रम् ॥ ७८० ॥ 

शरीरतद्मोगतदीयधमौ - 

द्ारोपणं भान्तिवक्षा्वयीदम् । 

न वस्तुतः किंचिदतस्त्वजस्तवं 

सृत्योभयं कासि तवासि पूणः ॥ ५८१ ॥ 

यद्यदृष्टे भ्रान्तिमया स्वदृष्ट्या 

तत्तत्सम्यग्वस्तुदृष्टयाः त्वमेव । 

त्वत्तो नान्यद्रस्तु किंचित्तु खोके 

कस्माद्धीतिस्ते भवेदद्रयस्य ॥ ५८२ ॥ 

पदयतस्स्वहमेवेदं सवेमिल्यात्मनाखिलम् । 

भयं स्यादिदुषः कस्मास्स्वस्मान्न भयमिष्यते ॥ ७८३ ॥ 

तस्मान्त्वममयं निं केवङानन्दरक्षणम् । 

निष्कङं निष्कियं शान्तं ब्रहमैवासि सदाद्रयम् ।॥ ७८४ ॥ 

ज्ञातृज्ञानज्ञेयविहीनं ज्ञातुरभिन्नं ज्ञानमखण्डम् । 

ज्ेयाज्ञेयतादिवियुक्तं शद्ध बुद्धं तत्त्वमसि त्वम् ॥ ५८५ ॥ 



२२६ सववेद न्तसिद्धान्तसारसंम्रहः । 

अन्त-प्रज्ञत्वादिविकव्यैरस्पष्ठ यत्तदूखिमात्म् । 

सत्तामात्रं ममरसमेकं शुद्धं बुद्धं तत्त्वममि त्वम् ॥५८६॥ 

९ ५ ¢ न £ शन श 
साकारं सवंमसवे सवनिषधावधिभूतं यत् । 

सलं आश्रतमेकमनन्तं सद्धं बुद्धं तत्त्वममि त्वम ॥५८७॥ 

निलयानन्दाखण्डेकरसं निष्करमक्रियमस्तविकारम् । 

प्रयगभिन्नं परमन्यक्तं शुद्धं बुद्धं तत्वमसि स्वम ॥५८८॥ 

त्वं प्रयस्ताशषविशषं व्योमवान्त्बहिरपि पूणम । 

ब्रह्मानन्दं परमद्वतं शुद्धं बुद्धं तत्त्वमसि त्वम ॥ ७८९ ॥ 

नहयवाहमहं ब्रह्म निर्थुणं निर्विकल्पकम् । 

इत्येवाखण्डया वृत्त्या तिष्ठ ब्रह्मणि निष्क्रिये ॥ ५९० ॥ 

अखण्डामेवैतां घरितपरभानन्द्खृहरीं 

परिष्वस्तदधितप्रमितिममलां वृत्तिमनिम् । 

अमुज्चानः स्वात्मन्यनुपमसुखे नह्मणि परे 

रमस्व प्रारब्धं क्षपय सुखनव्र्त्या त्वमनया ॥! 

ब्रह्मानन्दरसास्वादतत्परेणैव चेतसा । 

समाधिनिष्ठितो भूत्वा तिष्ठ विद्रन्सदा सुने ॥ ७९२ ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । २२७ 

क्िष्यः-- 

अखण्डाख्या वृत्तिरेषा वाक्याथश्रुतिमात्रतः । 

श्रोतुः संजायते किं वा क्रियान्तरमपेक्षते ॥ ७९३ ॥ 

समाधिः कः कतिविधस्तरिसद्धेः किमु साधनम् । 

समाधेरन्तरायाः के सवेमेतश्चिरूप्यताम् ॥ ५५४ ॥ 

श्रीगुरः-- 

मुख्यगोणादिभेदेन विद्यन्तेऽत्राधिकारिणः । 

तेषां प्रज्ञानुसारेणाखण्डा वृत्तिरुदे्यते ।। ७९५ ॥ 

श्रद्धामक्तिपुरःसरेण बिहितेनेवेश्वरं कर्मणा 

संतोष्याजिततसरसादमहिमा जन्मान्तरेष्वेव यः । 

निलयानिलयविषेकतीत्रविरविन्यासादिभिः साधनै- 

यैक्तः सः श्रवणे सतामभिमतो सुख्याधिकारी द्विजः ॥ 

अध्यारोपापवादक्रममयुसरता दे शिकेनात्र वेत्रा 

वाक्यार्थ बोध्यमाने सति सपदि सतः छयुद्धबुद्धेरमुष्य । 

निदयानन्दाद्वितीयं निरूपमममलं यत्परं तन्त्वमेकं 

तद्रद्यैवाहमस्मीद्युदयति परमाखण्डताकारवृत्तिः ॥ 



२२८ सवैवेदान्तसि द्ान्तसारसंम्रहः । 

अखण्डाकारवृत्तिः सा चिदाभाससमन्विता । 

आत्माभिन्नं परं ब्रह्म विषयीचरत्य केवर्म् ॥ ७५८ ॥ 

बाधते तद्रताज्ञानं यदावरणरक्षणम् । 

अखण्डाकारया वृत्त्या व्वज्ञाने बाधिते सत्ति ॥ ५५९ ॥ 

तत्कार्य सकलं तेन सयं मवति बाधितम् । 

तन्तुदादे तु तत्काथेपटदाहो यथा तथा ॥ ८०० ॥ 

तस्य कायंतया जीववृत्तिभवत्ति बाधिता । 

उपध्रभा यथा सुरै प्रकाश्चयितुमक्षमा ।॥ ८०१ ॥ 

तद्वदेव चिदामासचेतन्यं वृत्तिसंखितम् । 

स्वप्रकादं परं ब्रह्म प्रकाशयितुमक्षमम् ॥ ८०२ ॥ 

प्रचण्डातपमध्यस्थदीपवन्नष्टदीधितिः । 
4. 

तत्तेजसाभिभूतं सहीनोपाधित्तया ततः ॥ ८०३ ॥ 

बिम्बभूवपरन्रह्ममात्रं भवतति केवलम् । 

यथापनीते स्वादो प्रतिबिम्बमुखं स्वयम् ॥ ८०४ ॥ 

सुखमात्रं मवेत्तद्देतच्चोपाधिसंक्षयात् । 

घटाज्ञाने यथा दृत्या व्याप्रया बाधिते सति ॥ ८०५ ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । २२९ 

घरं विस्फुरयलेष चिदाभासः सखतेजसा । 

न तथा सख्वप्रमे बह्मण्याभास उपयुज्यते | ८०६ ॥ 

अत एव मतं वृत्तिन्याप्यत्वं वस्तुनः सताम् । 

न फरव्याप्यता तेन न विरोधः परस्परम् ॥ ८०७ ॥ 

्रुोदितस्ततो ब्रह्म ज्ञेय बुद्धयैव सूक्ष्मया । 

प्रज्ञामान्द्यं मवेयेषां तेषां न श्रुतिमात्रतः ।॥ ८०८ ॥ 

स्याद्खण्डाकारव्रत्तिविन। तु मननादिना । 

श्रवणान्मननाद्धथानात्तासर्येण निरन्तरम् ॥ ८०९ ॥ 

बुद्धेः सृक्ष्मत्वमायाति ततो वस्तूपलभ्यते ! 

मन्दप्रज्ञावतां तस्मात्करणीयं पुनः पुनः ॥ ८१० ॥ 

श्रवणं मननं ध्यानं सम्यग्बस्तूपरञ्धये । 

सर्ववेदान्तवाक्यानां षदभिष्िद्धैः सदहये ॥ ८११ ॥ 

परे ब्रह्मणि तात्पयनिश्चयं श्रवणं विदुः । 

्रुतस्यैवा द्वितीयस्य वस्तुनः प्रयगात्मनः ।। ८१२ ॥ 

वेदान्तवाक्यानुगुणयुक्तिभिस््वयुचिन्तनम् । 

मननं तच्छूता्थस्य साक्षात्करणकारणम ॥ ८१३ ॥. 



२१० सवेवेदान्तसिद्धन्तसारसंम्रहः । 

विजातीयदारीरादिप्रययलयागपूवेकम् । 

सजातीयास्मघ्रन्तीनां प्रवाहकरणं यथा ।। ८१४ ॥ 

तेखधारावदन्छिननवृत्त्या तद्धथानमिष्यते । 

तावत्कालं प्रयत्नेन कतैव्यं श्रवणं सदा ॥ ८१५ ॥ 

प्रमाणसंश्चयो यावतसबुद्धेन निवसते । 

म्रमेयसंरायो यावन्तावन्तु श्रुतियुक्तिभिः ॥ ८१६ ॥ 

आत्मयाथाध्यैनिधित्तयै कतेव्यं मननं भहु: । 

चिपरीतात्मधीयोवन्न विनरयत्ि चेतसि । 

तावन्निरन्तरं ध्यानं कतैव्यं मोश्चमिच्छता ॥ ८१७ ॥ 

यावन्न तर्केण निरासितोऽपि 

ह श्यश्रपच्चस्त्वपरोक्षबोधात् । 

विरीयतते तावदसुष्य भिक्षो- 

ध्यानादि सम्यक्षरणीयमेव ॥ ८१८ ॥ 

सविकट्पो निर्धिकर्प इति देधा निगद्यते । 

समाधिः सविकस्पख् छक्षणं वच्मि तच्छृणु ॥ ८१९ ॥ 

ज्ञात्नाद्य विखयेनेव ज्ञेये बरह्मणि केवले । 

तदाकारकारितया चित्तवृत्तेरबस्थितिः ॥ ८२० ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । २३१ 

सद्धिः स एव विज्ञेयः समाधिः सविकल्पकः । 

खद् एवावभानेऽपि मृण्मयद्विपभानवत् ॥ ८२१ ॥ 

सन्मा्रचस्तुभानेऽपि त्रिपुटी भाति सन्मयी । 

समाधिरत णवायं सविकस्प इतीयते ॥ ८२२ ॥ 

्ञात्रादिभावमुरघज्य ज्ञेयमात्रस्ितिरैढा । 

मनसो निधिकस्पः स्यात्समाधिर्योगसंज्ञितः ॥ ८२३ ॥ 

जट निश्निप्रख्वणं जखमान्नतया सितम् । 

प्रथङ् न भाति किं न्वस्भ एकमेवावमासते । ८२४ ॥ 

यथा तथेव सा बृत्तित्रे्यमात्रतया स्थिता । 

पृथङ् न भाति ब्रह्मैवाद्वितीयमवभासते ॥ ८२५ ॥ 

ज्ञात्नादिकस्पनाभावान्मतोऽयं निर्विकस्पकः । 

वृत्तेः सद्धावबाधाभ्यामुभयोरभेद इष्यते ॥ ८२६ ॥ 

समाधिसुप्रयोज्ञाने चाज्ञानं सुप्रथात्र नेष्यते । 
सविकल्पो निर्विकस्पः समाधिद्वीविमो हदि । ८२७ ॥ 

ससक्षोयैन्रतः कार्यो विपरीतनिवृत्तये । 

कृतेऽस्मिन्विपरीताया भावनाया निवतेनम ॥ ८२८ ॥ 



२३२ सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंमहः । 

ज्ञानस्याप्रतिबद्धत्वं सदानन्दश्च सिध्यति । 

दश्यालुविद्धः शब्दानुविद्धश्चेति द्विधा मतः ॥ ८२९ ॥ 

सविकस्पस्तयोयत्तलक्षणं वन्मि तच्छणु । 

कामादिप्रययेदश्यैः संसर्गो यत्र यते । ८३० ॥ 

सोऽयं द दयानुविद्धः स्यार्समाधिः सविकस्पकः । 

अहंममेदमियादिकामक्रोधादिवृत्तयः ॥ ८३१ ॥ 

दृश्यन्ते येन संदृष्टा दृश्याः स्युरहमादयः | 

कामादिसवैवृत्तीनां दरष्टारमविकारिणम् ॥ ८३२ ॥ 

साक्षिण स्वं विजानीयाद्यस्ताः पयति निष्क्रियः । 

कामादीनामहं साक्षी दर्यन्ते ते मया ततः ॥ ८२३३ ॥ 

इति साक्षिचयात्मानं जानायात्मनि साक्षिणम् । 

दशयं कामादि सकर स्वात्मन्येव विरूपयन् ॥ ८३४ । 

नाहं देहो नाप्यसुनौक्षवर्गौ 

नाहकारो नो मनो नापि बुद्धिः| 

अन्तस्तेषां चापि तद्िकियाणां 

साक्षी नियः प्रयगेवाहमस्मि ॥ ८३५ ॥ . 



सवेवेदान्तसि द्धान्तसारसंग्रहः । 

वाचः सखाक्ची प्राणवृत्तेश्च साक्षी 

बुद्धः साक्षी बुद्धिवृत्तेश्च साक्षी । 
चक्षुःशरोत्रादीन्द्रियाणां च साक्षी 

साक्षी नियः प्रयगेवाहमस्मि ॥ ८३६ ॥ 

नाहं स्थुखो नापि सुक्ष्मो न दीर्घो 

नाहं बारो नो युवा नापि वृद्धः । 

नाहं काणो नापि मूको न षण्डः 

साक्षी नियः प्रयगेवाहमस्मि ।। ८३७ ॥ 

नास्म्यागन्ता नापि गन्ता न हन्ता 

नाहं कती न प्रयोक्ता न वक्ता । 

नाहं भोक्ता नो सुखी नेव दुःखी 

साक्षी नियः प्रयगेवाहस्मि ।॥। ८३८ ॥ 

नाहं योगी नो वियोगी न रागी 

नाहं कोधी तेव कामी न छोभी । 

नाहं बद्धो नापि युक्तो न मुक्तः 

साक्षी नियः प्रयगेवाहमस्मि ॥ ८२९ ॥ 

२३३ 



२३४ सवेवेदान्तसिद्धान्नसारसंग्रहः 

नान्तःप्रज्ञो नो बदिःप्रज्ञको वा 

नैव प्रज्ञो नापि चाप्रज्ञ एषः | 

नाहं श्रोता नापि मन्ता न बोद्धा 

साक्षी निलयः प्रयगेवाहमस्मि ॥ ८४० ॥ 

न मेऽस्ति देहेन्द्रियबुद्धियोगो 

न पुण्यरेशोऽपि न पापलेक्ञः | 

षुधापिपासादिषडूर्मिदूरः 

सदा विुक्तोऽस्मि चिद्व केवट: ॥ ८४१ ॥ 

अपाणिपादोऽहमवागचश्षुषी 
अश्राण एवास्म्यमना ह्यवुद्धिः । 

व्योमेव पूर्णोऽस्मि चिनि्मछोऽस्मि 

सदैकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः | ८४२ ॥ 

। इति स्वमात्मानमवेश्षमाणः 

प्रतीत इयं भ्रविलापयन्सदा । 

जहाति विद्धान्विपरीतभावं 

` स्वाभाविकं श्रान्तिवक्रात्रतीतम् ॥ ८४३ ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । २३५ 

विपरीतात्मतस्पूतिरेव मुक्तिरितीयेते । 

सदा समादहितस्येव सैषा सिध्यति नान्यथा ॥ ८४४ ॥ 

न वेषभाषाभिरसुष्य सुक्तियौ 

केवराखण्डचिदात्मना स्थितिः । 

तत्सिद्धये स्वात्मनि सव॑दा स्थितो 

जह्यादहतां ममतामुपाधो ॥ ८४५ ॥ 

स्वात्मतच्त्वं समारुम्व्य कुयौदपकृतिनादानम् । 

तेनेव मुक्तो मवति नान्यथा कमैकोटिभिः ।॥ ८४६ ॥ 

ज्ञात्वा देवं सवेपाश्चापहानिः 

श्वीणेः छशेजेन्ममृत्युप्रहानिः। 

इयेवेषा वेदिकी वाग््रवीति 

देशक्षतयां जन्ममत्युप्रहानिम् ॥ ८४५ ॥ 

भूयो जन्मायप्रसक्तिविमुक्तिः 

ञेशाक्षदयां भाति जन्माद्यभावः । 

कक्ष्या देतुरत्मैकनिषठा 

तस्मात्कायो ह्यात्मनिषठा सुसुश्षोः ॥ ८४८ ॥ 
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शाः स्युवासना एव जन्तो्जन्मादिकारणम् । 

ज्ञाननिष्ठाभिना दहि तासां नो जन्महेतुता ॥ ८४९ ॥ 

बीजान्यभनिप्रद्ग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 

ज्ञानदग्धैस्तथा हेरैनीत्मा संपश्यते पुनः ॥ ८५० ॥ 

तस्मान्युञुक्षोः कतेभ्या ज्ञाननिष्ठा प्रयत्नतः । 

निःशेषवासनाक्षटे विपरीतनिच्रत्तये ॥ ८५१ ॥ 

ज्ञाननिष्ठातत्परस्य नैव कर्मोपयुच्यते । 

कर्मणो ज्ञाननिष्ठाया न सिध्यत्ति सह स्थितिः ॥ ८५२ ॥ 

परस्पराविर द्रत्वात्तयोभिन्नस्भावयोः । 

कतृखभावनापू्ै कर्म ज्ञानं विरक्षणम् ।॥ ८५३ ॥ 

देहात्मवुद्धेविच्छि्त्यै ज्ञाने कर्म विबरद्धये । 

अज्ञानमूरुकं कम ज्ञान तूमयनारकं ।॥ ८५४ 

ज्ञानेन कममणो योगः कथं सिध्यति वैरिणा । 

सहयोगो न घटते यथा त्िभिरतेजसोः ।॥ ८५५ ॥ 

निमेषोन्मेषयोवौपि तथेव ज्ञानकर्मणोः । 

प्रतीचीं पश्यतः पुसां कुतः प्राचचीविरोकनम् । 

प्रयक्प्रवणचित्तस्य कुतः कमणि योग्यता ।!- ८५६ ॥ 
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ज्ञायचैकनिषठानिरतस्य भिक्षो- 

ैवावकारोऽस्ति हि कर्मतन्त्रे । 

तदेव कममांस्य तदेव संध्या 

तदेव स्वै न ततोऽन्यदस्ति । ८५७ ॥ 

बुद्धिकलिपतमाछिन्यक्षानं सनानमात्मनः । 
तेनेव शुद्धिेतस्य न सदा न जेन च ॥ ८५८ ॥ 

स्वस्वरूपे मनःस्थानमनुष्ठानं तादिष्यते । 

करणत्रयसाध्यं यत्तन्म्रषा तदसलयतः । ८५९ ॥ 

विनिषिध्यािलं दृश्यं स्वस्वरूपेण या स्थितिः । 

सा संध्या तदनुष्ठानं तदानं तद्धि मोजनम ॥ ८६० ॥ 

विज्ञातपरमाथौनां शुद्धसन्त्वात्मनां सताम् । 

यतीनां किमनुष्ठानं स्वानुसंधि विनापरम् ॥ ८६१ ॥ 

तस्मात्कियान्तरं यक्त्वा ज्ञाननिष्ठापये यतिः । 

सदात्मनिष्ठया तिष्ठेन्निश्चरस्तत्परायणः ।। ८६२ ॥ 

कर्त॑स्यं स्वोचितं कमं योगमारोढुमिच्छता । 

आरोहणं कुबेतस्तु कम नारोहणं मतम् ॥ ८६३ ॥ 
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योगं समारोहति यो सुुष्षुः 

क्रियान्तरं तस्य न युक्तमीषत } 

क्रियान्तरासक्तमनाः पतसयसौ 

ताखटुमारोहणकरवद्रुवम ॥ ८६४ ॥ 

योगारूढस्य सिद्धस्य कृतकृत्यस्य धीमतः । 

नास्येव हि बहिर्रष्टिः का कथा तच्र कर्मणाम । 

रङ्यानुविद्धः कथितः समाधिः सविकल्पकः ॥ ८६५ ॥ 

शद्धोऽहं वुद्धोऽदं प्रयगरुपण नियसिद्धोऽहम । 
शान्तोऽहमनन्तो ऽहं सततपरानन्दसिन्धुरेवाहम् ।॥८६६॥ 

आग्मोऽहमनाद्योऽहं बा्मनसा साध्यवस्तुमात्रोऽहम । 

निगमवचोवेद्योऽहमनवद्ाखण्डवबोधरूपोऽहम् ।॥ ८६७ ॥ 

विदिताविदितान्योऽह मायातत्कायंरेशशन्योऽहम । 

केवर गात्मकोऽहं संविन्माच्रः सकृद्धिभातोऽहम् ।८६८॥ 

अपरोऽहमनपरोऽहं बहिरन्तश्चापि पूर्णं एवाहम । 

अजरोऽहमक्षरोऽहं नियानन्दोऽहमदितीयोऽहम् ॥८६९॥ 

प्रयगभिन्नमखण्डं सयज्ञानादिटक्षणं श्ुद्धम । 

्रुयवगम्यं तथ्यं ब्रदौवादं परं ज्योतिः ॥ ८७० ॥ 
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एवं सन्मालगाहिन्या वृत्त्या तन्मा्रगाहकैः । 
६। र भ भ शब्दैः ममर्पितं वस्तु भावयेन्निश्चसो यतिः ॥ ८५१ ॥ 

कामादि इयप्रविरापपूरवकं 

द्धोऽहाभिलयादिकशब्दमिश्रः । 

ट श्येव निष्ठस्य य एष भावः 

शब्दानुविद्धः कथितः समाधिः ॥ ८७२ ॥ 

हयस्यापि च साक्षिसरात्समुहखनमात्मनि । 

निवतंकमनोवस्था निर्विकल्प इतीर्यते ॥ ८७३ ॥ 

सविकसल्पसमाधि यो दीधकारं निरन्तरम् । 

संस्कारपूर्वकं कुयोन्निविकत्पोऽस्य सिध्यति ॥ ८७४ ॥ 

निधिकल्पकसमाधिनिष्ठया 

तिष्ठतो भवति निलयता ध्रुवम् । 

उद्धवाद्यपगति्निरगंखा 

निलयनिश्चलनिरन्तनिव्रैतिः ।॥ ८७५ ॥ 

विद्धानहमिद्मिति वा किंचि- 

द्राह्याभ्यन्तरवेदनद्यूल्यः । 
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स्वानन्दामृतसिन्धुनिमस्न- 

स्तूष्णीमास्ते कश्चिदनन्यः | ८७६ ॥ 

निरभ्िकस्पं परं बह्म यत्तसिमिन्नेव निष्ठिताः । 
् 

एते धन्या एव मुक्ता जीवन्तोऽपि बहिरशाम ॥ ८७७ ॥ 

यथा समाधिच्रितयं यन्नेन क्रियते हदि । 

तथैव बाह्यदेशेऽपि कायै द्वैतनिवृत्तये ॥ ८७८ ॥) 

तस्रकारं प्रवक्ष्यामि चनिश्चामय समासतः । 

अधिष्ठानं परं ब्रह्म सचिदानन्दटक्षणम् ।। ८७५ ॥ 

तत्राभ्यस्तमिदं भाति नामरूपात्मकं जगत । 

सस्त्वं चित्त्वं तथानन्दरूपं यद्रद्यणस्चयम् | ८८० ॥ 

अध्यस्तजगतो रूपं नामरूपभिदं द्यम् । 

एतानि सचिदानन्दनामरूपाणि पच्च च ॥ ८८१ ॥ 

एकीकृत्योच्यते मूर्यैरिदं विदवमिति भ्रमात् । 
(4 (॥ 1 १ 1 [क 

रों च्वेतं रसं द्राव्यं तरङ्क इति नाम च ॥ ८८२ ॥ 

एकीक्रय तरङ्गोऽयमिति निर्दिरयते यथा । 

आरोपिते नामरूपे उपेक्ष्य ब्रह्मणः सतः ॥ ८८३ ॥ 
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स्वरूपमात्रप्रहणं समाधिवौद्य आदिमः । 

स्िदानन्दरूपश्च सकाञश्चाद्रह्मणो यतिः ।। ८८४ ॥ 

नामरूपे प्रथक्त्वा ब्रह्मण्येव विरखापयन । 

अधिष्ठानं परं ब्रह्म संचिद्ानन्दमद्वयम् । 

यत्तदेवाहमिद्येव निशधितास्मा मवेद्धवम् ॥ ८८५ ॥ 

इयं भूमे सन्नापि तोयं न तेजो 

न वायुने खं नापि तत्कायैजातम । 

यदेषासधिष्ठानभूतं विद्धं 

सदेकं परं सत्तदेबाहमस्मि ॥ ८८६ ॥ 

न शब्दो न रूपं न च स्प्हको वा 

तथानो रसो नापि गन्धो न चान्यः) 

यदेषामधिष्टानमूतं बिष्ुद्ध 

सदेकं परं सनत्तदेवाहमस्मि ॥ ८८७ ॥ 

न सदूव्यजातं गुणा न क्रिया व्रा 

न जातिर्धिरेषो न चान्यः कदापि । 

8. ॐ. 11. 16 

२४१ 
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यदेषामधिष्टानभूतं विद्ध 

सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ।॥ ८८८ ॥ 

न देहो न चाक्षाणि न प्राणवायु 

मैनो नापि बुद्धिने चित्तं द्हंधीः । 

यदेषामधिष्ठानभूतं विञ्यद्ध 

सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥ ८८९॥ 

न देको न कालो न दिग्वापि सत्स्या- 

न्न वस्त्वन्तरं स्थूलसुक्ष्मादिरूपम । 

यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं 

सदेके परं सत्तदेवाहमस्मि ॥ ८९० ॥ 

एतदुश्यं नामरूपात्मकं यो- 

ऽधिषठानं तद्ह्म सलं सदेति । 

गच्छंस्तिघन्वा शयानोऽपि निं 

कयाद्रिदान्वाद्यटरयानुविद्धम् ॥ ८९१ ॥ 

कभध्यस्तनामरूपादिप्रविखापेन निर्मटम् । 
अद्वैतं परमानन्दं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत् ॥ ८९२ ॥ 
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निर्विकारं निराकारं निरखनमनामयम् । 
आद्यन्तरहिते पूण ब्रह्मैवाहं न संदययः ॥ ८९२ ॥ 

निष्कलद्कुं निरातङ्कं त्रिविधच्छेदवजितम् । 

आनन्दमक्षरं सुक्तं जद्यवास्मीति भावयेत् ॥ ८९४ ॥ 

निविरोषं निराभासं नियसुक्तमविक्रियम् । 

्र्ञानैकरसं सयं ब्रह्मैवास्मीति भावयेत् ॥ ८९५ ॥ 

द्धं बुद्धं तनत्वसिद्धं परं प्रयगखण्डितम् । 

स्वप्रकाशं पराकारं ्रह्यैवास्मीति भावयेत् ॥ ८९६ ॥ 

सुसृष्ष्ममस्तितामात्रं निविकस्पं महत्तमम् । 

केवलं परमाद्वैतं बरहयैवास्मीति भावयेत् ॥ ८९७ ॥ 

दयेवं निर्विकारादिशचब्दमाबसमपितम् । 

ध्यायतः केवरं वस्तु रक्ये चित्तं प्रतिष्ठति ॥ ८९८ ॥ 

बरह्यानन्दरसवेश्चादेकीभूय तदारमना । 

वृत्तेयौ निश्वखावस्था स समाधिरकल्पकः ॥ 

उत्थाने वाप्यनुत्थानेऽप्यप्रमत्तो जितेन्द्रियः । 

समाधिषदकं कुर्वीत सर्वदा प्रयतो यति; ॥ ९०० ॥ 
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विपरीताथधीयौवन्न निःशेषं निवतैते । 
खवरूपस्फुरणं यावन्न प्रसिध्ययनिगैखम् । 

ताचत्समाधिषट्केन नयेत्कारं निरन्तरम् ॥ ९०१ ॥ 

न प्रमादोऽत्र कतेव्यो विदुषा मोक्षमिच्छता । 

रसादे जुम्भते माया सूर्यापाये तमो यथा ॥ ९०२ ॥ 

स्वानुभूतिं परियञ्य ज तिष्ठन्ति क्षणं बुधाः । 

स्वानुभूतौ प्रमादो यः स स्रत्युने यमः सताम् ॥ 

अस्मिन्समाधौ कर्ते प्रयासं 

यस्तस्य नैवास्ति पुनर्विकल्पः । 

सबात्मभावोऽप्यमुनेव सिध्ये- 

स्सवौत्मभावः खलु केवख्त्वम् ॥ ९०४ ॥ 

सवौत्मभावो षिदुषो ब्रह्मविद्याफलं विदुः । 

जीवन्मुक्तस्य तस्येव स्वानन्दायुभवः फलम् ॥ 

योऽहं ममेयाद्यसदात्मगाहको 

अन्थिखेयं याति स वासनामयः । 
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समाधिना नश्यति कमेवन्धो 

नरह्यात्मनोधोऽग्रतिबन्ध इष्यते ॥ ९०६ ॥ 

एष निष्कण्टकः पन्था सुक्ते्ह्यास्मना स्थितेः । ̀ 

शुद्धात्मनां मुुक्षणां यत्सदेकत्वद्रीनम् ॥ ९०७ ॥ 

तस्मान्तवं चाप्यप्रमत्तः समाधी- 

न्कृत्वा मन्धि साधु निदंह्य युक्तः । 

निलयं बरह्मानन्द्पीयूषसिन्धो 
मञ्नन्कीडन्मोदमानो रमस्व ॥ ५०८ ॥ 

निर्विकल्पसमाधिर्यो वृत्तिरनैधल्यरक्षणा । 
० ् £ ५ 

तमेव योग इदयाहूर्योगक्षाख्राथकोविदाः । ९०९ ॥ 

अष्ावङ्गानि योगस्य यमो नियम आसनम् । 

प्राणायामस्तथा प्रयाहारश्चापि च धारणा ॥ ९१० ॥ 

ध्यानं समाधिरित्येव् निगदन्ति मनीषिणः । 

सर्य त्रद्येति विज्ञानादिन्द्रियप्रामसंयमः ॥ ९११ ॥ 

यमोऽयमिति संभोक्तोऽभ्यसनीयो सुहुयहः । 

सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कतिः ॥ ९१२ ॥ 
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नियमो हि परानन्दो नियमात्कियते वुधैः । 
सुखेनैव भवेदयस्मिन्नजस्ं बह्मचिन्तनम् ॥ ९१३ ॥ 

आसनं तद्विजानीयादितरत्सुखनाश्चनम् । 

चित्तादिसवंभावेषु जह्यत्वेनेव भावनात् ॥ ९१४ ॥ 

निरोधः सवैवृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते । 

निषेधनं प्रपजच्स्य रेचकाख्यः समीरणः ॥ ९१५ ॥ 

नरह्यवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः । 
ततस्तदुत्तिनेश्चस्यं कुम्भकः प्राणसंयमः ॥ ९१६ ॥ 

अयं चापि प्रवुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम् । 

विषयेष्वात्मतां यक्त्वा मनसश्चितिमज्नम् ॥ ९१७ ॥ 

प्रयहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो सुयुश्चुभिः । 

यत्र यत्र मनो याति बद्यणस्तत्रे दशंनात् ॥ ९१८ ॥ 

मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता । 

जहयेवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ॥ 

ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी । 

निविकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः ॥ ९२० ॥ 



सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रहः । २४७ 

चृत्तिविस्मरणं सम्यक्समाधिध्योनसंज्ञिकः । 
समाधौ क्रियमाणे तु विन्ना ह्यायान्ति तरै बखात् ॥९२१॥ 

अनुसधानराहियमारुस्यं भोगलाटसम् । 

भयं तमश्च चिक्षेपस्तेजस्पन्द्श्च शून्यता ॥ ५२२ ॥ 

एवं यद्विज्रबाहुस्यं याज्यं तद्रद्यवि्ननैः । 

विघ्रनेतान्परियक्त्वा प्रमाद्रषहितो वक्षी । 

समाधिनिष्ठया ब्रह्म साक्षाद्धवितुमहसि ॥ ९२३ ॥ 

इति गुरुवचनाच्छूतिप्रमाणा- 

त्परमवगम्य खलतत््वमास्ममुक्या । 

प्रशमितकरणः समाहितात्मा कचि- 

दचलखाकृतिरार्मनिष्ठितोऽभूत् ।॥ ५२४ ॥ 

बहुकाटं समाधाय स्वस्वरूपे तु मानसम् । 

उत्थाय परमानन्दाुरुमेत्य पुनमुदा ॥ ९२५ ॥ 

प्रमाणपू्वैकं धीमान्सगद्रदसुवाच ह् । 

जमो नमस्ते गुरवे निलयानन्दस्वरूपिणे ॥ ५२६ ॥ 
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मुक्तसङ्गाय शान्ताय लक्ताहंताय ते नमः । 

दयाधाभ्ने नमो भूम्ने महिभ्नः पारमस्य ते । 

त्रैवासि यत्कटाक्षेण त्रह्यैवाभवमद्वयम् ।॥ ९२५७ ॥ 

किं करोमि क गच्छामि किं गृह्णामि यजामि किम्। 

यन्मया पूरितं विश्यं सहाकल्पाम्बुना यथा ॥ ५२८ ॥ 

मथि सुखबोधपयोधो महति बह्याण्डवुदरुदसहसम् । 
मायामयेन मरूता भूत्वा भूता पुनस्तिरोधत्ते ॥ 

निदयानन्दस्वरूपोऽहमात्माहं त्वदनुम्रहात् । 

पूर्णोऽहमनवद्योऽदं केवलोऽहं च सद्ररो ॥ ९३० ॥ 

अकर्ताहमभोक्ताहमविकारोऽहमक्रियः । 

आनन्दघन एवाहमसङ्गोऽदहं सदाशिवः ।। ९३१ ॥ 

त्वत्कराक्षवरचान्द्रचन्द्रिकापातधूतभवतापजः श्रमः । 

्राप्रवानहमखण्डतैभवानन्दमात्मपदमक्षयं क्षणात् ॥ 

छायया स्पृष्मुष्णं वा सीतं वा दुष्ट सुट वा। 

न श्प्रकायेव यक्किचिदपुरुषं तद्धिटक्षणम ।। ९३३ ॥ 
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न साक्षिणं ' साक्ष्यधमा न स्पृशन्ति विलक्षणम् । 

अविकारमुदासीनं गृहधमौः प्रदीपवत् ॥ ९३४ ॥ 

रवेर्यथा कमणि साक्षिभावो 

बहेयंथा वायसि दाहकत्वम् । 

र्नोर्यथारोपितवस्तुसङ्ग- 

स्तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे ॥ ९३५ ॥ 

इत्युक्त्वा स गुरं स्तुत्वा प्रश्रयेण कृतानतिः । 

सुभुक्नोरुपकाराय प्रष्टव्यांशमपृच्छत । ५३६ ॥ 

जीवन्मुक्तस्य भगवन्ननुभूतेश् रक्षणम् । 

विदेहमुक्तस्य च मे कृपया ब्रूहि तन्तवतः ॥ ९३५ ॥ 

जरीगुरुः-- 
वक्ष्ये तुभ्यं ज्ञानभूमभिकाया छक्षणमादितः । 

ज्ञाते यस्मिस्स्वया सरम ज्ञातं स्यात्परष्टमद्य यत् ॥ ९३८ ॥ 

ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यास्रथमा सञुदीरिता । 

विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥ ९३९ ॥ 

सत्त्वापत्तिश्चतुर्थीं स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । 

पदाथाभावना षष्ठी सप्रमी तुयेगा स्मृता ॥ ९४० ॥ 
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स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रक््योऽह शाखसलनेः । 
बैराग्यपूवभिच्छेति शुभेच्छा चोच्यते बुधैः ॥ ९४१ ॥ 

श्ञालसज्नसंपकंवेराग्याभ्यासपूवेकम् । 

सदाचारपवृक्तिया प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९४२ ॥ 

विचारणाश्चुमेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वरक्तता । 
भ (५ भ भ [५ 

यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥ ९४२ ॥ 

मूमिकान्रिवयाभ्यासाचिततेऽथेचिरतेवेशात् । 

सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धे सतत्वापत्तिरुदाह्टता ।। ९४४ ॥ 

दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसगैषढा तु या । 

रूढसनतवचमत्कारा प्रोक्तासंसक्तिनाभिका ॥ ५४५ ॥ 

भूमिकापच्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया शरदाम् । 

आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदाथांनामभावनात् । ९४६ ॥ 

परप्रयुक्तेन चिरप्रयज्नेनावबोधनम् । 

पदाथा भावना नाम षष्ठी भवति भूमिका ॥ ९४७ ॥। 

षड्भूमिकाचिराभ्यासाद्धेदस्यालुपखम्भनात् । 

यत्स्वभावैकनिषठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥ ९४८ ॥ 
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इदं ममेति सर्वेषु टद्यभावेष्वभावना । 

जा्रल्नामदिति प्राहुमेहान्तो बद्यविन्तमाः ॥ ९४९ ॥ 

विदित्वा सज्निदानन्दे मयि रश्यपरम्पराम् । 

नामरूपपरियागो जाग्रसस्वप्रः समीयते ॥ ९५० ॥ 

परिपूणेचिदाकाशे मयि बोधास्मतां विना | 

न किचिदन्यदस्तीति जाभस्सुशनिः समीयते ॥ ९५१ ॥ 

मूखाज्ञानविनाशेन कारणाभासचेष्टितैः । 
बन्धो न मेऽतिस्वरपोऽपि स्वभ्रजाप्रदितीयेते ॥ ५५२ ॥ 

कारणाज्ञाननाशाद्य दूषद्डोनदश्यता । 

न कायमस्ति तज्ज्ञानं स्वप्रस्व्रः समीयते ॥ ९५३ ॥ 

अतिसृक्ष्मविमर्शेन स्वधीदृत्तिरचजच्वखा । 

विलीयते यदा बोधे स्वभ्रसुप्निरितीयेते ॥ ९५४ ॥ 

चिन्मयाकारमतयो धीव्र्तिप्रसरे्गतः । 

आनन्दानुभवो विद्धन् सुध्रिजाग्रदितीयेते ॥ ९५५ ॥ 

बरत्तो चिगानुभूतान्तरानन्दाुभवस्थितौ । 

समात्मतां यो यालेष सुपतिस्वपर इतीयैते ॥। ९५६ ॥ 



२४५२ सवैवेदान्तसिद्धान्तस्ारसंमरहः । 

द्यधीवृत्तिरेतस्य केवली भावभावना । 

परं बोधैकतावाधिः सुपिसुधिरितीयेते ॥ ९५७ ॥ 

परब्रह्मवदाभाति निर्विकारेकरूपिणीं । 

सवौवस्थासु धारेका तुयौख्या परिकीर्षिता ॥ ९५८ ॥ 

इयवस्थाससुह्छासं विखशन्सुच्यते सुखी । 

यभेच्छादित्रयं भूमिभेदामेदयुतं स्मृतम् ॥ ९५९ ॥ 

यथाबद्धेदबुद्धथेदं जगञ्जाभदितीर्यते । 

अद्ेते स्थैयमायाते द्वैते च प्रशमं ̀ गते ॥ ९६० ॥ 

पश्यन्ति स्वप्रव्णोकं तुयैभूभिसुयोगतः । 

पञ्चमीं मूमिमारुह्य सुषुप्निपदनामिकाम् ॥ ९६१ ॥ 

शान्ताशोषविरोषांशस्तिषठेददरैतमाघ्रके । 
अन्तममुखतया नित्यं षष्ठीं भूमिमुपाभितः ॥ ९६२ ॥ 

परिश्रान्ततया गाढनिद्राद्ुरिव खक््यते । 

करवन्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यग्विवासनः ॥ ९६३ ॥ 

तुयावस्थां सप्तभूमि ऊमास््राप्रोति योगिराद् । 

विदेदमुक्तिरेवात्र तुयीतीतदशोच्यते । ९६४ ॥ 



सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः । २५३ 

यत्र नासन्न सच्चापि नाहं नाप्यनहंकृतिः । 

केवलं श्षीणमनन आस्तेऽदधैतेऽतिनिर्भेयः ॥ ९६५ ॥ 

अन्तःशूल्यो बहिःशून्यः सूल्यज्कम्म इवाम्बरे । 

अन्तःपूर्णो बहिःपूणैः पूणेकुम्भ इवाणवे ।। ९६६ ॥ 

यथासितमिदं सवै व्यवहारवतोऽपि च । 

अस्तं गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ।॥। ९६५ ॥ 

नोदेति नास्तमायाति सुखदुःखे मनः प्रमा । 

यथाप्राप्स्थित्तियेसखय स जीवन्मुक्त उच्यते ।॥ ९६८ ॥ 

यो जागन्ति सुघुप्निस्थो यस्य जाग्रन्न बिद्यते । 
९५ „थ [५१ श 

यस्य निवांसनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 

रागद्वेषभयादीनामलुरूपं चरन्नपि । 

योऽन्तर्व्योसवदलयच्छः स जीचन्भुक्त उच्यते ॥ 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न प्यते । 

कुर्वतोऽङुर्मतो वपि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९७१ ॥ 

यः समस्ताथजारेषु व्यवहायैपि क्षीवः । 

परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९५२ ॥ 
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द्ेतवजितचिन्मातरे पदे परमपावने । 

अश्ुन्धचित्तविश्रान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९७३ ॥ 

इदं जगदयं सोऽयं द श्यजातमवास्तवम् । 

यस्य चित्ते न स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९७४ ॥ 

चिदात्माहं परात्माहं भिगुणोऽदं परात्परः । 

आत्ममात्रेण यस्तिष्रत्स जीवन्पुक्त उच्यते ॥ ९७५ ॥ 

देहत्रयातिरिक्तोऽहं ञ्ुद्धचैतन्यमस्म्यहम । 

जह्ाहमिति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९७६ ॥ 

यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मेति निश्चयः । 

परमानन्दपूर्णो य: स जीवन्मुक्त उन््यतते ॥। ९७५७ ॥| 

अहं ब्रह्मास्म्यहं बह्यास्भ्यदहं ब्रह्मेति निश्चयः । 

चिदं चिदहं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते । ९७८ ॥ 

जीवन्मुक्किपदं यक्त्वा स्वदेहे कारुसात्क्रते । 

विश्यदेहमुक्तित्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ ९७९ ॥ 

ततस्तत्सबभूवासौ यदरिरमप्यगोचरम् । 

यच्द्रन्यवादिनां शून्य ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत् ॥ ५८० ॥ 
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विज्ञानं विज्ञानविदां मलानां च मलात्मकम् । 

पुरुषः सांख्यटेष्टीनामीनश्रो योगवादिनाम् ॥ ९८१ ॥ 

शिवः लैवागमस्थानां कारः कारेकवादिनाम् । 
यत्सवेश्चास्रसिद्धान्तं यत्स्हदयालुगम । 

यत्सवै सर्वगं वस्तु तत्तत्त्वं तदसौ स्थित्तः ॥ ९८२ ॥ 

जही वाहं चिदेवाहमेवं वापि न चिन्त्यते । 

चिन्मात्रेव यस्ति्ठेदधिदेहो मुक्त एव सः ॥ ९८३ ॥ 

यस्थ प्रपच्चभानं न ब्ह्याकारम्षीह न । 

अतीतत्तीतभावो यो विदेहे मुक्त एव सः । ९८४ ॥ 

चित्तव्रत्तेरतीतो यथित्तब्ुच्यावभासकः । 

चित्तवृत्तिविहीनो यो विदेहो भुक्त एव सः ॥ ९८५ ॥ 

जीवात्मेति परमात्मेति सव॑चिन्ताविवर्जितः । 

सवेसंकर्पही नात्मा विदेहो सुक्त एव सः ॥ ९८६ ॥ 

ओंकारवाच्यहीनारमा सवेवाच्यविवज्ितः । 

अवस्थात्रयहीनास्मा विदेहो मुक्त एव सः ॥ ९८७ ॥ 

अहिनिल्मयनीसर्पनिर्मोको जीवब्जितः । 

चत्मीके पतितस्तिष्ेत्तं सर्पो नाभिमन्यते ।॥ ९८८ ॥ 



२५६ सवैवेदान्तशिद्धान्तसारसंग्रहः । 

एवं स्थूलं च सूक्ष्मं च शरीरं नाभिमन्यते । 

प्रयग्ज्ञानशिखिध्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके ॥ 

नेति नेतीयरूपतादशरीरो भवलययम् । 

विश्वश्च तैजसश्चैव प्राज्ञश्रेति च ते जयम् | ९९० ॥ 

विराड् हिरण्यगर्भश्च ईश्ररश्रेति च ते चयम् । 

जहयण्डं चैव पिण्डाण्डं लोका भूरादयः कमात् ।। 

स्वस्वोपाधिख्यादेव खीयन्ते प्रयगात्मनि । 

तृष्णीमेव ततस्तूष्णीं तूष्णी सयं न किंचन ॥ ५९२ ॥ 

काठभेदं वस्तुभेदं देशभेदं स्वभेदकम् । 

किंचिद्धेदं न तस्यास्ति किंचिद्धापि न विद्यते ॥ 

जीवेश्वरेति बाक्ये च वेदशास्वेष्वहं स्विति । 

इदं चैतन्यमेवेयदं चैतन्यमिदयपि ॥ ९९४ ॥ 

इति निश्धयशुल्यो यो विदेहो मुक्त एव सः । 

दीव विद्यते साक्षदरस्तुतोऽवस्तुतोऽपि च ॥ 

तद्धिद्याविषयं ब्रह्म सयज्ञानसुखातमकम् । 

शान्तं च तदतीतं च परं रह्म तदुख्यते ॥ ९९६ ॥ 



सववेदान्तसि द्धान्तसारसं ग्रहः । २५७ 

सिद्धान्तोऽध्यात्मशाखाणां स्बापहव एव हि । 

नाविद्यास्तीह नो माया छान्त ब्रह्मैव तद्विना ॥ ९९७ ॥ 

प्रियेषु स्वेषु सुक्रतमभ्रियेषु च दुष्कृतम् । 

विसरञ्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम् ॥ ५९८ ॥ 

यावद्यावच सददध स्वयं संयञ्यतेऽखिटम् । 

तावनत्तावर्परानन्द्ः परमासेव शिष्यते ॥ ९९९ ॥ 

यत्र यत्र ग्रतो ज्ञानी परमाश्चरवित्सद्ा । 

परे ब्रह्मणि छीयेत न तस्यो्कान्तिरिष्यते । १००० ॥ 

यद्यरस्वाभिमतं वस्तु तच्यजन्मोक्षमरतुते । 

असंकस्पेन शख्ेण छिन्नं चित्तमिदं यदा ।॥ १००१ ॥ 

स्य स्वगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा । 

इति श्रुत्वा गुरोबोक्यं शिष्यस्तु छिन्नसंङयः ॥ १००२ ॥ 

ज्ञातज्ञेयः संप्रणम्य सहुरोश्चरणाम्बुजम् । 

स तेन समनुज्ञातो ययो निक्तबन्धनः ॥ १००३ ॥ 

गुरुरेष सदानन्दसिन्धो निमेममानसः । 

पाचयन्वसुधां सवौ विचचार निरुत्तरः ॥ १००४ ॥ 
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२५८ सवेवेदान्तसिद्धान्तसरसंग्रहः । 

इलयाचा्य॑स्य शिष्यस्य संवादेनात्मरक्षणम् । 

निरूपितं मञुक्षुणां सुखबोधोपपत्तये ।} १००५ ॥ 

सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहनामकः । 

ग्रन्थोऽयं हदयग्रन्थिविच्छिन्तये रचितः सताम् ॥१००६॥। 

इति श्रीमत्परमदहंसपरिव्राजकान्त्ार्यस्य श्रीगो षिन्द- 

भगवस्पूव्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः क्रतौ 
[अपे 4 ॥ 

सवबेदान्तखिद्धान्तसारसंम्रहः संपूणः ॥! 
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आत्ममये महति पटे 8: 

¢ श्चिये 

आस्मयाथा््यर्निं २३० 
आत्मवत्सर्वमूतेषु १६२ 
आ्मस्वरूपमविचार्य १७१ 

आसाकम्पः सुखात्मा ८७ 

आस्मा खट प्रियतमो 

आत्मा चिद्धिस्सुखात्मार ७० 

आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो ५ 

आत्मातः परमप्रेमा° 

आत्मा तु सततं प्रापो 

आत्मानं सततं जानन् १४ 

आत्मानात्मप्रतीतिः ६९ 

आव्मानास्मविवेकं ते १५२ 

आत्मानात्मविवेकं स्फु० १७१ 

आत्मानात्मविवेकारथं १८५ 

आत्मा नित्यो हि सद्रूपो ५ 
आत्मा नियामकश्चान्तः ८ 

आत्मान्यः सुखमन्यचच २०२ 

आत्मान्यः सुखमन्यच्चे 



२६६ 

चष्ठम् 

आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो ५ 

आत्माभासं ततो बुद्धिः १७९ 

आत्माम्बोधेस्तरङ्ञो ७२ 

आत्मावभासययेको ६० 

आत्मा विनिष्कलो ह्येको ५ 

आत्मोपाधेरविद्याया; १८० 

आस्मेवेदं जगत्सर्व ६३ 
आदावन्ते च मध्येच १७ 

आदौ म्ये तथान्ते ९४ 
आं निलयानित्य° १०५ 

आ्ोऽहमनायोऽदं २३८ 

आोऽहमासमभाजां ४८ 

आधारभूतं यदख ° २१० 

आध्यासमिकादि यहुःखं १२७ 
आनन्दघनतामस्य २०७ 

आनन्दप्रचुरत्वेन १५५ 

आनन्द्रूपमात्मानं २०२ 

आनन्दान्यश्च सर्वान् ८६ 

आप्वाप्ययोस्तु भेदश्च ° १३० 
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आयातासु गतासु १९९ 
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आरम्भन्ते कार्थगुणान्ये 
आरूढस्य विवेकाश्ं 

आरोपितं यदि स्या० 

आने रक्षणे दाने 
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आविकं शरीरादि 

आन्रतिस्तमसः शक्तिः 

आशापाशशतेन 

अण्छिष्यात्मानमात्मा 

आसनं तद्विजानीयात् 
आसुरीं संपदं लयक्त्वा 

आसीत्पूर्वं सुबन्धुः 

आस्ते देशिकचरणं 

आस्वाद्यते यो मश्षयषु 

द् 

इति गुरुवचनात् 

इति निश्वयमेतस्य 

इति निश्वयद्यू्यो यो 

इति पृष्टो मूढतमो 

इति बोधितः स गुरुणा 

इति वा तद्धवेन्मोनं, 



छोकानुक्रमणिका । 

इति राङ्का न कर्तव्या 

इति साक्षिचयात्मानं 

इति स्वमात्मानं 

इत्थ ब्रोधितम्थं 

इत्थमन्योन्यतादास्म्य 

दरस्यज्ञानमपि ज्ञानं 

इूत्ययस्थासमुह्छासं 

दत्याचार्यस्य रिष्यस्य 
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इत्यात्मदेहमेदेन 

इत्यादिवेप्त्यं तत् 
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इत्यानन्दसमुत्कषः 
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दध्येव पण्डितमन्येः 

इदं जगदयं सोऽयं 

इदं ममेति सर्वषु 

इद् स्थृवपुजातं 

ष्ठम् 

१३३ 
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इदमिदमिति प्रतीते 

इन्द्रियाणां चतनलत्वं 

इन्द्रियाणि कर्थं त्वात्मा 

इन्द्रियाणां चेष्टयिता 
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इन्दरियेश्वाल्यमानोऽयं 

इन्द्रन्द्राण्योः प्रकाम 

इममर्थमविज्ाय 

इयं भूर्न सन्नापि 

इयं समष्टिरुृा 

टृष्टसाधनता बुद्धया 

इष्टस्य वस्तुनो ध्यान ° 

इह परसुखविमुसखोऽद 

४५ द 

ईटयाङ्गसमायुक्तो 

इद्रोऽहमीश्वरणां 

उ 

उक्तसाधनयुक्तेन 

उक्तसाधनसंपननो 
९ 

उच्यतेऽरेैलाचेतत् 



२६८ 

उत्तमो मध्यमश्चैव 
उत्थाने वाप्यनुत्थाने 

उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने 

उत्पाद्यमाप्यं संस्कायं 

उदयोऽहमेव 

उपरतिशब्दार्थो ह्युप 

उपरमयति कर्माणी° 

उपटक्षणमस्यापि 

उपलभ्येत केनायं 

उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणो ८ 

उपादानं प्रपञ्चस्य मृद्धा> १५ 

उपादानेऽखिलाधारे 

उपाधियोग उभयोः 

उपाधियोगसाम्येऽपि 

उपाधिविख्याद्धिष्णौ 

उपाधिविष्टयक्ृतो 

उपाधिखोऽपि तद्म; 

उः 

ऊर्जस्वलनिजविभवे० 

ऋ 

ऋषिरहमृष्यगणो ऽहं 

श्छोकानुक्रमणिका । 

ष्ठम् 
१२१ ष् 

२४३ एककतीश्रयो हस्त 
१४ एकव वृत्तिरथं 

१३० एकत्वक्थने कावा 

४८ एकत्वरूपवाक्यार्थ 

१३७ एकद्रच्यैव मनसः 

१३० एकश्चन्द्रः स द्वितीयः 

५६८ एकस्तत्रास्त्यसङ्क ° 

१९७ एकाक्यासीत्सपू् 

एकादश द्वारवती 

एकीकृ तरङ्ञोऽयं 

५८ एकीकृलयोच्यते मू ^ 

१७८ 

१८२ एको भानुस्तदस्थः 

६३ एकोऽदमेतदीदस्च ° 

२२१ एतत्संशयजातं मे 

६२३ एतत्समष्िव्य्टथोश्चो ° 

एतत्समश्यवच्छिनन 

४८ एतत्सर्व दयादृव्रा 

एतदेवाविविक्तं सदु 
४९ एतदेक्यप्रमेयस्य 

एको निष्कम्प आत्मा 



एतदृश्यं नामरूप ° 

एतयो्य॑दुपादान ° 
एतस्य संमृतर्हतु° 

एते प्राणादयः परञ्च 

एतेभ्यः सृष्ष्ममूतेभ्यः 

एतैः प्रमाणैरस्तीति 
एतेश्चतुभिर्मन्धेन 
एभिरङ्गैः समायुक्तो 
एवं चा्चिमानन्दं 

एवं देहद्वयादन्य 

एवं निरन्तरकृता 

एवं मतिरहितानां 

एवे यद्विन्नवाद्ुस्यं 

एवं सन्मा्रगाहिन्या 

एवं सृक्ष्मप्रपञ्चस्य 

एवं स्थूलं च सूक्ष्मे च 

एवमात्मनि नक्ञाते 

एवमात्मारणौ ध्यान ° 
एवमिद्धियदङ्नाह° 
एष एव प्रियतमः 

एष निष्कण्टकः पन्था 

शछोकानुक्रमणिका । 

पटम् 
२४९ 

२०१ 

२४५ 

एप्र प्रल्क्स्वप्रकाशो 

एष्र विरोषरो विदुषां 

टे 
रक्षैः शर्िवाक्यैः 
एेक्यावभासको ऽहं 

रेतदात्म्यमिदं सर्व 

एेतदात्म्यमिद् स्वमि० 
रेदिकामुष्मिकाथषु 

ओं 
आओंकारवाच्यहीनात्मा 

आओजोऽहमोषधीनां 

ओतः प्रोतश्च तन्तु° 

ओ 
ओपचारिकमात्मतवं 

ओषधमहमश्चभानां 

क 
कंचित्कालं स्थितः कौ 

४९ 

१३२ 

२१६ 

१०६ 

२५५ 

४९ 

९२ 

क आत्मा कस्त्वनात्सा च १४८ 

कट्वाम्कल्वणात्युष्ण ° 
कथं मनस आमत्वं 

केथमक्ञानमेवासमा 

१६३ 

१८९. 

१९१ 



२२७० 

कथमन्योन्यसपिक्षा 

कथमसतः सजये ° 

कथमेकत्वमनयोः 

कनकं कुण्डरुप्वेन 

कषेखितचञ्चलचेतों ° 

करणग्रयोक्ता यः कर्त 

करुणारसमरितोऽहं 

करोति विज्ञानमयो 

करोति स्वांशकतया 

कर्तव्य स्वोचितं कर्म 

क्त च कर्मच यस्य 

क्ततन्तरं भवेत्कर्म 

कतृत्वादिकमेतत् 
क्च कर्ुमकर्तु वा 

कर्म जन्मान्तरकृतं 

कर्मणां फकदात्र्वं 

कर्मणा जायते जन्तुः 
कर्मणा साध्यमानस्य 

कर्मप्रकरणनिष्ठ 

कर्मभिरेव न बोधः 

कमीनुस्पेण गुणोदयो 

धृष्टम् 

१३२३४ 

१९५५ 

२१६ 

१२ 

५२ 

१९० 

४९ 

१७० 

१६९ 

२३७ 

2. 

१३५९ 

8) 

१२३५. 

१४ 

३० 

१८४ 

१३८५ 

४६ 

४० 

१७० 

छोकानुक्रमणिका । 

कलनास्सर्वमूतानां 
कश्ित्कीटः कथोचत् 

काक्रस्य विशष्रावदसद्यवुद्धः 

काचभूमौ जलत्वं वा 
कान्तारे बिजने वने 

कामः करोघश्च रोभश्च 

काम एव यमः साक्षात् 

कामस्य बीजं संकल्पः 

कामस्य बिजगोपायं 

कामादिदश्य० 

ध्श्रम् 

१७ 

७० 

१०६ 

१३ 

११९ 

१२२ 

११३ 

११५ 

११५ 

२३९ 

कामान्धकारेण निरुदधदष्टिः ११२ 
कामेन कान्तां परिगृह्य 

कामो नाम महाञ्जग० 

कामो बुद्धाबुदेति 

कारणं व्यतिरेकेण 
कारणमसदिति कथयन् 
कारणमसदिति केचित् 
कारणस्यानुरूपेण 
कारगाज्ञाननासाद्यत् 
काराग्रहस्यस्यच को 

कारुण्यसारसान्द्रा 

११३ 

११४ 

७३ 
२० 



छोकानुक्रमणिका । 

ध्रम् 

कार्यकारणता नित्य ११ 

कार्यैकारणतायाता २० 

कर्यै हि कारणं प्द्येत् २० 

कालभेदं वस्त॒मेदं २५६ 
किं करोमि क्र गच्छामि २४८ 

किं चिन्त्यं किमचिन्त्यं ४७ 

फिं ज्योतिस्ते वदस्वा० ९२ 

किं मरन्मृगतृष्णाम््ु १७७ 

किमज्ञानं तदुत्पन्ने १४८ 

किमिदं किमस्य रूपं ४६ 

कुशलो स्वमातर्म॑लमूत्रमध्ये १०७ 
कुञ्यदेस्तु जडस्य नैव २०० 

कुरते वपुष्यहंतां ३६ 

कुसल ब्रह्मवार्तायां १९ 
क्रतकत्वमनित्यत्व १३१ 

कृतिपर्थवसानैव १४३ 

केचिन्मारतमोजनाः १७२ 

केन दुष्टेन युज्येत १३१ 

केन वा पुण्यशेषेण १४६. 

को जीवः कः परश्चत्मा २६ 

कोटीन्धनाद्विञ्वलितोऽपि १३४ 

के नाम छोके पुरुप्रो 

कोशः प्राणमयोऽयं 

कोरक्रिमिस्तन्वुभिरा० 

कोरत्रयं मिख््थितत् 
कोऽदं कथमिदं जातं 

क्रियैव दिश्यते प्रायः 

केशाः स्युर्वासना एथ 

क्षमावतामेव हि 

क्षालितकटषभयोऽदं 

क्षीणेन्दरियस्य जीर्णस्य 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 

क्षीयन्ते चास्य कर्माण्यपि 

क्षीरान्तयंदरदाज्यं 

ख 
खादीनां भूतमेकैकं 

खानामगोचसेऽहं 

ग 
गङ्गापदं यथा स्वाथ 

गतेऽपि तोय सुरं 

गर्भावासजनिग्रणाश्चन ° 

गलितदैतकथोऽहं 
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२१८ 
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५९० 



२५७२ 
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गुरुवेदान्तवाक्येषु 

गृहलेनैव काष्ठानि 

शछ्धोकानुक्रमणिका । 
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नानाजन्मसु संचितेन तपसा पूतेन चित्तात्मना 

मित्रेण प्रतिबोधितेन कतुकात्सवौः कृतीः शांकरी: । 

संसुद्य प्रथमं जगद्रुरुपदे भक्त्या मयाद्यार्पिताः 
स्वीकृल्योपह्ति करोतु गुरूराड् धन्यं तथेमं जनम् ॥ 

श्रीमच्छकरदेिकेन््र रचितान्सवौन्प्रबन्धान्युदा 

तसपरीलये परिश्चोध्य पुस्तकचयैः संसुश्च साकं बुधैः । 
तच्छात्रश्रवरालिमध्यविलसच्छीदेरिकेन्द्षु ता- 

नकृत्वाद्योयहति सभक्तिविनयं नूनं कुतार्थोऽस्म्यहम्॥ 

सोम्याब्दमाघाञचैनपक्षराजस्सु्याङ्तिथ्याभितसोम वारे । 
श्रहकरार्यप्रतिमाश्रतिष्टाकारे मयैषोपहतिव्य॑धायि ॥ 

भ्रीशंकरकृतिमाला गुरुवरतुष्ठयै समर्पिता मोदात् । 
बाकादिमपद् भाजा सुत्रह्मण्येन भक्तिनश्रेण ॥ ४ ॥ 

(॥ 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ प्रबोधसुधाकरः ॥ ॥। 

ॐ 
------ 

देहनिन्दाप्रकरणम् । 

नियानन्देकरसं सचचिन्मात्रं खयंज्योतिः । 

पुरुषोत्तममजमीदयं बन्दे श्रीयादवाधीशम् ॥ १ ॥ 

यं वणाथेतुं साक्षाच्छूतिरपि मूकेव मोनमाचरति । 

सोऽस्माकं मनुजानां किं वाचां गोचरो भवति ॥ २॥ 

यद्यप्येवं विदितं तथापि परिभाषितो भवेदेव । 

अध्यात्मशास्त्रसारिहरिचिन्तनकीवनाम्यासैः ॥ ३॥ 

क्त्बहुभिरुपयेरभ्यासज्ञानभक्यायचैः । 
पुंसो विना विरागं सुक्तरधिकारिता न स्यात् ॥ ४ ॥ 

वैराग्यमात्मबोधो भक्तिशचेति त्रयं गदितम् । 

मुक्तेः साधनमादौ तत्न विरागो विवृष्णता प्रोक्ता ॥ ५॥ 

सा चाहंममताभ्यां प्रच्छन्ना स्वदेहेषु । 

तत्राहेता देहे ममता भायोदित्रिषयेषु ॥ £ ॥ 



प्रोधसुघाकरः । 

देहः किमात्मकोऽयं कः संबन्धोऽस्य वा बिषयः । 

एवं विचा्यमाणेऽहंताममते निवर्तेते ॥ ७ ॥ 

स्ीपुंसोः संयोगात्संपाते शुक्रशोणितयोः । 

प्विद्ा्ीवः शनकेः खकमेणा देहमाधत्ते ॥ ८ ॥ 

माव्गुरूदरदयी कफमूत्रपुरीषपूर्णायाम् । 

जठराभ्निञ्वाङाभिमैवमासं पच्यते जन्तुः ॥ ९ ॥ 

दैवास्रसूतिसमये शि्युसिरधीनतां यदा याति । 

रासचैविखण्ड्य स तदा बहिरिह निष्कास्यतेऽतिवछात् 

५९ ९१. (५ 

अथवा यन्त्रच्छिद्रायदा तु निःसायते प्रबः । 

प्रसवसमीरेधच तदा यः हशः सोऽप्यनिवौच्यः ॥ ११ 

आधिव्याधिवियोगात्मीयनिपकर्हदीर्षदारिघयेः । 

जन्मानन्तरमपि यः ढेशः किं शक्यते वक्तुम् ॥ १२ 

नरपञयुविहंगतियग्योनीनां चतुरशीतिरुक्षाणाम् । 

कर्मनिवद्धो जीवः परिभरमन्यातना भुङ्के ॥ १३ ॥ 

नवरमस्त वरदेहस्तत्रोज्जन्मान्वयोखत्तिः । 

स्वङखाचारविचारः श्रुतिप्रचारख् तन्नापि ॥ १४॥ 



प्रनोधसुधाकरः । 

आ्मानात्मनिवेको नो देहस्य च बिनाशिताज्ञानम् । 

एवं सति खमायुः प्राज्ञैरपि नीयते मिथ्या ॥ १५ ॥ 

आयुःक्षणख्वमात्रं न छभ्यते हेमकोरिभिः कापि । 

तचचेद्रच्छति सर्वं मृषा ततः काधिका हानिः ॥ १६ ॥ 

नरदेहातिक्रमणासराप्रौ पश्वादिदेहानाम् । 

सखतनोरप्यज्ञाने परमाथेस्यात्र का वातौ ॥ १७॥ 

सततं प्रवाह्यमानेषभेरश्रैः खरेगेजेमहिषैः । 

हा कष्टे कषुरकषामेः श्रान्तर्नो शक्यते वक्तुम् ॥ १८ ॥ 

रुधिरत्रिधातुमल्नामेदोमां सास्थिसंहतिर्देहः । 

स बहिस्त्वचा पिनद्धस्तस्मान्नो भक्ष्यते काकैः ॥ १९॥ ` 

नासाग्राद्रदनाद्भा कफं मठं पायुतो विस्जन् । 

स्वयमेवेति जुगुप्सामन्तः प्रतं च नो वेत्ति ॥ २०॥ 

पथि पतितमस्थि दृष्टा स्परोभयादन्यमागतो याति । 

नो पश्यति निजदेहं चास्थिसहखावृतं परितः ॥ २१ ॥ 

केशावधि नखराप्रादिदमन्तः पूतिगन्धसंपूणैम् । 

बहिरपि चागरुचन्दनकर्पूराये्विरेपयति ॥ २२ ॥ 



प्ोधसुधाकरः । 

यल्लादस्य पिधत्ते सखवाभाषिकदोषसंघातम् । 

ओपाधिकरुणनिवह प्रकाशयञछाघते मूढः ॥ २३ ॥ 

क्षतमुखन्नं देहे यदि न प्रक्षाल्यते भिदिनम् । 

तत्नोत्पतन्ति बहवः क्रिमयो दुगेन्धसंकीणोः ॥ २४ ॥ 

यो देहः सुप्रोऽभूर्सुपुष्पशय्योपश्चोभिते तस्पे । 
(८ संप्रति स रऽजुकाष्ठैनियन्तितः क्षिप्यते बहौ ॥ २५ ॥ 

सिंहासनोपविष्टं दृष्ट्रा यं मुदमवाप छोकोऽयम् । 

तं काटङ्ृष्टतनुं विोक्य नेत्रे निमीख्यति ॥ २६ ॥ 

एवंविधोऽतिमलिनो देहो यत्सत्तया चरति । 

तं विस्मय परेशं वहयहंतामनिव्येऽस्मिन् ॥ २७ ॥ 

क्रात्मा स्चिटरूपः क मांसरुधिरायिनि्भितो देहः । 

इति यो छल्नति धीमानितरशरीरं स किं मनुते ॥ २८ ॥ 

विषयनिन्दाप्रकरणम् । 

मूढः रुते विषयजकदेमसंमाजेनं मिथ्या । 

दुरदष्टवृष्टिविरसो देहो गेहं पतत्येव ॥ २९ ॥ 



परनोधसुधाकरः । ७ 

भयां रूपविदहीना मनसः क्षोभाय जायते पुंसाम् । 

अलयन्तं रूपाढया सा परपुरूषेवेीक्रियते ॥ ३० ॥ 

यः कचित्परपुरूषो भित्रं भ्रयोऽथवा भिक्षुः । 

परयति हि साभिरखाषं विलक्षणोदाररूपवतीम् ॥ ३१ ॥ 

यं कंचिपुरुषवरं स्वभतुरतिसुन्दरं दृष्टा । 

मृगयति किं न स्रगाक्षी मनसेव परखियं पुरुषः ॥ ३२ ॥ 

एवं सुरूपनायो भता कोपासतिश्णं क्षीणः । 

नो रभते सुखणेदं बिमिव बटिमुग्बहृष्वेकः ॥ ३३ ॥ 

वनिता नितान्तमज्ञा स्वाज्ञासुहङ्क्य वतते यदि सा । 

दाघ्नोरप्यधिकतरा पराभिङाषिण्यसौ किमुत ॥ ३४ ॥ 

खोको नापुतरस्यास्तीति श्रुलयास्य कः प्रमाषितो रोकः । 

सक्तिः संसरणं वा तदन्यलोकोऽथवा नायः ॥ ३५ ॥ 

सर्वेऽपि पुत्रभाजस्तन्युक्तौ संस्धतिभेवति । 

श्रवणादयोऽप्युपाया मृषा भवेयुस्वृतीयेऽपि ॥ ३६ ॥ 

तसप्ाघयुपायसतत्वाहितीयपक्षऽप्यपुलस्य । 

युतरष्टयादिकयाग प्रवृत्तये वेदवादोऽयम् ।॥ २५ ॥ 



प्नोुधाकरः । 

नानाक्षरीरकटरेधेनव्ययैः साध्यते पुत्रः । 

उतपन्नमात्रपुत्रे जीवितचिन्ता गरीयसी तस्य ॥ ३८ ॥ 

जीवन्नपि किं मूखः प्राज्ञः $ वा सुीलभाग्भविता । 
जारश्चौरः पिशुनः परितो दतभ्रियः कूरः ॥ ३५ ॥ 

पिवरमातृबन्धुधाती मनसः खेदाय जायते पुत्रः । 

चिन्तयति तातनिधनं पुत्रो दरव्यादर्धारतहेतोः ॥ ५० ॥ 

सवेगुणैरपपन्ः पुवः कस्यापि कुत्रचिद्धबति । 
सोऽस्पायू रुग्णो वा ह्यनपत्यो बा तथापि बेदाय ॥५६१॥ 

ुत्रात्द्रतिरिति चेत्तदपि प्रायोऽसति युक्यमहम् । 
इत्थं शरीरकुःखं संप्रा्यते मूढैः ॥ ४ ॥ 

पितृमात्बन्धुभगिनीपित्ञ्यजामावृमुरुयानाम । 
मागेखानामिव युतिरनेकयोनिभ्रमातपणिका । ५२ ॥ 

देवे यावदवपं याव्मचुरः परोपकारश्च । 
तावत्स सुहदो म्यययतः शत्रवः सर्गे | + | 

अभन्ति चेदनुदिने बन्दिनि इव वर्णयन्ति संतृप्राः। 
तचेदित्रदिनान्तरमभिनिन्दन्तः प्रकुप्यन्ति ॥ ४५ ॥ 



परवोधपुधाकरः । ९ 

दुभैरजठरनिमित्तं समुपाजैयितुं प्रवतेते चित्तम् । 

लक्षावधि बहुवित्तं तथाप्यलभ्यं कपर्दिकामात्रम् ॥ ४६ ॥ 

लब्धश्चेदधिकोऽथैः पल्न्यादीनां भवेत्खाथेः। 

नृपचोरतोऽप्यनथे्तस्माहृव्योदयमो व्यथेः ॥ ४७॥ 
९6611 

अन्यायमथेभाजं परयति भूपोऽध्वगामिनं चौरः । ।६।01 ¢ 

पिदयुनो व्यसनप्रापं दायादानिां गणः कल्हम् ॥ ४८ ॥ 

पातकभरेरतेकैरथं समुपाजयन्ति राजानः । 

अश्वमतङ्गजहेतोः प्रतिक्षणं नाश्यते से।ऽथः ॥ ४९ ॥ 

राज्यान्तराभिगमनाद्रणभङ्गान्मन्त्रिभूयदोषाद्रा । 

विषदाखगुप्रघातान्मस्नाधिन्ताणेवे भूपाः ॥ ५० ॥ 
# ५ 

मनोनिन्दाप्रकरणम् । 8‰09 

हसति कदाचिद्रौति भान्तं सहश दिशो भ्रमति । 

टं कदापि रुष्टं शिष्टं दुष्टं च निन्दति स्तौति ॥ ५१॥ 

किमपि द्ेष्टि सरोषं ह्यात्मानं धते कदाचिदपि । 

चित्तं पिराचमभवद्राक्षस्या तृष्णया व्याप्तम् ॥ ५२ ॥ 





पवोधसुधाकरः । ११ 

अनृतं परापवादं रसना बदति प्रतिक्षणं तेन । 

परहानिरैग्धिः का ठ्यथै मनुजोऽतिपापभागभवति ॥६०॥ 

विषयेन्द्रिययोर्योगे निमेषसमयेन यस्सुखं भवति । 

बिषये नष्टे दुःखं यावज्जीवं च तत्तयोमेध्ये ।। ६१ ॥ 

हेयमुपादेयं वा प्रविचायं सुनिश्चितं तस्मात् । 

अस्पसुखस्य लयागादनत्पदुःखं जहाति सुधीः ॥ ६२ ॥ 

धीवरदत्तमहामिषमश्न्वेसारिणो भ्रियते । 

तद्रद्धिषयान्भु न्काखाल्ष्टो नरः पतति ॥ ६३ ॥ 

उरगम्रस्ताधतनुर्भकोऽआतीह् मक्षिकाः रात्रः । 

एवं गतायुरपि सन्विषयान्समुपाजयलयन्धः । ६४ ॥ 

मनोनिग्रहप्रकरणम् । 

स्वीयोद्रमतोयवदहा सागरमुपयाति नीचमार्गेण । 

सा चेदुद्रम एव स्थिरा सती किं न याति वार्धित्वम् ॥ 

एवं मनः स्वहेतु विचारयत्सुस्थिरं भवेदन्तः । 

न बहिवेदिति तदा किं नात्मत्वं स्वयं याति ॥ ६६ ॥ 



१२ पवोषघुधाकरः । 

वर्षाखम्भःप्रचयात्करूपे गुरुनिश्चरे पयः क्षारम् । 

ग्रीष्मेणैव तु शुष्के माधुय भजति तत्राम्भः ॥ &७ ॥ 

तद्रद्विषयोद्रिक्तं तमःप्रधानं मनः कटुषम् । 

तस्मिन्विरागदयुष्के शनकेराविभेवेत्सत्वम् ॥ ६८ ॥ 

यं विषयमपि छषित्वा धावति बाह्यन्द्रियद्वारा । 

तखाप्राप्रौ खिद्यति तथा यथा स्वं गतं किंचित् ॥ ६९ ॥ 

नगनगरदुर्गदु्गमसरितः परितः परिभ्रमजचेतः । 

यदि नो छमते विषयं विषयन्त्रितमिव विन्नमायाति ॥ 

तुम्बीफटं जलान्तर्वखादधः क्षिप्रमप्युेतयध्वंम् । 

तद्वन्मनः स्वरूपे निहिते यत्राद्रहिर्याति ॥ ७१ ॥ 

इह वा पूर्वभवे वा खकर्मेणेवाजितं फठं यद्यत् । 

शुभमशुभं वा तत्तद्धोगोऽप्यप्राथैतो भवति ॥ ७२ ॥ 

चेतःपटुम्युभपथं प्रधावमानं निराकतुम् । 

वैराग्यमेकमुचितं गरुकाष्ठं निर्मितं धात्रा ॥ ७३ ॥ 

निद्रावसरे यत्सुखमेतक्कि विषयजं यसमात् । 

न हि चेन्द्रियप्रदेश्चावस्थानं चेतसो निद्रा ॥ ७४ ॥ 



प्रनोधञुधाकरः । १३ 

अद्वारतङ्गकुख्ये गृहेऽवरुद्धो यथा व्याघ्नः । 

बहुनिगमभ्रयतनेः श्रान्तस्िष्ठति पतञ्शसंश्च तथा ॥ ७५ ॥ 

सर्बेन्द्रियाबरोधादुोगक्चतैरनिगैमं वीक्ष्य । 

शान्तं तिष्ठति चतो निरुयमत्वं तदा याति ॥ ७६ ॥ 

प्राणस्पन्दनिरोधात्सत्सङ्ाद्वासनादयागात् । 

हस्विरणभक्तियोगान्मनः स्ववेगे जहाति शनैः ॥ ७७ ॥ 

वैराग्यप्रकरणम् । 

परगृहगृहिणीपुन्रद्रविणानामागमे विनारो वा | 

कथितो हर्षविषादौ किं वा स्यातां क्षणं स्थातुः ॥ ५८ ॥ 

दैवास्स्थितं गतं वा यं कंचिद्धिषयमीख्यमल्पं वा । 

नो तुष्यन्न च सीदन्वीक्ष्य गृहेष्वतिथिवन्निवसेत् ।॥ ७९ ॥ 

ममताभिमानशूल्यो विषयेषु पराङ्मुखः पुरुषः । 

तिष्ठन्नपि निजसदने न बाध्यते कर्मभिः कापि ॥ ८० ॥ 

कुत्राप्यरण्यदेशचे सुनीरटृणवाटुकोपचिते । 

शीतरूतरुतलभूमौ सुखं रायानस्य पुरुषस्य ॥ ८१ ॥ 



१४ प्वोधसुषाकरः । 

तरवः पत्रफाढ्याः सुगन्धक्ीतानिकाः परितः । 

कलकूजितवरविहगाः सरितो मित्राणि किं न स्युः ॥ 

व्ैराग्यभाग्यभाजः प्रसन्नमनसो निराशस्य । 

अप्राथितफलमोक्तुः पुंसो जन्मनि कृताथतेह स्यात् ॥ 

द्रव्यं पट्वतरच्युतं यदि भवेत्कापि प्रमादात्तदा 

सोकायाथ तदर्पितं श्रृतवते तोषाय च श्रेयसे । 

स्वातन्त्याद्विषयाः प्रयान्ति यदमी शोकाय ते स्युश्चिरं 

संयक्ताः स्वयमेव चेत्सुखमयं निःश्रेयसं तन्वते ॥ ८४ ॥ 

विस्मृयात्मनिवासमुत्कटभवाटन्यां चिरं पथट- 

न्संतापत्रयदीधेदावदहनव्वारावटीव्याकुलः । 

चर्गन्फस्गुषु सुप्रदीप्रनयनश्चेतःकुरङ्गो बरा- 

दाशापाशवदीकृतोऽपि विषयव्याप्रेमृषा हन्यते ॥ ८५ ॥ 

आत्मसिद्धिप्रकरणम्। 

उतपन्नेऽपि विरागे विना प्रबोधं सुखं न खात् । 
स भवेदुरूपदेशात्तस्मादररुमाश्येतथमम् ॥ ८६ ॥ 



परवोधमुधाकरः । १५ 

यद्यपि जलधेरुदकं यद्यपि वा प्ररकोऽनिरसतत्र । 
तदपि पिपासाङ्ककितः प्रतीक्षते चातको मेषम् ॥ ८७ ॥ 

त्रेधा प्रतीतिरक्ता शाखाहूुरुतस्तथात्मनस्तत्र । 

शस्त्रप्रतीतिरादौ यद्रन्मधुरो गुडोऽस्तीति ॥ ८८ ॥ 

अग्रे गुरुपतीतिदूराटडदरीनं यद्वत् । 
आत्मप्रतीतिरस्माहडभक्षणजं सुखं यद्वत् ॥ ८९ ॥ 

रसगन्धरूपराब्दस्पस्चं अन्ये पदार्थाश्च । 

कस्मादनुभूयन्ते नो देहन्नेन्द्रियग्रामात् ॥ ९० ॥ 

ॐ विभ ४ [१ ४4 

मृतदेहेन्दरियवगों यतो न जानाति दाहजं दुःखम् । 

प्राणश्चेन्निद्रायां तस्करबाधां स किं वेत्ति ॥ ९१॥ 

मनसो यदि वा विषयस्तद्युगपक्ति न जानाति । 

तस्य पराधीनत्वाद्यतः प्रमादस्य कस्त्राता ॥ ९२ ॥ 

गादध्वान्तगृहान्ततः क्षितितरे दीपं निधायोञज्वलं 

पञ्चच्छिद्रमधोमुखं हि करशं तस्योपरि स्थापयेत् । 

तद्राह्ये परितोऽनुरन्ध्रममलां वीणां च कस्तूरिकां 

सद्रतनं व्यजनं न्यसे. करशच्छिद्राध्वनिगेच्छताम् ॥९३॥ 



१६ प्वोधसुधाकरः। 

तेजोरेन पृथक्पदार्थनिवहज्ञानं दि यललायते 

तदनः कठ्शेन वा किसु मृदो माण्डन तैटन वा । 

क सूत्रेण न चैतदस्ति रुचिरं प्रयक्षवाधादतो 

दीपस्योतिरिरैकमेव शरणं देहे तथात्मा स्थितः ॥ ५५ ॥ 

माथासिद्धिप्रकरणम् । 

चिन्मात्रः परमास्मा द्यपदयदात्मानमात्मतय। । 

अभवत्सोऽहंनामा तस्मादासीद्धिदो मूटम् ॥ ५५ ॥ 

देधैव भाति तस्माल्तिश्च पत्नी च तै भवतां वै । 

तस्मादयमाकाशस्िपैव परिपूर्यते सततम् ॥ ५६ ॥ 

सोऽयमपीक्षां चरे ततो मनुष्या भजायन्त । 

इत्युपनिषदः प्राहुदायितां परति याज्ञबल्क्योक्तया ।। ५५ ॥ 

चिरमानन्दानुमवास्सषुधनिरिव काप्यवस्थाभूत । 
परमात्मनस्तु तस्मास्खप्रबदेवेस्थिता माया ॥ ५८ ॥ 

सदसद्विर्षणासौ परमात्मसदाश्रयानादिः । 
सा च गुणत्रयरूपा सूते सचराचरं भिश्रम् ॥ ५५ ॥ 

माया तावदस्या द्यं काय कथं जनयेत् । 
 तन्तुभिरदद्यस्पैः पटोऽल्न दृश्यः कथं भवति ॥ १५५ ॥ 



न 

प्रोधसुधाकरः । १७ 

सखघ्रे सुरतानुभवाच्छ्रकरद्रावो यथा जुभे वसने । 

अचरत रतं प्रबोधे वसनोपहतिभवेत्सदा ॥ १०१ ॥ 

सप्र पुरुषः सत्यो योषिदसलया तयोयुतिश्च मूषा । 

गुक्द्रावः सल्यस्तद्रसरकृतेऽपि संभवति ।॥ १०२ ॥ 

एवमटर्या माया तत्कायै जगदिदं टश्यम् । 

माया तावदियं स्याद्या स्वविनाशेन हषेदा भवति ॥ १०३॥ 

रजनीवातिदुरन्ता न रक््यतेऽत्र स्वभावोऽस्याः । 

सौदामिनीव नयति मुनिभिः संप्ेक्ष्यमाणेव ॥ १०४ ॥ 

माया ब्रह्मोपगताबिद्या जीवाश्रया प्रोक्ता । 

चिदाचिद्भन्थिश्चेतस्तदक्षयं ज्ञेयमा मोक्षात् ॥ १०५ ॥ 

घटमटङ्ुव्यैरावृतमाकादां तत्तदाह्ययं भवति । 

तद्वद विद्याव्रृतमिह् चेतन्यं जीव इत्युक्तः ।। १०६ ॥ 

ननु कथमावरणं स्यादज्ञानं ब्रह्मणो विद्धस्य । 

सूर्यस्येव तमिखे रात्निभवं स्वप्रकाशस्य ॥ १०७ ॥ 

दिनकरकिरणोत्पनरमेधैरच्छायते यथा सूयः 

न खलु दिनस्य दिनत्वं ते्विकृतेः सान्द्र्सचतिंः ॥१०८॥ 

~ 1. |. 



१८ प्ोधपुधाकरः । 

अज्ञानेन तथात्मा शुद्धोऽपि च्छाद्यते सुचिरम् । 

न परं तु छोकसिद्धा प्राणिषु तच्चेतनाश्क्िः ॥ १०९ ॥ 

जिङ्कददादिनिरूपणप्रकरणम् । 

स्थूरशरीरस्यान्तरिङ्गशरीरं च तस्यान्तः । 

कारणमस्याप्यन्तस्ततो महाकारणं तुम् ॥ ११० ॥ 

सथूटं निरूपितं प्रागधुना सूष्ष्मादितो नूमः। 

अङ्कुष्ठमात्रः पुरुषः श्रुतिरिति यस्मराह तत्सुक्ष्मम् ॥ १११॥ 

ण सूक्ष्माणि महाभूतान्यसवः पञ्चेन्द्रियाणि पच्चेव । 

षोडदामन्तःकरणं तत्संघातो हि सिङ्गतनुः 1 ११२ ॥ 

तत्कारणं स्मृतं यत्तस्यान्तर्वासनाजालम् } 

तस्व प्रवृत्तिहेतुदद्धयाश्रयमत्र तुयै स्यात् ॥ ११३ ॥ 

तत्सारभूतबुद्धा यलतिफितं तु छुद्धचेतन्यम् । 

जीवः स उक्त आदैर्योऽदमिति स्फूतिकृद्धपुषि ॥ ११४ ॥ 

चरतरतरङ्गसङ्गासतिबिम्बं भास्करस्य च चरं स्यात् । 

अस्ति तथा चच्चरता चैतन्ये चित्तचाच्चल्यात् ॥ ११५॥ 



प्रबोधसुधाकरः । १९ 

सन्वके्रतिबिम्बः सलिलादिषु यः स चावभासयति । 

किमितरपदा्थनिवहं प्रतिनिम्बोऽप्यात्मनसद्रत् ।॥ ११६॥ 

प्रतिफलितं यत्तजः सवितुः कांस्यादिपात्रेषु । 

तदयु प्रविष्टमन्तगृहमन्यारथान्प्रकायति ॥ ११७ ॥ 

चित्मरतिविम्बस्तद्रदद्धिषु यो जीवतां प्राप्तः । 

नेवादीन्द्रियमारगेबिहिरथीन्सोऽवभासयत्ति ॥ ११८ ॥ 

अद्धैनप्रकरणम । 

तदिदं य एवमार्यो वेद ब्रह्माहमस्मीति 

स इदं सतै च स्यात्तस्य हि देवाञ नेशते भूया ॥११९॥ 

येषां स भवयात्मा योऽन्यामथ देवतामुपास्ते यः । 

अहमन्योऽसावन्यश्चेस्थं यो वेद पड्ुवत्सः ॥ १२० ॥ 

इत्युपानिषदायुक्तिस्तथा श्रुतिभगवटुक्तिश्च । 

ज्ञाली त्वात्मैवेयं मतिभेमेयत्न युक्तिरपि ॥ १२१ ॥ 

च्यु वक्रं वा काष्ठं हुताद्दग्धं सदुम्ितां याति । 

तक्ति हस्तप्राह्यं ऋजुवक्राकारसन्त्वेऽपि ॥ १२२ ॥ 



२० प्रनोधपुधाकर ̀  । 

एवं य आत्मनिष्ठो ह्यात्माकारश्च जायते पुरुषः । 

देहीव दृश्यतेऽसौ परं त्वसौ केवरो ह्यात्मा ॥ १२३ ॥ 

प्रतिफकति मानुरेकोऽनेकेरवोदकेषु यथा । 

तद्रदसौ परमात्मा द्चकोऽनेकेषु देहेषु ॥ १२४ ॥ 

देवादेकशचराते भन्ने किं वा विटीयते सुः 

प्रतिबिम्बचच्चर्स्वादकैः किं चच्चखो भवति ॥ १२५ ॥ 

खन्यापारं कुरुते यथैकसवितुः प्रकारोन । 

तद्र्नराचरमिदं द्यकात्मसत्तया चरति ॥ १२६ ॥ 

येनोदकेन कदीचम्पकजालयाद्यः प्रवधैन्ते । 

मूरकपलण्डुखगयुनास्तनेवैत विभिन्नरसगन्धाः ॥ १२७॥ 

एको हि सूत्रधारः काष्ठप्रकृतीरनेकशो युगपत् । 

स्तम्माग्रपद्धिकायां नतैयवीह् प्रगूढतया ॥ ६२८ ॥ 

गुडखण्डशकराया भिन्नाः स्युधिदरतयो यथेकेश्षोः । 

केयूरकङ्कणाया यथेकहेम्नो भिदाश्च पृथक् ॥। १२९ ॥ 

एवं पृथक्खभावं पृथगाकारं पृथग्बृत्ति । 

जगदुञ्चावचम्ररेकेनेवात्मना चरति ॥ १३० ॥ 



प्रबोधसुधाकरः । .२१ 

स्कन्धधृतसिद्धमन्नं यावन्ना नाति. मागेगस्तावत् । 

स्पदभयक्षुखीड तस्मिन्भुक्ते न ते भवतः ॥ १३१ ॥ 

मानुषमतङ्गमदिषश्वसूकरादिष्वनुस्यूतम् । 

यः परयति जगदीशं स एव भुङ्कऽद्रयानन्दम ॥ १३२ ॥ 

कतेत्वभोक्तृलवभ्रकरणम् । 

यद्वतसुरयेऽभ्युदिते स्वन्यवहारं जनः कुरुते । 

तं न करोति विवस्वान्न कारयति तद्रदास्मापि । १३३ \ 

खोहे हुतथुग्व्याप्रे छोहान्तरताङ्यमानेऽपि । 

तस्यान्तगैतवह्ञेः किं स्यान्निघौतजं दुःखम ॥ १३४ ॥ 

निष्टुरकुटारघातेः कष्ठे संदेयमानेऽपि । 

अन्तवर्ती वहिः किं घातैर्छेयते तदत् ।॥ १३५ ॥ 

तनुसंबन्धाञ्जातिः सुखद ःसै्िष्यते नात्मा । 

जूते श्रृतिरपि भूयोऽनभ्रन्न्योऽभिचाकशीयादि ॥ १२६॥ 

निशि वेदमनि प्रदीपे दीप्यति चौरस्तु वित्तमपहरति । 

ईरयति वारयति वा तं दीपः किं तथात्मापि ॥ १३७ ॥ 



२२ मबोधपुधाकरः । 

गहान्ते दरैववश्चात्कस्मिशित्समुदिते विपन्ने वा । 

दीपस्तुष्यत्यथवा खिदति किं तद्वदात्मापि ॥ १३८ ॥ 

सखप्रकारानाप्रकरणम् । 

रविचन्द्रवहिदीपप्रसुखाः स्वपरप्रकासाः स्युः । 

यद्यपि तथाप्यमीभिः प्रकारयते कापि नैवात्मा ॥ १३९ ॥ 

चश्चुद्रीरेव भ 

चश्ुदधारेव स्यात्परात्मना भानमेतेषाम् । 

यद्वा तेऽपि पदार्था न ज्ञायन्तेऽथ केवरारोकात् ॥१४०॥ 

तत्राप्यक्षिद्रारा सहायभूतो न चेदात्मा । 

नो चेत्सयारोके पश्यदयन्धः कथं नाथौन् ॥ १४१ ॥ 

सल्यात्मन्यपि किं नो ज्ञानं तच्वन्द्रियान्तरेण स्यात् । 

अन्धे टक्प्रतिबन्धे करसंबन्धे पदाथमानं हि ॥ १४२ ॥ 

जानाति येन सवै केन च तं वा विजानीयात् । 
इत्युपनिषदायुक्तिवेध्यत आत्मात्मना तस्मात् ॥ १४२ ॥ 

नादानुसंधानघरकरणम् । 
चावल्क्षणं क्षणार्धं स्वरूपपरिचिन्तनं क्रियते । 
तावहुश्चिणकर्णे त्वनाहतः श्रूयते शाब्दः ॥ १४४ ॥ 



प्रनोषदुघाकरः । २३ 

सिद्धथारम्भस्थिरताविश्रमविश्वासबीजशयुद्धीनाम् । 

उपलक्षणं हि मनसः परमं नादानुसंधानम् ॥ १४५ ॥ 

भरीमृदङ्गशाङ्कायाहतनादे मनः क्षणं रमते । 

किं पुनरनाहतेऽस्मिन्मधुमधुरेऽखण्डिते खच्छे ॥ १४६ ॥ 

चित्तं विषयोपरमाद्यथा यथा याति नैश्चल्यम् । 

वेणोरिव दीर्घतरस्तथा तथा श्रूयते नादः ॥ १४७ ॥ 

नादाभ्यन्तवैति ज्योतियंद्रतेते हि चिरम् । 

तत्र मनो छीनं चेन्न पुनः संसारबन्धाय ॥ १४८ ॥ 

परमानन्द नुभवास्सुचिरं नादायुसंधानात् । 

रष्ठित्तखयोऽयं सत्छन्यलयेष्वनेकेषु ॥ १४९ ॥ 

मनोख्यप्रकरणम् । 

संसारतापतप्रं नानायोनिभमास्परिश्रान्तम् । 

छूल्ध्वा परमानन्दं न चरति चेतः कदा कापि ।॥ १५० ॥ 

अद्धितानन्दभराक्किमिदं कोऽहं च कस्याम् । 

इति मन्थरतां यातं यदा तदा मूछछितं चेतः ॥ १५१ ॥ 



४ प्रनोधपुघाकरः । 

चिरतरमात्माचुभवादात्माकारं प्रजायते चेतः । 

सरिदिव सागरयाता समुद्र भावं प्रयाल्युखैः ॥ १५२ ॥ 

आत्मन्यनुप्रविष्टं चित्तं नापेक्षते पुनार्विषयान् । 

क्षीरादुद्रूतमान्यं यथा पुनः क्षीरतां न यातीह ॥ १५३ ॥ 

दृष्ट द्रष्टरि दृश्ये यदुस्यूतं च भानान्न स्यात् । 

तलोपक्चीणं चेचित्तं तन्मूष्टितं मवति ॥ १५४ ॥ 

याति स्वसंमुखत्वं दच्या्रं बा यदा तदा भवति । 
[* हे 1 

दश्यदरटूविभेदो छसंसुखेऽस्मिन्न तद्भवति ॥ १५५ ॥ 

एकस्मिन्ट्ात्र त्रेधा द्रष्टादिकं हि समुदेति । 
विधे तस्मि्ठीने द्ात्ं शिष्यते पश्चात् ॥ 

द प॑णतः प्राक्पश्चाद्ि सुखं प्रतिमुखं तदाभाति । 
आदरशोेऽपि च नषे सुखमस्ति मुखे तथेवात्मा ॥ १५७ ॥ 

प्रवोधपरकरणम् । 

माधुयै गुडपिण्डे यत्त्तस्यांशकेऽणुमात्रेऽपि । 

एवं न पुथग्भावो गुडत्वमधुरत्वयोरस्ति ॥ १५८ ॥ 



प्रवोधसुधाकरः । २५ 

अथवा न भिन्नभावः कपूरामोदयोरेवम् । 

आत्मस्वरूपमनसां पुंसां जगदात्मतां याति ॥ १५९ ॥ 

यद्भावानुभवः स्यान्निद्रादौ जागरस्यान्ते । 

अन्तः स चेत्थिरः स्याह्भते हि तदाद्रयानन्दम् ॥ १६०॥ 

अतिगम्भीरेऽपारे ज्ञानचिदानन्दसागरे स्फारे । 

क्मसमीरणतरला जीवतरङ्गावछिः स्फुरति ॥ १६१ ॥ 

खरतरकरेः प्रदी परऽभ्युदिते चैतन्यतिग्मांशौ । 

स्फुरति भूवैव समन्तादनेकविधजीवमृगवृष्णा ॥ १६२ ॥ 

अन्तरटृष्टे यस्मि लगदिदमारात्परिस्फ़रति । 

दृष्टे यस्मिन्सकृद्पि विलीयते कराप्यस रूपम् ॥ १६३ ॥ 

बाह्याभ्यन्तरपूणैः परमानन्दाणेवे निमप्मो यः । 

चिरमष्टुत इव कशो महाहृद जहुतनयायाः ॥ १६४॥ 

पूणोतपणतरे परात्परतरेऽप्यज्ञातपारे हरो 
संविसस्फारसुधार्णैवे विरहिते वीचीतरङ्गादिभिः। 

भास्वत्कोरिविकासितोऽञ्वर्दिगाकाराप्रकश्चे परे 

स्वानन्दैकरसे निमम्रमनसां न त्वं न चाहं जगत् ॥ 



२६ प्गोधद्ुषाकरः । 

दिधाभक्तिप्रकरणम् । 

चित्ते सन््वोत्पत्तो तटिदिव बोधोदयो भवति । 
त्व स स्थिरः स्याद्यदि चित्तं शुद्धिमुपयाति ॥ १६६ ॥ 

शुद्धयति हि नान्तरात्मा कृष्णपद्म्भोजमक्तिमूते । 

वसनमिव क्षारोदेभक्तया प्रक्षास्यते चेतः ॥ १६० ॥ 

यद्रत्समखादर्शे सुचिरं भस्मादिना द्धे । 

भरतिफठति वक्त्रैः दधे चित्ते तथा ज्ञानम् ॥ १६८ ॥ 

जानन्तु तत्र बीजं हरिभक्त्या ज्ञानिनो ये स्युः । 

मूते चेवामू दरे एत ब्रह्मणो रूपे ॥ १६९ ॥ 

इत्युपनिषत्तयोवां द्रौ भक्तो भगवदुपदिष्ठौ | 
डेरादङेशाद्वा युक्तिः स्यादेतयोमध्ये ॥ १७० ॥ 

स्थूला सुषमा चेति देधा हरिभक्तिरुदिष्ट । 
प्रारम्भे स्थूला स्यात्ुक््मा तस्याः सकाशा ॥ १७१ ॥ 

स्वाश्रमधमाचरणं कृष्णग्रतिमार्च॑नोत्सवो निलयम् । 
विविधोषचारकरणेहैरिदातैः संगमः शश्वत् ॥ १५२ ॥ 



प्रगोधयुधाकरः । २७ 

कृष्णकथासंश्रवणे महात्सवः सव्यवादश्च । 

परयुवतो द्रविणे वा परापवादे पराङ्मुखता ॥ १७३ ॥ 

पराम्यकथासुद्धेगः सुतीर्थगमनेषु तात्पयम् । 

यदुपतिकथावियोगे व्यथै गतमायुरिति चिन्ता ॥ १७४ ॥ 

एवं कुवति भक्ति कृष्णकथानुप्रहोत्पन्ना । 

समुदेति सुक्ष्मभक्तियस्या हरिरन्तराविङति ॥ १५५ ॥ 

स्ृतिसस्पुराणवाक्यैरयथाश्चतायां हरेभूर्तौ । 

मानसपूजाभ्यासो विजननिव सऽपि ताखयम् ॥ १७६ ॥ 

स्यं समस्तजन्तुषु कृष्णस्यावस्थितेज्ञोनम् । 

अद्रोहो भूतगणे ततस्तु भूतानुकम्पा स्यात् ॥ १७७ ॥ 

प्रमितयदच्छालामे संतुष्टदारपुत्रादौ । 

ममतासुल्यत्वमतो निरहंकारत्वमक्रोधः ॥ १७८ ॥ 

मृदुभाषिता प्रसादो निजनिन्दायां स्तुतौ समता । 

सुखदुःखङीतङोष्णदरन्द्रसदिष्णुत्वमापदो न भयम् ॥ 

निद्राहारविहारेष्वनादरः सङ्गराहियम् । 

वचने चानवकाङ्ाः कृष्णस्मरणेन शाश्रती शान्तिः ॥ 



२८ प्रयोधदुधाकरः। 

केनापि गीयमाने हरिगीते वेणुनादे वा । 

आनन्दाविभावो युगपत्खाद्धष्टसाच्तिकेद्रेकः ॥ १८१ ॥ 

तस्मिन्ननुभवति मनः प्रगृह्यमाणं परात्मघुखम् । 

स्थिरतां याते तम्मिन्याति मदोन्मत्तदन्तिद्चाम् ॥१८२॥ 

जन्तुषु भगवद्भावं भगवति भूतानि परयति करमशः । 

एतादृशी दशा चेत्तदेव हरिदासवर्थः स्यात् ॥ १८३ ॥ 

ध्यानविधिप्रकरणम् | 

यमुनातटनिकटखितद्न्दावनकानने महारम्ये । 

कर्पदरुमतरभूमो चरणं चरणोपरि स्थाप्य ॥ १८४ ॥ 

तिष्ठन्तं घननीछ सतेजसा भासयन्तमिह विश्वम् । 

पीताम्बरपरिधानं चन्दनकपूरलिप्रसवोङ्गम् ॥ १८५ ॥ 

आकणेपूणनेघ्रं कुण्डल्युगमण्डितश्रवणम् । 

मन्दस्मितमुखकमटं सुकोस्तुभोदारमणिहारम् ॥ १८६ ॥ 

वख्याङ्करीयकाद्यानुञ्ज्वख्यन्तं स्वङंकारान् । 

गखविद्ुितवनमाढं स्वतेजसापास्तकषिकाल्म् ॥ १८७ ॥ 



प्रबोधयुधाकरः । २९ 

भ, 

गुखारवालिकरितं गुखापुशान्विते शिरसि । 
[२ भु खानं सह् गोपैः कुलान्तरवर्तिनं हरिं स्मरत ॥ १८८ ॥ 

मन्दारपुष्पवासितमन्दानिरसेवितं परानन्दम् । 

मन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्ददं महापुरुषम् ॥ 

सुरभीकृतदिग्बल्यं सुरभिशतेरावृतं सद्ा परितः । 

सुरभीतिक्षपणमहासुरभीमं यादवं नमत ॥ १९० ॥ 

कंद्पकोटिसुभगं वाञ्छितफल्दं दयाणैवं कृष्णम् । 

यक्त्वा कमन्यविषयं नेच्रयुगं द्रष्टुस्सहते ।॥ १९१ ॥ 

पुण्यतमामतिसुरसां मनोऽभिरामां हरेः कथां यक्त्वा । 

श्रोतुं श्रवणद्रनद्रं प्राम्यं कथमादरं भवति ॥ १९२ ॥ 

दौभोग्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि शाश्रतिके । 

क्षणिकेषु पापकरणेष्वपि सजन्त यदन्यविषयेषु ।। १९३॥ 

सगुणनिशेणयोरेक्यपरकरणम् । 

श्रुतिभिर्महापुराणेः सगुणगुणातीतयोरेक्यम् । . 

यत्रोक्तं गूढतया तदहं वक्षयेऽतिषिरादाथम् ॥ १९४ ॥ 



३० प्रोधघुधाकरः । 

भूतष्वन्तर्यामी ज्ञानमयः सच्चिदानन्द; । 

प्रकृतेः परः परात्मा यदुकुरूतिखकः स एवायम् ॥ १९५॥। 

नलु सगुणो दर्यतनुस्तथेकदेशाधिवासश्च । 
स कथं मवेत्परात्मा प्राकृतवद्रागरोषयुतः ॥ १९६ ॥ 

इतर ददयपदाथां छकष्यन्तेऽनेन चश्ुषा सर्वे । 

भगवाननया दृष्टया न छक्यते ज्ञानरग्गम्यः । १९७ ॥ 

यद्विदवरूपददीनसमये पार्थाय दन्तवान्भगवान् । 

दिव्यं चश्षुसतस्माददु रयता युज्यते वृहरौ ॥ १९८ ॥ 
चैः = ५ ¢ 0 का, 9 साक्षा्थकदेरे वलुटयुपरुभ्यते रवर्बम्बम् । 

विशं प्रकाङायति तत्सर्वैः सवत्र दयते युगपत् ।॥। १९९॥ 

यद्यपि साकाराऽयं तथकदेशी विभाति यदुनाथः । 
सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सचिदानन्दः ॥ २०० । 

एको मगवान्रेमे युगपदरोपीष्वनेकासु । 
अथवा विदेहजनकश्रुतदेवभूदेवयोहैरियंगपत् ॥ २०१ ॥ 

अथवा कृष्णाकारां स्वचमूं दुर्योधनोाऽपरयत् । 
तस्माग्धापकं आत्मा भगवान्हरिरीखरः कृष्णः ॥ २०२ ॥ 



प्रनोधसुधाकरः । ३१ 

वक्षसि यदा जघान श्रीवत्सः श्रीपतेः स कि द्वेष्यः । 

भक्तानामसुराणामन्येषां वा फटं सटङम् ।॥ २०३ ॥ 

तस्मान्न कोऽपि शचर्नो मित्रं नाप्युदासीनः । 

चहरिः सन्मागंस्थः सलः साखीव यदुनाथः ॥ २०४ ॥ 

् निवहे ९ ~, (~ ("रा „३ 
रोहराखाकानिवहेः स्पशादमानि भियमानेऽपि । 

स्वणेत्वमेति छो देषादपि विद्विषां तथा प्राप्निः ॥ २०५॥ 

नन्वात्मनः सकाशादुत्पन्ना जीवसंततिश्चेयम् । 

जगतः प्रियतर आत्मा तस्मछ्ते नेव संभवति ।॥ २०६ ॥ 

वत्साहरणावसरे प्रथग्बयोरूपवासनामूषान् । 

हरिरजमोहं कुं सवस्सगोपान्विनि्ममे स्वस्मात् ॥२०५७॥ 

अन्नेयेथा स्फुलिङ्गाः षर सतु व्युच्चरन्तीति । 

्रुयर्थै दश्यितुं स्वतनोरतनोत्स जीवसंदोहम् ।। २०८ ॥ 

यमुनातीरनिकु जे कदाचिदपि वत्सकांश्च चारयति । 

छरष्णे तथायगोपेषु च वरगोष्ठेषु चारयत्स्रारात् ॥ २०९॥ 

वत्सं निरीक्ष्य दूराद्रावः स्नेहेन संभ्रान्ताः । 

तदभिमुखं धावन्यः प्रययुगेविश्च दुवाराः ॥ २१० ॥ 



३२ प्रवोधसुधाकरः । 

परसखरवभररेण भूयः सतस्तनाः प्राप्य पू्वदरत्सान् । 

प्रथुरसनया छिहन्यस्तर्णकवलयः प्रपाययन्परमुदा ॥२११॥ 

गोपा अपि निजवाटाखगृहुमूधानमाघ्राय । 

इत्थमदलौकिकखाभसतेषां तत्र क्षणं ववृधे ॥ २१२ ॥ 

गोपा वत्साश्चान्या पूरव कृष्णात्मका ह्यभवन् । 

तेनात्मनः प्रियत्वं द्॒धितमेतेषु कृष्णेन ॥ २१३ ॥ 

प्रेयः पुत्राद्वित्तासरेयोऽन्यस्माचच स्ैस्मात् । 

अन्तरतरं यदात्मेत्युपनिषदः सलयताभिदहिता ॥ २१४ ॥ 

नन्वुच्ावचभूतेष्वात्मा सम एव वततेऽथ हरिः । 

दुर्योधनेऽजने वा तरतमभावं कथं नु गतवान्सः ॥२१५॥ 

बधिरान्धपङ्ुमूका दीघा खवः सरूपाश्च । 

सर्वे विधिना दृष्ठाः सवत्सगोपाश्चतुभुजासतेन ॥ २१६ ॥ 

भूतसमत्वं नृहरेः समो हि मशकेन नागेन । 

ोकेः समखिभिरवेतयुपनिषदा भाषितः साक्षात् ॥ २१७ ॥ 

आत्मा तावदभोक्ता तथैव ननु वासुदेवशचेत् 

नानाकेतवयतैः पररमणीभिः कथं रमते ॥ २१८ ॥ 



प्रबोधसुधाकरः । ३३ 

सुन्दरमभिनवखूपं कृष्णं दद्रा विमोदिता गोप्यः । 

तमभिखषन्लयो मनसा कामाद्विरहम्यथां प्रापुः ॥ २१९ ॥ 

गच्छन्यस्ति्ठन्त्यो गृहछलयपराश्च भुखानाः । 

कष्णे विनान्यविषरययं समक्षमपि जातु नाचिन्दन् ॥२२०॥ 

दुःसहविरह धान्या स्वपतीन्ददृञ्चस्तरून्नरंश्च परान् । 

हरिरयमिति सुप्रीताः सरभसमाखिङ्गयांचक्रुः ॥ २२१ ॥ 

कापि च कृष्णायन्ती कस्या्िसूतनायन्त्याः । 

अपिबत्स्तनमिति साक्षान्यासो नारायणः प्राह ॥ २२२ ॥ 

तस्मान्निजनिजदयितन्क्रष्णाकारान्तरुजसखियो वीक्ष्य । 

स्वपरनृपतिपल्नीनामन्तयौमी हरिः साक्षात् ॥ २२३ ॥ 

परमार्थतो विचारे गुडतन्मधुरत्वदृष्टान्तात् । 

नश्चरमपि नरदेहं परमात्माकारतां याति ॥ २२४ ॥ 

कि पुनरनन्तराक्तरछीखावपुरीश्रस्येह । 

कमीण्यद्धोकिकानि स्वमायया विदधत्तो चहरे: ॥ २२५॥ 

मदधक्षणेन कुपितां विकसितवदनां स्वमातरं वक्र । 

विच्मदरीयदखिलं किं पुनरथ विश्वरूपोऽसौ ॥ २२६ ॥ 
8. ४. 11. 3 



३४ प्रबोधदुधाकरः । 

आनुग्रहिकप्रकरणम् । 

विषविषमस्तनयुगरं पाययितुं पूतना गृहं प्राप्ता । 

तस्याः पुथुभाग्याया आसीक्कृष्णापंणो देहः ॥ २२७ ॥ 

अनयत्यथुतर शकटं निजनिकटं वा कृतापराधमपि । 

कण्ठाषविरोषादवधीद्राल्येऽसुरं कृष्णः ॥ २२८ ॥ 

यमलाजुनौ तरू उन्मूल्योख्खकगतथिरं खिन्नो । 

रिङ्गन्ङ्गणभूमो स्वमाख्यं प्रापयन्रहरिः ॥ २२९ ॥ 

नियं त्रिदशषद्रेषी येन च मृदयो्व॑शीकरतः केशी । 
काकः कोऽपि वराको बकोऽप्यञ्चोकं गतो रोकम् ॥ 

गोगोपीगोपानां निकरमहिं पीडयन्तमतिवेगात् । 

अनघमघाघुरमकरोरप्रथुतरमुरगेश्चरं भगवान् ॥ २३१ ॥ 

पीत्वारण्यहुताश्चनमसद्यतत्तेजसो हेतोः । 

दरधान्मुगानखिखाञ्ज्ुगोप ग पान्डृपासिन्धुः ॥ २३२ ॥ 

पातुं गोकुरमाङुरमरनितटिद्रषणेः ष्णः । 
असहाय एकहस्ते गोवध॑नमुदधारोजेः ॥ २३३ ॥ 



प्रनोधयुषाकरः । ३५ 

वासोलोभाकितं धावद्रजकं शिरातचहत्वा । 

विस्मृय तद्पराधं विङ्कण्ठवासोऽर्षितस्तस्मै ॥ २३४ ॥ 

त्रेधा वक्रशरीरामतिलम्बोष्ठौ स्खङ्द्वपुवंचनात् । 

खक्चन्दनपरितोष त्छुन्जामृज्वाननामकरोत् ॥ २३५ ॥ 

निहतः पपात हरिणा हरिचरणाप्रेण कुबख्यापीडः । 

तुङ्गोन्मन्तमतङ्गः पतङ्गवदीपकस्या्रे ॥ २३६ ॥ 

युद्धमिषात्सह रङ्ग श्रीरङ्गेनाङ्गसंगमं प्राप्य । 

सुष्टिकचाणूराख्यौ ययतुर्निःश्रेयसं सपदि ।॥ २३५ ॥ 

देहकृतादपराधद्वैकण्डोक्कण्ठितान्तरात्मानम् । 

यदुवरकुरावतंसः कंसं विध्वंसयामास । २३८ ॥ 

हरिसंदशेनयोगातपृथुरणतीर्थे निमञ्जते तस्मे । 
भगवान्न प्रददा्यः सद््रैद्ाय सायुज्यम् ॥ २३९ ॥ 

मीनादिभिरवतारि्िहताः सुरविद्धिषो बहवः । 

नीतास्ते निजरूपं तत्न च मोक्ष का वातौ ॥ २४० ॥ 

ये यदुनन्दननिहतास्ते तु न भूयः पुनर्भवं प्रापुः । 

तस्मादवताराणामन्तर्यामी प्रवर्तकः कृष्णः ॥ २४१ ॥ 



३६ परबोधसुधाकरः । 

जद्माण्डानि वहूनि पद्कजभवान्प्रयण्डमलद्भूता- 

न्गोपान्वत्सयुतानदशेयदजं विष्णूनरोषांश्च यः । 
रंयुयच्रणोदकं स्व्षिरसा धत्ते च मूतित्रया- 

क्कृष्णो वे प्रथगस्ति कोऽप्यविकृतः सशचिन्मयो नीलिमा ॥ 

कृपापात्रं यस्य त्रिपुररिपुरम्भोजवसतिः 

सुता जहो: पूता चरणनखनिर्णेजनजलम् । 
प्रदानं वा यस्य च्रियुवनपतितवं विभुरपि 

निदानं सोऽस्माकं जयति इखदेवो यदुपतिः ॥ २४३ ॥ 

मायाहस्तेऽपयित्वा भरणङृति्कृते मोहमूखोद्धवं मां 
मातः छृष्णामिधाने चिरसमयसुदासीनभावं गतासि । 

८ कारुण्येकाधिषासे । १, 9 क # मदीयं कारुण्यकाधिवासे सकृदपि वदनं नेक्षसे खं मदीयं 
तत्सवज्ञ न क प्रभवसि भवती किं तु मूकस्य शान्तिम् ॥ 

उदासीनः स्तव्धः सततमगुणः सङ्गरहितो 

भवास्वातः कातः परमिह भवेल्जीवनगतिः । 
अकस्मादस्माकं यदि न छुरुते सेहमथ त- 

इसस्व खीयान्तविमकजटरेऽसिन्पुनरपि ॥ २४५ ॥ 



प्बोधपुधाकरः । ३७. 

लछोकाधीशचे त्वयीशे किमिति भवभवा वेदनाः स्वाभितानां 

संकोचः पङ्कजानां किमिह समुदिते मण्डठे चण्डरदमेः । 

भोगः पूवोजितानां भवति भुवि नृणां कमणां चेदवदयं 
तन्मे दृटयैपुषटेनेनु दुलुजमषैरूजतं नितं ते ॥ २४६ ॥ 

नियानन्दसुधानिधेरधिगतः सन्नीरमेषः सता- 

मौत्वण्छ्यप्रबटप्रभखनभररेराकर्षितो वर्ष॑ति । 

विज्ञानागरतमद्भूतं निजवचो धाराभिरारादिदं 

चेतश्चातक चेन्न वाञ्छति मृषाक्रान्तोऽसि सुप्रोऽसि किम् ॥ 

चेतश्चज्चतां विहाय पुरतः संधाय कोटियं 

तत्रैकत्र निधेहि सबैविषयानन्यत्र च श्रीपतिम् । 

विश्रान्तिर्दितमप्यहो क नु तयोभेध्ये तदारोच्यतां 

युक्या वानुभवेन यत्र परमानन्दश्च त्सेव्यताम् ॥२४८॥ 

पुत्रान्पौत्रमथ शियोऽन्ययुवतीर्ित्तान्यथोऽन्यद्धनं 

भऽ्यादिष्वपि तारतम्यवश्चतो नाढं समुकण्डया । 

नैतादग्यदुनायके समुदिते चेतस्यनन्ते विभौ 

सान्द्रानन्द्सुधाणेवे विहरति स्वैरं यतो निर्भयम् ॥२४९॥ 



३८ प्रोधयुधाकरः । 

काम्योपासनयार्थयन्यनुदिनं किंचित्फलं सेष्ितं 

किंचित्छर्ममथापवगमपरेर्योगादियज्ञादिभिः । 

भस्माकं यदुनन्दनाङ्प्रिवुगध्यानावधानाथिनां 

किं लोकेन दमेन किं सरृपविना स्वगौपवर्गेश्च किम् ॥२५०॥ 

आश्चितमात्रं पुरुषं 

स्वाभिमुखं कषति श्रीशः । 

खोहमपि चुम्बकाहमा 

संमुखमात्रं जडं यद्रत् ॥ २५१ ॥ 

अयञुत्तमोऽयमधमो 

जाला रूपेण संपदा वयसा । 

खयाध्योऽन्छाध्यो वेत्य 

न वेत्ति भगवाननुप्रहावसरे ॥ २५२ ॥ 

अन्वःस्थभावभोक्ता 
भ ततोऽन्तरात्मा (3 ततोऽन्तरात्मा महामेघः । 

सखदिररचम्पक इव वा 
# + 

भवषणं किं विचारयति ॥ २५३ ॥ 



प्रयोधदुधाकरः । ३९ 

यद्यपि सवत्र समस्वथापि नृहरिस्तथाप्येते । 

भक्ताः परमानन्द रमन्ति सदयावलोकेन । २५४ ॥ 

सुतरामनन्यरारणाः क्षीराद्याहारमन्तरा यद्वत् । 

केवलया स्नेहा कच्छपतनयाः प्रजीवन्ति ॥ २५५ ॥ 

यद्यपि गगनं शल्यं तथापि जल्दामूृताडुरूपेण । 

चातकचकोरनाभ्रोटेढ भावासूरयलाश्चाम् ॥ २५६ ॥ 

तदव द्रजतां पुंसां दग्बा्नसामगोचरोऽपि हरिः । 

कृपया फएललयकस्मात्सयानन्दासृतेन विपुरेन ॥ २५७ ॥ 

इति श्रीमत्परमदसपरित्राजकाचायस्य श्रीगोविन्द- 

भगवसपूज्यपादरिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 

प्रनोधसुधाकरः समाप्रः ॥ 

-#- 
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॥ ओः ॥ 

॥ खात्मप्रकारिका ॥ 
4 

जगत्कारणमज्ञानमेकमेव चिदन्वितम् । 

एक एव मनः साक्षी जानायेवं जगन्नयम् ॥ १ ॥ 

विवेकयुक्तबुद्धयाहं जानाम्यामानमद्वयम् । 

तथापि बन्धमेोक्षादिव्यवहारः प्रतीयते ॥ २॥ 

विवर्तोऽपि प्रपश्चो मे सलयवद्धाति सर्वदा । 

इति संशयपाशेन बद्धोऽहं छिन्द्र संशयम् ॥ ३ ॥ 

एवं शिष्यवचः श्रुत्वा गुरुराहोत्तरं स्फुटम् । 

नाज्ञानं न च बुद्धिश्च न जगन्न च साक्षिता ॥ ४ ॥ 

बन्धमोक्षादयः सर्वे कृताः सययेऽद्वये त्वयि । 

भातीतयक्ते जगत्सवै सदं ब्रहम तद्भवेत् ॥ ५ ॥ 



४४ स्वात्मप्रकाशिका 

सर्पादौ रज्जुसत्तेव ऋह्मसत्तैव केवलम् । 

प्रपश्चाधाररूपेण वतते तस्नगन्न हि ॥ & ॥ 

यथ्चुमभिसंग्याप्य शकंर वर्तते तथा । 
आश्चयेत्रह्मरूपेण त्वं व्याप्तोऽसि जगत्रयम् ॥ ७ ॥ 

मरुभूमो जरं सवै मरुभूमान्नमेव तत् । 
जगत्रयमिदं स्वै चिन्मावरं सुविचारतः ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मादिस्तम्बपयन्ताः प्राणिनस्त्वयि कस्पिताः । 
बुद्ुदादितरङ्गान्ता विकाराः सागरे यथा ॥ ९॥ 

तरङ्गतवं धरुवं सिन्धुनं वाञ्छति यथा तथा | 
विषयानन्द्वाञ्छा ते महदानन्द्रूपतः ॥ १० ॥ 

पिष्टं व्याप्य गुडं यद्न्माधुर्यं न हि वाञ्छति । 
पूणानन्दो जगद्भथाप्य तदानन्द्ं न वाञ्छति । ११२॥ 

दासि्याञ्चा यथा नास्ति संपन्नस्य तथा तव । 
बह्मानन्दनिमग्नस्य विषयाशा न संभवेत् ॥ १२ ॥ 
विषं टष्टामृतं दृष्ट्रा विषं यजति बुद्धिमान् । 

दृषा तं | आत्मानमपि दृष्टां यजानात्मानमादरात् ॥ १३ ॥ 



स्वात्मप्रकाशिका । ५ 

श्रटावभासको भानुघंटनादे न नदयति । 

देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति ॥ १४ ॥ 

निराकारं जगत्सवै निमेलं स्िदात्मकम् । 

दवेताभावात्कथं कस्माद्भयं पूणस्य मे वद् ॥ १५ ॥ 

ब्रह्मादिकं जगत्स त्वय्यानन्दे प्रकरिपितम् । 

त्वय्येव छनं जगच्तवं कथं छीयसे वद् ॥ १६ ॥ 

नहि प्रपच्चो न हि भूतजातं 

न चेन्द्रियं प्राणगणो न देहः । 
[न 4 भ £ 

न बुद्धिचिन्तं न मनोन कता 

बह्यैव सदयं परमात्मरूपम् ।॥ १७ ॥ 

सवै सुखं विद्धि सुदुःखनाशा- 

त्सवै च सदरूपमसलयनाश्चात् । 

चिद्रूपमेव प्रतिभानयुक्तं 

तस्मादखण्डं परमात्मरूपम् ।॥ १८ ॥ 

चिदेव देहस्तु चिदेव लोका- 

श्चिदेव भूतानि चिदिन्द्रियाणि । 



४६ स्वात्मप्रकाशिका | 

कत चिदन्तःकरणं चिदेव 

चिदेव सयं परमाथरूपम् ॥ १९॥ 

नमे बन्धो नमे सुक्तिनं मे शाखंन मे रुरुः। 

मायामात्रविखासो हि मायातीतोऽहमद्रयः ॥ २० ॥ 

राज्यं करोतु विज्ञानी भिक्षामटतु निभयः। 

दोषेन रिष्यते शुद्धः पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ २१॥ 

पुण्यानि पापकमाणि स्वप्रगानि न जाभ्रति । 

एवं जाम्रतपुण्यपापकमाणि न हि मे प्रभोः । २२ ॥ 

कायः करोतु कमणि बथा वागुच्यताभिह । 

राज्यं ध्यायतु वा बुद्धिः पूणस्य मम का क्षतिः ॥ २३॥ 

[= चैः # 

प्राणाश्चरन्तु तद्धर्मैः कामेवी हन्यतां मनः। 

आनन्दाख्रतपूर्ण॑ख मम दुःखं कथं भवेत् ॥ २४ ॥ 

आनन्दास्बुधिमभनोऽसौ देहौ तत्र न दश्यते । 
छवणं जरुमध्यस्थं यथा तत्र ख्यं गतम् ॥ २५ ॥ 

इन्द्रियाणि मनः प्राणा अहंकारः परस्परम् । 

जाङ्यसंगतिमुत्छञ्य मग्ना मयि चिदणेवे ॥ २६ ॥ 



स्वार्मप्रकाशिका | 

आत्मानमलसा वेदि तज्ञानं प्रपरायितम् । 

कर्तृतमदय मे नष्टं कतेव्यं वापि न कचिन् ॥ २७ ॥, 

चिदमृतसुखराशौ चित्तफेनं विनं 

क्षयमधिगत एव वत्तिचच्वत्तरङ्गः । 

स्िमितसुखसमुद्रो निधिचेष्टः सुपूणैः 

कथमिह मम दुखं सर्वदैकोऽहमस्मि ॥ २८ ॥ 

आनन्दरूपोऽहमखण्डबोधः 

परात्परोऽहं घनचिसप्रकाशः । 

मेघा यथा व्योम न च स्प्र्ञन्ति 

संसारदुःखानि न मां स्प्ररन्ति ॥ २९ ॥ 

अस्थिमांसपुरीषान्त्रचमंखोमसमन्वितः । 

अन्नादः स्थूलदेहः स्यादतोऽहं शुद्धचिद्धनः ॥ ३० ॥} 

स्थूरदेहाभ्रिता एते स्थूलाद्धिज्स्य मे न हि । 

सिङ्ग जडात्मकं नाहं चित्सरूपोऽहमद्यः ॥ ३१ ॥ 

शुखिपासान्ध्यवाधियेकामक्रोधादयोऽखिकःाः । 

रिङ्गदेहाश्रिता ह्येते नैवािङ्गस्य मे विभोः ॥ ३२ ॥ 



. ४८ स्वात्मपकारशिका । 

अनाययज्ञानमेवाव कारणं देहमुच्यते । 

नादं कारणदेहोऽपि सख्भ्रकाशो निर जनः ॥ ३२ ॥ 

जडत्वप्रियमोदत्वधमौः कारणदेहगाः । 

न सन्ति मम निस्य निधिकारस्वरूपिणः ॥ २४ ॥ 

जीवाद्धिनः परेरोऽस्ि परेशात्वं कुतस्तव । 

इत्यज्ञजनसंवादौ विचारः क्रियतेऽधुना ॥ ३५ ॥ 

अधिष्ठानं चिदाभासो बुद्धिरेतन्रयं यदा । 
अज्ञानादेकवद्धाति जीव इत्युच्यते तदा ॥ ३६ ॥ 

अधिष्ठानं न जीवः स्यास्रयेकं निर्विकारतः । 

अवस्तुत्वाच्िदाभासो नास्ति तस्य च जीवता ।॥ ३७ ॥ 

प्रयेकं जीवता नास्ति बुद्धेरपि जडत्वतः। 
जीव आभासकूटस्थवुद्धि्रयमतो भवेत् ॥ ३८ ॥ 

मायाभासो विदयुद्धात्मा चयमेतन्महेश्रः । 
मायामासोऽप्यवस्तुत्वास्रयेकं नेश्वरो मवेत् ॥ ३९ ॥ 

पूणत्वाननिविकारत्वा्विुद्धतवान्महेग्रः । 
जडत्वहेतोमोयायामीश्वरतवं तु दुरैटम् ॥ ४०५ 



स्वात्मप्रकाशिका । ४९ 

तस्मादेतच्रयं मिभ्या तदर्थो नेश्वरो मवेत् । 

इति जीवेश्ररो भातः स्वाज्ञानान्न हि वस्तुतः ॥ ४१ ॥ 

घटाकारामटठाकाश्चौ महाकाशे प्रकस्पितो । 

एवं मयि चिदाकाशे जीवेक्ञौ परिकल्पितो ॥ २ ॥ 

मायातत्कायविखये नेश्वरत्वं च जीवता । 

ततः शुद्धविदेवाहं चिव्योमनिरुपाधितः ॥ ४३ ॥ 

सलयचिद्धनमनन्तमद्रयं 

सवैटङइयरहितं निरामयम् । 

यत्पदं विमख्मद्वयं रिवं 

तत्सदाहमिति मोनमाश्रये ॥ ४४ ॥ 

पूणेमद्वयमखण्डचेतनं 

विश्वमदकरनादिवजितम् । 

अद्वितीयपरसंविदंदाकं 

तत्सदाहमिति मौनमाश्रय ॥ ४५ ॥ 

जन्ममूत्युसुखदुःखवर्जितं 

जातिनीतिकुख्गोत्रदूरगम् । 
६. ॐ, 771, 4 



, म्वत्मप्रकाशिका । 

चिद्िवतजगतोऽस्य कारणं 

तत्सदाहमिति मोनमाश्रये ॥ ४६ ॥ 

उत्छकस्य यथा भानावन्धकारः प्रतीयते । 

स्वभ्रकाञे परानन्दे तमो मूढस्य भासते ॥ ४७ ॥ 

यथा दृष्िनि रोधार्तो सूर्यो नास्तीति मन्यते । 

तथाज्ञानावृतो देही ब्रह्म नास्तीति मन्यते ॥ ४८ ॥ 

यथागतं विषाद्धिन्नं विषदोषैन टिप्यते । 
न स्पशामि जडद्धिन्नो जडदोषान्प्रकाञ्चयन् ॥ ४९ ॥ 

स्वल्पापि दीपकणिका बहुं नाशयेत्तमः । 
स्वल्पोऽपि बोधो महतीमविद्यां शमयेत्तथा ॥ ५० ॥ 

चिदरुपत्वान्न मे जाञ्यं सयत्वान्नानृतं मम । 
आनन्दत्वान्न मे दुःखमज्ञानाद्धाति तश्रयम् ॥ ५१ ॥। 

कालत्रये यथा सर्पो रल्नौ नास्ति तथा मयि । 
अहंकारादि देहान्तं जगन्नास््यहमद्वयः | ५२ 

भानो तमः्रकाशत्वा्ाङ्गकुर्वन्ति सजना: । 
तमस्तत्कार्यसाक्षीति श्रान्तदुद्धिरहो मयि ॥ ५३ ॥ 



स्वात्प्रकाश्िका 

यथा सीतं जङं बहिसंबन्ध दुष्णवद्धवेत् । 
बुद्धितादात्म्यसंबन्धात्ककत्वं वस्तुतो न हि ॥ ५४ ॥ 

जलबिन्दुभिराकाञ्चं न सिक्तं न च शुध्यति । 
तथा गङ्गाजलेनायं न शुद्धो नियञ्ुद्धतः ॥ ५५ ॥ 

ठेबक्षो तपिं 1 वृक्षोत्पन्नफखव्रक्षो यथा तप्रिं न गच्छति । 
मय्यध्यस्तान्नपानाचेस्तथा वृप्रिमे विद्यते ॥ ५६ ॥ 

स्थाणो प्रकस्पितश्चोरः स स्थाणुत्वं न बाधते । 

स्वस्मिन्कस्पितजीवश्च खं बाधितुमश्चक्यते ॥ ५७ ॥ 

अज्ञाने वुद्धिविल्ये निद्रा सा भण्यते वुधैः । 
विीनाज्ञानतत्कार्ये मयि निद्रा कथं मवेत् ॥ ५८ ॥ 

बुद्धः पूणैविकासोऽयं जागरः परि कीत्यते । 
विकारादि विहीनस्वाज्ागरो मे न विद्यते ॥ ५९ ॥ 

सृष्ष्मनाडीषु संचारो बुद्धेः स्वप्र: प्रजायते । 

संचारधर्मेरहिते स्वप्रो नास्ति तथा मयि ॥ ६० ॥ 

परिपूणस्य निस्य युद्धस्य ज्योतिषो मम । 

आगन्तुकमङाभावाक्ि स्नानेन प्रयोजनम् ॥ ६१ ॥ 

५१ 



५२ स्वासमप्रकारिका । 

देसाभावात्क गन्तव्यं स्थानाभावात्क वा स्थितिः । 

र्णे मयि स्थानदेशौ  करिपतावहमद्यः ॥ ६२ ॥ 

्आणसंचारसंसोषात्पिपासा जायते खलु । | 

रोषणानरैचिद्रपे मच्येषा जायते कथम् ॥ ६३ ॥ , 

नाडीषु पीड्यमानासु वाय्वभिभ्यां भवेतघ्ुधा । 

तथोः पीडनहेतुत्वात्संविदरपे कथं मयि ॥ ६४ ॥ 

शरीरस्थितिरोथिल्यं श्रेतरोमसमन्वितम् । 

जरा भवति सा नास्ति निरंशे मयि स्वगे ।॥ ६५ ॥ 

योषितकीडा सुखस्यान्त्वाढयं योवनं किर । 
आत्मानन्दे परे पूर्णे मयि नास्ति हि यौवनम् ॥ ६६ ॥ 

सूदबुद्धिपरिव्याप्रं दुःखानामाख्यं सदा । 

बाल्यं कोपनजीलान्तं न मे सुखजलाम्बुधेः । ६५ ॥ 

एवं तत्त्वविचाराव्धौ निमभ्नानां सदा नृणाम् । 

परमद्वेतविज्ञानमपरोक्षं न संशयः ॥ ६८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्य- 
पादरिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

स्वात्मप्रकारिका संपूण ॥ 
~ 







॥ श्रीः ॥ 

॥ मनीषापञ्चकम् ॥ 
1 

जाप्रत्छप्रसुषुप्िषु स्फुटतरा या संविदुज्जृम्भते 

या ब्रह्यादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्सा्ठिणी । 

सैवाहं न च दश्यवस्त्विति दृदढपरज्ञापि यस्यास्ति चे- 

चण्डालोऽस्तु स तु द्िजोऽस्तु गुररियेषा मनीषा मम ॥ 

जहोवाहभिदं जगश्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं 
< > [^ (न्वा 

सत वेतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम् । 

इत्यं यख टृढा मतिः सुखतर नित्ये परे निमेले 

चाण्डाछोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ 

श्चन्नश्चरमेव बिश्चमखिरं निश्चिय वाचा गुरो- 

मिं बह्म निरन्तरं विमता निन्योजशान्तात्मना । 
9 [4 (५ संविन्मये भ भ 

भूतं भाति च दुष्कृतं प्रदहता संबिन्मय पावके 

परार्धाय समर्पितं स्ववपुरित्येषा मनीषा मम ॥ ३॥ 



५६ मनीषापञ्चकम् । 

या तियद्नरदेवताभिरहमियन्तः रफुटा गृह्यते 

यद्भासा हृदय क्षदेहबिषया भान्ति खतोऽचेतनाः । 

तां भाय्यैः पिदिताकंमण्डलनिभां स्फूति सदा भावय- 

न्योगी निवैतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ ४॥ 

यत्सौख्याम्बुधिेशचरेशत इमे शक्रादयो निरृता 

यञ्ित्ते नितरां ग्रशान्तकरने व्वा मुनिमिर्वृतः 

यस्मिन्नियसुखाम्बुधो गकित्ीत्रहेव न ब्रहमवि- 

द्यः कथिस्स सुरेन्दरवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥ ५॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरितराजकाचायस्य 

श्ीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतो 

मनीषापच्चकं संपूर्णम् ॥ 







1 

। ओः ॥ 

॥ अरेतपञ्चरनम् ॥ 
+ 

नाहं देद्य नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो 

नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः । 

दारापलक्षे्रवित्तादिदूरः 

साक्षी नियः प्रयगात्मा रिचोऽहम् ॥ १ ॥ 

रञ्ञ्वज्ञानाद्धाति रल्नौ यथाहिः 

स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । 

आप्रोक्टयादि ्रान्तिनारे स रजञ्जु- 

जवो नाह देशिकोक्या शिवोऽहम् ॥ २ ॥ 

आभातीदं विश्वमात्मन्यसत्यं 

सयज्ञानानन्दरूपे विमोदहात् । 

निद्रामोहात्स्वप्रवन्तन्न सयं 

डुद्धः पूर्णो निय एकः शिवोऽहं ॥ ३ ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ निवाणषरकम् ॥ 

मनोबुद्धयदहंकारचित्तानि नाहं 

न कणै न जिह्वा न च व्राणनेतरे । 

न च व्योम भूमिने तेजो न वायु- 

श्िदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ १ ॥ 

न च प्राणसंज्ञो न वे पच्चवायु- 

मवा सप्तधातुने वा पज्चको: । 

न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू 

चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ २॥ 

नमे द्वेषरागौ न मे खोभमोहौ 

मदो नैव मे नैव मात्सयेभावः । 

न धर्मोन चार्थोन कामो न मोक्ष- 

श्िदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ३ ॥ 



&४ निवोणषट्कम् । 

न पुण्यं न पापंन सोख्यं न दुःखं 

न मन्त्रो न तीथं नवेदा न यज्ञाः। 

अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता 

चिदानन्दरूपः रिबोऽहं शिवोऽहम् ॥ ४ ॥ 

न मत्युने शङ्खान मे जातिभेदः 

पिता नेव मे नैव माता च जन्म । 

न बन्धुम सित्रं गुर्नैव शिष्य- 

श्विदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् । ५५ ॥ 

क, 

अहं निविकस्पो निराकाररूपो 

विभुत्वाच्च सवै सर्वन्द्रियाणाम् । 

न चासंगतं नेव मुक्तिने बन्ध 

श्िदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ६ ॥ 

इति श्रीसत्परमहंसपरि्राजकाचा्य॑स्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कतो 

निरवीणषटरकं संपूणेम् ॥ 
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| अदेतानुभूति ॥ 
अहमानन्दसलादिलक्षणः केवलः शिवः । 

सदानन्दादिरूपं यत्तेनाहमचटोऽद्रयः ॥ १ ॥ 

अक्षिदोषायथेको चैः 9 (० 

ऽपि दरयवद्धाति चन्द्रमाः । 

एकोऽप्यात्मा तथा भाति दयवन्मायया भृषा ॥ २ ॥ 

अक्षिदोषविहीनानामेक एव यथा शक्ञी । 

मायादोषविहीनानामासेवेकस्तथा सदा ।॥ ३ ॥ 

द्वित्वं भायक्षिदोषेण चन्द्रे खे मायया जगत् । 

द्वित्वं मृषा यथा चन्दर मृषा देतं तथात्मनि ॥ ४ ॥ 

टै ४ (1 [दा आत्मनः काथमाकाशो बिनात्माने न संभवेत् । 

कायेख पूणता सिद्धा कं पुनः पूणंतात्मनः ॥ ५॥ 

कायेभूतो यथाकाश एक एव न हि द्विधा । 
हेतुभूवस्तथात्मायमेक , एव विजानतः ॥ ६ ॥ 



६८ अद्वैतानुभूतिः । 

एकाऽपि द्यवद्धाति यथाकाड्च उपाधितः । 

एकोऽपि द्वयवत्पूणस्तथात्मायमुपाधितः ॥ ५ ॥ 

कारणोपाधिचेतन्यं का्यैसंस्थाचितोऽधिकम् ! `: 

न घटाभ्रान्मदाकाञ्चः कुत्रचिन्नाधिको भवेत् ॥ ८ ॥ 

नि्गतोपाधिराकाशच एक एव यथा- भवेत् । 

एक एव तथात्मायं निगततोपाधिक्रः सदा ॥ ९ ॥ 

आकाशाद्न्य आकाश आकाशस्य यथा न हि। 

एकत्वादात्मनो नान्य आत्मा सिध्यति चात्मनः | १० ॥ 

मरघयोगादयथा नीरं करकाकारतामियान् । 

मायायोगात्तयैवात्मा प्रपच्चाकारताभियात् ॥ ११॥ 

वर्षोपर इवाभाति नीरमवाशभ्रयोगतः । 

वर्षोपरविना्चन नीरनाक्षो यथा न हि । १२॥ 

आत्मैवायं तथा भाति मायायोगालपच्चवत् । 

रपच्चस्य विनाश्चन स्ात्मनाश्ो न हि कचित् ॥ १३ + 

जलादन्य इवगभाति जलरत्थो बुद्ुदो यथा । 

तथात्मनः प्रथगिव प्रपशच्चोऽयमनेकष्य | १६ ॥ 



उद्ेतानुमूतिः । ६९ 

यथा बुद्रुदनाश्ेन जखनाशो न कर्हिचित् । 

तथा प्रपच्चनाशेन नाराः स्यादात्मनो न हि ।॥ १५ ॥ 

अहिनिर्वेयनीजातः शुच्यादिरनाहिमाप्लुयान् । 
तथा स्थूखादिसंभूतः दुच्यादिनाप्लुयादिमम् ॥ १६ ॥ 

यक्तं सचमहियेद्रदात्मत्वेन न मन्यते । 
आत्मस्वेन सदा ज्ञानी यक्तदेहत्रयं तथा ।। १७ ॥ 

अहिनिस्वेयनीनाशादहेनीशो यथा न हि । 

देहलयचिनाशेन नात्मनाञ्चस्तथा मवेत् ॥ १८ ॥ 

तक्रादिख्वणोपेतमज्ञेंवणवद्यथा । 

आत्मा स्थूढादिसंयुक्तो दूष्यते स्थूलकादिवन् ॥ १९ ॥ 

अयःकाष्ठादिकं यद्रदहिवद्रहियोगतः । 

भाति स्थुखादिकै सवंमात्मवर्स्वात्मयोगतः ॥ २० ॥ 

दाहको नेव दाह्य स्ादा्यं तद्रन्न दाहकः । 

नैवास्मायमनात्मा स्यादनात्मायं न चात्मकः ॥ २१ ॥ 

प्रमेयादित्रयं साथे भानुना घटङुड्यवत् । 

येन भति स एवाहं प्रमेयादिविरृक्षणः ॥ २२ ॥ 



७० अदवितानुमूतिः । 

भवुस्फुरणतो यद्वत्सफुरतीव घटादिकम् । 

स्फुरती प्रमेयादिरास्मस्फुरणतस्तथा ॥ २३ ॥ 

पिष्रादिगुरसंपकोट्रर्वस्ीतिमान्यथा । 

आत्मयोगात्ममेयादिरात्मवसरीतिमान्भवेत् ॥ २४ ॥ 

घटनीरान्नपिष्टानायुष्णतवं बहवियोगतः । 

वहं विना कथं तेषामुष्णता स्याद्यथा कचित् ॥ २५ ॥ 

भूतभोतिकदेहानां स्फूर्षिता स्वात्मयोगतः । 
विनात्मानं कथं तेषां स्फूतिता स्यात्तथा कचित् ॥ २६ ॥ 

नानाविधेषु कुम्भेषु वसत्येकं नमो यथा । 

नानाविधेषु देहेषु तद्वदेको वसाम्यहम् ॥ २७ ॥ 

नानाविधत्वं ऊुम्भानां न यात्येव यथा नभः । 

नानाविधल्वं देहानां तद्वदेव नयाम्यहम् ॥ २८ ॥ 

यथा घटेषु नष्टेषु घटाकाशो न नह्यति । 

तथा देहेषु नष्टेषु नेव नदयामि सर्वगः ॥ २९ ॥ 

उत्तमादीनि पुष्पाणि वतन्ते सूलके यथा । 

उत्तमादास्तथा देहा वर्तन्ते मयि सर्वदा ॥ ३० ॥ 



अद्वेतानुमूतिः । 

यथा न संस्पशेत्सूत्ं पुष्पाणासुत्तमादिता । 

तथा नेकं सवेगं मां देहानासुत्तमादिता । ३१ ॥ 

पुष्पेषु तेषु नष्टेषु यद्रतसूत्रं न नश्यति । 

तथा देहेषु नष्टेषु नेव नदयाम्यहं सद्ा ॥ ३२ ॥ 

पर्यङ्करज्जुरन्धेषु नानेवेकापि सूय॑भा ! 

एकोऽप्यनेकवद्धाति तथा कषतरेषु सवेगः ॥ ३३ ॥ 

रञ्जुरन्धस्थदोषादि सूय॑भां न स्परशे्यथा । 

तथा कषेत्रस्थदोषादि सर्वगं मां न संस्पररोत् ॥ ३४ ॥ 

तद्र्जुरन्धनाशेषु नेव नश्यति सूयैभा । 

तथा कषेत्रविनाशेषु नेव नद्यामि स्वेगः ॥ ३५ ॥ 

देहो नाहं प्रदश्यताद्धोतिकलतवान्न चेन्द्रियम् । 

प्राणो नाहमनेकत्वान्मनो नाहं चर्त्वतः ॥ ३६ ॥ 

बुद्धिनौहं विकारित्वात्तमो नाहं जडत्वतः । 

देहेन्दरियादिकं नाहं बिनाशित्वाद्रटादिवत् ॥ ३७ ॥ 

देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्धज्ञानानि भासयन् । 

अकारं तथा भामि चैतेषामभिमानिनम् ॥ ३८ ॥ 

७१ 



७ अदैतानुमूतिः। 

समै जगदिदं नाहं विषयत्वादिदंधियः । 

अहं नाहं सुषुप्याद्रौ अहमः सक्षितः सदा ॥ .३९ ॥ , 

सुप्तो यथा निधिकारस्तथावस्थाद्रयेऽपि च । 

दयोमोत्राभियोगेन विकारीव विभाम्यहम् ॥ ४० ॥ 

उपाधिनीररक्ता्यैः स्फटिको नेव रिष्यते । 

तथात्मा कोजः सर्वैः कामादर्तैव रिष्यते ॥ ४१ ॥ 

फाटठेन ्रास्यमाणेन भ्रमतीव यथा मही । 

अमोऽप्यात्मा विमूढेन चरूतीव प्रहरयते ॥ ४२ ॥ 

देहत्रयमिदं निलयमात्मत्वेनाभिमन्यते । 
यावत्तावदयं मूढो नानायोनिषु जायते ॥ ४३॥ ` 

निद्रादेहजदुःखादि जाग्रदेहं न संस्परोत् । 

जाग्रदेहजदुः खादिस्तथात्मानं न संस्परशेत् ॥ ४४ ॥ 

जाग्रदेहवदाभाति निद्रादेहस्तु निद्रया । 

निद्रादेहविनाशेन जाम्रदेहो न नदयति ॥ ४५ ॥ 

तथायमास्मवद्धाति जाग्रदेहस्तु जागरात् । 
जाग्रदेहविनाञ्चेन नात्मा नरयति किचित् । ४६ ॥ 



सद्वैतानुभूतिः । ७.३ 

हित्वायं स्वाप्निकं दहं जाप्रदेह मपेक्षते । 

जाग्रदहशवुद्धोऽयं हित्वात्मानं यथा तथा ॥ ४७ ॥ 

स्वप्रभोगे ययेवेच्छा प्रबुद्धस्य न विद्यते । 
असत्स्वगोदिके भोगे नैवच्छा ज्ञानिनस्तथा ॥ ‰%८ ॥ 

भोक्चा बहि्यथा भोग्यः सर्पो दृषदि कल्पितः । 

रूपरीटादयश्चात्ममोमा भोग्यस्वरूपकाः ॥ ४९ ॥ 

ज्ञस्य नास्येव संसारो यद्वदज्ञस्य कार्पिणः । 

जानतो नेव भीयैद्दरज्जुसपमजानतः ।॥ ५० ॥ 

सैन्धवस्य घनो यद्धञ्नर्योमाज्नं भवेत् । 
स्वात्मयोगात्तथा बुद्धिरात्मेव ज्यवेदिनः ।। ५१ ॥ 

तोयाश्रयेषु सर्वेषु भानुरेकोऽप्यनेकवत् । 

एकोऽप्यात्मा तथां भाति सर्व॑क्षेतरेष्वनेकवत् ॥ ५२ ॥ 

मानोरन्य इवाभाति जखूभावुर्जङे यथा । 

आत्मनोऽन्य इवाभासो भाति बुद्धौ तथात्मनः ॥ ५३ ॥ 

बिम्बं विना यथाः नीरे प्रतितिम्बो भवेत्कथम् । 

विनात्मानं तथा बुद्धौ चिदाभासो भवेत्कथम् ॥ ५४ ॥ 



५४ अद्वेतानुमूतिः । 

| > [अ 

प्रतिविम्बचख्त्वाद्या यथा बिम्बस्य कर्हिचित् । 

न भवयुस्तथाभासकवरैत्वाद्यास्तु नात्मनः ॥ ५५ ॥ 

जले शेतयादिकं यद्रज्रलभातुं न संस्पृशेत् । 

बुद्धेः कमोदिकं तद्वञिदाभासं न संस्पृशेत् ॥ ५६ ॥ 

बुद्धः करैत्वभोक्ठत्वदुःखितवादयस्तु संयुतः । 
चिदाभासो विकारीव शरावश्याम्बुभानुवत् ॥ ५७ ॥ 

शरावस्थोदके नष्टे तत्स्थो भावुर्विनष्टवत् । 
ुद्धेरुये तथा सुरौ नष्टवत्मतिमालययम् ॥ ५८ ॥ 

जलस्थाकं जलं चोभि भासयन्भाति भास्करः । 
आत्माभासं धियं बुद्धेः करैत्वादीनयं तथा ॥ ५९ ॥ 

मघावभासको भावुर्मेघच्छन्नोऽवभासते । 
माहावभासकस्तद्रन्मोहच्छन्नो विभादयंयम् ॥ € ° ॥ 

मास्यं मेषादिकं भानुभौसयन्प्रातिभासते । 
तथा स्यखादिकं भास्यं मासयन्परतिभात्ययम् ॥ ६१ ॥ 

सरवप्रकारको भालुः प्रकाय्नेन दूष्यते । 
स्वप्रकाञ्चको ह्यात्मा सरवेस्तदज्न दूष्यते ॥ ६२ ॥ 



अद्वेतानुमूतिः । ७५ 

मुङकरस्थ मुखं यद्वन्मुखवसथते मृषा । 

बुद्धिस्थाभासकस्तद्वदात्मवत्मथते मृषा ॥ ६३ ॥ 

मुङुरस्थस्य नाशेन मुखनाशो भवेत्कथम् । 

बुद्धिस्थाभासनाशेन नाशो नैवास्मनः कचित् ॥ ६४ ॥ 

ताम्रकस्पितदेवादिस्ताम्रादन्य इव स्फुरेत् । 

ग्रतिभास्यादिरूपेण तथात्मोत्थमिदं जगत् ।। ६५ ॥ 

इईंशजीवास्मवद्धाति यथकमपि ताम्रकम् । 
क 

एकोऽप्यात्मा तथेवायमीशजीवादिवन्मृषा ॥ ६६ ॥ 

यथश्चरादिनाशेन ताम्रनादो न विद्यते । 

तथेश्वरादिनारोन नाञ्चो नैवात्मनः सदा ॥ &७ ॥ 

अध्यस्तो रज्जुसर्पोऽयं सलयवद्रञ्जुसत्तया । 

तथा जगदिदं भाति सलयवस्स्वात्मसत्तया । ६८ ॥ 

अध्यस्ताहेरभावेन रञ्जुरेवाव शिष्यते । 

तथा जगदमवेन सदात्मेवावश्िष्यते ॥ ६९ ॥ 

स्फटिके रक्तता यद्वदुपाधेर्नीखताम्बरे । 

यथा जगदिदं भाति तथा सलयमिवाद्रये ॥ ७० ॥ 



७६ अद्धतानुमूतिः । 

स्फरिके रक्तता मिभ्या मृषा खे नीरत यथा 

तथा जगदिदं मिथ्या एकस्मिन्नद्रये मयि ॥ ७६१ ॥ 

जीवेन्रादिभावेन भेदं परयति मूढधीः । 

निर्भेदे निर्विशेषेऽस्मिन्कथं भेदो भवेद्धुवम् ॥ ५२ ॥ 

लिङ्गस्य धारणादेव शिवोऽयं जीवतां त्रजेत् । 

छिङ्गनाशे शिवस्यास्य जीबतावेराता कुतः ॥ ७३ ॥ 

दिव एव सदा जीवो जीव एव सदा रिवः । 

वत््येक्यमनयोयैस्तु स आत्मज्ञो न चेतरः ॥ ७४ ॥ 

क्षीरयोगाद्यथा नीरं कषीरबदुशयते मृषा | 

आत्मयोगादनात्मायमात्मवदुदयते तथा ॥ ७५ ॥ 

नीरारक्षीरं प्रथक्रय हंसो भवति नान्यथा । 

स्थूखदेः स्वं प्रथक्ुय मुक्तो भवति नान्यथा ॥ ७६ ॥ 

क्रीरनीर विवेकन्ञा हंस एव न चेतरः । 

आत्मानत्मविवेकन्ञो यत्तिरेव न चेतरः ॥ ७७ ॥ 

अध्यस्तचोरजः स्थाणो्विकारः स्यान्न हि कवित् । 
नात्मनो निर्विकारस्य विकारो चिश्वजस्तथा ॥ ७८ ॥ 



यद्रेतानुभूतिः । 9 

ज्ञाते साणो ऊुतश्चोरश्चोराभवे भयं कुतः । 

ज्ञाते खस्मिन्ुतो विग्रं विश्वामवे कुतोऽखिलम् ॥ ७९॥ 

गुणव्रृत्तित्रयं भाति परस्परविलक्षणम् । 

सलयात्मलक्षणे यस्मिन्स एवाहं निरस्षकः ॥ ८० ॥ 

देह त्रयमिदं भाति यस्मिन्त्रह्मणि सवत् । 

तदेवाहं परं ब्रह्म देहबयविरक्षणः ॥ ८१ ॥ 

जाग्रदादित्रयं यस्मिन्प्रयगात्मनि सलयवत् । 

स एवाहं परं ब्रह्म जाग्रदादिविरक्षणः ॥ ८२ ॥ 

विश्रादिकलयं यस्मिन्परमात्मनि सलयवत् । 

स खव परमात्माहं विश्वादिकविलक्षणः ॥ ८३ ॥ 

विराडादित्रयं भाति यस्मिन्साक्षिणि सयवत् । 

स एव सच्विदानन्दलक्षणोऽहं स्वयंप्रभः ॥ ८४ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यस्य 

श्रीगो विन्दभगवत्पूज्यप्राद शिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

अद्वैतानुभूतिः संपूण ॥ 

9 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ ब्रह्मातुचिन्तनम् । 
----8 

अहमेव परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमन्ययम् । 

इति स्थाज्निभधितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा भवेन् ॥ १ ॥ 

अहमेव परं ब्रह्म निश्चितं चित्त चिन्त्यताम् । 

चिद्रूपतवादसङ्गत्वादवाध्यत्वास्मयन्नतः ॥ २ ॥ 

अहमेव परं ब्रह्म न चाहं ब्रह्मणः प्रथक् । 

इत्येवं समुपासीत ब्राह्मणो ब्रह्मणि स्थितः ॥ ३ ॥ 

सर्वोपाधिविनिरभक्तं चैतन्यं च निरन्तरम् । 

तद्रह्याहमिति ज्ञात्वा कथं वणोश्रमी भवेत् ॥  ॥ 

अहं ब्रह्मास्मि यो वेद स सवै भवति त्विदम् । 

नाभूत्या ईशते देवास्तेषामात्मा मवेद्धि सः ॥ ५ ॥ 

अन्योऽसावहमन्योऽस्मी्युपास्ते योऽन्यदेवताम् । 

नसवेद नरो ब्रह्म स देवानां यथा प्ञ्युः॥ &॥ 



८र् बरह्मानुचिन्तनम् । 

अहमात्मा न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् । 
सचचिदानन्दरूपोऽदं नियञुक्तखभाववान् ॥ ७ ॥ 

आत्मानं सततं ब्रह्म संभाग्य विहरन्ति ये । 

न तेषां दुष्कृतं किंचिदुष्कृतोल्था न चापदः ॥ ८ ॥ 

आत्मानं सततं ब्रह्म संभाव्य विहरेत्सुखम् । 

क्षणं ब्रह्माहमस्मीति य: कुयौदात्मचिन्तनम् ॥ ९ ॥ 

तन्महापातकं हन्ति तमः सूर्योदयो यथा । 

अज्ञानाद्रह्यणो जातमाकाशं बुद्ुदोपमम् ।॥ १० ॥ 

आकाशाद्वायुरुत्पन्नो वायोस्तेजस्ततः पयः । 
अद्धयश्च प्रथिवी जाता ततो ब्रीहियवादिकम् ॥ ११॥ 

प्रथिव्यप्सु पयो बहौ बहिवौयौ नभस्यसौ । 
नभोऽप्यन्याकृते तश्च शुद्धे शुदधोऽस्म्यहं हरिः ॥ १२ ॥ 

अहं विष्णुरहं विष्णुरहं विष्णुरहं हरिः । 

कदभोक्ादिकं सर्वं तदविद्योत्थमेव च ॥ १३ ॥ 

अच्युतोऽहमनन्तोऽहं गोषिन्दोऽहमहं हरिः । 

आनन्दोऽहमरोषो ऽहमजोऽहमस्रतो ऽस्म्यहम् ॥ १४ ॥ 



ब्रह्मानुचिन्तनम् । ८३ 

नित्योऽहं निर्विकल्पो ऽहं निराकारोऽहमव्ययः । 
सचचिदानन्द्रूपो ऽहं पच्चकोशातिगोऽस्म्यहम् ।॥ १५ ॥ 

अकर्ताहमभोक्ताहमसङ्कः परमेश्वरः । 
सदा मत्संनिधानेन चेष्टते सवैमिन्द्रियम् ।॥ १६ ॥ 

आदिमध्यान्तमुक्तोऽहं न बद्धोऽहं कदाचन । 

स्वभावनिमेलः शुद्धः स एवाहं न संशयः ॥ १७ ॥ 

बह्यैवाहं न संसारी सक्तोऽहमिति भावयेत् । 
अशक्तुवन्भावयितुं वाक्यमेतत्सदाभ्यसेत् ।॥ १८ ॥ 

५ ६ भ 

यदभ्यासेन तद्धावो भवेद्धमरकीटवत् । 

अवापहाय सदेहमभ्यसेत्करतनिश्चयः ।॥ १९ ॥ 

ध्यानयोगेन मासेकाद्रद्ाह्त्यां व्यपोहति । 
संवत्सरं सदाभ्यासात्सिद्धथष्टकमवाप्लुयात् ॥ २० ॥ 

यावल्नीवं सदाभ्यासाज्ीवन्मुक्तो भवेदयतिः । 

नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि तथैव च ॥ २१॥ 

न मनोऽहं न बुद्धिश्च नैव चित्तमहङृतिः । 
नाहं प्रथ्वी न सिलं न च वहिस्तथानिरः ॥ २२ ॥ 



८४ ब्रहमाचुचिन्तनम् । 

न चाकाश्चो न शब्दश्च न च सपशेस्तथा रसः । 

नाहं गन्धो न रूपं च न मायां न संसृतिः॥ २३॥ 

सदा साशक्िखरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः । 

मय्येव सकं जातं मयि सर्व प्रतिष्ठितम् ॥ २४ ॥ 

मयि सर्वं रयं याति तद्वह्यास्म्यहमद्यम् । 

सर्वज्ञोऽहमनन्तोऽहं सर्वेशः सर्वशक्तिमान् ।॥ २५॥ 

आनन्दः सलयबोधोऽहमिति त्रह्मानुचिन्तनम् । 

अयं प्रपच्चो मिथ्यैव सलं ब्रह्माहमन्ययम् ॥ २६ ॥ 

अत्र प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽनुभवस्तथा । 

ज्यैवाहं न संसारी न चाहं बरह्मणः प्रथक् ॥ २७ ॥ 

नाहं देहो न मे देहः केवोऽहं सनातनः । 

एकमेवाद्वितीयं वै ब्रह्मणो नेह किंचन ॥ २८ ॥ 

हृदयकमलमध्ये दीपवदेदसारं 

प्रणवमयमतक्यै योगिभिरध्यानगम्यम् । 

हरिगुरुशिवयोगं सर्वभूतस्थमेकं 

सकृदपि मनसा वै चिनतयेद्यः स मुक्तः ॥ २९ ॥ 

कैः 







| श्रीः ॥ 

पभ्ोत्तर- 

रलमाणिका ॥ 

कः: खट्ट नाखक्रियते 

द्टादष्टाथसाधनपटीयान् । 

असया कण्ठास्थतया 

प्र्ोत्तररल्नमालिकया ॥ ९ ॥ 

मगवन्किुपादेयं 

गुरूवचमे हेयमपि च किमकायेम् । 

को गुरुरधिगततच््वः 

शिष्यहितायोद्यतः सततम् ॥ २ ॥ 



<€ प्रभोत्तररन्नमाशिका । 

त्वरितं किं कतैच्यं 

विदुषां संसारसंततिच्छेदः । 

किं मोक्षतरोर्बीजं 

खम्यक्ज्ञानं क्रियासिद्धम् ॥ ३ ॥ 

कः पथ्यतरो ध्मः 

कः ञयुचिरिह यस्य मानसं युद्धम् । 

कः पण्डितो विवेकी 

किं विषमवधीरणा गुरुषु ॥ 9 ॥ 

कि संसारे सार 
बहुशोऽपि विचिन्यमानमिदमेव । 

च्छि ऋ क (व 

स्वपरदितायोद्तं जन्म ॥ ५ ॥ 

मदिरेव मोहजनकः 
क: स्नेहः के च दस्यवो विषया. । 

का भववष्टी तृष्णा 
१०५ कैरी को वैरी यस्त्वनुद्योगः ॥ ६ ॥ 



प्रश्नोत्तररनमाकिका । 

कस्माद्धयमिह् मरणा- 

दन्धादिह को विशिष्यते रागी । 

कः शरो यो खना- 

लोचनबणैन च व्यधितः ॥ ७ ॥ „+ 

पातुं कणाजलिभिः 

किममृतमिह युज्यते सदुपदेश्चः । 

किं गुरूताया मूर 

यदेतदप्रार्थनं नाम ॥ ८ ॥ 

किं गहनं खीचरितं 

कइचतुरो यो न खण्डितस्तेन । 

किं दुःखमसंतोषः 

किं छाघवमधमतो याच्या ॥ ९ ॥ 
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किं जीवितमनवद्यं 

करं जाञ्ये पाटतोऽप्यनभ्यासः। 

को जागतिं विवेकी 

का निद्रा मूढता जन्तोः ॥ १०॥ 

८९ 



म्रश्नोत्तररल्नमाङ्िका । 

नखिनीदलगतजख्व- 

त्तरखे किं यौवनं धनं चायुः । 
कथय पुनः के दारिनः 

किरणसमाः सञ्नना एव ॥ ११॥ 

को नरकः परवता 

किं सौख्यं सर्व॑सङ्गविरतिया । 
किं सत्यं भूतहितं 

प्रियं च किं प्राणिनामसवः ॥ १२ ॥ 

कोऽन्थफलो मानः 

का सुखदा साधुजनमैत्री । 
स्वैव्यसनविनाशे 

को दश्च; स्वेथा त्यागी ॥ १३॥ 

किं मरणं मूखैत्वं 

किं चान्धै यदवसरे दत्तम् । 

आमरणाक्कि शल्यं 

प्रच्छन्न यत्कृतं पापम् ।॥ १४ ॥ 



प्श्चोत्तररन्नमालिका । ९१ 

[93 प 

कुत्र विधेयो यल्लो 

विद्याभ्यासे सदौषघे दाने । 
अवधीरणा क कायां 

खरूपरयोषित्परधनेषु ॥ १५ ॥ 

काह्निशमनुचिन्त्या 

संसारासारता न तु प्रमदा | 

का प्रेयसी विधेया 
न करुणा दीनेषु सज्जने मेती ॥ १६ ॥ 

कण्ठगतेरप्यसुभिः 
कस्य ह्यात्मा न शक्यते जेतुम् । 

मूखेस्य शङ्कितस्य च 

विषादिनो वा कृतघ्नस्य ॥ १७ ॥ 

कः साधुः सदुत्तः 

कमधममाचक्षते त्वसद्ुत्तम् । 

केन जितं जगदेत- 

त्सय तितिक्षावता पुंसा ॥ १८ ॥ 



९२ प्रभोत्तररलमार्का । 

कस्मै नमांसि देवाः 
कुर्वन्ति दयाप्रधानाय । 

कस्मादुद्रेगः स्या- 

व्वंसारारण्यतः सुधियः ॥ १९ ॥ 

कस्य चशे प्राणिगणः 

सद्यभ्रियभाषिणो विनीतस्य । 

क स्थातव्यं न्याय्ये 

पथि टष्टादषटकाभाव्ये ॥ २० ॥ 

कोऽन्धो योऽकार्यरतः 

को बधिरो यो हितानि न णोति । 
को मूको यः कारे 

प्रियाणि वक्तुं न जानाति ॥ २९१९ ॥ 

किं दानमनाकाह्ु 

किं मिं यो निवारयति पापात् । 
कोऽरकारः शीं 

किं वाचां मण्डनं सद्यम् ॥ २२ ॥ 



प्रभोत्तररत्रमाशिका । 

विदयुद्विखसितचपङं 

किं दुजेनसंगतिर्युवतयश्च । 
कुररीखनिष्प्रकम्पाः 

के कटिकारेऽपि सञ्जना एव ॥ २३ ॥ 

चिन्तामणिरिव दुकंभ- 

मिह किं कथयामि तश्चतुभंद्रम् । 

किं तद्रदन्ति भूयो 

विधूततमसो विक्ेषेण ॥ २४ ॥ 

दानं प्रियवाक्सहितं 

ज्ञानमगर्वे क्षमान्वितं शौयम् । 

वित्तं व्यागसमेतं 

दुकेभमेतच्चतुभेद्रम ॥ २५ ॥ 

[र ष १५4 

किं शोच्यं कापेण्यं 

सति विभवे किं प्रशस्तमोौदार्यम् । 

कः पूज्यो विद्वद्भिः 

स्वभावतः सव॑दा विनीतो यः ॥ २६ ॥ 

९३ 



९४ प्रश्चोत्तररनमाखिका । 

कः कुरुकमख्दिनेशः 
(^ [क के, क ध 

सति गुणविभवेऽपि यो नम्रः । 

कस्य वये जगदत- 

स्मियहितवचनस्य धमेनिरतस्य ॥ २७ ॥ 

विद्रन्मनोहरा का 

सत्कविता बोधवनित्ता च । 

कं नस्प्ररति विपत्तिः 

प्रबृद्धवचनानुवर्तिनं दन्तम् ॥ २८ ॥ 

कस्तै स्प्रहयति कमरा 

त्वनरखसचित्ताय नीतिवृत्ताय । 

त्यजति च कं सहसा द्विज- 

गुरुसुरनिन्दाकरं च सार्स्यम् ॥ २९ ॥ 

कुत्र विधेयो वासः 

सञ्जननिकटेऽथवा कारयाम् । 
कः परिहार्यो देशः 

पिञ्ुनयुतो छन्धभूपदच ॥ ३० ॥ 



प्रभोत्तररन्नमालिका । ९५ 

केनारोच्यः पुरुषः 

भ्रणतकठत्रेण धीरविभवेन । 

इह भुवने कः शोच्यः 
सत्यपि विम्वेनयोदाता॥३१॥ 

किं रघुताया मूकं 

प्राङृतपुरुषेषु या याच्ञा । 

रामादपि कः शूरः 

स्मरशरनिहतो न यश्चरति ॥ २३२ ॥ 

किमहरनिशमनुचिन्ं 

भगवच्चरणं न संसारः । 

चष्चुष्मन्तोऽप्यन्धा; 

के स्युर्ये नास्तिका मनुजाः ॥ ३३ ॥ 

कः पङ्कुरिह प्रथितो 

व्रजति च यो वार्धके तीम । 

कि तीथेमपि च सुख्यं 

चित्तमङं यञ्निवतेयति ॥ ३४ ॥ 
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९६ ग्रञ्नोत्तररनमाछिका । 

कि स्मर्तव्यं पुरुषै- 
हरिनाम सदा न यावनी भाषा | 

कोहि न वाच्यः सुधिया 

परदोष्चाचतं तद्वत् ॥ ३५ ॥ 

किं संपाद्यं मनुजै- 

विद्या वित्तं बरं यश्च: पुण्यम् । 
कः सर्वंगुणविनाशी 

खोभः शनुश्च कः कामः ॥ ३६ ॥ 

का च सभा पारेहायी 
हीना या वृद्धसचिवन । 

इह कृत्रावहितः स्या- 

न्मनुजः किरु राजसेवायाम् ॥ ३७ । 

ग्राणादपि को रम्यः 
। ओ 

करुषमः साधुसङ्खश्च । 
का सरक््या कीतः 

[प ् ब 

पातत्रता नजवुद्धन्च || ३८ ॥ 



प्रञ्मोत्तररनमारिका । 

का कल्पता रोके 

सच्छिष्यायार्षिता विद्या । 

कोऽक्षयवटवृक्षः स्या- 

द्विधिवत्सत्पात्रदत्तदानं यत् ॥ ३९ ॥ 

किं शसं सर्वेषां 

युक्तिमोता च का धेनुः । 

किंनु बरं यद्धे 

का मृत्युयेद बधानरहितत्वम् ॥ ४० ॥ 

कुत्र विषं दुष्टजने 

किमिहाकौचं भवेदृणं नृणाम् । 
किमभयमिह वैराग्यं 

भयमपि किं वित्तमेव स्वेषाम् ॥ ४१ ॥ 

का दुङभा नराणां 
हरिभक्तिः पातकं च किंर्दिसा। 

को हि भगवस्मियः स्या- 

द्योऽन्यं नोद्धेजयेदनुद्धिग्रः ॥ ४२ ॥ 

९७ 



९८ प्र्नोत्तररल्नमारिका । 

कस्मात्सिद्धिस्तपसो 

इषः क उ भूरे ङतो उदः । 
वृद्धोपसेवया के 

४७५ 

बद्धा ये धमतच्वनज्ञाः ॥ ५३ ॥ 

संभावितस्य मरणा- 

दधिकं किं दुर्यशो भवति । 

रोके सुखी भवेत्को 

धनवान्धनमपि च किं यतश्चेष्टम ॥ ४४ ॥ 

सवंसुखानां बीजं 

किं पुण्यं दुःखमपि कतः पापात् । 

कस्यैश्वर्यं य: किल 

शंकरमाराधयेद्धक्लया ॥ ४५ ॥ 

को वधेते विनीतः 

कोवा हीयेत यो द्रः । 
को न प्रयेतव्यो 

रते यश्चानृतं शाश्वत् ॥ ४६ ॥ 



प्रश्नोत्तररन्नमाकिका । 

ङुत्रानृतेऽप्यपाष 

यच्चोक्तं धर्मेरश्चाथेम् । 
को धर्मोऽभिमतो यः 

शिष्टानां निजङ्ुरीनानाम् ॥ ४७ ॥ 

साधुबलं किं दैवं 
कः साधुः सवेदा तुष्टः । 

दैवं किं यत्सुक्रतं 

कः सुकृती श्छाघ्यते च यः सद्धिः ।॥ ४८ ॥ 

गृहमेधिनरच मिल 

किं भयौ को गृही च यो यजते । 

को यज्ञो यः श्रुया 
विहितः श्रेयस्करो नृणाम् ॥ ४९ ॥ 

कस्य क्रिया हि सषा 

यः पुनराचारवाब्दिष्टः। 

कः शिष्टो यो वेद- 

प्रमाणवान्को हतः क्रियाअष्टः ॥ ५० ॥ 
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१०० प््ोत्तररल्नमाखछिका । 

को धन्यः संन्यासी 

को मान्यः पण्डितः साधुः । 

कः सेव्यो यो दाता 

को दाता योऽ्थिदप्निमातनुते ॥ 

कि भाग्यं देहवता- 

मारोग्यं क: फटी कषिङृत् । 

कस्य न पापं जपतः 

, कः पूर्णो यः प्रजावान्स्यात् ॥ ५ 

किं दुष्करं नराणां 

यन्मनसो निग्रहः सततम् । 

को जद्यचयैवान्स्या- 

य इचास्खखितोध्वैरेतस्कः ।॥ ५३ 

का च परदेवतोक्ता 

चिच्छक्तिः को जगरभतौ । 
सूर्यः सर्वेषां को 

जीवनहेतुः ख पजन्य ॥ ५४ .॥। 



प्र्मोत्तररल्नमालिका । ८१ 

कः शूरो यो भीत- 

त्राता त्राता च कः स गुरूः । 
9 

को हि जगद्धुरुरक्तः 

शंभुज्ञानं ऊतः शिवदेव ॥ ५५ ॥ 

मुक्तिं रमेत कस्मा- 
न्द् =© वि शकुन्दभक्तयुज्न्दः कः । 

यस्तारयेदविदयां 

का चाविद्या यदात्मनोऽस्पूतिः ॥ ५५६ ॥ 

कस्य न कोको यः स्या- ` 

दक्रोधः किं सुखं तुष्टिः । 

को राजा रखनक- 

` त्कश्चः श्चा ̀ नीचसेवको यः स्यात् ।। ५७ ॥ 

को मायी परमेशः 

क इन्द्रजालायते प्रपशथ्चोऽयम् । 

कः: ख्प्रनिभो जाय्- 

दथवंहारेः सलयमपि' च किं जह्य ॥ ५८ ॥ 



१०२ प्रञ्नोत्तररनमार्कि । 

किं मिथ्या यद्विया- 

नायं तुच्छं तु शङविषाणादि । 
का चानिर्वचनीया 

माया किं कल्पितं द्वैतम् ॥ ५९ ॥ 

कि पारमार्थिकं स्या- 

दद्ैतं चाज्ञता कुतोऽनादिः । 
वपुषहच पोषक किं 

भरारज्धं चान्नदायि किं चायुः ॥ ६० ॥ 

को ब्राह्मणैरपास्यो 
गायज्यको्रिगोचरः शंभुः | 

गायञ्यामादित्ये 
चाम्नो संमौ च किं नु तत्तत््वम् ॥ ६१ ॥ 

प्रत्यक्षदेवता का 
माता पूज्यो गुरुदच कस्तात; । 

कः सखवेदेवतास्मा 

विद्याकमान्वितो विप्रः ॥ ६२ ॥ 



प्रञ्नोत्तररलमालिका | १०३ 

कश्च कुलक्षयहेतुः 
संतापः सज्जनेषु योऽकारि । 

केषाममोघवचनं 

ये च पुनः सलयमोनशमशीलाः ॥ ६३ ॥ 

किं जन्म विषयसङ्खः 

किञुत्तरं जन्म पुत्रः स्यात् । 

कोऽपरिहार्यो सरत्युः 

कुत्र पदं विन्यसेच्च टक्पूते ॥ ६४ ॥ 

पात्रं किमन्नदाने 

क्ुधितं कोऽ्च्यो हि भगवद्वतारः । 

कड्च भगवान्महेश्ः 

शंकरनारायणात्मेकः ॥ ६५ ॥ 

फरूमपि भगवद्भक्तेः 

किं तद्लोकस्वरूपसाश्चाच््वम् । 

मोक्षश्च को ह्यविया- 

स्तमयः कः सवेवेदभूरथ चोम् ॥ &६ ॥ 









॥ श्रीः ॥ 

॥ सदाचारादुरसंधानम् ॥ 
------*---- 

सञ्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्करहेतवे । 

सदोदिताय पूणांय नमोऽनन्ताय विष्णवे ॥ १ ॥ 

सवेवेदान्तसिद्धान्तेम्ैथितं निमेकं शिवम् । 
सदाचारं प्रवक््यामि योगिनां ज्ञानसिद्धये ॥ २ ॥ 

प्रातःस्मरामि देवस्य सवितुरभगे आत्मनः । 

वरेण्यं तद्धियो यो नश्चिदानन्दे प्रचोदयात् ॥ ३ ॥ 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जाग्रत्स्वघ्नयुषुपिषु । 

यदेकं केवरं ज्ञानं तदेवास्मि परं बरहत् ॥ ४ ॥ 

ज्ञानाज्ञानविरखासो ऽयं ज्ञानाञ्ज्ञाने च शाम्यति । 

ज्ञानाज्ञाने परियज्य ज्ञानमेवावशिष्यते ॥ ५ ॥ 



१०८ सदाचारानुसंधानम् । 

अलयन्तमरिनो देहो देही चाद्यन्तनिमेरः । 

असङ्गो ऽहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत्मचक्षते ॥ ६ ॥ 

मन्मनो मीनवन्निलं करीडलयानन्दवारिधौ । 
सुस्नातस्तेन पूतात्मा सम्यर्विज्ञानवारिणा ॥ ७ ॥ 

अथाघमर्षेणं कुयौतप्राणापाननिरोधतः । 

मनः पूर्णे समाधाय मम्नकम्भो यथाणैवे ॥ ८ ॥ 

छयविक्षेपयोः संधौ मनस्तत्र निराभिषम् । 

स संधिः साधितो येन स मुक्तो नात्र संय ॥ ९ ॥ 

सवेत्र प्राणिनां देहे जपो भवति सर्वदा । 

हंसः सोऽहमिति ज्ञात्वा सवेबन्धैधिमुच्यते ॥ १० ॥ 

तपेणं स्वसुखेनैव स्वेन्द्रियाणां प्रतर्षणम् । 
मनसा मन आलोक्य स्वयमात्मा प्रकाराते ॥ ११ ॥ 

आत्मनि स्वभरकाशचाप्नौ चित्तमेकाहुतिं क्षिपेत् । 
अन्रिदोत्री स विज्ञेयद्येतरा नामधारकाः ॥ १२ ॥ 

देहो देवाख्यः प्रोक्तो देही देवो निर जनः । 
अचितः सवेभविन स्वानुभूत्या विराजते ॥ १३ ॥ 



सदाचारानुसंधाचम् । १०९ 

मौनं स्वाध्ययनं ध्यानं ध्येयं ब्रह्मानुचिन्तनम् । 
भ भ (० भ [^ € 

ज्ञानेनेति तयोः सम्यड्निषेधात्तच्वद्रानम् ।॥ १४ ॥ 

अतीतानागतं किंचिन्न स्मरामि न चिन्तये । 

रागद्धेषं विना प्राप्न मुाम्यत्र युभाञ्युभम् ॥ १५ ॥ 

देहाभ्यासो हि संन्यासो नैव काषायवाससा । 

नाहं देहो ऽहमात्मेति निश्चयो न्यासरक्षणप ॥ १६ ॥ 

अभयं सवभूतानां दानमाहुमेनीषिणः । 

निजानन्दे स्प्रहा नान्ये वैराग्यस्यावधिमेता ॥ १७ ॥ 

वेदान्तश्रवणं कुर्यान्मननं चोपपत्तिभिः । 

योगेनाभ्यसनं निट ततो दरछनमात्मनः ।॥ १८ ॥ 

शब्दशक्तेरचिन्यत्वाच्छब्दादेवापरोक्षधीः । 

सुपः पुरुषो यद्रच्छब्देनेवाववुद्धथते ॥ १९ ॥ 

आत्मानात्मविवेकेन ज्ञानं भवति निश्वरम् । 

गुरुणा बोधितः शिष्यः शब्दब्रह्मातिवतंते ॥ २० ॥ 

नत्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनोन धीः । 

विकारित्वाद्विनाशित्वादशयत्वाश्च घटो यथा ॥ २१॥ 



११० सदाचरानुसंधनम् । 

विद्युद्धं केवलं ज्ञानं निर्विशेषं निर जनम् । 
यदेकं परमानन्दं तत्त्वमस्यद्रयं परम् ॥ २२॥ 

राब्दस्यादयन्तयोः सिद्धं मनसोऽपि तथैव च । 
मध्ये साक्षितया नित्यं तदेव त्वं भ्रमं जहि ॥ २३ ॥ 

सभूल्वैराजयोरेक्यं सृष्षमहैरण्यगर्मयोः । 
नमाययोरेक्यं 1 [+ ४ अप अज्ञा प्रयग्विज्ञानपूर्णयोः ॥ २४ ॥ 

चिन्मात्रैकरसे विष्णौ ब्रह्मातमैक्यस्वरूपके । 
मेणैव जगल्नातं रज्ज्वां सर्पश्रमो यथा ॥ २५ ॥ 

ताकिकाणां तु जीवेशौ वाच्यवेतौ विदुर्बुधाः । 
ख्या च सांख्ययोगाम्यां वेदान्तैरेक्यता तयोः ॥ 

कायेकारणवाच्यांसौ जीवेक्षौ यौ जहश्च तौ । 
वयोटेक््यौ ह (~ ५ ० ५ अजञ ठयोठे्ष्यौ चिदंशावेकरूपिणौ ।। २७ ॥ 

कमक्ञासे कुतो ज्ञानं तके नैवास्ति निश्चयः । 
सांख्ययोगौ भिदापन्नौ शाब्दिकाः शब्दतत्पराः ॥ 

जन्य पराषाण्डनः सर्वे ज्ञानवातांसुदुंभाः । 
एक बदन्तविज्ञानं स्वानुभूत्या विराजते ॥ २९॥ 



सदाचारानुसंध(नम् । १११ 

अहं ममेयं बन्धो ममाहं नेति मुक्तता । 

बन्धमोक्षौ गुणेभीति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ ३० ॥ 

ज्ञानमेकं सदा माति सवावस्थासु निमेलम् । 

मन्दभाग्या न जानन्ति स्वरूपं केव् ब्रहत् ॥ ३१ ॥ 

संकट्पसाश्चि यज्ज्ञानं सबेरेकैक जीवनम् । 

तदेवास्मीति यो वेद् स मुक्तो नात्र संश्चयः। ३२ ॥ 

प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । 

यस्य भासावभासन्ते मानं ज्ञानाय तस्य किम् ॥ ३३ ॥ 

अथौकारा भवेदुत्तिः फलठेनाथः प्रकाराते । 

अथ॑ज्ञानं विजानाति स एवाथः प्रकाशते ॥ ३४॥ 

बत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फङव्याप्निः कथं भवेत् । 

खप्रकाशस्वरूपत्वात्सिद्धत्वाश्च चिदात्मनः ॥ ३५ ॥ 

चित्तं चैतन्यमात्रेण संयोगाज्ेतना भवेत् । 
अर्थादथौन्तरे वृत्तन्तु चरति चान्तरे ॥ ३६ ॥ 

निराधारा निर्गिकारा या दसा सोन्मनी स्मृता । 

चित्तं चिदिति जानीयात्तकाररहितं यदा ॥ ३७ ॥ ` 
६. 2. 1. £ 



११२ सदाचारानुसंधानम् । 

तकारो बिषयाध्यासो जपारागो यथा मणौ । 

्ञेयवस्तु परियागाज्ज्ञानं तिष्ठति केव् ॥ ३८ ॥ 

त्रिपुटी [4 ० (~ ट (~ 

त्रिपुदी क्षीणतामेति बह्यनिवाणमृच्छति । 

मनोमात्रमिदं सर्वं तन्मनो ज्ञानमात्रकम् ॥ ३९ ॥ 

अज्ञानं भ्रम इदयाहूरविज्ञानं परमं पदम् ।' 

अज्ञानं चान्यथाज्ञानं मायामेतां वदन्ति ते ।। ४० ॥ 

ईश्वरं मायिनं विद्यान्मायातीतं निरनम् । 

सदानन्दे चिदाकाडे मायामेघस्तरिन्मनः ॥ ४१ ॥ 

अहंता गजंनं तत्र धारासारा हि वृत्तयः । 

महामोहान्धकारेऽस्मिन्देवो वर्ष॑ति टीख्या ॥ ४२ ॥ 

तस्या वृष्टर्विरामाय प्रबोधेकसमीरणः । 

ज्ञानं दग्दर्ययोभोवं विज्ञानं द श्यरुन्यता ॥ ४३ ॥ 

एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । 

्षेचक्षेरज्ञयोज्ञनं तञ्ज्ञानं ज्ञानमुच्यते ॥ ४४ ॥ 

विज्ञानं चोभयोरेक्यं कत्रज्ञपरमात्मनोः । 
परोक्षं शाखरजं ज्ञानं विज्ञानं चात्मदशेनम् ॥ ४५ ॥ 



सदाचारानुसंधानम् । ११२ 

आत्मनो ब्रह्मणः सम्यगुपाधिद्भयवजितम् । 

त्मथेविषयं ज्ञानं विज्ञानं तत्पदाश्रयम् ।॥ ४६ ॥ 

पदयोरैक्यबोधस्तु ज्ञानविज्ञानसंक्ितम् । 

आत्मानात्मविवेकस्य ज्ञानमाहुमेनीषिणः ॥ ४७ ॥ 

अज्ञानं चान्यथा रोके विज्ञानं तन्मयं जगत् । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सवेत्रैकं प्रपद्यति ।॥ ४८ ।। 

यत्तत्तु वृत्तिजं ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानमात्रकम् । 

अज्ञानध्वंसकं ज्ञाने विज्ञानं चोभयात्मकम् ॥ ४९ ॥ 

ज्ञानविज्ञाननिष्ठोऽयं तस्सद्रद्यणि चपिणम् । 

मोक्ता सत्त्वगुणः शुद्धो भोगानां साधनं रजः ॥ ५ ॥ 

भोग्यं तमोगुणः प्राहुरात्मा चेषां प्रकाशकः । 

जह्याभ्ययनसंयुक्तो ब्रह्मचयोरतः सदा ॥ ५१ ॥ 

स्र बरह्येति यो वेद बरह्मचारी स उच्यते । 

गृहस्थो गुणमण्यस्ः शरीरं गृहुच्यते ॥ ५२ ॥ 

गुणाः डुषैन्ति कमौणि नाहं कर्तेति बुद्धिमान् । 

किमुगरश्च तपोभिश्च यस्य ज्ञानमयं तपः ॥ ५३ ॥ 



११४ सदाचारानुसंधानम् । 

हषाम्ेविनिर्ुक्तो वानप्रः स उच्यते । 

स गृही यो गृहातीतः शरीरं गृहमुच्यते ॥ ५४ ॥ 

सदाचारमिमं नित्यं योऽनुसंदधते बुधः । 

संसारसागराच्छरीघ्ं स मुक्तो नात्र संशयः ॥ ५५ ॥ 

^. 53 

इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचा्यंस्य 
| + रन अ ० 

श्रीगोविन्दमगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

3 
श्रीमच्छकरभगवतः कृतो 

सदाचारानुसंधानं संपूणेम् ॥ 







॥ खओीः ॥ 

॥ योगतारावरी ॥ 
----क---- 

वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे 

संदर्दितस्रात्मसुखावबोधे । 

जनस्य ये जाङ्गलिकायमाने 

संसारहाराहर्मोहशान्ये ॥ १ ॥ 

सदाशचिवोक्तानि सपादरक्ष- 

ख्यावधानानि वसन्ति खोके । 

नादायुसधानसमाधिमेकं 

मन्यामहे मान्यतमं ख्यानाम् ॥ २ ॥ 

सरेचपृरैरनिरुस्य कुम्भैः 

सवौसु नाडीषु वि्योधितासु । 

अनाहताख्यो बहुभिः प्रकरे- 

रन्तः प्रवर्तेत खदा निनादः ॥ ३ ॥ 



११८ योगतारावली । 

नादादुसंधान नमोऽस्तु तुभ्यं 

त्वां साधनं तन्त्वपदसख्य जाने । 

भवस्रसादात्पवनेन साकं 

विखीयते विष्णुपदे मनोमे।॥ £ ॥ 

जाटन्धरोड्याणनमूलबन्धा- 
जस्पन्ति कण्ठोद् रपायुमूटान् । 

बन्धत्रयेऽस्मिन्परिचीयमाने 

बन्धः कुतो दारणकारुपाद्चात् ॥ ५ ॥ 

ओड्याणजाठन्धरमूख्वन्धे- 

रुन्निद्रितायामुरगाङ्गनायाम् । 

भरयङ्मुखत्वास्मविशन्युषुश्ां 

गमागमौ मुच्चति गन्धवाहः ॥ ६ ॥ 

उत्थापिताधारहुताश्नोल्कै- 
राङ्गच्वनैः शश्दपानवायोः । 

संतापिताचन्द्रमसः पतन्तीं 

पीयूषधारां पिवतीह् धन्यः ॥ ७ ॥ 



योगतारावङी । 

चन्धच्रयाभ्यासविपाकजातां 

विव्जितां रेचकपूरकाभ्याम् । 

विद्ोषयन्तीं विषयभ्रवाहं 

विद्यां भजे केवख्कुम्भरूपाम् ॥ ८ ॥ 

अनाहते चेतसि सावधानै- 

रभ्यासशचुरैरलुभूयमाना । 

संस्तम्भितश्रासमनःप्रचारा 

सा जुम्भते केवल्कुम्भकश्रीः । ९ ॥ 

सहसखशः सन्तु हटेषु ङम्भाः 

संभाव्यते केवर्कुम्भ एव । 

कुम्भोत्तमे यत्र तु रेचपूरौ 

प्राणस्य न प्राकृतवेकृताख्यौ । १० ॥ 

न्िक्रटनान्नि स्तिमितेऽन्तरङग 

खे स्तम्भिते केवरुकुम्भकेन । 

प्राणानिरो भालुशस्ाङ्कनाञ्यो 

बिहाय सद्यो विर्यं प्रयाति ॥ १९ ॥ 

११९ 



१२० योगतारावी 

प्रलयाहृतः केवल्कुम्भकेन 

प्रुद्धङ्कण्डल्युपयुक्तशेषः । 

प्राणः प्रतीचीनपथेन मन्दं 

विखीयते विष्णुपदान्तरारे ॥ १२ ॥ 

निरङ्कशानां शअसनोद्रमानां 

निरोधनः केवलकुम्भकाख्यैः । 
उदेति सर्वेन्द्रियव्रत्तिराल्यो 

मर्यः कोऽपि महामतीनाम् । १३ ॥ 

न दष्टिखक््याणि न चित्तबन्धो 

न देङ्कादौ न च वायुरोधः । 
न धारणाध्यानपरिश्रमो बा 

समेधमाने सति राजयोगे । १४ ॥ 

अरोषदश्योज्जितदड्याना- 

मवस्थितानामिह राजयोगे । 
न जागरो नापि सुषुत्निभावो 

न' जीवितं नो मरणं विचित्रम् ॥: १५. 



योगतारावटी । १२१ 

अहंममत््ाद्रथपदहाय स्व 

श्रीराजयोगे स्िरमानसानाम् । 

न द्रष्टृता नास्ति च दृश्यभावः 

सा जुम्भते केवरुसंविदेव ।। १६ ॥ 

नेत्रे ययोन्मेषनिमेष्यूल्ये 

वायुर्यया वर्जतरेचपूरः । 

मनश्च संकर्पविकल्पराल्य 

मनोन्मनी सा मयि संनिधत्ताम् ॥ १७ ॥ 

चित्तेन्द्रियाणां चिरनिम्रहेण 

ासप्रचारे शामित्ते यमीन्द्राः । 

निवातदीपा इव निश्चराङ्गाः 

मनोन्मनीमप्रधियो भवन्ति ॥ १८ ॥ 

उन्मन्यवस्थाधिगमाय विद्रन् 

उपायमेकं तव निदिश्ामः। 

परयन्नुदासीनतया प्रपच्चं 

संकस्पयुन्मूख्य सावधानः ॥ १९ ॥ 



१२२ योगतारावदी । 

प्रसह्य संकर्पपरंपराणां 

संभेदने संततसावधानम् । 

आछृम्बनाखछादपचीयमान 

ङानैः खनेः शान्तिसुपेति चेतः ॥ २० ॥ 

निश्वासरूपिर्निशतेः शरीरे- 

नैताम्बुजैरधौनिमीरितेश्च । 
आवि्भवन्तीममनस्कमुद्रा- 

माटोकयामो सुनिपुंगवानाम् ॥ २१ ॥ 

अमी यमीन्द्राः सहजामनस्का- 

दहंममत्वे शिथिलायमाने । 

मनोतिगं मारुतचरृत्तिदयल्यं 

गच्छन्ति भवं गगनावरोषम् ॥ २२ ॥ 

निवतेयन्तीं निखिटेन्द्रियाणि 

प्रबतेयन्तीं परमात्मयोगम् । 

संचिन्मयीं तां सहजामनस्कां 

कदा गमिष्यामि गतान्यभावः ॥ २३ ॥ 



योगतारावली । 

प्रयग्निमश्चोतिरयेन पुंसां 

प्राचीनगन्धेषु पलायितेषु । 

पराुभवेत्काचिदजाञ्यनिद्रा 

प्रपच्चचिन्तां परिवजेयन्ती ।। २४ ॥ 

विच्छिन्नसंकल्पविकल्पमूरे 

निःरोषनि्मूखितकमंजाले । 
निरन्तराभ्यासनितान्तभद्रा 

सा जृम्भते योगिनि योगनिद्रा ॥ २५ ॥ 

विश्रान्तिमासाद्य तुरीयतस्पे 

विश्वाद्यवश्थात्नितयोपरिस्थे । 

संविन्मयीं कामपि सवैकारं 

निद्रां सखे निर्वि निविकस्पाम् ॥ २६ ॥ 

प्रकारामाने परमात्मभानो 

नर्ययविद्यातिमिरे समस्ते । 

अहो बुधा निमेखदृष्टयोऽपि 

किंचिन्न परयन्ति जगत्समग्रम् ॥ २७ ॥ 

१२३ 



१२४ गतर वली | 

सिद्धि तथाविधमनोषियां समाधौ 

्रीरोखग्ङ्गकुदरेषु कदोपरुपसये । 

गात्रं यदा मम छताः परिवेष्टयन्ति 

कर्णे यद्ा विरचयन्ति खगाश्च नीडान् ॥ २८ ॥ 

विचरु मतिरेषा निधिकस्पे समाध 

कुचकरश्चयुगे वा कृष्णसारेक्षणानमम् । 

चरतु जडमते वा सज्नानां मते वा 

मतिकृतगुणदोषा मां विभु न स्पशन्ति ॥ २९ ॥ 

दृति श्रीमत्परमहंसपरितव्ाजकाचारयस्य श्रीगोषिन्दमग- 

वपूव्यपादचिष्यसय श्रीमच्छंकरमगवतः कृतो 

योगतारावली संपूणां ॥ 







॥ श्रीः ॥ 

॥ उपदेरपशच्चकम् ॥ 
-------*+-&-+------ 

०, [> 

वेदो नियमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां 

तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् । 

पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसंधीयता- 

मारमेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तणी विनिगैम्यताम् ॥ 

सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिरैढाधीयतां 

छान्यादिः परिचीयतां दृढतरं कमौश्यु संलज्यताम् । 
सद्िद्धाजुपखप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां 

ब्रह्येकाक्षरमभ्येतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकण्येताम् ॥ 

वाक्यार्थश्च विचायैतां श्वतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां 
दु.स्तकौत्सुविरम्यतां श्रृतिमतस्तर्कोऽलुसंधीयतताम् । 

ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरह्गवैः परियञ्यतां 

देेऽहेमतिरुञ्छ्यतां बुधजनेवोदः परित्यञ्यताम् ॥२॥ 

‰. 7. 177. 9 



१२८ उपदश्चपञ्चकम् । 

्ु्राधिश्च चिकिससयतां प्रतिदिनं मिक्षोषधं भुव्यतां 

खाद्रन्नं न तु याच्यतां विधिवश्षालाप्रन संतुष्यताम् । 

सीतोष्णादि बिषह्यतां न तु वृथा वक्यं समुायता- 

मोदासीन्यमभीष्स्यतां जनकृपानेष्यंुत्छज्यतम् ॥ 

एकान्त सुखमास्यतां परतरं चेतः समाधीयतां 

पूणात्मा युसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्राधितं दृश्यताम् । 

प्ाक्गम प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरः शिष्यतां 

्रारच्धं विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥ 

इति श्रीमतरमहेसपरितराजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दमग- 
वूज्यपादरिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कतौ 

उपदेशञपश्चकं संपुणेम् ॥ 

== 







॥ श्रीः ॥ 

॥ घन्याषटकप् | 

-- लोम 

तज्ज्ञानं प्रञश्चमकरं यदिन्द्रियाणां 

तज्ज्ञेयं यदुपनिषस्सुनिश्चिताथेम् । 
ते धन्या भुवि परमाथनिशितेहाः 

शेषास्तु भ्रमनिख्ये परिभ्रमन्तः ॥ १॥ 

आदौ विजिलय विषयान्मदमोहराग- 

रेषादिश्न्चुगणमाहृतयोगराञ्याः । 

ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या- 

कान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥ २ ॥ 

लयक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूता- 

मास्मेच्छयोपनिषदथेरसं पिबन्तः । 

वीतस्प्हा विषयभोगपदे विरक्ता 

धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः ॥ ३॥ 



१३२ धन्याष्टकम् । 

यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्रे 

मानावमानसदशाः समदर्शिनश्च । 

कतोरमन्यमवगम्य तदर्षितानि 

कुवन्ति कमेपरिपाकफलानि धन्याः ॥ ४ ॥ 

यक्त्वेषणात्रयमवेक्षितमोक्षमागौ 

भेक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः । 

ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं 

धन्या द्विजा रहसि हृद्यवलोकयन्ति ॥ ५ ॥ 

नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु 
न खी पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम् । 

य्ह तत्समनुपासितमेकवित्त 
धन्या विरोजुरितरे भवपाश्चवद्धाः ॥ ६ ॥ 

अज्ञानपङ्कपरिमग्रमपेतसारं 
दुःखाख्यं मरणजन्मजरावसक्तम् । 

८, [० ससारबन्धनमनियमवेश्य न धन्या 

ज्ञानासिना तद्वक्षीये विनिश्चयन्ति ॥ ७ ॥ 



धन्याष्टकम् । १३३ 

सान्तेरनन्यमतिभिर्मघुरस्वभवै- 

रेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोरैः । 
(- भ ५ 

साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपं 

तदस्तु सम्यगनिर विमृरान्ति धन्याः ॥ ८ ॥ 

इति श्री मत्परमहंसपरित्राजकाचायंस्य 

श्रीगोविन्द मगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 

धन्याष्टकं संपूणेम् ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ जीवन्मुक्तानन्दरहरी ॥ 
-->------ ध = 

पुरे पौरान्पदयन्नरयुवतिनामाकृतिमया- 

नुेषान्सखणौरंकरणकहितांधित्रसदसान् । 

खयं साक्वादृ्टेयपि च कठ्यंसैः सह् रम- 

मुनिम व्यामोहं भजति गुरुदीक्षक्षततमाः ॥ १ ॥ 

वने वृक्षान्पदयन्दरफरुमरान्नम्रसुशिखा- 

न्घनच्छायाच्छन्नान्बहुखकख्दरूजदिजगणान् । 

भजन्स्रोराल्ादवनितर्कस्पैक्चयनो 

सुनि व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ २ ॥ 

कदाचिसासादे कचिदपि च सौधेषु धनिनां 

कदा काठे शले कवचिदपि च कटेषु सरिताम् । 

कुटीरे दान्तानां सुनिजनवराणामपि वस 

न्मनि व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाकषततमाः ॥ २ ॥ 



१३८ जीवन्मुक्तानन्द ह्री । 

कचिद्राखेः साध करतल्गताकैः सहसितेः 

कचित्तारुण्याटकृतनरवधूभिः सह रमन् । 

कविद्दधैशचिन्ताङ्ुछितहदयैश्चापि बिलप- 

न्ुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ४॥ 

कदाचिद्धिद्रद्धिर्विविदिषुभिर्यन्तनिरतैः 

कदाचित्कान्यालकृतिरसरसाङेः कविवरैः । 

कदाचित्सत्तकैरनुमितिपरेस्तार्किकवरे- 

मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ।॥ ५ ॥ 

कदा ध्यानाभ्यासेः क्वचिदपि सपयी विकसितैः 
सुगन्धेः सदुष्येः क्वचिदपि दटैरेव बिमल; । 

रवन्देवस्य प्रमुदितमनाः संनतिपरो 

सुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ £ ॥ 

शिवायाः श्ंभोवा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा 
गणाध्यक्षस्यापि प्रकटितवरस्यापि च कदा । 

पठन्वे नामाङ् नयनरचितानन्दसरितो 
मुनिन व्यामोहं भजति शुरदीशषा्चततमाः ॥ ७ ।। 



जीवनसुक्तानन्दलहरी । १३९ 

कदा गङ्गाम्भोभिः क्वचिदपि च कूपोत्थसलि्िः 
क्वचित्कासारोत्थेः क्वचिदपि सदुष्णैर्च क्षिरिरः । 

मजन्स्नानं भूया क्वचिदपि च कपूरनिभया 
सुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्नाक्षततमाः ।॥ ८ ॥ 

कदाचिल्नागयौ विषयकरणेः सज्यवहर- 

न्कदाचिस्स्प्रस्यानपि च विषयानेव च भजन । 

कदाचित्सोषुप्र सुखमलनुभवन्नेव सततं 

सुनिनं व्यामोह भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ ९ ॥ 

कदाप्याशावासाः काचिदपि च दिव्याम्बरधरः 

क्रचित्पश्वास्योत्थां त्वचमपि दधानः कटितटे । 

मनस्वी निःसङ्गः सुजनहदयानन्दजनको 

मुनिन व्यामोह भजति गुरुदीक्षक्षततमाः ॥ १० ॥ 

कदाचित्सच्वस्थः कचिदपि रजोवृत्तिसुगत- 

स्तमोढृत्तिः कापि त्रिततयरहितः कापि च पुनः । 

कदाचित्संसारी श्रतिपथविहारी कचिदहो 

मुनिम व्यामोह भजति गुरुदीक्चाक्षततमाः ॥ ११ ॥ 



१४० जीवन्पुक्तानन्दलह्री । 

कदाचिन्मौनखः क्वचिदपि च वाग्वादनिरतः 

कदाचित्सानन्दं दसितरभसस्यक्तवचनः । 

कदाचिष्टोकानां व्यवहृतिसमालोकनप्ररो 

मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ १२ ॥ 

कदाचिच्छक्तीनां विकचमुखपद्यषु कमलं 

क्षिपस्तासां क्वापि खयमपि च गृहन्खम्रुखतः । 

तदद्ैतं रूपं निजपर विहीनं प्रकटय 
नमुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः ॥ १३ ॥ 

क्वचिच्छैवेः सार्थं क्वचिदपि च शक्तैः सह वस- 

न्कदा विष्णोरभक्तः क्वचिदपि च सरैः सह वसन् । 
= £ प 

कदा गाणापदयगंतसकर्मेदोऽद्वयतया 

मुनिन व्यामोह भजति गुरुदीकषाक्षततमाः ॥ १४ ॥ 

निराकारं क्वापि क्वचिदपि च साकारममलं 

निजं शेवं रूपं विवरिधगुणमेदेन बहुधा । 
कदाश्च्य पर्यन्किमिदमितिं हृष्यन्नपि कदा 

मुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षतत्तमाः ॥ १५ ॥ 



जीवन्मुक्तनन्दरुहरी । १४१ 

कदाद्ेतं पद्यन्नखिलमपि सल शिवमयं 

महावाक्याथोनामवगतिसमभ्यासवदातः । 
गतद्धैताभासः रिव शिव रिवेयेव विप- 

न्मुनिनं व्यामोहं भजति गुरुदीकषाक्षततमाः ।। १६ ॥ 

इमां मुक्तावश्थां परमशिवसंख्ां गुरुकृपा- 

सुधापाङ्गव्याप्यां सहजसुखवाप्यामनुदिनम् । 

मुहु्मलनन्मलन्भजति सुङतेश्चेन्नरवरः 
(~ 

सदा लागी योगी कविरिति वदन्तीह कवयः ॥ १७ ॥ 

[कके ज 

इति श्रीमत्यरमहंसपरि व्राजकाचायस्य श्री गोविन्द भगव~ 

सूज्यपादश्िष्वस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 
^ > £ 

जीवन्मुक्तनन्दरुहरो सपण ॥ 





लः 
. [~ ~ ¬<. - 

8. ए, 777. 10 





॥ श्रीः ॥ 

॥ अनात्मश्रीविगहेणप्रकरणम् । 

ग्धा विद्या राजमान्या ततः किं 

प्रप्रा संपल्राभबाह्या ततः किम् । 

मुक्त नारी सुन्दराङ्गी ततः किं 

येन स्वात्मा नेव साक्षाकृतोऽभूत् ॥ १ ॥ 

केयुरादयभूंषितो वा ततः किं 
+ को भ [0 कोरोयायैरावृतो वा ततः किम् । 

क 

तृप्रो मष्टान्नादिना वा ततः किं 

थेन खत्म नैव साक्षत्कृतोऽभूत् ॥ २ ॥ 

दृष्टा नाना चारुदेश्षासतः किं 

पृष्टाश्रषा बन्धुवगोस्ततः किम् । 

नष्टं दारिद्यादिदुःखं ततः किं 

येन स्वात्मा नैव साक्षातछृतोऽभूत् ॥ ३ ॥ 



१४६ ` अनात्मश्रीविगहेणप्रकरणम् । 

स्नातस्तीर्थे जहुजादौ ततः किं 

दानं दत्तं द्यष्टसख्यं ततः करिम् । 

जप्रा मन्त्राः कोटिशो वा ततः किं 

चेन स्वात्मा नैव साश्नत्कृतोऽभूत् ॥ ४ ॥ 

गोत्रं सम्यरभूषितं वा ततः किं 
गात्रं मस्मच्छादितं वा ततः किम् | 

सद्रक्षादिः सद्भूतो वा ततः किं 

येन स्वात्मा नैव सा्नात्करतोऽभूत् ॥ ५ ॥ 

[+> 

अन्नैवि्रास्तर्धिता वा ततः किं 

यज्देवास्तोपिता वा ततः किम् । 
कीत्यां व्याघ्राः स्वैटोाकास्ततः किं 

येन स्वात्मा नैव साक्षाक्छृतोऽभूत् ॥ ६ ॥ 

कायः इ्धिषटश्चोपवासैस्ततः किं 
ख्च्याः पुत्राः स्वीयपटन्यास्ततः किम् । 

प्राणायामः साधितो वा ततः क्रि 

येन स्वात्मा नेव साक्षाक्छृतेःऽभूत् ॥ ७ ॥ 



अनात्मश्चीविगहेणप्रकरणम् । १४५७ 

युद्धे शत्रुनिजितो वा ततः किं 

भूयो भिन्नैः पूरितो वा ततः किम् । 
० जे 9 योगेः प्राप्ताः सिद्धयो वा ततः किं 

येन स्वार्मा नैव साक्षल्कृतोऽमूत् ॥ ८ ॥ 

अब्धिः पद्धथां ठङ्कितो वा ततः किं 

वायुः कुम्भे स्थापितो वा ततः किम् ¦ 

मेरुः पाणाबुद्धूतो वा ततः किं 

येन स्वार्मा नैव साश्नाकछृतोऽमूत् ॥ ९ ॥ 

क्वेः पीतो दुग्धवद्रा ततः किं 

वहविजरधो छाजवद्भा ततः किम् । 

प्राप्तश्चारः पक्षिवत्खे ततः किं 

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥ १० ॥ 

बद्धाः सम्यक्पावकराद्यास्ततः किं 

साक्षादिद्धा छोहवयौस्ततः किम् । 

खन्धो निक्षेपोऽखनायैस्ततः किं 
येन स्वात्मा मैव साक्षास्कृतोऽमूत् ॥ ११ ॥ 



१४८ अनात्मश्रीविगदहेणप्रकरणम् । 

मुषेन्द्रतवेप्रपनसुर््य ततः किं 
देवेन्द्रत्वं संश्रेतं वा ततः किम् । 

मुण्डीन्द्रत्वं चोपल्ब्धं ततः किं 

येन स्वार्मा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ।॥ १२ ॥ 

मन्तैः सर्वः सम्मितो वा ततः किं 

वाणैक्ष्यो मेदितो वा ततः किम् । 
काटज्ञानं चापि छन्धं ततः कि 

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतोऽमूत् ॥ १३ ॥ 

कामातङ्कः खण्डितो वा ततः किं 

कोपवेशः कुण्ठितो वा ततः किम् । 

छोभाशेषो वजञितो वा ततः किं 

येन स्वात्मा तेव साक्षात्छृतोऽभूत् ॥ १४ ॥ 

(० 

मोहध्वान्तः पेषितो वा ततः किं 

जातो भूमौ निमैदो वा ततः किम् । 
मात्सयारि्मींलिता वा ततः किं 

येन स्वार्मा नैव साक्चात्कृतोऽभूत् ॥ १५ ॥ 



अनात्मश्चीविगहैणप्रकरणम् । १४९ 

धातुर्छोकः साधितो वा ततः किं 

विष्णोर्छोको वीक्षितो वा ततः किम् । 
# > भी | # दे 

शंमोर्छोकः शासितो वा ततः किं 

येन खात्मा नैव साक्षाक्कृतोऽभूत् ॥ १६ ॥ 

यस्येदं हृदये सम्यगनास्मश्रीविगर्हणम् । 

सदोदेति स एवात्मसाक्षास्कारद्य भाजनम् ॥ १७ ॥ 

अन्येतु मायिकजगद्धान्तिव्यामोहमोदहिताः । 
क 9 क [+ तकृतिभवि 

न तेषां जायते ऋापि स्वात्मसाक्षा ॥ १८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायैस्य 

श्रीगोबिन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवबतः कृतौ 

अनात्मश्रीविगहेणप्रकरणं 

संपूणेम् ॥ 

ए 





+ ‰। 

(+ # भि न भ 
॥ 

१ 1. 





॥ श्रीः ॥ 

॥ स्वखूपावुसंधानाष्टकम् ॥ 

तपोयज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धि- 

विरक्तो नृपादेः पदे वुच्छबुच्या । 

परियज्य सवै यदाप्नोति तत्वं 

परं ब्रह्म नियं तदेवाहमस्मि ॥ १ ॥ 

दयालुं गुरं ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं 

समाराध्य मला विचायं स्वरूपम् । 

यदाप्नोति तच्वं निदिभ्यास्य विद्रा 

न्परं ब्रह्म निलयं तदेवाहमस्मि ॥ २॥ 

यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूप 

निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदहीनम् । 

अह्रह्वृत्त्यैकगम्यं तुरीयं 

परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ २ ॥ 



१५५ खख्पानुसंधना्टकम् । 

यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं 

विनष्टं च सद्यो यदार्मम्रबोधे । 

मनोवागतीतं विद्युद्धं विमुक्तं 

परं ब्रह्म नियं तदेवाहमस्मि ॥ ४ ॥ 

निषेधे कृते नेति नेतीति वाक्यैः 

समाधिस्थितानां यदाभाति पूणम् । 

अवस्थात्रयातीतमद्धैतमेकं 

परं ब्रह्म निव्यं तदेबाहमस्मि ॥ ५ ॥ 

यदानन्दरेरः समानन्दि विश्वं 

यदामाति सतवे तदाभाति सवम् । 

यदालोकने रूपमन्यत्समस्तं 

परं जह्य नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ६ ॥ 

अनन्तं विसु निर्विकल्पं निरीहं 

शिवं संगद्ीनं यदोंकारगम्यम् । 

निराकारमत्युञ्ञ्वरं मृत्युहीनं 

परं ब्रह्म निलयं तदेवाहमस्मि ॥ ५ ॥ 











॥ श्रीः ॥ 

॥ यतिपञ्चकम् ॥ 
अ 

वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो 

भिश्नान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः | 

वि शाकन्त; करणेकवन्तः 

कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ १ ॥ 

क ८ ४५ 

मूर तरोः केवखमाश्रयन्तः 

पाणिद्धयं भोक्तुममत्रयन्तः । 
[निप 

कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः 

कौ पीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः । २ ॥ 

देहादि भावं परिमाजेयन्त 

आत्मानमात्मन्यवखोकयन्तः । 

नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः 

को पीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ३ ॥ 

5. 1. 7. 11 



यतिपश्चकम् । 

स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः 

संश्चान्तसर्वेन्द्रियटश्िमन्तः । 

अहर्मिश्चं ब्रह्मणि ये रमन्तः 

कौपीनवन्तः खलु माग्यवन्तः ॥ ४ ॥ 

पच्चाक्षरं पावनमु्धरन्तः 

पतिं पञ्यूनां हृदि भावयन्तः । 

भिक्षाञ्चना दिष्चु परिभ्रमन्तः 

कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ५ ॥ 

(8 

इति श्रीमत्परभहंसपरिवाजकाचार्यस्य 

श्रीगोबिन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

यतिपच्चकं संपूणंम् ॥ 

छि 9 







॥ हस्तामटकीयमाष्यप् । 
५: 

यस्मिन्ात भवेस्सवे विज्ञातं परमात्मनि । 

तं वन्दे सिल्यविक्ञानमानन्दमजमभ्ययम् ॥ 

यदज्ञानाद मृदतं ज्ञाति यस्मिश्रिवतेते । 

रञ्जुसषवदलन्तं तं बन्दे पुरुषोत्तमम् ॥ 

यध्योपदेशदीधिलया चिदात्मा नः प्रकाशते 1 

नमः सहुरे तस्म खवाविदाध्वान्तभानवे ॥ 

[१ ९ ५ ५ ५, ० ५ 

इह हि सवस्य जन्तोः सुखं मे मूयाहुःख मे मा भूयात् 

इति स्वरसत एव सुखोपादित्सादुःखजिहासे भवतः । तत्र 

य; कञ्चित् पुण्यातिश्चयस्चाली अवदयंभाविदुःखाविनामू- 

तत्वादनिलत्वाद्च विषयजं सुखं दुःखमेवेति ज्ञाता यन्नेन 

ससाधनात्संसाराच्यक्तासक्तिरयन्तं विरज्यते । विरक्तश्च 

संसारहानौ यतते । संसारस्य च आत्मस्वरूपापरिज्ञानकृत- 
~ _ (^ (~ # ¢ 

त्वात् आत्मज्ञानान्निवृत्तिरिति ते प्रयात्मज्ञानमाचायं उप्- 

दिरति- 



१६४ हस्तामशरुकीयभाष्यम् । 

निमित्तं मनशक्षुरादिगटत्तौ 

निरस्तालिखोपाधिराकान्नकल्पः । 

रविरछोकवेष्टानिमित्तं यथा यः 

स निल्योपरन्पिस्वरूपोऽदहमात्मा ॥ १॥ 

ननु सर्वत्र प्रन्थादौ रिष्टानामिष्टदेवतास्तुतिनमस्कारपू- 

विका प्रवृत्तिरुपरन्धा ; अयं च निना स्तुतिनमस्कारौ 
प्तेमानोऽशिष्टत्वात् अनाद्रणीयवचनः प्रसज्येतेति चेत्-- 

न; स्तुत्तिनमस्कारयोसविध्यात् ; त्रिविधौ हि स्तुतिनमस्का- 

रौ- काथिकौ वायिकौ मानसिकौ चेति । तत्र कायिकवा- 
चिकयोरभावेऽपि परमशिष्टत्वादाचाय॑सख म्रन्थस्य अविन्नैन 
परिसमाप्ेश्च मानसिक स्तुतिनमस्कारावकरोदयमाचार्यं 
इत्यवगम्यते; यक्किचिदेतत् । प्रकृतमनुसरामः-- मनश्च 
चश्चुश्च मनश्चक्षुषी, ते आदिर्येषां तानि मनश्चक्षुरादीनि ; 
आदिशब्दः प्रयेकमभिसंबध्यते ; ततश्च अयमर्थो मवति-- 
मनञादीनां मनोऽहंकारुद्धिचित्तानां चतुर्णामन्तःकरणा- 
नाम् › तथा च्षुरादीनां चश्ुस्त्वकश्रो्रजिह्वाघ्राणानां पच्चबु- 
द्रन्दरियाणाम् › एवं वाक्पाणिपाद्पायुपस्थानां पज्चकर्मन्द्ि 
याणाम् प्रवृत्तौ स्वसव्यापरे, निमित्त हेतुः यः, सोऽहमासरेति 



हस्तामलकीयभाष्यम् । १६५ 

संबन्धः । स कीदृश इलाकाङ्कायामाह-- नियोपरुब्धि- 

रिति । निलया च असावुपरुन्धिश्चेति निलयोपरुन्िः, सा 

खरूपं यस्य स तथोक्तः । रविः आदियः यथा येन प्रकारेण 

प्रकाशकेन लोकानां चेष्टायां स्पन्दने निमित्तं हेतुः, 

तथैव अधिष्ठातृतेन यो निमित्तं सोऽहमात्मेय्थः- इति इयं 

दृष्टिः आसमज्ञानोपायस्वेन दिता । परमाथतस्तु निरस्ताः 

निराक्रता; अखिखाः निरवरेषाः उपाधयो बुद्धधादिरक्षणाः 

यस्य स॒ तथोक्तः । निरस्ताखिलोपाधित्वादेव अयमाकारच- 

कल्प; आकाशचवद्धिुद्ध इलयथः ॥ 

ननु मनश्चक्चुरादिगवृत्तौ किमथैमधिष्ठाता इष्यते ? स्व- 

यतेव कस्मान्न प्रवतेन्ते ! कथं च निलयोपरग्धिखरूपत्वम् 

अधिष्ठातुरिष्यते ? इयत आह-- 

यमरन्युष्णवन्निल्यबोधस्वरूपं 

मनश्चक्ुरादीन्यबोधात्मकानि । 

भवतन्त आश्रिलय निष्कम्पमेकं 

स निलयोपलब्िस्वरूपोऽहमात्मा ॥ २ ॥ 

यं निलबोधसरूपमात्मानम् अश्रि मनश्च्षुरादीनि 

भ्वर्न्ते, सोऽहमात्मेति संबन्धः । नलु कथं बोधस्य निय- 



१६६ ह्तामलकीयभाष्यम् । 

स्वम् १ बोधो हि नाम ज्ञानम्; तच्च इन्द्रियार्थसंनिकषा- 

दिनः जायते समुत्पश्चते; उत्पन्न च ज्ञानं स्वकार्यण 

संस्कारेण बिरोधिना ज्ञानान्तरेण वा विनश्यति; अतः 
उत्पत्तिनाश्च धमवत्त्वात् न निलयं भवितुमहैति ; नापि 

बोधखरूपत्वमात्मन उपपद्यते, नियसादात्मनः, अनिय- 

त्वाच्च बोघस्य ; न हि निलयानिलययोरेकस्वभावत्वम् , विरोधा- 

त् इति । अच्रोच्यत-- बोधो हि नाम चैतन्यमभिप्रतम् ; 

न च ज्ञाने चैतन्यम्, जन्यज्ञानस्य ज्ञेयत्वेन घटादिवज्ञ- 

उत्वात् । ज्ञेयं हि ज्ञानम्, घटज्ञानं मे जातं पटज्ञानं मे 

जातमिति साक्षादनुभूयमानत्वात् । अतः तस्य अनिलय- 

त्वेन॒ अनात्मम्बरूपतसेऽपि, निलयबोधस्वरूपत्वम् आत्मन 

उपपद्यते । ननु आत्मनः चेतनस्वे कि प्रमाणमिति 

चेत् ; जगत्परकाश इति व्रूमः । जगत् प्रकाञ्चत इति 

सवेजनसिद्धम् ; तत्र ज्ञानादीनां ज्ञेयत्वेन जडत्वात् , 

आत्मप्रकाशेनैव जगत् प्रका्चतत इति निश्चितं भवति । 

अत्मा च स्वपरप्रकारवान् सवितप्रकाशवत्त-- यथा 

सविता स्वयं प्रकाङमानो जगदपि प्रकाञ्चयति, तथा 

आत्मापीति । अस्तु तर्हिं चिद्धमां पुरुषः, कथमयं चित्स्व- 

माव इति; न, धर्मध्मिभावस्य अनुपपत्तेः ! तथा हि-- 



हस्तामलकीयभाष्यम् | १६७ 

आत्मनश्चैतन्यं भिन्नम्, अभिन्नं वा, भिन्नाभिन्नं वा। 

तच्र न तावद्धिन्नम ; भिन्नं चेत्, घटवदात्मधमत्वानुपपत्तः। 

ननु घटः असंबन्धात् आत्मधर्म न मवति, चैतन्यं तु 
आत्मसंबन्धीति युक्तमात्मधमत्वम् इयपि न, संबन्धानुप- 

पत्तेः । संबन्धो हि तावत् संयोगो वा समवायो वा स्यात्, 

संबन्धान्तरस्य अत्र असंभवात् । न तावत्संयोगः, तस्य द्रन्य- 

माव्रध्तवात् , अद्रव्यस्वाजचेतन्यस्य । नापि समवायः, अन- 

वस्थापातात् । समवायो हि संबद्धः समवायिनो संबघ्राति, 

असंबद्धो वान तावदसंबद्धः, घटादिवदकिंचित्करत्वात् | 

संबद्श्चेत् , संयोगादेरभावेन समवायस्यापि समवायान्तर- 

मभ्युपगन्तव्यम् । एवं परंपरपेक्षायाम् अनवस्थापात इति 

यत्किचिदेतत् । तस्माद्धिज्नलपक्ष धमेधिमावः सेधा 

नोपपद्यते । अमिन्नस्वपक्षे तु बोधस्य आत्मरूपत्वेन सुतरां 
(^ 

धर्मधामिमावो नास्येव । न हि तख तदेव धर्मो मवति ; 

न हि शुं शस्य धर्मो भवतीति । तस्मात् भिननामिन्नत्व- 

पक्ष एव अवशिष्यते । स च विरोधान्न युभ्यते- न द्येक 

सेतैकस्मान भिन्नमभिन्नं च भवितुमरहति, विरोधात् । 

अथोच्यते- प्रयक्षसिद्धत्वाते मेदामदौ अविरुद्धौ । तथाहि 

__ गौरियमिति पिण्डाव्यततिरेकेण गोत्वं प्रतीयते ; तदेव 
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पिण्डान्तरे प्रयभिज्ञायमानत्वात् भेदेनावगम्यते ; अतः प्र- 

दक्षेणैव भेदाभेदयोः प्रतीयमानत्वात् अविरोध इति-नैत- 

त्साधु मन्यामहे, प्रयक्षस्य अन्यथासिद्धत्वात्- भिन्नमपि हि 

वस्तु प्रयक्षेण अलन्तसंनिधानादिदोषात् अभिन्नवत्रतीयते- 

यथा दीपञ्वाछा भिन्नापि कुतश्ित्कारणादभिन्नवलसतिभा- 

सन्ते, तथा अभिन्नमपि वस्तु भिन्नमिव प्रतिभासते यथा 

एकस्माज्न्द्राहितीयश्चन्द्र इति- अतः प्रदयक्ष॒स्य अन्यथा- 

सिद्धत्वात् न तेन प्रयक्षेण प्रमाणसिद्धस्य मेदाभेदबिरो- 

धस्य प्रतिशक्षेपो युक्त इति । अथैवमुच्यते-- चैतन्यस्य दवे रूपे 

स्तः, आत्मखरूपता चैतन्यस्वरूपता चेति । तत्र आत्मस्वरू- 

पतया आत्मनो न भिद्यते ; भिद्यते च चैतन्यस्वरूपतया । 

अतः उभयर्ूपाभ्यां भिन्नाभिन्नस्वमविरुद्धमिति- तदपि न, 

घमेधर्भित्वाभावात् । तथा हि- येन पेण तदभिन्न न तेन 

रूपेण धमम् अभिन्नत्वाद वोचाम । येन रूपेण भिन्नम् , 
तेनापि न धमः, भिन्नतवाद्भटादिवदिल्युक्तम् । यशोक्तम् 
उभयरूपाभ्यां भिन्नाभिन्नत्वमिति, तदपि विचारं न सहते । 

ते रूपे किं चैतन्याद्वि्ने, अभिन्न, भिन्नाभिन्ने वा | तत्र न 
तावद्धिन्ने, भिन्नत्वे घटादिवद्किचित्करत्वात्; अभिन्नत्वे 
चेतन्यमात्रमेवेति न ताभ्यां भिन्नाभिन्नत्वम् । भिन्नाभिन्नतवं 
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च विरोधादेव न युक्तम् । तयोरपि रूपान्तराभ्यां भिन्ना- 

भिन्नत्वाभ्युपगमे अनवसख्थापात इलर्मत्तिविस्तरेण । तस्मा- 

न्नात्मा स्वेधा चिद्धमौ; किं तरि चित्खरूप एवेति । 
एतेन सदानन्दयोरपि आत्मखरूपतवं उ्याख्यातम् । नियश्च 

आत्मा, सदकारणवत्तवात् परमाणुवत् ; सन् आत्मा, अहम- 

स्मीति प्रतीतेः । अकारणवांश्च; न हि अस्य कारणं 

वस्तु परलक्षादिभिरपरभ्यते, नापि श्रयते ; क तु त्रैरोक्ये- 

ककारणता दि आत्मनः श्रूयते ^ तस्माद्रा एतस्मादा- 

त्मन आकाश्चः संभूतः! इलयदिश्रुतिभ्यः । न त्वात्मनो- 

ऽपि कारणान्तरम् । अतः सद्कारणवत्त्वात् निलय आ्मेति 

सिद्धम् । तस्मात् साधूक्तं नियबोधरूपमिति । तत्रेव 

दृष्टान्तमाह-- अग्न्युष्णवदिति । यथा उष्णत्वमग्नने व्य- 

तिस्च्यिते । ग्यतिरफे हि कदाचिदशनेरन्यत्राप्युपलभ्ये- 

त-- यथा पुरुषादण्डादि ; न चैवमस्ति ; तस्मादश्निख- 

रूपमेव अग्नेरुष्णत्वम् । एवमासनोऽपि चैतन्यं स्वरूपमेवे- 

यथः। तथा च उक्तम्- ' निरंशत्वाद्विभुत्वाच्च तथानश्वरभा- 

बतः । ब्रह्मव्योभ्रोने भेदोऽस्ति चैतन्यं ब्रह्मणोऽधिकम्' 

इति । यच्चोक्तं मनश्क्षुरादीनां प्रवृत्तौ किमथमधिष्ठाता 

इष्यते, स्वयमेव कस्मान्न प्रवर्तन्ते इति; तत्राह- अबोधा- 
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स्मकानीति । हेतुगभंमिदं विशेषणम् ; अतश्च अयमथः 

सेस्स्यति-अवोधात्मकल्वात् अचेतनत्वा्च घटादिवज्चेतनमधि- 

छातारमाभ्रिव्यैव प्रवर्तन्त इति ! तदचेतनत्वं चैषां तज्ज्ञ 

यत्वात् घटादिवदिति | श्रुतिरपि (नान्योऽतोऽरित द्रष्टा! 

इयादिना आत्मन्यतिरिक्तस्य चेतनत्वं प्रतिषेधति । अतो 

युक्तमुक्तं वचेतनमात्मानमाश्रिलय प्रवतेन्त इति । निष्कम्पं 

निस्तरङ्गं निःमंज्ञयमिल्थैः ! तथा च श्रुतिः भिद्यते 

हृदयग्रन्थिरिच्छयन्त सर्वसंशयाः क्षीयन्त चास्य कमणि 

तम्मिन््रष्रे परावरे ' इति । एकम् अद्वितीयं दवतियड्ानुष्या- 

दिज्रीरेषु एकम, न तु सांख्यादिपरिकस्पितवत् नाना- 

भूतमिलयथः ॥ 

ननु आत्मन एकत्वे सुखटुःखादिज्यवस्था न स्यात् । 

तथा हि--मवशरीरेषु यदि एक आत्मा मवेत् तदा एक- 

स्मिन् सुखिनि सचे एव सुखिनः प्रसञ्येरन् , स्वस्य अवि. 

दोषान् ; एवमकस्मिन् दुःखिनि सर्वं एव दुःखिनो 
४ [9 (~ € + न्द मवेयुः; एवमेकस्मिखानति सर्व एव जानीयुः ; तथैव 

एकस्मि जायमाने भ्रियमणे वा स्वै एव जायेरन् भ्रिये- 

रन्; एषमेकस्मिन्वद्धे मुक्ते वा सर्व एव बद्धथेरन मुच्येरन् 
[१ ० [> [49 (~ इति । न च॑वमस्ति । तस्मादेकत्वमात्मनो न मवितुमहति 
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इलयत आह- 

युखाभासको दपणे दृश्यमानो 
पुखत्वासपृथक्त्वेन नैवास्ति वरस्तु ¦ 

चिदाभाशको धीषु जीवोऽपि तद्र 

त्स नित्योपलन्धिस्ररूपोऽहमात्मा ॥ ३ ॥ 

मुखामामकः मुखप्रतिबिम्बः दर्पणादौ नानाकरेषु दप- 

गेषु इत्ति यावत् दृश्यमानः मुखतवान परमाथतः मुखस्व- 

रूपत्वात् प्रथक्षसेन भेदेन न विद्यते । यद्यपि सुखाभासको 

नाम वस्तु नाम्त्यव, तथापि उपाधिभेदात् परमाथेसतो 

मुखात् परस्परं च ते सुखाभासका भिन्नाः प्रतीयन्त । तथा 

च उपाधिगतमदिनत्वादिधर्मैः मछिनत्वादिधमंकाः प्रती- 

यन्ते । तदन सुखाभासकवत् चिदाभासकः आत्मनः प्रति- 

बिम्बो धीषु बुद्धिषु दृ्यमानो जीव इत्युच्यते यः, सो. 

उह मात्मा जीवास्ते उपाधिभेदात् भिन्नाः प्रतिभासन्त । 

उपाधिगतसुखडुःलादिभिन्च सुखदुःखादिमन्तश्च प्रतिभा- 

सन्ते । उपाधयश्च व्यवस्थितरूपा एवेति सुखदुःखादीनमि- 

कार्यपक्षे व्यवस्था युक्तैवेति नायमात्मभेदः शक्यो व्य- 

बस्थापयितुम् । श्रुति्रैकात्म्यमेव परतिपादयति-- ‹ एक- 
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मेवाद्धितीयं ब्रह्म ' इति । आत्मभेदपक्षे तु इयं सुखदुःखा- 

दिव्यवस्था नोपपद्यते । तथा हि-- प्रतिश्चरीरम् आत्मानो 

भिन्नाः ते च सर्वे प्रत्येकं स्वगता इति आत्मभेदवादिनो 

मन्यन्ते । तत्र सर्वेषां सर्वगतत्वात् सर्वसंनिधौ सुखादिक- 
मुतद्यमानं विशेषदेतोरभावात् कथमेकस्थैव तत् सुखादि. 

कम्, न सर्वेषाम् इलयवधारथितु शक्यते । अथ यत्संब- 

न्धिना कायैकरणसंघातेन सुखादिकं जन्यते, तस्यैव तदि- 

लयभिधीयते इति ; तन्न, कायकरणसंघातस्यापि सर्वत्मसं- 

निधावुत्पद्यमानस्य विशेषहेतोर भावादेव कथमेकात्मसंब- 

न्धित्वमिति । अथ यत्कभेवश्ात्कायैकरणसंघातस्योत्प- 

त्तिः, तस्यैव असौ कार्यकरणसंघात इति विरेषहेतुरिति 

चेत्; न, कर्णोऽपि सवौत्मसंनिधावुस्पद्यमानद् सवौ- 

त्मसंबन्धित्वेन तज्नितकायैकरणसंघातस्यापि सबौत्मसं- 

बन्धित्वात् तञ्जनितस्य सुखटुःखादेरपि सवोर्मसंबन्धित्व- 

मिति सुखादिकस्य नानात्मपश्च एव न व्यवस्थितिः । पूवै- 
पूवेकायेकरणसंघातस्य कमपेक्षायां च अनवस्थादोषः । अ- 

नादित्वेन अनवस्थादोषपरिहारश्च अन्धपरस्परेति । श्रतिरपि 

नानास्मपक्षं प्रतिषेधति-- ‹ नेह नानास्ति किंचन ` इति । 

अतः साधूक्तम् एकमिति ॥ 
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नन्वेवं सति आत्मनः सुखदुःखादिसंबन्धाभावात् 

बन्धो नास्ति; बन्धाभावान्च मोक्षाभावः; बद्धो हि 
मुच्यते नावद्ध॒ इति ; तथा चिदाभासस्यापि बन्धमोक्षौ 

न विद्येते, अवस्तुत्वात् ; तस्य बुद्धेरपि विनाशित्वात् 

बन्धमोक्षयोरमावः; ततश्च मोक्षशाख्लमन्थंकमापन्नम् इल्यत 

आह-- 

यथा दपणाभाव आभासहानौ 

यलं विद्यते कल्पनाहीनमेकम् । 

तथा धीवियोगे निराभासको यः 

स नित्योपरुभ्पिखरूपोऽहमात्मा ॥ ४ ॥ 

यथा दषणामावे सति आभासस्य मुखप्रतिबिम्बस्य 

हानौ सटां मुखं परमाथेसत् कत्पनाहीनं मिथ्याज्ञानर- 

हितम एकमेव परं नापरं विद्यते, तथा तेनैव प्रकरेण धी- 

वियोगे बुद्धेरभवे निराभासको अप्रतिबिम्बः परमाथेतः 

खन् एक एव यः, सोऽहमात्मेति योजना । अयमभिप्रायः 

आत्माज्ञानकृतोऽयं वबुद्धथादिप्रपश्चः । तत्र बुच्यादौ प्रति- 

बिस्बरूपेण आत्मानमध्यस्य तद्रतसुखदुःखादिकम् आत्म 

न्य्यस्यति । सोऽयमध्यासो बन्धः । आत्मज्ञानेन अज्ञान- 
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निवृत्त्या बुद्धयादिप्रपच्चनिव्त्तौ अध्यासनिवृत्तिमोश्चः 
पुनः पारमाधथिकोौ बन्धमोक्षौ अस्य विचेते इति सर्वं , 
समिति ॥ 

^. 

केचित् बुद्धयादीनामात्मत्वं मन्यन्ते; तान्मरयाह-- 

मनधक्रादे्वियुक्तः खयं यो 

मनथश्चुरादेमेनश्वश्चगादिः । 
मनश्वक्षुरादेरगम्यस्वरूपः 

स नित्योपरुष्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ५॥ 

मनश्च्षुरादे: मनआदेः च्चुरादेश्च वियुक्तः प्रथग्भूतः 
सोऽहमात्मेति संबन्ध ̀  । मनशचषुराद्यपादानेन तदन्तर्मततः 
शरीरमपि उपात्तं द्रष्टव्यम् । एतेन शरीराद्पि वियुक्त : 
रक्ष्यते । तथा च गुरः-- ' वुद्धीन्द्रियशचरीरेभयो भिन्न आः 
विञुधैवः। नानारूपः प्रतिक्षेत्रमा्मा वृत्तिषु भासते ' इः 
कथं मनश्च्चुरादिकस्य प्रका्चकस्य उपरि अयमात्मा प्रका 
कः› मन अदेः चक्षुरादेः कथं वियुक्तः इत्यत आह--स 
मिति । स्वथं य आत्मा मनशचक्चुरदेः मनश््चुरादिः मनश्चक्षुः 
दिकस्य प्रकाज्ञकस्य मनशचक्ुरादिः प्रकाश्चकः, प्रकाशकल्वः 
णयोगात् ; अयमथैः--यथा बाह्यस्य घटादेः प्रकाशको मनः 
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छुरादिः ततो व्यतिरिच्यत, तथा, आन्तरस्यापि मनश्चक्चु- 
रादेः प्रकाज्ञकः आत्मा ततो व्यतिस्च्यत इति निश्चीयते । 

अत एव मनश्चक्षुरादीनाम् अनात्मत्वमिति सिद्धं ज्ञयाद्- 

न्यो ज्ञाता भवति | ननु अत्मनोऽपि ज्ञेयत्वात् अनात्म- 
त्वं प्रसज्यते इत्यत आह-- मनश्चक्चुरादेरगम्यस्वरूपः प्रका- 

' छस्वभावः ! तथा च श्रुतिः-- ‹यत्तो वाचो निवर्तन्त 

अप्राप्य मनसा सह ` इति ॥ 

ननु यद्यात्मा मनश्चक्षुरादेरगम्यः, कथं तदि अस्य सिद्धिः १ 

घटपटादयो हि सनश्चक्षुरा्यधीनसिद्धयो दृष्टाः । ततः 

आत्मनोऽपि तदधीनसिद्धिुक्ता । यदा तस्य तद्धीना 

सिद्धिनै भवति, तदा अस्य सिद्धिरेव न खात् राशविषाण- 

चत् इयत आह-- 

य एको बिभाति स्वतः युद्धचेताः 

भकाशस्वरूपोऽपि नानेव धीषु | 

` शरावोदकस्थो यथा भादुरेकः 

स नित्योपलन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ६ ॥ 

य इति खतःसिद्धतामाह । एकः अद्वितीयः विभाति 

विशेषेण भ्रकाशते सतः स्वयमेव न परतः ञ्ुद्धं निम 
8. 2. 1. 12 
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चतो मनो यस्य सः खतःशुद्धचेताः; शुद्धचित्तस्य हि 

आत्मा स्वयमेव स्फुरतीय्ैः । अत एव सत्तशुद्धयथं वेदे- 

ऽपि बेदालुवचनादयो विदिताः-- ‹ तमेतं वेदानुवचनेन 

ज्ाह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन इति । 

घटपटादयश्च जडत्वात् प्रकाशान्तरापेक्षतवाज्च न प्रकाशन्त 

इति युक्तम् । आत्मा तु प्रकाज्ञस्वरूपत्वात् भ्रकारान्तरा- 

नपक्ष;ः प्रकाशते सवित्ृवन्-- यथा सविता सखप्र- 

काशः प्रकाञ्ान्तरं नापेक्षते अथ च प्रकाश्चते, तद्रदात्मा- 

पीति भावः | एवमुतपन्नात्मज्ञानो अद्रयो जीवन्मुक्तः स्वयं 

प्रकाज्ञरूपोऽपि परमाथतो नानाविधसु धीषु उपाधिषु 

नानेव भाति यः, सोऽहमात्मेति संबन्धः । शरावोदकेषु 

उपाधिषु अवसितो भानुः आदियः प्रकाशरूपोऽपि एक 

एव सन् नानेव भाति, तद्रदात्मापीति भावः । ननु कथं 

जीवन्मुक्तः ए देहवांस्तावत् जीवन्न्युच्यते ; तस्य जीवतोऽपि 

यदि देदाभावो मुक्तिरभिप्रयते, नासावुपपद्यते, विरोधात् । 

न हि जीवतो देहाभावः संभवति । अथ सलयपि देहे भो- 

गविच्छेदो सुक्तिरिवि, तदपि न चतुरश्रम् । सकरमोग- 

कारणेन्द्रियसंपत्तौ भोगविच्छेदस्य असंभावितत्वात् । मि- 

्याज्ञाननिबन्धनो हि भोगः ; तस्य च संयग्ञानेन निनब्र- 
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त्त्वात् भोगविच्छेद इति चेत् ; न; बाधितस्यापि मिथ्या- 

ज्ञानस्य द्विचन्द्रादिज्ञानवन् अनुवृ्त्यभ्युपगमात् । अन्य- 

था देहवानेव न स्थात् ¡ अत एव विदुषां जनकादीनां 
राज्यादिकं श्रूयते । श्रुतिरपि दे्वतो भोगविच्छेदं प्रति- 

षेधति-- ‹न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपद- 

तिरस्ति ` इति । तस्माद्युक्ता जीवन्मुक्तिरिति । अत्रोच्यते-- 

जीवतस्तावत् तन्तवज्ञानमुत्पद्यत न तु मृतस्य; शमदमादेः 

श्रवणमननादेश्च ज्ञानहेतोः मृतस्यासंभवात् । अत्त एव हि वि- 

दुषां याज्ञवल्क्यादीनां संन्यासः श्रूयते । न च मृतस्य संन्या- 

सः श्रूयते संभवति वा । तस्मात् जीवतस्तत्तवज्ञानमुत्पद्यत 

इति सिद्धम् । आत्मज्ञानादेव मुक्तिरिति सिद्धा जीवन्मुक्तिः 

'सयोह् रै तत्परमं रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ' ब्रह्मविदा प्रो 

ति परम्* इयादिश्चुतिभ्यः । ननु ज्ञानस्य मोक्षफलकत्वे 

श्रुतिषु सहकायन्तरं प्रतीयते इति चेत्, न, ज्ञानमात्रस्य 
श्रवणात्त्- °भिद्यते हृदयग्रन्थिः ` इति; ' नान्यः पन्था 

विद्यतेऽयनाय ` इति सहकायेन्तरप्रतिषेधाश्च । ननु श्रुति- 

रेव मरणसहकारिणो ज्ञानान्मोक्ष दरयति ‹ वस्य तावदेव 

चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये ' इति ; न, पूर्वोत्पन्नस्य 

ज्ञानस्य चिरभ्रवृत्तत्वात्् मरणकाले तम्य संनिधापयितुभ- 
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शक्तेः । तत्तारमेवोतपन्नात् ज्ञानान्तरान्मुक्तिरिति चेत्; नः 

८ यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहि ' इति ‹ आचार्यवान्पुरुषो 

वेद ' इत्यादिश्रहिपयोलछोचनया प्रथमज्ञानदेव युक्तेः श्रूय- 

माणत्वान् । एतेन वचनान्तरमनुगरृहीतं भवति-- जीवन्नेव 

हि विद्धान् हर्षामषाभ्यां विमुच्यत इति। नच म्नहवें 

सश्चरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्तिः इति श्रुखन्तर- 

विरोधो वाच्यः, श्रुयन्तरस्य सामान्यविषयत्वात् , अत्र 

° विद्वान ' इत्ति विशेषनिरदशात् । ‹ तस्य तावदेव चिरम् 

इति श्रतिस्यक्ता स्यादिति चत्; न, व्यवस्थया उप- 

पत्तः । तथा हि-- युक्तिः खलु स्वाभाविकी सर्वेषाम् , 
नसा ज्ञानेन जन्यते। किं तर्हि अविद्यातिमिरवियोहि- 

ताया मुक्तेः तिमिरमात्ं निराक्रियते । तञ्च प्रथमज्ञानेतैव 
निराकृतम् । तथापि अविद्याकायैस्य देहस्य अविनाश्चात् 

पुनःपुनः महान्धकारवदु्सारितमपि तिरस्करोति । तस्य 
तिरस्कारप्रतिभासस्य देहविच्छेदाद्विच्छेदो भवति । एवं च 
सति प्राचीनमेव महान्धकारोत्सारणं ज्ञानमात्रनिबन्धनम- 

वतिष्ठते- यथा सुयोद्येन महातिमिरोत्सारणे कृतेऽपि छन्रा- 
दिङृवस्य तिभिरामासस्य छत्रादिविगमे . विगम; । ततश्च 
प्रा्ीनमेव महातिमिरोत्सारणं सूर्योदयमात्रनिवन्धनमव- 
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तिष्ठत इति । तस्मान् न ज्ञानान्तरान्युक्तिः । अपि ठु 

ूरवोखन्नज्ञानादेव युक्तिरिति सिद्धम । नलु यदि पारमाधि- 

कम् अद्वैतं मिथ्याज्ञानविजुन्मितश्च प्रपश्च इति श्रय 

थो अवधारितः, तत्कथं मलपि बाधके प्रपच्वानुवरत्तिः; 

न हि मयेव शुक्तिकाज्ञाने रजतादिग्रपच्ो अनुवतते ; 

उच्यते-- ' नेति नेति न हयत्मादिति नेयन्यत्परमस्ति ' 

° नेह नानासि किंचन ` इलयादिवाक्ष्यसदितात तत्त्वमस्यादि - 

वाक्यात् प्रपच्चविख्यद्भारेण असंदिग्धमवाथितं च अद्धितज्ञानं 

तावदुसपद्यते । न च तत् प्रप्चप्रययेन बाध्यत इति 

युक्तम् , तत्मविखयेनैव उत्पत्तेः । यत्पुनरुक्तं कथं प्रपच्चध्र- 

लययानुवृ्तिरिति, अत्रोच्यते-- द्विविधं हि बाधकं भवति- 

गथा सेव मिथ्याज्ञानहेतुमूते पित्तादौ जाग्रत्येव पीतः 

शङ्खः इति ज्ञाने निमित्तान्तरात् नायं पीत इति मिथ्या- 

ज्ञानकारणापगमे, वा यथा मन्दारोकप्रभवस्य शयुक्तिकार- 

जतज्ञानस्य महयारोके नेदं रजतमिति ज्ञानम् , तद्वदिहापि 

पीतः शङ्क इति ज्ञानवाधकवत् स्येव मिथ्याज्ञाने हेतुभूते 

शारीरे प्रपच्चप्रययस्य बाधकमद्वेतज्ञानसुत्थ्यते । अत एव 

स्वकारणाद्राधितमपि प्रपञ्चज्ञानं पीतशङ्कन्ञानवत् पुनः पुनः 

जायत इति । ननु देहस्यापि प्रप ान्तगंतत्वात् उच्छित्तिरेव 
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प्रसज्यते इति चेत ; न, प्रारब्धकमवशात् अनुचत्तः । कर्म- 

णश्च कुडाटचक्रश्रमणवत्संस्कारादनुग्रत्तिरिति सिद्धा जीव- 

न्युक्तिरिति । कम॑संस्कारक्षयश्च देहपाते सति सर्वस्यैव प्रप 

चप्रययस्यापि प्रविलयः । कममान्तराणां च ज्ञानेन क्षपि- 

तत्वात् देहान्तरानुरपत्तिरिति परममुक्तिः । एवं च सति 

ज्ञानमात्रा्भुक्तिरिति प्रतिपादनादेव कर्मणो भुक्तिदैतुत्म- 

पास्तं वेदितव्यम् । तथा दहि-न तावत्केवछाक्कर्मेणो सुक्ति- 

श्रवणम् । नापि तत एव ज्ञानसदहितात्, अश्रुतेरेव । ननु "तं 

विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूवैपरज्ञा च ` इति बिद्याकर्मणोः 

सहभावः श्रूयते ; सम् , संसारविषय तच्छूवणं न सुक्ति- 

विषयम् इति । ‹ यावल्ञीवमञ्निहोत्ं जुहाति" इत्यादि- 
[+ 

चोदनाप्राप्रानां निलयतैमित्तिककर्मणां ज्ञानस्य च अथौत्स- 
थ 

मुय इति चेत्; न, विनियोजकप्रमाणाभावात् । ( तमतं 
^ ^ 

वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा- 

नाङकेन ` इलयत्र तृतीयाश्रतिः विनियोजिका इति चेत्; 

न, विविदिषासंबन्धात् कर्मणां ज्ञानार्थत्वध्रतीतेः मोक्षा 

थेत्वं नावगम्यते इति । किंच, नहि ज्ञानम् अज्ञान- 

निवत्त उपकारकमपेक्षते, दत्यन्नादेव तस्मात् अन्नाननिव्र- 

तेरवर्यंभावान् । तथाच श्रतिः-- तमेव विदित्वाति- 
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म्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ` इति । अपि च यदि 

कमफल मोश्चो मेन् , तदा अनिद्यत्वं प्रसज्यते घटादि- 

वरलगादिवज्चेति । अमुमेवाये श्रतिरप्याह-- तद्यथेह कम- 

चितो छोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचिता लोकः क्षीयते ' 

इति । अग्निहोलादि तु तत्कायौयैवः इति सूत्रकारेण 

परम्परया कमणां सुक्तिहेतुखमभिदहितं प्रयाजादिवत् । अतः 

ज्ञानाथेत्वेन क्मेणामुपयोगोऽस्येव । ज्ञानोत्पत्तस्तु परं कमै- 

णामुपयोगाभावेऽपि लोकसंम्रहार्थमवुष्ठानं कर्तव्यमेवेति 

सर्वं समखसम् ॥ 

ननु कथम् एक एव आस्मा युगपत् अनेकां बुद्धिम् 

अधितिष्ठति ? न ह्येक एव अश्वसादी युगपदनेकानग्रान- 

धितिष्ठनपलभ्यते । कमेण स्वधिष्ठानं युक्तम् । तेह नासि ; 

युगपदेव सवेबुद्धीनां खन्यापारे प्रवृत्तिदर्शनात् । अनधि- 
ष्ठितानां च प्रवरत्संभवान्च । अतः नैक आत्मा इत्यत 

आह- 

यथानेकचश्चुःभकाशो रविने 
करमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम् । 

अनेका धियो यस्तयेकप्रबोधः 

स निलयोपरब्धिस्वरूपोऽदमात्मा ॥ ७ ॥ 
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यथा येन प्रकाश्चकखप्रकारेण रतिः आदिः एक एव 

अनेकेषां चश्चुषं प्रकाश्चको युगपदेव अनेकानि चक्षुषि अ- 

धितिष्ठति न च करमेण एकैकस्मै चक्षुषे प्रकायं प्रकाश्ची- 
करोति, तथा तेनैव प्रकारेण एकश्चासौ प्रबोधश्च एक्प्रबो - 
धः सः अधिष्ठाता अनेका धियो बुद्धीः युगपद्धितिष्ठति न 

कमेगकेकस्थै धिय प्रकाश्यं प्रकाश्चीकरोति यः सोऽहमा- 

त्मेति संबन्धः ॥ 

नन्वम्तु तदहं रविरव बुद्धीनां प्रेरकः अधिष्ठाता, किमा- 

स्माभ्युपगमेन १ तथा च ्रुतिः-- (धियो यो नः प्रचो- 

दयात् * इति, अत आह-- 

विवस्वत्मभातं यथारूपमकष 

धश्ह्वाति नाभातमेवं विवस्त्रा । 
यदामात आभासयत्यक्षमेकः 

स निल्योपरभ्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ८ ॥ 

विस्वता सूर्येण प्रभातं प्रकारितं रूपं यथा येन प्रकारेण 

अक्षं चक्षुः प्रगृह्णाति प्रकर्षेण जानाति, नामातं न अप्रकाञ्चि- 

तम् , अन्धकारे षटाधनुपलम्भत् एवं विवस्बानपि एकः 
[ थ > 0 

तथा तेनैव प्रकरेण यदाभातः येनाधिविष्ठितः सन् आभास- 



हस्तामरुकीयभष्यम् । १८३ 

यति अधितिष्ठति अश्रं यथा विवस्वान् अधिष्ठाता, तथा बिव- 

स्वतोऽप्यधिष्ठाता यः, सोऽहमात्मेति संबन्धः । स चाहवुद्धी- 
नामधिष्ठाता ; श्रुया तु चक्षुरधिष्ठादत्वमभिग्रल्य बिवस्वतो 
बुद्धपेरकलममिहितम् । यस्ा्िवम्बद धिष्ठितं चश्चुः बुद्धि- 
बुद्धिमुत्पादयति; अधिष्ठातुरात्मनो वा स्वरूपमभिप्रयोक्तः ; 

तथा च ` सूयं आत्मा जगतस्तस्छुष्च ' इति । नन्वपि 

तदहि प्रका्ान्तरेणैव अधिष्ठातव्यम् , न, तस्य खप्रकाशच- 
त्वात् । ' नान्यदनोऽस्ि द्रष्टा" इति च श्रता तदितरप्रति- 

बेधाच्च ॥ 

किच-- 

यथा सूये एकोऽप्नेकशलासु 

स्थिरास्वप्यनन्वगिभाव्यखरूपः । 
चरासु प्रभिन्नासु धीष्षेवमेकः 

स निलोपरुन्धिसखरूपोऽहमात्मा ॥ ९ ॥ 

यथा येन प्रकरेण आदिलः एकः अप्सु वारिषु चरासु 

स्थिरासु च अनेकोऽपि नानापि एकः सन् प्रतिभासते 

अनन्वग्विभाव्यखरूपः अनु पश्चात् अच्चति गच्छतीति 

अन्वक् न अन्वक् अनन्वक् अननुगत इति यावत् । 



१८४ हस्तामल्कीयमाष्यम् । 

यद्रा अनन्वक्तवेन विभाव्यं स्वरूपं यस्य स तथोक्तः । 

एवं बहूव्रीहिसमासं कृता पश्चात् नञ्समासः । ततश्चायम- 

थो भवत्ति-- न वारिषु रविरनुगतो भवति । किं तर्हि 

तञ्चैव नमसि देदीप्यमानो श्रान्त्या वारिषु दृश्यत इत्यथैः । 

एवं एक आत्मा चासु प्रभिन्नासु नानाभूताघ धीष बुद्धिषु 

अनेकः सन् अनन्वभ्िमान्यस्वरूपो न बुद्धौरवुगतो मवति । 

किं तर्हि, प्रथगेव देदीप्यते यः सोऽहमात्मेयथः ॥ 

किं च-- 

घनच्छन्दाश्िनच्छन्नमरे 

यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः । 

तथा बद्ुबद्धाति यो मृदः 
स नित्योपरन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ १८ ॥ 

घनेन मेधेन छन्ना तिरोहिता दृष्टिः दशेनं यस्य सः 

घनच्छन्नदृष्टिः पुरुषः घनच्छन्नम् अकेम् आदित्यं यथा येन 

घनच्छन्नतवप्रकरिण मन्यते जानाति निष्प्रभं प्रभारहितम 

अभ्रकाङ्स्वभावमिति यावत् । मूढो मन्यते घनच्छन्नटष्टि- 
त्वात् प्रकाश्स्ठभावमपि रविम् अभ्रकाशचम् पश्यतीलयाह-- 

अतिमूढ इति । अतिमूखंत्वात् खात्मनो दृष्टिविघात- 



हश्तामलकीयभाष्यम् । १८५ 

मगणयन् सूयमेव अप्रकाशं मन्यते । पादपूरणे चकारः ! 
तथा तेन प्रकरेण अविदयाच्छनरदृष्टिः बुद्धिमात्मतेन गृही- 
स्वा तद्रतदुःखादिकम आत्मन्यध्यारोप्य बद्ध इव आभा- 
ति यः मूढदृष्टेः सोऽहमास्मेति संबन्धः ॥ 

किं च- 

समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतमेकं 
समस्तानि वस्तूनि यं न स्पृश्यन्त । 

वियद्र्सदा शुदमच्छस्वरूपः 

स निल्योपलबन्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ ११ ॥ 

समस्तेषु निरवरोषषु प्रपच्चार्मकेषु सदात्मना अनुस्यू- 

तम् अनुगतं सवतो व्याप्तम् एकं हि नाना समस्तानि व- 

स्तूनि प्रपञ्चात्मकानि यं सदूपं न स्पृशन्ति । कुतः १ विय- 

दरत् आकाशमिव सद्ा सवेदा शुद्धं निमङं रागादिदोषरदि- 
तम् अच्छस्वरूपम् अमृतरूपं यत् परं ब्रह्म सोऽहमात्मेति 

संबन्धः ॥ 

व्युत्पादितमथमुपसंहरति- 

उपाधौ यथा मेदता सन्मणीनां 
तथा मेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि । 



१८६ हस्तामलकीयभाष्यम् । 

यथा चन्धिकाणां जछे चश्चरतवं 

तथा चश्चरत्वं तवापीह पिष्णो ॥ १२ ॥ 

उपाधौ सति उपाधिभेदसंबन्धे सति यथा मेदता मेद् 

एव भेदता, स्वार्थ तद्, सन्मणीनां विद्ुद्धमणीनां 
स्फटिकादीनां ठोहितकृष्णादिभेदेन भेदता भदः । तथा 

बुद्धिभेदेषु नानाबुद्धिषु ते तवापि नानात्वं हे विष्णो पर- 
माथतस्तु तव॒ भेदो नास्त्येव बुद्धयुपाधिकृतस्तु विद्यत 

इत्यथः । यथा चन्द्रिकाणां चन्द्रा एव चन्द्रिकाः, स्वार्थे 

कप्रययः, निभमेहितानां जले प्रतिबिम्बितस्वरूपेण दुष्य 
मानानां जलस्य चश्चरत्वात् चच्रुत्वम् ओपाधिकं न 
पारमार्थिकम् › तथा बुद्धीनां चच्चरल्वान् तवापि चश्वल- 
त्वमोपाधिकं न पारमाथिकभियर्थः । इह बुद्धिषु हे विष्णो 
उ्यापनञ्चीर ॥ । 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोषिन्द मगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

हस्तामङकीयभाष्यं 
संपूणेम् ॥ 

» 1 







॥ ॐ | 

॥ पञ्चीकरणम् ॥ 
सि धः 

(र 

अथातः परमहंसानां समाधिविधिं व्याख्यास्यामः ॥ 

सच्छब्दबाच्यमविद्याज्वडं ब्रह्म । ब्रह्मणोऽग्यक्तम् । अ- 

व्यक्तान्महत् । महतोऽहंकारः । अहंकारात्पश्चतन्मात्राणि । 
पच्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि । पश्चमहाभूतेभ्योऽखि 
जगत् ॥ 

पञ्चानां भूतानमेकरेकं द्विधा विभञ्य खा्ैभागं विहा- 

याधैभागं चतुधौ विभव्येतरेषु योजिते पश्चीकरणे माया- 

रूपदरानमभ्यारोपापवादामभ्यां निष्प्र चं प्रपञ्च्यते ॥ 

भं पच्चीकृतपच्चमहामूतानि तत्कार्य सर्वं॑विराडिप्यु- 
च्यते । एतत्स्थूलशरीरमात्मनः । इन्दरयैररथोपलन्धिजागरि- 
तम् । एतदुभयाभिमान्यात्मा विश्वः । एतच्रयमकारः ॥ 

अपच्चीकृतपच्चमहाभूतानि पच्चतन्मात्राणि, तत्कार्यं च 
पच्चप्राणाः दशेन्द्रियाणि मनो" बुद्धिश्चेति सप्रदश्षकं दिग 

भौतिकं हिरण्यगमै इत्युच्यते । एतत्सुक्ष्मशरीरमात्मनः । 
करणेषुपसंहृतेषु जागरितसंस्कारजः प्रययः सविषयः स्वप्र 



१९० पश्चीकरणमूह्डः 

इत्युच्यते । तटुभयाभिमान्यात्मा तैजसः ! एतश्रयञुकारः॥ 

शरीरद्वयकारणमात्माज्ञानं साभासमत्याङतमित्युच्यते । 

एतत्कारणक्षरीरमात्मनः । तच्च न सत्, नासत् । नापि 

सदसन् । न भिन्नम्, नाभिन्नम् , नापि भिन्नाभिन्नं कुत- 

ित्। न निरवयवम्, न सावयवम्, नोभयम् । किंतु 

केवखव्रहौकतज्ञानापनोध्यम् । म्॑प्रकारज्ञानोपसंहारे बुद्धः 
कारणात्मनावस्थानं सुषुप्निः । तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञः । 

एतश्रयं मकारः ॥ वि 

अकार इकारे, उकार मकरे, मकार ओंकारेऽहम्येव ॥ 

अहमात्मा सक्षी केवलश्चिन्मात्र्ठरूपः, नाज्ञानम , 

नापि तत्कायैम् । कं तु निलञुद्धवुद्धमुक्सलस्वभावं पर- 

मानन्दाद्यं प्रयगभूतचैतन्यं ब्रहमैवाहमस्मीयभेदे नावसधानं 

समाधिः । "तत्वमसि : ब्रह्माहमस्मि "प्रज्ञानमानन्दं 

ब्रह्म ' ‹ अयमात्मा ब्रह्म ` इलादिश्रतिभ्यः ॥ इति पच्ची- 
करणे भवति ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरखिाजकाचार्यस्य 

भ्रीगोविन्दभगवृत्पूज्यपादरिष्यस्य ` 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 
पच्चीकरणं + £ 

पच्ीकरणं संपूणम् ॥ 
स = ~^ ग्म 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ तत्वोपदेशः 
<> 

तच्छंपदाथंडुद्धय्थ गुरुः शिष्यं वचोऽब्रवीत् । 

वाक्ये तत्वमसीयत व्वपदार्थं विवेचय ॥ १ || 

न वं देहोऽसि रश्यत्वादुपजायादमक््ततः । 

भौतिकःवादशुद्धलादनियन्तवात्तयैव च ॥ २ ॥ 

अहदया रूपहीनस्त्वं जातिहीनाऽप्यभोतिकः । 

शुदधनियोऽसि दगूपो घटो यद्न् हर्मवेत् ॥ ३ ॥ 

न मवानिन्द्रियाण्येषां करणत्वेन या श्रुतिः । 

ररकस्त्वं परथक्तेभ्यो न कतां करणं भवेत् ॥ ४ ॥ 



१९६ तत्त्वोपदेशः । 

नानेवान्येकरूपस्त्वं भिन्नस्तेभ्यः कुतः णु । 
[क १५ न चेकेन्दरियरूपम्त्वं सर्वत्राहभतीतितः ॥ ५ ॥ 

न तषां समुदायोऽसि तेषामन्यतमस्य च । 
विने ऽप्य।त्मधीस्तावद् स्ति स्याज्नैवमन्यथा ॥ & ॥ 

्रत्यकमपि तान्यत्मा नैव तत्र नयं श्रृणु । 
नानास्वामिकदेहो ऽयं नदयेद्धित्रमताश्रयः ॥ ५ |! 

नानात्मामिमतं नैव विर्द्धविषयत्वतः । 
स्वाम्यैक्ये तु व्यवस्था स्यादेकपाथिवदेशवत ॥ ८ !! 

+ = न न मनस्त्वं न वा प्राणो जडत्वादेव चैतयोः । 
गतमन्यत्र मे चित्तमिलयन्यत्वानुभूतितः ॥ °, ॥ 

्षत्तुड्भ्यां पीडितः प्राणो ममायं चेति भेदतः । 
तयाोद्रष्टा प्रथक्ताभ्यां घटद्रष्टा घटाद्यथा । १० ॥ 

सुपो खीनास्ति या बोधे सर्व व्याप्नोति देहकम् । 
चिच्छायया च संबद्धा न सा बुद्धिर्भवान्द्िन ॥ ११॥ 

नानारूपवती बोधे सुरौ लीनातिचचला । 
यतो ₹गेकरूपस्त्वं प्रथक्तस्य प्रकाराकः ॥ १२ ॥ 



तत््वोपदेश्चः । १९७ 

् भ च 

सुरौ देहाद्यभवेऽपि साक्षी तेषां भवान्यतः । 
स्वानुभूतिस्वरूपत्वान्नान्यस्तम्यास्ति भासकः ॥ १३ ॥ 

श च ५ < ० + [र ५ 

प्रमाणं बोधयन्तं तं बोधं मानेन य जनाः । 

बुुत्स्यन्ते त एधोभिदेगधुं वाञ्छन्ति पावकम् ॥ १४ ॥ 

[4 & न (१. भ 
विश्वमात्मानुभवति तेनासौ नानुभूयते । 

विश्वं प्रकाञ्चयत्यात्मा तेनासौ न प्रकाश्यते ॥ १५ ॥ 

इदृशं तादृशं नैतन्न परोक्नं सदेव यन् । 

तद्भय त्वं न देहादिदश्यरूपोऽमि सवेहक् ॥ १६ ॥ 

इदत्वनैव यद्भाति सतै तच्च निषिध्यते । 

अवाच्यतत्त्वमनिद्ं न वेद्यं स्वप्रकाशतः ॥ १७ ॥ 

सलयं ज्ञानमनन्तं च ब्रह्मलक्षणमुच्यते । 

सवयत्वाञ्ज्ञानरूपत्वादनन्तत्वान्वमेव हि ॥ १८ ॥ 

सति देदाघ्ुपाधौ स्याज्ञीवस्तस्य नियामकः । 
9 (^ भ ९५, [] 

ङश्चरः शक्त्युपाधित्वाहयोबाषे स्वयंप्रभः ॥ १९ ॥ 

अयेक्ष्यतेऽखिङेमौैन यन्मानमपेश्ते । 

वेदवाक्यं प्रमाणं तद्भद्यात्मावगतौ मतम् ॥ २० ॥ 



१९८ तत्त्वोपदेशः । 

अता हि तत्त्वमस्यादिवेदवाक्यं प्रमाणतः । 
० ब्ह्मणोऽस्ति यया युका सास्माभिः संप्रकीर्य ॥ २१ ॥ 

शाधित त्वपदार्थे हि तत््वमद्यादि चिन्तितम् । 

सं भवेन्नान्यथा तम्माच्छाधनं कृतमादितः ॥ २२॥ 

देहेन्द्रियादिधर्मान्यः सखत्मन्यारोपयन्मृषा । 

कतेत्वाद्यभिमानी च वाच्या्थेम्त्वंपदस्य सः ।॥ २३ ॥ 

देहेन्द्रियादिसाक्षी यम्तभ्यो भाति विलक्षणः । 

स्वयं बोधस्वरूपत्वाहक््यार्थस्त्वंपदस्य सः ॥ २४ ॥ 

वेदान्तवाक्यसवेद्य विश्वातीताक्षराद्रयम । 

विशयुद्धं यत्स्रसंवे्यं कक्यार्थस्तत्पदस्य मः ॥ २५ ॥ 

सामानाधिकरण्यं हि पदयोसतत्त्वमोद्रैयोः । 

संबन्धस्तन वेदान्त बरद्यैक्यं प्रतिपाद्यते ॥ २६ ॥ 

भिन्नपरवृ्तिहेतुत्वे पदयोरेकवस्तुनि । 

वृत्तित्वं यत्तयैवैक्यं विभक्त्यन्तकयोस्तयोः । २५ ॥। 

सामानाधिकरण्यं तत्संप्रदायिभिरीरितम् । 

तथा पदाथयोरेव विशेषणविशेष्यता ॥ २८ ॥ 



तत्वे न 
्वापदश्चः | 

अयं सः सोऽयमितिवस्संबन्धो भवति द्वयोः । 

प्रयक्त्वं सद्वितीयत्वं परोश्च्वं च पृणेता ॥ २९. ॥ 

परस्परविकशद्धं स्यात्ततो भवति लक्षणा । 

छक््यङक्षणसंबन्धः पदा्प्रयगात्मनोः ॥ ३० ॥ 

मानान्तरोपरोधान्च सुरूयाथेस्यापरिप्रहे । 

सुख्याथस्याविनाभूत प्रवृत्तिठंक्षणोच्यते \\ ३१ ॥ 

त्रिविधा लक्षणा ज्ञया जहलयजहती तथा । 

अन्योभयात्मिका ज्ञेया तत्राद्या नैव संभवेत् ।॥ ३२ ॥ 

वाच्यार्थमखिलं लयक्त्वा वृत्तिः स्याद्या तदन्विते । 

गङ्गायां घोष इतिवजहती छक्षणा हि सा ॥ ३३ ॥ 

६. भ, भ भ 
वाच्याथस्यैकदेशस्य प्रकृते याग इष्यते । 

जहती संभवेनैव संप्रदायविरोधतः । ३४ ॥ 

[> [> £ 
वाच्या्थमपरियञ्य वृत्तिरन्याथेके तु या। 

कथितेयमजहती शोणोऽयं धावतीतिवत् ॥ ३५ ॥ 

न संभवति साप्यत्र वाच्यार्थेऽतिविरोधतः । 

ब्िरोधांश्चपरिलयागो दशयते प्रकृते यतः ।॥ ३६ ॥ 

१९९. 



२०० तत्त्वोपदेशः । 

वाच्या्थस्यैकदेश्चं च परिव्यञ्येैकदेदाकम् । 

या बोधयति सा ज्ञेया तृतीया भागलक्षणा) ३७ ॥ 

सोऽयं विप्र इदं वाक्यं बोधयव्यादितस्तथा । 

तत्काङत्ववि शिष्टं च तथैतत्कारसंयुतम ॥ ३८ ॥ 

अतस्तयो्विरुद्धं तत्तत्काछत्वादिधमकम् । 

ल्क्त्वा वाक्यं यथा विप्रपिण्डं बोघयतीरितम ॥ ३९॥ 

तथैव प्रकृते तत्त्वमसीलयबर श्रतो णु ! 
प्रयक्त्वादीन्परिल्यज्य जीवध्मौम्त्वम:पदात् ॥ ४० ॥ 

सर्वज्ञत्वपरोक्षादीन्परियज्य ततःपदात् । 

द्धं कूटस्थमद्रैतं बोधयलयादरात्परम् ॥ ४१ ॥ 

तत्त्वमोः पदयोरैक्यमेव तत्वममीयल्म । 

इत्थमैक्यववबोधेन सम्यग्ज्ञानं दृढं नयैः । ४२ ॥ 

अहं ब्रह्येति विज्ञानं यस्य ओकं तरत्यसौ । 

आत्मा प्रकाञ्चमानोऽपि महावाक्यैम्तथैकता ॥ ४३ ॥ 

तत्त्वमोरबोभ्यतेऽथापि पौर्वापर्याजुसारतः । 

तथापि ज्ञक्यते नैव श्रीगुराः करुणां विना ॥ ४४ ॥ 



तत्वोपदेशः । २०१ 

अपरोक्षथितु ठोके मृदः पण्डितमानिभिः । 

अन्तःकरणसंशुदधौ खयं ज्ञानं प्रकाशते ।! ४५ ॥ 

वेदवाक्यैरतः किं स्याहरुरणेति न साप्रतम् । 

आचायंवान्पुरूषो हि बेदेयेवं श्रुतिजंगौ ॥ ४६ ॥ 

अनादाविह संसारे बोधका गुरुरेव हि । 

अतो बह्यात्मवम्त्वैक्यं ज्ञात्वा दरयमसन्तया ॥ ४५ ॥ 

अद्वैते जरह्मणि सेयं प्रयग््रह्मात्मना सदा । 

तत्प्रयक्षात्परिज्ञातमद्रैतव्रह्मचिद्धनम् ॥ ४८ ॥ 

प्रतिपाद्यं तदेवात्र वेदान्तन दयं जडम् । 

सुखरूपं चिददरैतं दु:खरूपमसञ्चडम् ॥ ४९ ॥ 

[५ वेदन्तैस्तहयं सम्यङ्निर्णीतं वस्तुतो नयात् । 
अद्धितमेव सत्यं त्वं विद्धि दवैतमसत्सदा ॥ ५० ॥ 

शद्धे कथमञयुद्धः स्याद्यं मायामयं ततः । 

सक्तौ रूप्यं मृषा यद्वत्तथा विश्वं परात्मनि ॥ ५१ ॥ 

विद्यते न स्वतः सत्त्वं नासतः सत्वमस्ि वा । 

नाध्यत्वान्नैव सदतं नासत्रयक्षभानतः ॥ ५२ ॥ 



२०२ तत्वोपदेश्चः । 

सदसन्न विरद्धत्वाद तोऽनिषच्यमेव तन् । 

यः पूरवेमेक एवासीस्सृ्ा पश्चादिदं जगत् ॥ ५३ ॥ 

[५ 

प्रविष्टो जीवरूपेण स एवात्मा भवान्पर: | 

सशविदानन्द एव त्वं विस्मूयात्मतया परम् ॥ ५४ ॥ 

जीवभावमनुप्राप्रः स एवात्मासि बोधतः । 

अदयानन्दचिन्मात्रः शुद्धः साम्राञ्यमागतः ॥ ५५ ॥ 

£ @ (५. ५ (~ ५ ५ 

कवत्वादीनि यगन्यासंस्तरयि ब्रह्माद्य पर् । 
तानीदानीं विचायं त्वं किंस्वरूपाणि वस्तुतः ॥ ५६ ॥ 

ि 9 [०4 अज्रैव श्रणु दृततान्तमपूर्व श्रुतिभाषितम् । 
कश्चिदरान्धारदेश्ीयो महारन्नविभूषरितः ॥ ५७ ॥ 

स्वगृहे खाङ्गणे सुप्र: प्रमत्तः सन्कदाचन । 

रात्रौ चौरः समाग भूषणानां प्रलोभितः ॥ ५८ ॥ 

1 ५ > >. ५ भ बद्धा देशान्तरं चैरै्नीतः सन्गहने बने । 
भूषणान्यपहयापि बद्धाक्षकरपाद्कः ॥ ५९ ॥ 

निक्षिप्रो विपिनेऽतीव कुशकण्टकवृध्िकैः | 
व्या््याघ्रादिभिश्ैव संकरुरे तरुसंकटे ।॥ ६० ॥ 



तत्वोपदेशः । २०३ 

व्याङादिदुष्टसतवभ्यो महारण्ये भयातुरः । 

िकाकण्टकद्भायिरेहम्य प्रतिकूले: ॥ ६१ ।; 

~ ^ £ 
क्रियमाणे विलुठने विक्ञीणोङ्कोऽसमर्थकः । 

(>, 

्ुत्तडातपवाय्बरन्यादिभिस्तपरोऽतितापकेः ॥ ६२ ॥ 

बन्धमुक्तौ तथा देशप्राप्रवव सुदुःखधीः। 
दटशे कचिदाकोरान्नैकं तत्रैव तस्थिवान् | ६३ ॥ 

तथा रागादिभिवैरगः शत्रुभिदुःखदायिभिः । 
[अ 5 चैरेदेहाभिमानाच्ैः स्वानन्दधनहारेभिः ॥ &४॥ 

ब्रह्मानन्दे प्रमत्तः स्वाज्ञाननिद्रावशीछृतः । 

बद्धस्सवं बन्धनै्ोगतृष्णाञ्वरादिभिरढम् ॥ ६५ ॥ 

अद्वयानन्दरूपाततवां प्रच्याञ्यातीव धूर्तके । 

दूरनीतोऽसि देहेषु संसारारण्यभूमिषु ॥ ६६ ॥ 

¢ [> ५ [4 (4 

सवेदुःखनिदानेषु शरीरादित्रयेषु च । 

नानायोनिषु कमान्धवासनानिर्मिताम्ु च ॥ ६७ ॥ 

प्रवेशितोऽसि सृष्टोऽसि बद्धः स्वानन्दरश्टितः । 

अनादिकालमारभ्य दुःखं चानुभवन्मद्ा ॥ ६८ ॥ 



२०४ तत््वोपदेश्चः । 

जन्मसूत्युजरादाषनरकादिपरम्पराम् । 

निरन्तरं विषण्णो ऽनुभवन्नलयन्तञश्चोकवान ॥ ६९ ॥ 

[१ [9 १ 
अविद्याभूतवन्धस्य निवृत्तो दुःखदस्य च । 

स्वरूपानन्दसंप्राप्नौ सल्यापायं न रुञ्धवान् ॥ ७० ॥ 

यथा गान्धारदेश्षीयश्चिरं दैवादयाल्ुभिः । 

कैश्ित्पान्धैः परिप्रत्रक्तदष्टथादिवन्धनः ॥ ७१ ॥ 

सः म्वस्थैरुपदिष्टश्च पण्डितो निश्चितात्मकः । 
मामाद्रामान्तरं गच्छेन्मेधावी मार्गतत्परः ॥ ५२ ॥ 

गत्वा गान्धारदेशं स स्वगृहं प्राप्य पूववत् । 
वान्धवः संपरिष्वक्तः सुखी भूत्वा म्थितोऽभवत् ॥ ७३ ॥ 

त्वमप्येवमनेकेषु दुःखदायिषु जन्मसु । 
शान्तो दैवाच्छ्ुभे मार्गे जातश्रद्धः सुकृत् ।। ७४ ॥ 

४.४ ५ [न चणोश्रमाचारपराऽवाप्रपुण्यमहादयः । 
[५ [ष् 
ईश्वरायुमदह्षछन्धो ब्रह्मवि द्ुरुसत्तमः ।॥ ७५ ॥ 

विधिवत्कृतसंन्यासो विवेकादियुतः सुधीः । 
भाप्नो ब्रद्मोपदेशोऽदय वैराग्याभ्यासतः परम् ।। ७६ ॥ 



तत््वोपदेश्चः । २०५ 

पण्डितस्तत्र मधावी युका वस्तु विचारयन् । 
निदिभ्यासनसंपन्नः प्राप्रो हि त्वं परं पद्म् ।॥ ७७ ॥ 

अतो ब्रह्मात्मविज्ञानमुपदिष्टं यथाविधि । 
मयाचायंण ते धीर सम्यक्तत्र प्रयत्नवान् ॥ ७८ ॥ 

भूत्वा विमुक्तबन्धस्त्वं छिन्नद्वैतातमसं शयः । 
निद्नदरो निःस्पृहो भूत्वा विचरस्व यथासुखम् ॥ ७९ ॥ 

वस्तुतो निष्प्रपच्चोऽसि नियसुक्तः स्वभावतः । 

न ते बन्धविमोक्षौ स्तः कस्पितौ तौ यतस्त्वयि ॥ ८० ॥ 

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 

न भञुश्चुने वै मुक्तं इत्येषा परमार्थता ॥ ८१ ॥ 

श्रतिसिद्धान्तसारोऽयं तथैव त्वं म्वया धिया । 
च 

संविचा्यं निदिध्याख्च निजानन्दात्मकं परम ॥ ८२ ॥ 

साक्षात्कृत्वा परिच्छिज्नाद्रैतन्रह्माक्षरं स्वयम् । 

जीवन्नेव विनिभुक्तो विश्रान्तः शान्तिमाश्रय ॥ ८३ ॥ 

विचारणीया वेदान्ता बन्दनीयो गुरः सदा । 

गुरूणां वचनं पथ्यं दर्शनं मेवनं नृणाम् । ८४ ॥ 



२०६ तस्वोपदशः । 

गुरुतर स्वये माक्षत्तेव्यो बन्धो मुुष्चुमिः । 

नेद्धेजनीय एवायं कृतज्ञन विव किना ॥ ८५ ॥ 

यावद्युस्त्वया बन्द्ो वेदान्ता गुरुरीश्वरः । 
[नक [93 

मनसा कर्मणा वाचा श्रुतिरेवेष निश्चयः ।। ८६ ॥ 

माबष्टं सद्ा कु्याक्किया्टैतं न कर्हिचित् । 

अद्धतं त्रिषु छोकेषु नद्रैतं गुरुणा सह् ॥ ८७ ॥ 

इति श्रीमत्परभदहंसपरि्ाजकानचा्यस्य 

श्रीगोबिन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कतौ 

तत्त्वोपदेशः संपृणेः ॥ 











॥ श्रीः ॥ 

॥ मायापञ्चकम् ॥ 
{1 ययनः 

निरुपमनियनिरंश्केऽप्यखण्डे 

मये चिति सवेविकस्पनादिशल्ये । 

घटयति जगदी शजीवमेदं 

त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ १ ॥ 

श्रतिशतनिगमान्तशोधकान- 

प्यहह धनादिनिदक्षनेन सद्यः । 
कट्टुषयति चतुष्पदायभिन्ना- 

नघटितघटनाषटीयसी माया ॥ २ ॥ 

सुखचिदखण्डविबोधमद्धितीयं 

वियदनलादि विनिर्मिते नियोज्य । 

भ्रमयति भवसागरे नितान्तं 

त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥३॥ 

६. 7, 1, 14 



२१० मायापञ्चकम् । 

[कके अपगतगुणवर्णजातिभेदे 
खुखचिति विग्रविडाद्हकृतिं च । 

स्फुटयति सुतदारगेहमोहं 
त्ववटितघटनापदीयसी माया ॥ £ | 

विधिहरिदरविभेदमप्यखण्ड 

बत विरचय्य बुधानपि प्रकामम् । 
भ्रमयति हरिहरभेदभावा- 

नघटितवटनापटीयसी मया ॥ ५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिाजका चार्यस्य 
श्ीगोविन्द मगवस्पूज्यपादशिष्यंस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 
मायापच्कं संपूर्णम् ॥ 

#. 







॥ श्रीः॥ 

॥ प्रोढानुभूतिः॥ 
र 

शौढभौढनिजातुभूतिगरितद्ैतन्द्रनलो गुर- 

गूढं गूढमोषदुष्टकुभियां स्पष्टं युधीशलिनाम् । 
खान्ते सम्यगिहानु मतमपि सच्छिष्यावबोधाय त- 

त्सलयं संस्मृतवान्समस्तजगतां नैजं निजारोकनात् ॥ 

द्वैतं मथ्यखिलं समुत्थितमिदं मिथ्या मनःकल्पितं 
न 9 ० 4 ० १ (= [+ (~ 
तोयं तोयविवजिते मरुतङे भ्रन्यैव सिद्धं न हि। 

यदेवं खलु दृश्यमेतदखिलं नाहं न वा तन्मम 

्रौढानन्दविदेकसन्मयवपुः शुद्धोऽस्म्यखण्डोऽसम्यहम् ॥ 

देहो नाहमचेतनोऽयमनिशं ङुड्यादिवन्निधितो 

नाहं प्राणमयोऽपि वा हतिधृतो बायुयेथा निश्चितः । 

सोऽहं नापि मनोमयः कपिचलः कापण्यदुष्टो न वा 

ुद्धिवदधुदृत्तिकेव हना ना्ञानमन्धंतमः ॥ ३ ॥ 



२१४ प्रौढानुमूतिः। 

[७ [4 

नाहं खादिरपि स्फुटं मरुतरश्राजत्पयःसाभ्यत- 

स्तेभ्यो निलयविलक्षणोऽखिलदशशिः सौरकाश्षो यथा । 
दरथेः सङ्गविवर्जितो गगनवत्संपूणरपोऽस्म्यहं 

वस्तुखिलयनुरोधतस्त्वहमिदं वीच्यादि सिन्धु्ंथा ॥ ४ ॥ 

^~ (^ ९ ^ ् व 4 नर्तोऽसम्यहमस्मि निमेलचिदाकाशोऽस्म पूर्णोऽस्मयहं 
भ [^> 4 निर्दहोऽस्मि निरिन्द्रियोऽस्मि नितरां निष्मराणवर्गोऽस्म्यहम् । 

[9 [9 [+ न निञक्ताञ्चुभमानसोऽस्मि विगखद्विज्ञानकोशोऽस्म्यहं 
भ (~ __ भ निमीयोऽस्मि निरन्तरोऽस्मि विपुप्रौढभ्रकाशोऽस््यहम् ॥ 

मत्तोऽन्यन्न हि किंचिदस्ति यदि चिद्धस्यं ततस्तन्मृषा 
युःखाबहिवदेव सवेकछनाधिष्ठानभूतोऽस्म्यहम् । 
सवेस्यापि रगस्म्यहं समरसः शान्तोऽस्म्यपापोऽस्म्यहं 
पूर्णोऽस्मि द्वयव्जितोऽस्मि विपुखाका्ोऽस्मि नियोऽस्स्यहम्। 

मय्वस्मन्परमा्थके श्वतिशिरोवेये खतो भासने 
कावा विप्रतिपत्तिरतदखिरं भादयेव यत्संनिधेः । 

सौराोक्वञ्चातरतीतमलखिदं पश्यन्न तस्मिखनः 
संदिग्धोऽस्यत एव केवररिवः कोऽपि भकाश्चोऽस्म्यहम् ॥ 



्रोढानुभूतिः। २१५ 

नियस्पूविमयोऽस्मि निमेरसदाकाश्ोऽस्मि शान्तोऽस्य 
नियानन्दमयोऽस्मि निगेतमहामोहान्धकारो ऽस्म्यहम् । 

विज्ञातं परमाभ्रतत्चमखिढं नैजं निरस्ताडुभं 

सुक्तप्राप्यमपास्तमेदकटनाकैवत्यसंज्ञोऽस््यहम् ॥ ८ ॥ 

स्वाप्रद्वैतवदेव जाग्रतमपि द्वैतं मनोमात्रकं 

मिथ्येत्येव विद्ाय सच्चिदमरघान्तेकरूपोऽस्म्यहम् । 

यद्वा वेद्यमङेषमेतदनिशं मदूपमेवेत्यपि 

ज्ञात्वा यक्तमरन्मदहोदधिरिव प्रौढो गभीरोऽसम्यदम् ॥ 

गन्तम्यं किमिहास्ति स्ैपरिपूणेस्याप्यखण्डाकृतेः 

कतव्य किमिहास्ति निष्कियतनोमभैकरूपस्य मे । 

निरतस्य न हेयमन्यद्पि वा नो वाप्युपेयान्तरं 

शान्तोऽचास्मि विमुक्ततोयविमछो मेधो यथा निमेलः ॥ 

किं नः प्ाप्रमितः पुरा किमधुना ब्धे विचारादिना 

यस्मात्ततसुखरूपमेव सततं जाञत्यमानोऽस्म्यहम् । 

किं वापेक्षयमिहापि मय्यतितरां भिभ्यानिचारादिकं 

द्तादैतविवजिते समरस मौनं परं संमतम् ॥ १९ ॥ 



२१६ प्रौढानुमूतिः। 

श्रोतम्यं च किमस्ति पू्णयुदश्चो भिथ्यापरोक्षस्य मे 

मन्तभ्यं च न मेऽस्ति किंचिदपि वा निःसंशयञ्योतिषः । 

ध्यातृध्ययविभदहानिवपुषो न ध्येयमस्येव मे 

सर्वात्मैकमहारसस्य सततं नो वा समाधि्मम ॥ १२॥ 

आत्मानात्मविवेचनापि मम नो बिद्रत्ृता रोचते- 

ऽनात्मा नास्ति यद्सिति गोचरवपुः को वा विवेक्तुं क्षमी \. ` 

मिथ्यावादविचारचिन्तनमहो कुवैन्दयदष्टात्मका 

भ्रान्ता एव न पारगा दृढधियस्तृष्णीं शिखावस्स्थिताः | 

वस्तुस्थियनुरोधतस्तहमहो कथित्पदार्थो न चा- 

प्येवं कोऽपि विभामि संततदश्ची वाद्धानसागोचरः । 

निष्पापोऽस्म्यभयोऽस्म्यहं विगतदुःशङ्काकलङ्कोऽस्म्यहं 

संान्तानुपमानश्ञीतरमहःप्रौढप्रकाशोऽस्म्यहम् ॥१४। 

योऽहं पूवेमितः प्रञञान्तकङनाश्ुद्धोऽस्म वुद्धोऽस्म्यहं 
यस्मान्मत्त इदं समुत्थितममूदेतन्मया धार्यते । 

मय्येव प्रख्यं प्रयाति निरधिष्ठानाय तस्मै सदा 
सल्यानन्दचिदात्मकाय विपुलप्ज्ञाय मह्यं नमः ॥ १५ ॥ 



भरौदानुमूतिः। २१५ 

सत्ताचित्सुखरूपमस्ति सततं नाहं च न त्वं मृषा 

नेदं वापि जगसहृष्टमखिदं नास्तीति जानीहि भो । 

यरपरोक्तं करुणावश्चात््वयि मया तत्सलमेतस्सुं 

श्द्ध्स्वानध शुद्धबुद्धिरसि चेन्मात्रास्तु ते संशयः ॥ 

स्वरस्मैकसुबोधचारुमनसे प्रौढा तुभूतिसिवियं 
दातव्या न तु मोहदुग्धङ्कुधिये दुष्टान्तरङ्गाय च । 

येयं रभ्यविदपितोत्तमरिरः प्रप्रा चकास्ति स्वयं 

सा चेन्मकैटदस्तदेशपतिता किं राजते केतकी ॥ १७॥ 

इति श्रीमद्रमहंसपरिराजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवतूज्यपादारिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृत 

प्रोढातुभूतिः संपूणौ ॥ 

96६ 









॥ श्रीः ॥ 

॥ बह्यन्ञानावरीमास ॥ 
अ 

सङ्च्छूवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् । 
[4 शयी 9 भ [ ̂» ५ 

ब्रह्मज्ञानावलामाला सवषा माक्षास्द्धय। १॥ 

असङ्गोऽदमसङ्गोऽहमसङ्खोऽदं पुनः पुनः । 

स्िदानन्दरूपो ऽह महमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥ 

नित्य्ुद्धवियुक्तोऽहं निराकारोऽहमग्ययः । 

मूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ ३ ॥ 

नित्योऽहं निरवदयोऽहं निराकारोऽहमच्युतः । 

परमानन्दशूपो ऽहमहमेवाहमम्ययः ॥ ४ ॥ 

शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च । 

अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ ५ ॥ 



२२२ बरहमज्ञानावरीमारा । 

प्रयक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृते; परः । 

काश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ & ॥ 

तत्त्वातीतः परात्माहं मध्यातीतः परः शिवः । 

मायातीतः पर्योतिरहमेवाह मग्ययः ॥ ७ ॥ 

नानारूपन्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः । 
युखरूपखरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ ८ ॥ 

मायातत्कायेदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा | 

स्वपरकाजञेकरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ ९ ॥ 

गुणत्रयव्यतीतोऽहं बह्मादीनां च साक्ष्यम् । 
अनन्तानन्तरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १० ॥ 

अन्तयोमिस्वरूपोऽहं कूटस्थः स्वेगोऽस्म्यहम् । 
परमात्मस्वरूपोऽदमहमेवाहमग्ययः ।। ११॥ 

निष्कलोऽहं निष्कियोऽं सवात्मा्यः सनातन; । 
भपराक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमग्यय ॥ १२॥ 



ब्रह्मज्ञानावरीमाखा । २२३ 

इन्द्रादिसाक्षिखूपो ऽहमचरोऽदहं सनातनः 1 

सवेसाक्षिस्वरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ ९३ ॥ 

प्रज्ञानघन एवाह विज्ञानघन एव च । 

अकर्ताहमभोक्ताहमहमेवाहमन्ययः ॥ १४ ॥ 

निराधारसखरूपोऽहं सवीधारो ऽहमेव च । 
आप्रकामस्रूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १५ ॥ 

तापत्रयविनियुक्तो देहत्रयविलक्षणः । 

अवस्थात्रयसाक्ष्यस्मि चाहमेवाहमनग्ययः ॥ १६ ॥ 

(^ षद 

दृग्डइयौ द्रौ पदार्थो स्तः परस्परविरक्षणौ । 

दृग्ह्म दृश्यं मायेति सरवैवेदान्तडिण्डिमः ॥ १७ ॥ 

अहं साक्षीति यो विद्यादिविच्यैवं पुनः पुनः । 

स एव मुक्तः सो विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १८ ॥ 

घटकुडयादिकं सर्व मृत्तिकामात्रमेव च । 

तद्द्रह्य जगत्सवेमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १९ ॥ 



२२ ब्रह्मज्ञानावरीमाला । 

ब्रह्म सलं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहैव नापरः । 

अनेन वेद्ये सच्छाख्ममिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ २० ॥ 

अन्तञ्यःतिवहिर्व्यादिः प्रयण्ग्यो तिः परात्परः । 

ज्योतिर्ज्योतिः खयंज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिताजकाचार्यस्य 

भरीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः इतौ 

नद्यज्ञानावलीमाला संपूर्णा ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ ठपुवाक्यटत्तिः ॥ 
"रक * 

स्थूटो मांसखमयो देहो 

क्षमः स्याद्वासनामयः । 

जञानकमन्द्रियैः साध 

धीप्राणौ तच्छधरगौ ॥ १॥ 

अन्नानं कारणं साक्षी 

बोधस्तेषां विमासकः । 

बोधामासो वुद्धिगतः 

कती स्याद्ुण्यपापयोः ॥ २ ॥ 

स एव संसरेकमे- 

वश्षाह्लोकद्रये सद । 

बोधाभावच्छुद्धबोधं 

निविच्यादतियत्नतः ।॥ ३ ॥ 



२२८ लघ्ुवाक्यच्त्तिः । 

जागरस्वभ्रयोरेव 

बोघाभाखविडस्बना । 

खपौ ठ तछ्ये बोधः 
खद्धो जाड्यं भरकाश्चयेत्त् ॥ % ॥ 

जागरेऽपि धियस्तूष्णीं- 
भावः ज्ुद्धेन आस्यते । 

घीव्यापाराश्च चिद्धास्या- 
श्चिदामासरेन संयुताः ॥ ५ ॥ 

चह्धितप्रजर ताष- 

युक्तं देहस्य तापकम् । 
चिद्धास्या धीस्तदामास- 

यु्तान्यं भाखयेत्तथा ॥ & ॥ 

रूपादौ गुणदोषादि- 

विकल्प्रा जुद्धिगाः क्रिया; । 
काः क्रिया विषयैः सायै 

माखयन्ती चितिमेता ॥ ७ ॥ 



लघुवाक्यञ््तिः । 

रूपा गुणदोषाभ्यां 

विविक्ता केवला चितिः । 

सेवानुवरतते रूप- 
रसादीनां विकस्पने ॥ ८ ॥ 

क्षणे क्षणेऽन्यथामूता 

धीविकल्पाश्चितिनै तु । 
युक्तासु सूत्रवदरुद्धि- 

विकल्पेषु चितिस्तथा ॥ ९ ॥ 

मुक्ताभिराव॒तं सूतं 

मुक्तयोभेध्य ईक्त्यते । 

तथा वृत्तिविकल्यैश्चि- 
तस्पष्टा मध्ये विकल्पयोः ॥ १० ॥ 

नष्टे पूवेविकस्पे तु 

यावदन्यस्य नोदयः । 

निर्विकल्पक चैतन्यं 
स्पष्टं तावद्धिभासते ।॥ ११॥ 

२२९ 



२३० कघुवाक्यकृत्तिः । 

एक द्िच्धिश्षणेष्वेवं 

विकल्पस्य निरोधनम् । 

क्रमेणाभ्यखतां यल्ला- 

द्रद्याुभवका्िभिः ॥ १२ ॥ 

सविकल्पकजीवोऽयं 

नद्य तज्निर्विंकस्पकम् । 
(1 कप न्व् 

अहं ब्रद्येत्ति वाक्येन 

सो ऽयमर्थोऽभिधीयते ॥ १९३ ॥ 

सविकस्पकचिद्यो ऽहं 

नद्यैकं निर्विकल्पकम् । 
स्वतः सिद्धा विकल्पास्ते 

निरोद्धव्याः प्रयन्नतः ॥ ९४ ॥ 

क्यः सवेनिरोधेन 
की की (2 

सखमाधिर्योगिनां प्रियः । 
ॐ, = 

तदृश्चक्ता क्षण रदा 

शरद्धादत्रद्यतात्मनः ॥ १५ ॥ 



रधुवाक्यवृत्तिः । 
$ 

श्रद्धाद्ुरह्यतां स्वस्य 

चिन्तयेदरुद्धिवृत्तिभिः । 

वाक्यव्रत्त्या यथाकति 

ज्ञात्वाद्धाम्यम्यतां सदा | १६ ॥ 

-तञ्चिन्तनं तत्कथन- 

मन्योन्यं तल्रवोधनम् । 
एतदेकपरत्वं च 

्ह्माभ्यासं विदुवुधाः ॥ १७ ॥ 

देहात्मधीनद्भद्यात्म- 

धीदार्ये कृतछयता । 
-यदा तदायं भ्रियतां 

स॒क्तोऽसौ नात्र संशयः | १८ ॥ 

इति श्रीमत्परमदहंसपरिवाजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कतौ 
रघुवाक्यवृत्तिः संपुणौ ॥ 

----->----- 

२३१ 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ नि्वाणमञ्जरी । 
~ 

अहं नामरो नैव मर्त्यो न दैत्यो 

न गन्धवैयक्षः पि्ाचप्रमेदः । 

युमान्नैव न खरी तथा नैव षण्डः 
भरकः प्रकाशस्वरूपः रिवोऽहम् ॥ १ ॥ 

अहं नेव बालो युवा नैव बृद्धो 
न वर्णी न च ब्रह्मचारी गरहस्थः। 

वनस्थोऽपि नाहं न सन्यस्तधमो 

जगज्न्मनादैकदेतुः शिवोऽहम् ॥ २ ॥ 

(1 क् [9 ४ अहं नैव मेयस्तिरो भूतमाया 
तथवेक्षितुं मां पृथङ्नास्त्युपायः । 

-खमाश्छिष्टकायत्रयोऽप्यद्वितीयः 

सदातीन्द्रियः सवेरूपः शिवोऽहम् ॥ ३ ॥ 



२३६ नि्वांणमञ्जरी । 

अहं चैव मन्ता न गन्ता न वक्ता 

न कर्ता न भोक्ता न सुक्ताश्रमस्थः । 

यथाहं मनोवृत्तिभेद स्वरूप- 

स्तथा सर्वचृत्तिश्रदीपः क्िवोऽहम् ॥ ४ ।।. 

भ वि 

न मे खोकयाच्नाप्रवाहप्रवृत्ति- 

ने मे बन्धबुद्या दुरीदानिनरत्तिः । 

परवत्तिनिन्रस्यास्य चित्तस्य बृत्ति 

येतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः ज्िवोऽहम् ॥ ५ ॥. 

निदानं यदज्ञानकार्यस्य कार्य 

विना यस्य सत्त्वं स्वतो नैव भाति । 
यदाद्यन्तमध्यान्तराखान्तराख- 

प्रकाञ्चासक स्यात्तदेवाहमस्मि ॥ & ॥ 

खतोऽदहं न बुद्धिनं मे कायंसिद्धि- 
[ 9९ येतो नाहमङ्गं न मे लिङ्गमङ्गम् । 

हृदाकाञ्चवतीं गताङ्गनत्रयार्चिः 
खदा सचिदानन्दमूर्तिः शिवोऽहम् ।॥ ७ ॥ 



निर्वाणमञ्जरी । २३७ 

यदाखीद्विखासाद्िकारं जगद्य- 

द्विकाराश्रयं नाद्ितीयत्वतः स्यात् । 
मनोवुद्धिचित्ताहमाकारनरत्ति- 

म्रवृत्तियंतः स्यात्तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥ 

यदन्तवहिन्यापकं निलयञ्ुद्धं 

यदेकं खदा सच्चिदानन्दकन्दम् । 

-यतः स्थूरुसृक््मप्रपच्चस्य भानं 

यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमस्मि ॥ ९ ॥ 

यद्केन्दुविद्युखमाजार्मारा- 

विङासास्पदं यखरभेदादिरान्यम् । 

समस्त जगद्यस्य पादासक स्या- 

यतः शक्तिभानं तदेवाहमस्मि ॥ १० ॥ 

यतः कालमृल्युर्बिभेति प्रकामं 

यतन्ित्तवुद्धीन्द्रियाणां निरासः । 

हरिब्रह्मदनद्रचन्द्रादिनाम- 
प्रकाशो यत्तः स्यात्तदेवाहमस्मि ॥ ११ ॥ 



२३८ निर्वाणमज्ञरी । 

यद्ा।क।शवत्सर्वंगं शान्तरूपं 

परं ज्योतिराकारदयून्यं वरेण्यम् । 

यदादयन्तश्यन्यं परं शंकराख्यं 

यदन्तर्बिमाग्यं तदेवाहमस्मि ॥ १२॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपसिाजकाचार्यतस्य 

भ्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

नि्बांणमञ्जरी संपूण ॥ 

(क य) 
क्कि \ 4.4 (^ 

(0 







॥ श्रीः ॥ 

॥ ्योकानुकरमणिका ॥ 
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छोकानुक्रमणिका । 
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२४ शोकानुक्रमणिका । 
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२४६ शछोकानुक्रमणिका । 
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^ 1४० 

१०४ 

१९७ 
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१९७ 



॥ 
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छोकानुक्रमणिका । 
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२४८ ®ोकानुक्रमणिका । 
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घ 

धारकः साधितो वा ततः किं ... १४९ 
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न 
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न त्वं देद्योऽसि दश्यत्वा° -- १९५ 

न दृष्टिटक्ष्याणि न चित्तबन्धो -- १२० 

न निरोधो न चोत्पत्तिः --~ २०५ 

ननु कथमाबरणं स्यादज्ञानं --- १७ 

ननु सगुणो दश्यतनुस्तथे ० .... ३० 

नन्वकंप्रतिबिम्बः सलिकादिषु 3. "£ 

नन्वात्मनः सकाशादुत्पन्ना .... ३१ 
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न मनस्त्वं न वा प्राणो व 

न मनोऽहं न बुद्धिश्च ४4 ५ 
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नमे बन्धो नमे मुक्तिर ५ ` "ह 
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न मे लोकयात्राप्रवाहण 

नरदेहातिक्रमणात्परा्तौ 
नरपद्यविङ्गतिर्॑ग्योनीनां 

नखिनीदट्गतजल्व ° 

नषे पूवविकल्ये 
न संभवति साप्यत्र 

नहि प्रपञ्चो न हि भूतजातं 

नादीषु पीञ्यमानासु 

नादानुसंघान नमोऽस्तु तुभ्यं 

नादाम्यन्तवतिं ज्योति 

नानात्माभिमतं यैव 
नानाविधस्त्वं कुम्भानां 

नानाविधेषु कुम्भेषु 

नानारारीरकटरधनव्ययैः 

नाना रूपवती बोषे 

नानारूपव्यतीतोऽहं 

नानेतान्येकरूपस्तव 

नासन्न सन्न सदसन्न महन 
नासाब्राद्दनाद्रा कफ मलं 

नाहं खादिरपि स्फुर मस्तलभ 

नाहं जातौ न प्रवृद्धो न नटे 
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पृष्ठम् 
नाहं देहा नमे देहः क ~ 

नाह देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो ... ५९ 
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निराकारं कापि कचिदपि च + १४० 

निराकारं जगत्सषै .,„ ४५ 

निराधारखस्योऽह 3 222 

निराधारा निर्विकारा प 
निरुपमनित्यनिरशकेऽप्यखण्डे .- २०९ 
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पृष्ठम् 

निर्गतोपाधिराकाश्च -.+ ६८ 

निर्ेतोऽस्म्यहमस्मि निर्मल ० ... २१४ 

निवर्तयन्तीं निखिलेन्द्रियाणि ... १२२ 

निधि वेश्मनि प्रदीपे = 0 

निश्वासरपैनिभृतै; शरीरै ° ... १२२ 
निषेधे कृते नेति नेतीति ... १५४ 

निष्कलोऽहं निष्कियोऽदं ... २२२ 

निष्टरकुडारषातैः काष्ठ ... २१ 

निहतः पपात्र हरिणा ध ३५९ 

नीराल्श्षीरं ¶ृथक्कृत्य ००“ ७६ 

नेतरे ययेोन्मेषनिमेषद्यल्ये ... १२१ 

प 

पञ्चाश्चरं पावनमुचरन्तः ... १६० 

पण्डितस्तत्र मेधावी ... २०५ 

पयि परतितमखि दृषा स्यश्च ध ५. 
पदयोरेक्यवोधस्तु --~- ११३ 

परष्ग्रहिणीपुत्रद्विणा ० इ १३ 
परमानन्दानुमवात्सुचिरं .-- २३ 
परमाथतो विचरे गुडत ० क 
परस्परविरुद्धं स्या० 9. 194 
परिपूणस्य नित्यस्य ... ५१ 



श्लोकानुक्रमाणिका । 

पयङ्करज्लुरन्धरेषु 

पद्यत परस्य युवतिं सकाम ० 

पातकमरेरेकैरथै 

पातुं कणाज्ञलिभिः 

पाठं गोकरुलमाङुख्मशनि ° 

पात्रं किमन्नदनि 

पितरमातुक्नुघाती मनस. 

पित्रमातृबन्धुभगिनीपितृन्य 

पिञ्यनैः प्रकाममुदितां परस्य 

पिष्टं व्याप्य गुडं यद्व 

पिष्टादिगुरसंपर्का° 
पीत्वारण्यहुताश्नम° 

पुण्यतमामतिमुरसां मनो° 

पुण्यानि पापकर्माणि 

पुत्रास्सद्तिरिति चेत्तदपि 

पुत्रान्पौत्रमथ लियोऽन्ययुवती ° 

पुरे पौरान्पद्यन्नरयुवतिनामाकृतिमया० 

पुष्पेषु तेषु नष्टेषु 
पर्णत्वानिरविकारत्वा ° 
पूर्णमद्वयमखण्डचेतनां 

पूणौत्पू्णतरे परात्परतरे 



२६६ शोकानुक्मणिका । 

पृथिव्यप्यु पयो वदो 

प्रकाश्यमाने परमात्मभानौ 
प्रज्ञानघन एवाहं 

ग्रतिपाद्यं तदेवात्र 

प्रतिफलितं यत्तेजः सविदुः 

प्रतिफलति भानुरेको° 

ग्रतिबिम्बचरुत्वाद्या 

प्रत्यक्येतन्यसूपोऽदहं 

प्रत्यक्षदेवता का 

भत्यग्विमर्शातिशयेन पुंसां 
ग्रत्यादृतः केवककुम्भकेन 

प्रत्येकं जीवता नास्ति 

प्रत्येकमपि तान्यात्मा 

प्रमाणं बोघयन्तं 

प्रमाता च प्रमाणं च 

भ्रमितयदच्छालामे 

प्रमेयादित्रवे सायै 

प्रविष्टो जीवरूपेण 

प्रबेषितोऽसि दष्टोऽसि 

खवमेरेण भूवः छुतस्तनाः 

[ह ह) 
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पृष्ठम् 
प्राणसेचारसंदोषरा० ~ ५२ 
प्राणस्पन्दनिरोधात्स° 3 
प्राणादपि को रम्यः ,,. ९६ 
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फलमपि भगवद्भक्तेः -- १०३ 
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बन्धमेोक्षादयः सरवै ०, ४३ 
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बिम्बं विना यथा मीरे ... ७६३ 

बुद्धिनौहं विकारित्वा० ... ७१ 

बुद्धे; कवैत्वभोकतृत्व० .., ७४ 
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पृष्टम् 

बुद्धेः पूरणविकासोऽयं ५ 

ब्रह्म सत्ये जगन्मिथ्या (3 2२५ 

ब्रह्माण्डानि बहूनि पड्न ° "~ ३६ 

ब्रह्मादिकं जगत्सवं ... ४ 

ब्रहमादिस्तम्बपर्यन्ताः ... ४४ 

ब्रह्मानन्दे प्रमत्तः खा० --“ २०३ 

्रहयवाहं न संसारी क 

रह्ैवाहमिदं जगच्च सकलं ... ५५ 

भ 
भगवन्किमुपादेयं ... ८७ 

भानुस्छुरणतो यद्° ... ७० 

भानोरन्य इवाभाति ४." 98 

भानो तमःप्रकाशत्वा ° स ` दू 
भार्या सूपविहीना मनसः ५ ७ 

भावाद्वैतं सदा कुर्या ... २०६ 
भास्यं मेषादिकं भानु ५४... अ 

भिन्नप्रबृत्तिहेतुत्वे 9४ 2८ 

भूत मौतिकदेहानां ,.. ७. 
भूतसमत्वं ददरः समो र. 3९ 
मूतेष्वन्तयामी ज्ञानमयः इ. 4 
भूत्वा विमुक्तबन्धस्त्वं ... २०५. 
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बुद्धेः पूर्णविकासोऽयं 
रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 

ब्रह्माण्डानि बहूनि पङ्कज 

अह्यादिकं जगत्सवं 

ब्ह्मादिस्तम्बपर्यन्ताः 

ब्रह्मानन्दे प्रमत्तः खा० 

्रहमेवाहं न संसारी 
बह्मेवाहमिदं जगच सकलं 

मगवन्किमुपादेयं 

भानुस्फुरणतों यद्ध ° 

मानोरन्य इवाभाति 

भानौ तमःप्रकाद्त्वा° 
भार्यां सूपविहीना मनसः 

मावाद्रतं सदा कुयौ० 

भास्यं मेघादिकं मानु 

भिन्नप्बृ्तिहेुत्वे 
, भूतमोतिकदेहानां 

भूतसमत्वं वरहरेः समो 

मूतेष्वन्तयामी ज्ञानमयः 
भूत्वा विमुक्तबन्धस्त्व 

ए ९ 

०० २२४ 

४६५ 

५. 
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मूपेनद्रतवं प्रा्तुव्यौ ततः किं 
भरीमृदङ्गशङ्धाद्याहत ° 

भोक्त्रा बहिर्थथा भोग्यः 

भोग्य तमोगुणः प्राहु 
म 

मत्तो नन्यन्किचिदत्ास्ति विशं 

मत्तोऽन्यत्र हि किंव्विदस्ति 

मदिरेव मोहजनकः 

मनश्चक्षुरादे्वियुक्तः खयं यो 

भनसो यदि वा विषय ० 

मनोबुद्धयदकारचित्तानि नाई 

मन्त्रैः सवैः सम्मितो वा ततः किं 
मन्दारपुष्पवासितमन्दा° 

मन्मनो मीनवन्नित्यं 

ममताभिमान्ून्यो विषयेषु 

मयि सवै ख्यं याति 

मय्यस्मिन्परमारथके श्रतिश्िरो ° 
मरभूमो जक स्मै 
मात्रृगुरूदरदययौ 

माधुय गुडपिष्ठे यत्तत्तस्यां 

मानान्तरोपरोधाच 
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मानुषमतङ्गमहिषश्वसू° 
मायातत्का्थैदेहादि 
मायातत्कार्यविल्ये 
माया तावदहञ््या इश्यं 
माया ब्रह्मोपगताविव्रा 
मायाभासो विञ्ुदधात्मा 
मायाहस्तेऽपंयित्वा मरणकृतिङ्ृते 
मीनादिभिरवतारैर्निहताः 
मुङ्करस्थं मुखं यद्र 
मुक्कुरस्थस्य नारेन 

मुक्तामिरारतं सूररं 
मुक्ति रभते कस्मा 
मुखाभासको दर्पणे हश्यमानो 
मूढः इर्ते विषयजकरद॑म० 
मूढबुद्धिपरिव्याप्तं 
मूं तरोः केवलमाश्रयन्तः 
मृतदेहेन्धियवगें यतो 
मृदुभाषिता प्रसादो निज० 
मृद्धक्षणेन कुपितां विकठित 
मेषयोगाद्यथा नीरे 
मेषावभासको मानु 

३३) 
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मोहध्वान्तः पेषितो वां ततः कि 
९ 9 & 
मोन खाध्ययनं ध्यानं 

यं कचित्पुरुषवरं स्वभरतं 
यं वणविं साक्षच्छतिरापि 
यं विषयमपि कषित्वा धावति 

यः कश्चित्परपुरुषो मित्रं 

य एको विभाति स्वतः श्॒द्धचेताः 

यतेः कालमू्युर्बिमेति 

यतोऽह न बुद्धिनं मे कार्य० 

यत्तत्तु इृत्तिजं ज्ञानं 

यत्नादस्य पिधत्ते स्वाभाविक ० 

यत्सोस्याम्बुधिठेशेशतः 
यथा घटेषु नष्टेषु 

यथा गान्घारदेशीय° 

यथा दर्पणाभाव आमासहानौ 
यथा दष्टिनिरोधार्तौ 

यथा न संस्पृरोत्सूत्र 

यथानेकचक्ुः प्रकाशो रविर्न 
यथा बुदुदनाशेन 

यथामृतं विषाद्धिन्न 
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यथा शीतं जटं वहि 

यथा पूरय एकोऽप्यनेकश्चरयु 
यथेक्षुमभिसव्याप्य 

यथश्वरादिनाेन 

यद ज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं 

यदन्तरवहिव्यापकं 

यदम्यासेन तद्धावो 

यदर्कन्दुविचुत्भाजाल० 

यदाकाश्षवत्सवग शान्तरूपं 

यदानन्दरूपं प्रकारास्वरूपं 

वदानन्दलेशैः समानन्दि विश्व 
यदानन्दसिन्धो निमग्रः पुमा° 

यदासीद्धिकासाद्विकारं 

यद्धावानुमवः स्वन्निद्रादौ 
यद्यपि गगन शून्यं 

यद्यपि जलपेरुदकं यद्यपि 

यद्यपि सवत्र सम० 

वद्यपि साकारोऽयं तथैक० 

यद्यप्येवं विदितं तथापि 

यद्रत्समखादङे सुचिरं 

बद्वसूयेऽम्युदिते 



ोकानुक्रमणिका । २७३ 

पृष्ठम् 
यद्विश्वरूपदरनसमये पार्थाय ... ३० 
यमग्न्युष्णवन्नित्यवोधस्वरूपं र“ 48५ 
यमलाजुंनौ तरू उन्मीस्यो* ... ३५ 
यमुनातटनिकटस्थित ० ५५. ध 
यमुनातीरनिङ्खज्ञे कदाचिदपि ॐ „32१ 
यस्येदं हृदये सम्य ° ५ अद 
या तिर्थङ्नरदेवतामिरहमि ० -- ५६ 
याति स्वसंमुखत्वं ह्यत्र ० 2 
यावजीवं सदाभ्यासा० ७. 
यावत्क्षणं क्षणाधं स्वरूप ° -- २२ 
यावदायुस्त्वया बन्द्ो --- २०६ 
युद्धमिषात्सह रङ्गे ऽ कष् 
युद्धे शदुर्निर्जितो बा ततः किं --* १४७ 
येनोदकेन कदटखीचम्पक ० : २० 
ये यदुनन्दननिहतास्ते ४. 
येषां स भवत्यात्मा योऽन्या° = 4 
यो देहः सुतोऽभूत्युपुष्प° ~. ६ 
योषि्रीडा सुखस्यान्त° == ५२ 

योऽहं पूवमितः प्रशषान्तकल्ना ° .-. २१६ 

र 

रजनीवातिदुरन्ता न रक्ष्यते * -- १७ 
६. २, 171. 18 



२५४ कोकानुकभभिका । 
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रज्ज्वज्ञानाद्धाति रजो यथाहिः 

रवि्वन्द्रवह्किदीपप्रमुखाः 

रसगन्धरूपराग्दस्य्श 

राज्यं करो विज्ञानी 

राज्यान्तराभिगमनाद्रणभङ्गा* 
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छ्म्धा विद्या राजमान्या ततः किं 

उवविश्चेपयोः संघो 

लिङ्गस्य धारणदिव 

सेकाश्च त्वयीशे किमिति 
न्को नापूत्रस्यास्तीति श्रुयास्य 
सेहशल्ाकानिवहेः सर्शा ° 

छोहे हृतसुग्यसि लोहा* 

बसि यदा जघान श्रीवत्सः 

कललं निरीक्ष्य दूराद्रावः 
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ोकानुक्रमणिका । 

चेदान्तवाक्येषु सद्ा रमन्तो 

चेदान्तश्रवणं कुया 

चे दान्तैसद्रयं सम्य 

चेदो निलयमधीयतां तदुदितं 

खैरामग्यमाग्यमाजः प्रसन्न* 
चैराग्यमात्मबोधो भक्तिशवेति 
उ्यालादिदुषटस्वेभ्यो 

शाक्यः सवैनिरोधेन 

सखान्दशक्तेरचिन्त्यत्वा ° 

खछब्दस्याद्यन्तयोः सिद्धं 

खशारावस्थोदके नष्टे 

उशरीरसितिशेयिल्यं 
श्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं 

ान्तैरनन्यमतिभिमधुरस्वमवि* 

शिवे एवं सदा जीवों 

शिवायाः शभोर्वां कचिदपि च 

द्युध्यति हि नान्तयात्मा 

ञचुद्धचेतन्यसरूपो ऽह 
शुदे कथमद्युद्धः स्या० 

छोधिते त्वपदार्थं हि 
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सङ्च्छरवणमात्रेण 

सब्खः सत्यु विधीयतां भगवतो 
स्चिदानन्दकन्दाय 

सततं प्रवाह्यमानेबरंषमे ° 
सति देहादुपाषौ 
खत्ताचित्सुखरूपमसि सततं 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च 

स्यं समस्तजन्तुषु कृष्ण् 
सत्यचिद्धनमनन्तमद्वं 

सत्वात्मन्यपि कि नो शानं 

०००७ 

1१३ 

पृष्ठम् 

२२१५ 

२९ 

२०९ 

२०५ 

२१४६ 

१११ 

९८ 

र 

१० 

२२७ 

२२१ 

१२५७ 

१०४७ 

४: 

१९७ 

२१७ 

१९७ 

3. 

४९ 

४ 



छोकानुक्रमणिका । 

सदसद्विलक्षणासो परमा० 
सदसन्न विरुद्धत्वा° 

सदाचारमिम नित्यं 

सदारिवोक्तानि सपादलक्ष 

सदा साक्षिखरूपत्वा° 

समस्तेषु बसतुष्वनुस्यूतमेकं 

सरेचपृरैरनिरुस्य कुम्भैः 

सर्वं जगदिदं नाहं ` 

सवं ब्रह्मेति यो वेद 

सवै सुखं विद्धि युदुःखनाश्चा 

सर्वगुणेरुपपननः पुत्रः 

स्ैज्ञत्वपरोक्षादी ° 

स्वर प्राणिनां देह 

सर्वदुः खनिदानेषु 

सरवप्राकारको भानुः 

सथैवेदान्तसिद्धान्ते 
सवैसुखानां बीजं 

सर्वन्द्रियावरोधादुश्योग° 

संवैऽपि पुत्रभाजस्तन्मुक्तो 

सर्वोपाधिनिरुक्तं 

सर्पादौ रज्जुसत्तेव 



२८० गोकनुक्रमणिका । 

सविकलव्पकविद्योऽहं 

सविकस्पकजीवोऽयं 

स स्वस्थैरुपदिष्टश्च 
सहस्रशः सन्तु हेषु कुम्भाः 

साक्षात्कृत्वा परिच्छिन्ना ° 

साक्चाचथेकदेशे वर्वुर * 

सा चाहममताभ्यां प्रच्छना 

साधुबलं किं दैवं 

सामानाधिकरण्यं त° 

सामानाधिकरण्यं हि 

सिंहासनोपविष्ं ष्टा यं 

सिद्धि तथाविधमनोविलयां समाधौ 
सिद्धधारम्भखिरताविश्रम° 

सुखचिदखण्डविबोघमद्वितीयं 

सुतरामनन्यशचरणाः 

सुन्दरमभिनवरूपं 

सुरो देहाचभावेऽपि 
सुप्तो यथा निर्विकार० 

सुपो ीनास्ि या बोषे 

सुरभीङृतदिम्बल्यं सुरभि 

सृषष्मनाडीषु संचारो 



छोकानुक्रमणिका । 

सूक्ष्माणि महाभूतान्यष्तवः 

सोऽयं विप्र इदं वाक्यं 

सोऽयमपीक्षाचक्रे 

सेन्धवस्य घनो यद्र 

स्कन्धधृतसिद्धमन्न याव० 

ल्लीपुसोः संयोगात्संपाति 

स्थाणो प्रकलियितश्वोरः 

स्थूलं निरूपितं प्रागघुना 

स्थृलदेहाश्रिता एते 
स्यलवैराजयेरेक्यं 
स्थूलशरीरस्यान्तलिङ्खं 
स्थूला सूष्षमा चेति देषा 

स्थूलो मांसमयो देहो 

स्नातस्तीय जहृजादो ततः किं 

स्फटिके रक्तता मिथ्या 

स्फटिके रक्तता यद्र 

खग्दे खाङ्गणे सुतः 

स्मृतिसत्पुराणवाक्ये° 

खभ्रमेगि यथेवेच्छा 

खपे पुरुषः सत्यो योषिद° 

सवपन सुरतानुभवाचछृ्रद्राबो 

२८१ 
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गणपतिस्तोत्राणि 

सुत्रह्यण्यस्तोज्ाणि 

ईश्वरस्तोत्राणि 

देवीस्तोत्राणि 
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॥ श्रीः ॥ 
1 110 1111117 

॥ गणेशपञ्चरत्नम् ॥ 

सुदा करात्तमोदकं सदा विसुक्तिसाधकं 

कलाधरावतंसकं विलासिरोकरक्षकम् । 

अनायकैकनायकं विनारशितेभदेयकं 

नताशुभाष्ुनाशक नमामि तं विनायकम् ।॥ १ ॥ 

नतेतरातिभीकरं नवोदिताकैभास्वरं 

नमस्सुरारिनिजेरं नताधिकापदुद्धरम् । 

सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं 

महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ २ ॥ 

समस्तरोकदकरं निरस्तदै यङ्क खरं 

दरेतरोदरं वरं वरेभवक्चरमक्षरम् । 

कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं 

मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ ३ ॥ 
५. =, ॥ 



गणेश्चपश्चरलम् । 

अकिंचनातिमाजेनं चिरंतनोक्िभाजनं 

पुरारिपूवैनन्दनं सुरारिगवैचवैणम् । 
प्रपच्चनाश्चभीषणं धनंजयादि भूषणं 

कपोरृदानवारणं भजे पुराणवारणम् ॥ ४ ॥ 

भितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम 

अचिन्यरूपमन्तहीनमन्तराय्ृन्तनम् । 
५ ५ नन क, (०५ ५ 

हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां 

तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम ॥ ५॥ 

महागणेपच्चरल्रमाद्रेण योऽन्वहं 

प्रजर्पति प्रभात्तके हृदि स्मरन्गणेश्वरम । 

अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां 

समाहितायुरष्टमूतिमभ्युपैति सोऽचिरात् ॥ ६ ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ गणेश॒युजंगम् ॥ 

रणल्छुदरघण्टानिनादाभिरमं 

च छन्ताण्डवोदण्डवत्पद््मताख्म् । 

ठसन्तुन्दिखाङ्गोपरिन्याखृहारं 
गणाधीश्चमीश्चानस ल तमीडे ॥ १ ॥ 

ध्वनिध्वंसवीणाख्योह्ासिवक्त् 

स्फुरन्छ्कुण्डदण्डोलसद्रीजपूरम् । 

गखदपैसौगन्ध्यटोराङिमिलं 

गणाधीशमीशानसूलं तमीडे ॥ २ ॥ 

प्रकाशज्नपारक्तरनप्रसृन- 

प्रवारुप्रमातारुणज्योत्तिरेकम् । 

प्रखम्बोद्रं वक्रतुण्डैकद्न्तं 

गणाधीशमीशानसूनुं तमीड 1 ३॥ 



गणेशभुजंगम् । 

| + 

विचित्रस्फुरद्रल्नमाखाकिरीटं 

किरीटोहसचन्द्ररेखाविभूषम् । 
विभूपैकभूषं भवध्वं सदतु 

गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ ४ ॥ 

उद चवद्धुजावह्रीदृश्यमूरो- 

चलद्धूरताविभ्रमभ्राजदक्षम् । 
८९ 

मरत्सुन्दरीचामरैः सेव्यमानं 

गणाधीशमीश्ञानसूं तमीडे ॥ ५ ॥ 

सफुरननष्ठुरारोपिङ्गाक्चितारं 
कृपाकोमरोदारीखावतारम् । 

कलाचिन्दुगं गीयते योगिवर्यै 

गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ £ ॥ 

यमेकाक्षरं निमेरं निर्विकल्पं 

गुणतीतमानन्दमाकारशुन्यम् । 

परं पारमोकारमान्नायगरभ 

घदन्ति प्रगहभं पुराणं तमीडे | ७ ॥ 



गणेशचसुजंगम् । ५५ 

चिदानन्दसान्द्राय श्रान्ताय तुभ्यं 

नमो विश्वकर्त्रे च ह्वे च तुभ्यम् । 

नमोऽनन्तखीखाय कैवस्यभासे 

नमो विश्वबीज प्रसीदेशसूनो ।॥ ८ ॥ 

इमं सुस्तवं प्रातरुत्थाय मक्या 
ऋ ४ 

पठेद्यस्तु मर्यो रमेत्सवेकामान् । 

गणेशप्रसादेन सिध्यन्ति वाचो 

गणे विभौ दुरम किं प्रसन्ने ॥ ९॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ सूत्रहमण्यमुजंगम् ॥ 

सदा बारुरूपापि विघ्राद्िहन्त्री 

महादन्तिवक्रपि पश्चास्यमान्या । 

विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधा मे 

विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः ॥ १ ॥ 

न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं 

न जानामि प्यं न जानामि गम् । 

चिदेका षडास्या हृदि द्योतते मे 

मुखाशिःसरन्ते गिरश्चापि चित्रम् ॥ २॥ 

मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं 

मनोहारिदेहं महशित्तगेहम् । 

महीदेवदेवं महावेदभावं 

महादेवबारं भजे खोकपारम् ॥ २ ॥ 







सुब्रह्मण्यभुजगम् । 

१ 

यदा सनिधान गता मानवा मे 

भवाम्भोधिपारं गतास्ते तदेव । 
व) [१ [^ भ 

इति व्यखयन्सिन्धुतीरे य आस्ते 
मी ५ पवि 

तमीडे पवित्र पराशक्तिपुत्रम् ॥ ४ ॥ 

यथाब्धेस्तरङ्गा खयं यान्ति तुज्गा- 

स्तथैवापदः संनिधौ सेवतां मे । 

इतीवोर्मिपङ्कीयरेणां दशेयन्तं 

सदा भावये हृत्सरोजे गृहं तम् ।॥ ५ ॥ 

गिरौ मभिवासे नरा येऽधिरूढा - 

स्तदा परवेते राजते तेऽधिरूढाः । 

इतीव ब्ुवन्गन्धज्ञेखाधिरूढः 
स देवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु ॥ ६ ॥ 

महाम्भोधितीरे महापापचोरे 

मुनीन्द्रालुक्कले सुगन्धाख्यठे । 

गुहायां वसन्तं स्वभासा छुसन्तं 

जनाति हरन्तं श्रयामो गुहं तम् ॥ ७ ॥ 



सुत्रह्मण्यभुजगम् । 

छसस्स्वणेगेहे नृणां कामदोहे 

सुमस्तोमकंछश्नमाणिक्यमञ्वे | 

समुद्यत्सहख्ाकंतुस्यप्रकाशं 

सद्ा भावये कार्तिकेयं सुरेशम् ।॥ ८ ॥ 

रणद्धंसके मज्ुेऽलयन्तशोणे 
मनोदारिरावण्यपीयूषपूर्णे । 

मनःषट्पदो मे भवह्केशतप्रः 
द # च क 

सदा मोदतां स्कन्द ते पादपद्मे ॥ ९॥ 

सुवणीभदिव्याम्बरेभौसमानां 

क्वणक्किङ्किणीमेखलाशोभमानाम् । 

छसद्धेमपटरेन विद्योतमानां 

कटिं भावये स्कन्द् ते दीप्यमानाम् ॥ १० ॥ 

पुछिन्देशकन्याघनाभोगतुङ्ग- 

स्तनाखिङ्गनासक्तकारमीररागम् । 

नमस्यास्यहं तारकारे तवोरः 

स्वभक्तावने सवदा साज्ुरागम् ॥ ११ ॥ 



सुब्रह्मण्यमुजगम् । ९ 

विधा क्लप्रदण्डान्स्वलीराधृताण्डा- 

निरस्तेमद्युण्डान्द्रिषच्काख्दण्डान् । 

हतेन्द्रारिषण्डाजगत्राणश्चौण्डा- 
न्सदा तै प्रचण्डाञश्रये बाहुदण्डान् ॥ १२ ॥ 

सदा शारदाः षण्मृगाङ्का यदि स्युः 

समुश्चन्त एव स्थिताश्चत्समन्तात् । 

सदा पूर्णबिम्बाः कलद्कैशच हीना- 
स्तदा त्वन्मुखानां चे स्कन्द साम्यम् ॥ १३ ॥ 

स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि चच्व- 

त्कटाक्षाबलीभ्रङ्गसघोऽज्वरानि । 

सुधास्यन्दिबिम्बाघरणीशसूनो 

तवारोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि ॥ १४ ॥ 

विशषारषु कणोन्तदीर्धंष्वजघ्ं 

दयास्यन्दिषु द्वादकषस्वीक्षणेषु । 

मयीषत्कटाक्षः सकृत्पातितश्चे 

द्ववेत्ते दथाशीख का नाम हानिः ॥ १५ ॥ 



१० सुत्रण्ह्ययभुजगम् । 

सुताङ्गोद्भवो मेऽसि जीवेति षड्धा 

जपन्मन्त्रमीसो युदा जिघ्रते यान् । 

जगद्धारभरद्धयो जगन्नाथ तेभ्यः 
् ५, ॐ 

किरीरोञञ्वरेभ्यौ नमो मस्तकेभ्यः ॥ १६ ॥ 

स्फुरद्रलकेयूरहाराभिराम- 
श्वरत्छरुण्डटश्रीखसद्रण्डभागः । 

कटौ पीतवासाः करे चारुशक्तिः 

पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः ॥ १७ ॥ 

इहायाहि वत्सेति दस्तान्परसार्या- 

हयदयाद राच्छंकरे मातुरङ्कात् । 

समुत्पलय ताते श्रयन्तं कुमारं 

हराश्िष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् ॥ १८ ॥ 

कुमारेशसूनो गुह स्कन्द सेना- 

पते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ । 
पुछिन्दासजाकान्त भक्तार्तिहारिन् 

प्रभो तारकारे सदा रश्च मां त्वम् ।॥ १९५॥ 



सब्रह्मण्यमुजंगम् । ११ 

परशचान्तेनद्रिये नष्टसंज्ञे विचेष्ट 

कफोटारिवक्रे भयोत्कम्पिगात्रे | 

प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं 

दतं मे दयालो भवने गुह त्वम् ॥ २० ॥ 

कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपा- 

दह् च्छिन्द्धि मिन्द्वीति मां तर्जयत्सु । 

मयूरं समारुह्य मा भैरिति द्वं 
पुरः शक्तिपाणिममायाहि रीघम् ।॥ २१ ॥ 

प्रणम्यासकृत्पादयोस्ते पतित्वा 

प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेऽनेकवारम् । 

न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे 
© ० त् 

न कायान्तकाटठे मनागप्युपक्षा ॥ २२॥ 

सहस्राण्डभोक्ता त्वया श्यूरनामा 

हतस्तारकः सिंहवक्त्रश्च देयः । 
ममान्तहैदिस्थं मनह्ेशषमेकं 

न हंसि प्रभो किं करोमि क्र यामि॥ २३ ॥ 



€ सुत्रह्मण्यमुजगम् । 

अहं सर्वदा दुःखभारावसन्नो 

भवान्दीनवन्धुस्त्वदन्यं न याचे | 

भवद्धक्तिरोधं सदा छप्रवाधं 
ममाधि हुतं नाश्षयोमाञुत त्वम् ॥ २४ ॥ 

अपस्मारङषठक्षयाश्चेःप्रमेह- 

ज्वरोन्मादगुरमादिसेगा महान्तः । 

पिक्चाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं 

विलोक्य श्चणानत्तारकारे द्रवन्ते ॥ २५ ॥ 

दशि स्कन्दमूर्तिः श्रुतो स्कन्दकीति- 
मुखे मे पवित्र सदा तच्चरित्रम् । 

करे तस्य कृं वपुस्तस्य भ्रूं 

गुहे सन्तु खीना ममाशेषभावाः ॥ २६ ॥ 

मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजा- 

मभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः | 

नृणामन्यजानामपि स्वर्भदाने 

गुहादेवमन्यं न जाने न जने ॥ २७ ॥ 



सुब्रह्मण्यभुजगम् । ५२ 

कलठ्र सुता बन्धुवगैः पुव 

, नरो वाथ नारी गृहै ये मदीयाः । 

यजन्तो नमन्तः स्तुवन्तो भवन्तं 

स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार ॥ २८ ॥ 

मरगाः पक्षिणो दंशकाये च दुष्टा 

स्तथा व्याधयो बाघका ये मदङ्गे | 

भवच्छक्तितीक्ष्णाग्रभिन्नाः सुदूरे 

विनश्यन्तु ते चूणितक्रौ वशर । २९ ॥ 

जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं 

सहेते न करं देवसेनाधिनाथ । 

अहं चानिवारो भवान् खोकतातः 

क्षमस्वापराधं समस्तं महेश ॥ ३० ॥ 

, नमः केकिने शक्तये चापि तुभ्यं 

नमच्छाग तुभ्यं नमः ङुक्कुटाय । 
नमः सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं 

पुनः स्कन्दमूर्ते नमस्ते नमोऽस्तु ! ३१ ॥ 



१४ सुब्रह्मण्यभ्ुजगम् । 

जयानन्दभूमञ्जयापारधाम- 

जयामोधकीतते जयानन्दमूर्ते । 
जयानन्दसिन्धो जयाशेषबन्धो 

जय त्वं सदा मुक्तिदानेशसूनो ॥ ३२ ॥ 

मुजङ्गाख्यवरृत्तेन कत्म स्तवं यः 

पठेद्धक्तियुक्तो गुहं संप्रणम्य । 

स पुत्रान्कटत्रं धनं दीघेमायु- 

टेभेस्कन्दसायुञ्यमन्ते नरः सः ३३ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिवराजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 
9.9 9 £ 

श्रीसुब्रह्मण्यभुजंगं संपूणम् ॥ 

कः 







॥ श्री; ॥ 

॥ रिवञुजंगम् ॥ 
~~~ 

गलदानगण्ड मिखदङ्गषण्डं 

चखच्ारुण्डं जगत्राणश्षौण्डम् । 

कनटन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं 

दिषवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् । १ ॥ 

अनाद्यन्तमाद्यं परं तन्त्वमर्थं 

चिदाकारमेकं तुरीयं स्वमेयम् । 

हरित्रह्यमृग्यं परब्रह्मरूपं 
नि @ 9. नषु 

मनोवागतीतं मह ःशेवमीडे ॥ २ ॥ 

स्वदाक्टयादिशक्लयन्तसिहासनस्थं 

मनोहारिसवांङ्गरल्नोरुभूषम् । 
जटादीन्दुगङ्गास्थिशम्याकमोलिं 

पराशक्तिमित्रं नुमः पथ्चवश्रम् ॥ ३ ॥ 



१६ शिवभुजंगम् । 

रिवेश्ानतस्पूरषाघोरवामा- 

दिभिः पश्चभिैन्युखेः षड्भिरङ्गैः । 
अनोपम्य षटूनिशचते तत्त्ववि्या- 

मतीतं परं तवां कथं वेत्तिकोवा। ४॥ 

प्रवाटग्रवाहप्रभाशोणमर्ध 

मरत्वन्मणिश्रीमहःद्याममर्धम् । 
गुणस्यूतमेतद्वपुः शेवमन्तः 

स्मरामि स्मरापत्निसेपत्तिहेतोः ॥ ५ ॥ 

सखसेवासमायातदेवासुरेनद्रा- 

नमन्मौिमन्दारमाखाभिषक्तम् । 
नमस्यामि शंभो पदाम्भोरुहं ते 

मवाम्भोधिपोतं भवानीविभाव्यम् ॥ £ ॥ 

जगन्नाथ मन्नाथ गौरीसनाथ 

प्रपन्नातुकम्पिन्विपन्नातिहारिन् । 

महःस्तोममूरते समसतैकवन्धो 
नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमोऽस्तु ॥ ७ ॥ 



शिवभुजंगम् । १७ 

विरूपाक्ष विश्वश्च विश्वादिदेव 

त्रयीमूर शंभो हिव तयम्बक त्वम । 

प्रसीद स्मर त्राहि पयावसुक्ये 
क्षमां प्रा्रुहि च्यक्ष मां रक्ष मोदात् ॥ ८ ॥ 

महादेव देवेश देवादिदेव 

स्मरारे पुरारे यमारे हरेति । 

न्ुबाणः स्मरिष्यामि भक्टया भवन्तं 

ततो मे दयाक्ञी देव प्रसीद् ॥ ९ ॥ 

त्वदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नेति 

प्रसीद स्मरन्नेव हन्यास्तु दैन्यम् । 

न चेत्ते भवेद्धक्तवात्सल्यहानि- न 

स्ततो मे दयालो सदा संनिधेहि ॥ ९० ॥ 

अयं दानकालस्त्वहं दानपात्र 

भवानेव दाता तदन्यं न याचे । 

भवद्धक्तिमेव स्थिरां देहि मद्यं 

कृपाक्ञी चांमो कृतार्थोऽस्मि तस्मात् ॥ ११॥ 

‰, ४, 



९८ शिवभुजगम्॥ 

पञ्च वेत्सि चेन्मां तमेवाधिषरूढः. 

कठ्द्धीति वा मूर्धि धत्से ,तमेव । 

द्विजिह्वः पुनः सोऽपि ते कण्ठभूषा 
 स्वदङ्गीकृताः. शव सर्वेऽपि धन्याः ॥ १२ ॥ 

न शक्तोमि कर्तु परद्रोहटेशे 

कथं प्रीयसे त्वं न जने गिरीशं । 

तथाहि प्रसन्नोऽसि कस्यापि कान्ता- 

सुतद्रोहिणो बा पितृद्रोहिणो वा ॥ १३ ॥ 

स्तुतिं ध्यानमचौ यथाबद्विधातुं 

भजन्नप्यजानन्महेशावङम्बे । 

जसन्तं सुतं त्रातुमग्रे सृकण्डो- | 
येमप्राणनिवोपणं त्वत्पदाज्नम् ।॥ १४ ॥ 

श्िरोदष्टिदरोगशूटप्रमेह- 
उवरार्दयोजरायक््महिकाविषार्तान् । 

त्वमाद्यो भिषग्भेषजं भस्म शंभो 

त्वसुद्ाघयास्मोन्वपुखोघवाय ॥ १५ ॥ 



शिव्रभुजंगम् । १९ 

दरिद्रोऽस्म्यभद्रोऽस्मि भभ्नोऽस्मि दूये 

विषण्णोऽस्मि सन्नोऽस्मि खिन्नोऽस्मि चाहम् । 

अवान्प्राणिनामन्तयासासि शंभो .. 

ममाधिं. न वेत्सि प्रभो रक्ष मां त्वम् ॥ १६॥ 

स्वदक्ष्णोः कटाक्षः पतेत्त्रयक्ष यत्न 

क्षणं क्ष्मा च लक्ष्मीः स्वर. तं ब्रणाते। 
किरी टस्छुरचामरच्छन्नरमाङा- 

काचीगजक्षौममूषाविक्ेषैः ॥. १७ ॥ 

भवान्यै भवायापि मालवे च पिते 

मृडान्यै मृडायाप्यघघ्न्यै मखन्ने । 

रिबाङ्गयै शिवाङ्गाय कु्मैः शिवायै 
शिवायाभ्बिकायै नमस्त्रयम्बकाय ।| २८ ॥ 

भवद्रौरवं महघुसवं विदित्वा 

प्रमो रक्ष कारुण्यदृष्ट्यानुगं माम । 

रिवास्मानुभावस्तुतावक्षमोऽदहं 

स्वशक्लया कृतं मेऽपराधं क्षमस्व ॥ १९ ॥ 



शिवभुजगम् | 

यदा कणैरन्ध्ं ब्रजेत्कारवाह्- 

द्विषत्कण्ठघण्टाघणात्कारनाद्ः । 

वृषाधीखमारुह्य देवोपवाद्यं 
तदा बत्स मा भीरिति प्रीणय सम् | २० ॥ 

यदा दारूणाभाषणा भीषणा मे 

भविष्यन्त्युपान्ते कृतान्तख दूताः । 

तदा मन्मनस्त्वत्पदाम्भोरहस्थं 

कथं निश्चलं स्यान्नमस्तेऽस्तु शेभो ॥ २१५॥ 

यदा दुर्मिवारग्यथोऽहं शयानो 

टुटन्निःखसननिःसताग्यक्तवाणिः । 

तदाः जहुकन्याजकालंकृतं ते 

जटामण्डलं मन्मनोमन्दिरं स्यात् ॥ २२ ॥ 

यदा पुत्रमित्रादयो मत्सकारा 

रुदन्यस्य हा कीट शीयं दशेति । 

तदा देवदेवेश गौरीश शंभो 
नमस्ते शिबायेयजस्रं ्रबाणि ॥ २३॥ 



शिवभुजंगम् । 

यदा पश्यतां मामसौ वेत्ति नास्मा- 

नयं शास एवेति वाचो भवेयुः । 

तदा भूत्तिमूषं भुजंगावनद्ध 

पुरारे भवन्तं स्फुटं भावयेयम् ॥ २४॥ 

यदा यातनादेहसंदेहबाही 
(९ ५५. ८ न 

भवेदासदेहे न मोहो महान्मे । 

तदा काड्चरशीताद्युसकाशमीश्च 

स्मरारे वपुस्ते नमस्ते स्मराणि ॥ २५ ॥ 

यदापारमच्छायमस्थानमद्धि- 

जैतैवां विहीनं गमिष्यामि मार्गम् । 
तदा तं निरन्धन्कृतान्तस्य मार्ग 

४ = कैम, ५ 

महदेव मद्यं सनाज्ञं प्रयच्छ ।॥ २६ ॥ 

यदा रौरवादि स्मरन्नेव भीया 
त्रजाम्यत्र मोहं महादेव घोरम् । 

तदा मामहो नाथ कस्तारयिष्य- 

त्यनाथं पराधीनमर्धन्दुमौरे ॥ २५ ॥ 

२.१ 



ह ८ -कशिवभुजंगस् । 

यदा श्रेतपत्रायतारष्घयरक्तः 

कृतान्ताद्भयं भक्तवात्सस्यभावात् । 

तदा पाहि मां पाव॑तीवह्वभान्यं 

न पश्यामि पातारमेतारक्षं मे ॥ २८ ॥ 

इदानीमिदानीं मतिर्मे भविन्री- 

यदो संततं चिन्तया पीडितोऽस्मि ) 

कथं नाम मा भून्यृतौ, भीतिरेषा 
नमस्ते गतीनां गते नीककण्ट ॥ २९ ॥ 

अमयादमेवाहमाबालवृदधं 

हरन्तं कृतान्तं समीक््यास्मि भीतः । 

मृरौ तावकाङ्घयलदिव्यभ्रसादा- 

,. दइववानीपते निभयोऽदहं भवानि ॥ ३० ॥ 

जराजन्मगमौधिवासादिदुःखा- 

न्यस्यामि ` जद्यां जगन्नाथ देव | 

` भवन्तं विनामे गतिर्नैव शंभो 

। द्यारोः न जागर्ति किंवादयाते॥ ३१॥ 



शिवभुजंगम् । २३ 

शिवायेति शब्दो नमःपूर्वं एष 

स्मरन्मुक्तङ्ृन्मस्युहा तन्त्ववाची । 

महेशान मा गान्मनस्तो बचस्तः 

सदा मह्यमेतसप्रदानं प्रयच्छ ॥ ३२ ॥ 

त्वमप्यम्ब मां पर्य शीतांजुमौलि- 
परिये भेषजं त्वं भवन्याधिद्ान्तौ । 

बहुङेशभाजं पद्म्भोजपोते 
` -भवाच्धौ निम्नं नयस्वाद् पारम् ॥ ३३ ॥ 

अनुथद्लराटाक्षिवहिभ्ररोहै- 

रवामस्पुःरचारुवामोरशोमैः । 
अनङ्गभ्रमद्धोगिभूषानिशेषै- 

स्चन्द्राधेचृडेरकं दवतेनैः ॥ ३४ ॥ 

भकण्ठेकलङ्कादनङ्गेमुजङ्गा- 
दपाणौकपारादफाठेनखक्षात् । 

अमोष्टौशशाङ्कादबामेकखत्रा- ` 
दह देवमन्यं न मन्ये न मन्ये ॥ ३५ ॥ 



1 शिवभुजंगम् । 

महादेव शंभो गिरीश तिशुलि- 

स्त्वथीदं समस्तं विभातीति यस्मात् 

शिवादन्यथा दैवतं नाभिजाने 

क्िबोऽहं हिबीऽहं रिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ३६ ॥ 

यतोऽजायतदं प्रपञ्चं विचितं 

स्थितिं याति यस्मिन्यदेकान्तमन्ते । 

स कर्मादिहीनः खयंञ्योतिरात्मा 
(~ भ न [त् # अ ४ शिव 

शिवोऽहं क्िबोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ३५ ॥ 

किरीटे निशेश्षो रररे हुताशो 

भुजे भोगिराजो गरे काङिमा च। 

तनौ कामिनी यस्य तत्तुस्यदेवं 

न जानेन जाने न जाने न जाने ।॥ ३८ ॥ 

अनेन स्तवेनादरादम्बिकेडां 

परां मक्तिमासाद्च यं ये नमन्ति । 

मृतौ निर्भयास्ते जनास्तं भजन्ते 

हदम्भोजमध्ये सदासीनमीशम् ॥ ३९ ॥ 



शिवभुजगम् । 

मुजंगप्रियाकल्प शंभो मयैवं 
सुजंगप्रयातेन दृष्तेन कल्नम् । 

नरः स्तोत्रमेतत्पटित्वोरुभक्या 

सुपुत्रायुरारोग्यभैश्र्यमेति ॥ ४० ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यैस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

शिवमुजंगं संपू्णम् ॥ 

२५ 



। श्रीः ॥ 

॥ शिवानन्दलहरी ॥ 

कराभ्यां चूडालंकतशशिकठाभ्यां निजतपः- 

कलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफकाभ्यां मतु मे । 
किवाभ्यामस्तोकत्रिभुबनरिवाभ्यां हदि पुन- 

मेवाभ्यामानन्द्स्फुरदनभवाम्यां नतिरियम् ॥ १ ॥ 

गरन्ती शंभो त्वच्चरितसरितः किल्विषरजो 

दछन्ती घीककुल्यासरणिषु पतन्ती विजयताम् । 

दिशन्ती संसारश्रमेणपरितापोपशमनं 

वसन्ती मकचेतोहदभुवि शिवानन्दलदरी ॥ २ ॥ 

त्रयीवेयं हं त्रिपुरहरमाद्यं लिनयन 

जटाभारोदारं च्दुरगहारं मृगधरम् । 

महादेवं देवं मयि सदयभावं पडुपतिं 

चिदाखम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भने ॥ ३ ॥ 



.्िवानन्दखहरी । २७ 

सहस्रं वरन्ते जगति ' विबुधाः क्ुद्रफ्दा 

न मन्ये सप्रे वा तदनुसरणं तत्कृतफलम् । ̀ 

हरिन्रह्मादीनासपि निकटभांजामसुखभं 

चिर याचे शंभो शिव तव पदाम्भोजभेजनम् ॥ ४ ॥ 

स्परतौ शाखे वैदे शङ्कुनकवितागानफणितौ 

पुराणे .मन्र बा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः । 

कथं राज्ञं प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं ' पशुपते 
पञ्चः मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पाङ्य विभो ॥ ५ ॥ 

घटो वा मृदिपण्डोऽप्यणुरपि च धूमोऽभिरचलः 
पटो वा तन्तुकौ"परिहरति किं घोरशमनम् । 

वृथा कण्ठक्षोभं वहसि तरसाः तकंवचसा 

पदाम्भोजं, शंभोर्भज. परमसौख्यं ब्रज सुधीः ॥ £ ॥ 

मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोन्नफाणितो 

करौ चाभ्यचचीयांःश्रुतिरपि कथाकर्णनविधौ । 
तव ध्याने बुद्धिनैयनयुगंछं -मू्तिविभवे 

 पर्प्रन्थान्केव परमशिवः जाने परमतः ॥ ७ ॥ 



२८ शिवानन्दरुहरी । 

यथा बुद्धिः शुक्तौ रजतमिति काचारमनि मणि- 
जडे पैष्टे क्षीरं भवति म्रगदष्णासु सङिखम् । 

तथा देवभ्रान्या भजति भवदन्यं जडजनो 

महादेवेशं खां मनसि च न मत्वा पष्ुपते ॥ ८ ॥ 

गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने 

विकाले ररे च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः । 
समर्प्यैकं चेतःसरसिजमुमानाथ भवते 

सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो ॥ ९ ॥ 

लरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता 

पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् । 

सदा त्वत्पादाढजस्मरणपरमानन्दरह्री- 

विहारासक्तं चेद्धृद्यमिह् कं तेन वपुषा ॥ १० ॥ 

वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो 

नरो वा यः कश्चिद्धवतु भव किं तेन भवति । 

यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पञयुपते 

तदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि ॥ ११ ॥ 



शिवानन्दरुहरी । २९ 

ष 

गुहायां गेहे बा बहिरपि वने वादिषशिखरे 

जले वा वहू वा वसतु वसतेः किं वद फर्म । 

सद्ा यस्थैवान्तःकरणमपि शंभो तव पद् 

स्थितं चे्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी ॥ 

असारे संसारे निजभजनदूरे जडधिया 

श्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम् । 

मदन्यः को दीनस्तव कृपणरश्नातिनिपुण- 

स्त्वदन्यः को वामे त्रिजगति आरण्यः पञ्युपते ॥१३॥ 

्भुश्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पञ्चुपत 

प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः | 

त्वयेव कषन्तम्याः शिव मदपराधाश्च सकटाः 

प्रयन्नात्कवैव्यं मद्बनमियं बन्धुसरणिः ॥ १४ ॥ 

उपेक्षा नो चेर न हरसि भवद्यानविमुखां 

दुराशाभूयिष्ठां विधिकिपिमशक्तो यदि भवान् । 
शिरस्तदवैधात्रं ननखल्ं सुबन्तं पश्चपते 

कथं वा निर्यन्नं करेनखमुखेनैव ठुङितम् ॥ १५ ॥ 



२० शिवानन्दरुहरी + 

श 

विरिच्चिर्दीघोयुभवतु भवता तत्परशिर 

चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु मुवि दैन्यं किखितवान् । 

विचारः कोवा मां विशद कृपया पात्ति शिव ते 

कटाक्षव्यापारः स्रयमपि च दीनावनपरः ॥ १६ ॥ 

फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो 

प्रसन्नेऽपि स्वामिन् मवद्मलपादाज्ञयुगखम् । 

कथं परयेयं मां स्थगयति नमःसंश्रमजुषां 

निदधिम्पानां ओेणिर्मिजकनकमाणिक्यमङ्करैः ॥ १७ ॥ 

त्वमेको छोकानां परमफर्दो दिव्यपद्बी 

बहन्तस्तवन्मूखं पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः । 

, कियद्वा दाक्षिण्यं तच दिव मदाशा च कियती 

कदा वा मद्र्ां वंहसि करुणापूरितदृशा ॥ १८ ॥ 

दुराश्चाभूथेषठे दुरधिपगृहद्वारटके 
दुरन्ते संसारे दुरितनिख्ये दुःखजनक । 

मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये 

वदेयं प्रीतिश्चेत्तव शिव कृताथ खलु बयम् ॥ १९५ ॥ 



शिवानन्दख्हरी । ` २१ 

सदा मोहाटभ्यां चरति युवतीनां कुचगिरो 
नरययाश्चाश्ाखासखटति इटिति खेरमभितः । 

कपालिन् भिक्षो मे हृदयकपरिमयन्तचपढं 

दृढं मक्त्या बद्ध शिव भवदधीनं कुरु विभो ॥ २० ॥ 

धृतिस्तम्भाधारां दृदगुणनिबद्धां सगमनां 

विचित्रां पद्मालयां प्रतिदिवससन्मागैघटिताम् ।. 

स्मरारे मनेतःस्फुटपटङ्कटीं प्राप्य विशदां 

जय स्वामिन शक्त्या सह शिव गभैः सेवित विभो ॥ 

प्ररोभयैरर्थाहरणपरतन्त्रो धनिगृहे 

प्रवेशो्युक्तः सन्धमति बहुधा तस्करपते । 
इमं चेतश्चोरं कथमिह सहे शांकर विभो 

तवाधीनं, कृत्वा मथि निरपराधे कुर पाम् ॥ २२ ॥ 

करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो 

विधित्वं विष्णुत्वं दिद्रसि खदु तस्या; फरमिति । 

पुनश्च त्वां द्रु दिवि भुवि चहन्पश्निमृगता- 

मष्टा तरंघेदं कथमिह सहे शंकर विभो ॥,२३ ॥ 



३२ रिवानन्दर्हरी । 

कदा वा कैलासे कनकमणिसौपे सह गणै- 

वैसञ्शंभोरप्र स्फुटघटितमूधोखचिपुटः । 
बिभो साम्ब स्वामिन्परमशिव पाहीति निगद्- 

न्विधातृणां कस्पान्क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः ॥ २४॥ 

स्तवैत्रह्यादीनां जयजयवचोभिर्सियमिनां 
गणानां केटीभिमेदकलमदोक्षस्य ककुदि । 

स्थितं नीलम्रीवं भरिनयनसुमाश्छिष्टवपुषं 

कदा स्वां परयेयं करशरमृगं खण्डपरज्युम् | २५ ॥ 

कदावात्ां द्रा गिरिश तव भव्याद्गियुगछं 

ग्रहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन् । 
समाश्लिष्याघ्राय स्फुरजखुजगन्धान्परिमला- ' 

नरम्यां ब्रह्मचैगुदमनुभविष्यामि हृदये ॥ २६ ॥ 

करस्थे हेमाद्रौ गिरिश्च निकटस्थे धनपतौ 
गृहस्थे सखभूजामरमुरभिचिन्तामणिगणे । 

शिरःस्थे शीतांशौ चरणयुगरस्थेऽखि्जयुभे 
कमथ दाखेऽदं भवतु भवदर्थं मम मन: । २५ ॥ 



शिवानन्दलहरी । ३३ 

सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीतेने 
सामीप्यं शिवभक्तिधुयैजनतासांगयसंमाषणे । 

सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते 

सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन्कृतार्थोऽस्म्यहम् ॥ 

त्वत्पाद्म्बुजमर्चयामि परमं स्वां चिन्तयाम्यन्वहं 

त्वामीशं शरणे ब्रजामि वचसा स्वामेव याचे विभो । 

वीक्षां मे दिश्च चा्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां 
रभो छोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुर् ॥ २९॥ 

वखोद्धूतविधौ सहस्करता पुष्पाचैने विष्णुता 
गन्धे गन्धवहात्मतान्नपचने बहिरमुखाध्यक्षृता । 

पात्रे काच्चनगर्भतास्ि मयि चेद्राछेन्दुचूडामणे 

शश्रूषां करवाणि ते पञ्ुपते खवार्िखिटोकीगुरो ॥ 

नारं वा परमोपकारकमिर्दे त्वेकं परूनां पते 
पश्यन्कुक्षिगतांश्चराचरगणान्वाह्यस्थितान्रक्षितुम् । 

सर्वामलैपरायनौषधमतिञ्वाछाकरं भीकरं 
निक्षिप्तं गरटं गे न गिितं नोद्रीणेमेव त्वया ॥ 

५, 8, ॐ 



३४ शिवानन्दलहरी । 

ञ्वाोग्रः सकलामरातिभयदः प्ष्वेखः कथं वां स्वया 

दृष्टः किं च करे धृतः करतले किं पक्षजम्बूफलम् । 

जिह्वायां निहितश्च सिद्धघरुरिका वा कण्ठदेशे भरतः 

करं ते नीटमणिर्विभूषणमये शंभो महास्मन्वद् ॥ ३२ ॥ 

नां वा सक्रदेव देव भवतः सेवा नतिवाँ नुतिः 

पूजा वा स्मरणे कथाश्रवणमप्यालोकनं मादृशाम् । 

स्वाभिन्नस्थिरदेवतानुसरणायासेन किं कभ्यते 

का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चैर्कि प्राथैनीयं तदा ॥ 

किं जरूमस्तव साहसं परुपते कस्यास्ति शंभो भव- 

द्र्य चदृशमाखनः स्थितिरियं चान्यैः कथं रम्यते । 

श्रह्यदेवगणं त्रसन्मुनिगणं नङयसरपश्चं लयं 

परयन्निर्भय एक एव विहरयानन्दसान्द्रो भवान् ॥ 

योगक्चमघुरंधरस्य सकरश्रेयःप्रदोद्योगिनो 

दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाद्यान्तरव्यापिनः । 

सर्वज्ञ दयाकरस्य मवतः किं वेदितव्यं मया 

शंभो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मरास्यन्वहम् ॥ 



शिवानन्दख्हरी । २५ 

भक्तो भक्तिगुणावृते सुदगृतापूर्णे प्रसन्ने मनः- 

कुम्भे साम्ब तवाद्भिपहवयुगं संस्थाप्य संवित्फलम् । 

सन्त्वं मन्त्रमुदीरयन्निजश्चरीरागारज्युद्धि वह- 

न्पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापाद्यन् ॥ 

आम्रायाम्बुधिमादरेण सुमनःसंघाः समुद्यन्मनो 

मन्थानं दढ भक्तिरल्लुसदितं करवा मथित्वा ततः । 

सोमं कस्पतरुं सुपवैसुरभि चिन्तामणि धीमतां 

निल्यानन्दसुधां निरन्तररमासौ भाग्यमातन्वते ॥ ३७ ॥ 

प्राक्पुण्याचरमागैदर्दितसुधामूर्तिः प्रसन्नः शिवः 

सोमः सद्रणसेवितो शरगधरः पूर्णस्तमोमोचकः । 

चेतःपुष्कररृक्षितो भवति चेदानन्द्पाथोनिधिः 

प्रागरभ्येन विज़म्भते सुमनसां बरृत्तिस्तदा जायते ॥ 

धर्मो मे चतुरङ्खिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं 

कामक्रोधमदादयो विगछिताः काराः सुखाविष्कृतः । 

ज्ञानानन्दमहौषधिः सुफङिता कैवल्यनाथे सदा 

मान्ये मानसपुण्डसीकनगरे राजावतंसे स्थिते ॥ ३९ ॥ 



३६ शिवानन्दरुहरी } 

धीयन्त्रेण वचोघटेन कवितताङ्कल्योपक्रुस्याक्रनै- 

रानीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोराशिदिव्यागतैः । 

हृर्केदारयुताश्च भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते 

दुभिक्षान्मम सेवकस्य भगवन्विश्वेश भीतिः कुतः ॥ 

पापोत्पातविमोचनाय रुचिरेयाय मरत्युजय 
स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्यारोकनाकणैने । 

जिदह्वाचित्तशिरोङ्खिदस्तनयनश्ोत्रैरहं प्रथितो 

मामाज्ञापय तन्निरूपय सुहुममेव मा मेऽवचः ॥ ४१ ॥ 

गाम्भीयै परिखापदं घनधृतिः प्राकार उ्दरण- 

स्तोमश्ाप्तवरं घनेन्द्रियचयो द्वाराणि दहे स्थितः । 

विया वस्तुसमृद्धिरियखिरसामग्रीसमेते सदा 
© (५ (५ 74 सेने भ ् 

दुगौविप्रियदेव मामकमनोदुर्गे निवासं कुर् ॥ ४२ ॥ 

मा गच्छ त्वमितस्ततो गिरि भो मय्येव वासं कुरु 

स्वामिन्नादिकिरात मामकमनःकान्तारसीमान्तरे | 

वर्तन्ते बहुशो मगा मदजुषो मात्सर्यमोहादय- 

स्तान्हूत्वा मृगयाविनोद्रुचितारामं च संप्राप्स्यसि ॥ 



शिवानन्दलहरी । २३७ 

करटग्नमरगः कर्रीन्द्रभङ्को 

धनशादूखविखण्डनोऽस्तजन्तुः । 
गिरिशो विशदाकृतिश्च चेतः- 

कुहरे पञच्च्रुखोऽस्ति मे कुतो भीः ॥ ४४ ॥ 

छन्दःशाखिरिखान्वितैद्िजवरेः संसेविते शाश्वते 

सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधासारैः फठैर्दीपिते । 

चेतःपक्षिशिखामणे यज वृधासंचारमन्येरलं 

निलयं रंकरपादपद्ययुगीनीडे विहारं कुरु ॥ ४५ ॥ 

आकीर्णे नखराजिकान्तिविभवैरुत्सुधवैभवे- 
= _ भ + [क 

राधोतेऽपि च पद्यरागरूदिते हंसव्रजैराभ्रिते । 

निलयं भक्तिवधूगणैश्च रहसि स्वेच्छाविहारं कुं 
स्थित्वा मानसराजहंस गिरिजानाथाङ्धिसोधान्तरे ॥ 

शंभुभध्यानवसन्तसङ्गिनि हृदारामेऽवजीर्णच्छद्ाः 

खस्ता भक्तिरूताच्छटा विरुसिताः पुण्यप्रवारुभचिताः । 

दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचःपुष्पाणि सद्वासना 

ज्ञानानन्दसुधामरन्दलहरी संबित्फराभ्युन्नतिः ॥ ४५ ॥} 



२८ शिवानन्दख्हरी । 

निलयानन्दरसाख्यं सुरथ्ुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयं 

स्वच्छं सष्टिजसेवितं कटटुषहत्सद्वास्नाविष्करृतम् । 

शभुध्यानसरोवरं व्रज मनोहंसावतंस स्थिरं 
कि श्ुद्राश्रयपस्वरुध्रमणसंजातश्रमं प्राप्स्यसि ॥ ४८ ॥ 

आनन्दामृतपूरिता हरषदाम्भोजाङ्वारोद्यता 

स्मैर्योपष्न्ुपेय भक्तिकतिका शाखोपशाखान्विता । 
उञ्ेमौनसकायमानपटलीमाक्छम्य निष्कर्मषा 

निव्यामीष्टफटप्रदा भवतु मे सत्कर्भसंवधिता ॥ ४९॥ 

संध्यारम्भविजुभ्मितं भ्रुतिशिरःस्थानान्तराधिष्ठित 

सप्रमश्रमराभिराममसङृत्सद्वासनाशोभितम् । 
भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनःपूञयं गुणाविष्छृतं 

सेवे श्रीगिरिम्िकाञ्ुनमहाछिद्गं शिवाटिङ्गितम् ॥५०॥ 

शृङ्धीच्छानटनोत्कटः करिमद्यादही स्फुरन्माधवा- 

हादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चारतः । 

सत्पक्षः सुमनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनो- 

राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशेख्वासी विभुः ॥५१॥ 



शिवानन्दलहरी । ३९ 

कारुण्यासतवषिणं घनकरिपद्रीष्मच्छिदाकर्मठं 
[क निभ (वष् 

विद्यासखफरोदयाय सुमनःसंसेव्यमिच्छाक्ृतिम् । 

यृखद्धक्तमयूरमद्रिनिख्यं चच्वञ्नटामण्डलं 
शंभो वाञ्छति नीखकंधर सदा स्वां मे मनश्चातकः ॥ 

आकारोन शिखी समस्तफणिनां नेत्रा करापी नता- 

नुप्राहिप्रणवोपदेदानिनदः केकीति यो गीयते । 

श्यामां शैकसमुद्धवां घनरुचि दृष्ठ नटन्तं मुदा 
वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे ॥ ५३ ॥ 

संध्या घमदिनाययो हरिकराघातभ्रभूतानक- 
ध्वानो वारिदगजितं दिविषदां दृष्टिच्छटा चच्वला । 

भक्तानां परितोषवाष्पविततिवष्टिमैयूरी शिवा 
यस्मन्रुज्वरुताण्डवं विजयते तं नीरुकण्ठं भजे ॥५४॥ 

आद्यायामिततेजसे श्रुतिपदैवेद्याय साध्याय ते 
विद्यानन्द्मयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने । 

ष्येयायाखिर्योगिभिः सुरगणैर्गेयाय मायाविने 

सम्यक्ताण्डवसंश्रमाय जटिने सेयं नतिः शंभवे ॥ 



9 शिवानन्दर्हरी । 

निलयाय त्रिशुणात्मने पुरजिते कालयायनीश्रेयसे 

सलयायादिङटुम्बिने युनिमनःप्रयक्षचिन्मूतैये । 
मायास्चष्टजगन्रयाय सकराम्नायान्तसंचारिणे 

सायंताण्डवसंभ्रमाय जरिने सेयं नतिः सभवे ॥ ५६ ॥ 

निदं स्वोदरपूरणाय सकखानुदिर्य वित्ताशया 

व्यर्थ पैन करोमि भवतः सेवां न जाने विभो । 

मजन्मान्तरपुण्यपाकबलतस्त्वं राव सवांन्तर- 
(^, क $ भ, भ ४ 

स्तिष्ठस्येव हि तेन वा पञ्ुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम् ॥ 

एको वारिजबान्धवः ितिनभोव्याप्तं तमोमण्डलं 

भिस्वा लोचनगोचरोऽपि भवति त्वं कोरिसूर्यप्रभः । 
वेद्यः किं न भवस्यहो घनत्रे कीटग्भवेन्मत्तम- 

स्तत्सवै व्यपर्नीय मे पड्युपते साक्षासरसन्नो भव ॥ ५८ ॥ 

हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीखाभ्बुद्ं चातकः 

कोकः कोकनद्प्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा । 
चेतो वाञ्छति मामकं पडुपते चिन्मागेमृग्यं विभो 

गौरीनाथ मवत्पदाज्ञयुगलं कैवल्यसौख्यश्रदम् ॥ ५९ ॥ 



शिवानन्दरहरी । १ 

सोधस्तोयहतः श्रमेण पथिकरछायां तरोवृष्टितो 

भीतः स्वस्थगृहं गृहस्थमतिधिरदनः प्रसुं धार्मिकम् । 

दीपं संतमसाक्ुखख श्चिखिनं शीताव्रतस्त्वं तथा 

चेतः सवेभयापहं ब्रज सुखं शंभोः पदाम्भोरुहम् ॥ 

अङ्कां निजबीजसंतत्तिस्यस्कान्तोपरं सूचिका 

साध्वी नैजविभुं छता क्षितिरुहं सिन्धुः सरिदभम् । 

प्राप्नोतीह यथा तथा पञ्युपतेः पादारविन्दद्वयं 

चेतोवरत्तिरुपेदय तिष्ठति सदा सा भक्तेरित्युच्यते ॥६१॥ 

आनन्दाश्रुभिरातनोति पुखकं नैर्मस्यतश्छादनं 
वाचाराद्धसुखे स्थितश्च जठरपूत्ति चरित्रामृतैः । 

रुदराक्ैभसितेन देव वपुषो रश्नां भवद्धावना- 

पयङ्क विनिवेद्य भक्तिजननी भक्ताभेकं रक्षति ॥ ६२ ॥ 

मागवर्तितपादुका पडयुपतेरङ्गस्य करर्चायते 

गण्ड्ूषाम्बुनिषचनं पुररिपोर्दिठ्याभिषेकायते । 

किंचिद्धक्षितमांसशेषकबरं नव्योपहारायते 

भक्तिः किं न करोयदयो वनचरो भक्तावतंसायते ॥ ६३) 



४२ शिवानन्दलहरी । 

वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसं मदनं 
भू्त्येटने नमल्सुरशिरःकोटीरसंघषेणम् । 

कर्मेदं दुस्य तावकपददरन्दहरख किं बोचितं 

मचेतोमणिपादुकाविहरणं शंभो सदाङ्गीकुरु ॥ £ ४ ॥ 

वक्षस्ताडनशङ्कया विच षितो वैवस्वतो निर्जराः 

कोटीरोऽव्वरूरलदीपकलिकानीराजनं कुवते । 

द्रा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताशेष भवानीपते 

यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह किं दुखेभम् ॥ ६५ ॥ 

क्रीडार्थं सजसि प्रपच्चमखिलं कीडामृगास्ते जना 

यत्कमौ चरितं मया च भवतः प्रीये भवयेव तत् । 

शंभो खस्य कुतहरुस्य करणं मचेष्टितं निशितं 

तस्मान्मामकरक्षणं पञ्युपतते कर्तव्यमेव त्वया ॥ ६६ ॥ 

बहुविधपरितोषवाष्पपूर- 
सफुटपुखकाङ्कितचारभोगभूमिम् । 

चिरपदफटक्किसेन्यभानां 
परमसदाक्िवभावनां प्रपद्ये ।। ६७ ॥) 



शिवानन्दर्हरी । 

अभितयुदमृतं सुहुदैदन्ती 
विमरूभवत्पदगोष्ठमावसन्तीम् । 

सद्य प्युपते सुपुण्यपाकां 

मम परिपाख्य भक्तिधेनुमेकाम् ॥ ६८ ॥ 

जडता पश्युता कछ्ङ्िता 

कुटिखचरत्वं च नास्ति मयि देव । 

अस्ति यदि राजमौले 
भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम् ॥ ६९॥ 

अरहसि रहसि स्तन्रबुद्या 

वरिवसितुं सुकभः प्रसन्नमूर्तिः । 

अगणितफलदायकः प्रभुर्मे 

जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति ॥ ७० ॥ 

आरूटभक्तगुणकुञ्वितभावचाप- 
> ~ [~ 8 

युक्तैः शिवस्मरणबाणगणैरमोवैः । 

निजिल किस्विषरिपून्विजयी सुधीन्द्रः 

४३ 

सानन्दमावहति सुस्थिरराजक्ष्मीम् ॥ ७१ ॥ 



शष्ट शिवानन्दरहरी । 

ध्यानाजनेन समवेक््य तमः प्रदं 

भित्वा महाबङिभिरीच्रनाममन्तरैः । 

दिन्या्ितं मुजगभूषणसुद्भहन्ति 

ये पादपद्यभिह ते शिव ते कृताथोः ॥ ७२ ॥ 

भूदारताययुदबहयवपेक्षया श्री- 

मूदार एव किमतः सुमते रभस्व । 
केदारमाकषरितमुक्तिसहौ षधीनां 

पादारविन्दभजनं परमेश्वरस्य ॥ ७३ ॥ 

आश्चापाशष्धेशदुबौसनादि- 

भेदोदयुक्तैदिव्यगन्यैरमन्दैः । 
आशाशाटीकस्य पादारविन्दं 

४ भ टीं > नष 

चेतःपेटीं वासितां मे तनोतु ॥ ७४ ॥ 

कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगं 

सर्व्गितज्ञमनघं ध्रुवरक्षणाह्यम् । 
चेतस्तुरङ्गमधिरद्य चर स्मरारे 

नेतः समस्तजगतां ब्रृषभाधिरूढ ॥ ५५५ ॥ 



शिवानन्दरृहूरी । ५ 

मक्तिमेहेशपदपुष्करमावसन्ती 
[3 भ (न ४५ 

कादम्बिनीव कुरुते परितोषवषेम् । 

संपूरितो भवति यस्य मनस्तटाक- 

स्तज्नन्मसस्यमखिरुं सफर च नान्यत् ॥ ७६ ॥ 

बुद्धिः स्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्य- 

सक्ता वधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ती । 
सद्धावनास्मरणदद्यनकीर्तनादि 

+ भ 7 [9 ५५ 9 

संमोहितेव शिवमन्नरजपेन विन्त्ते ॥ ७५७ ॥ 

सदुपचारविधिष्वनुबोधितां 

सविनयां सुहृदं समुपाश्रितम् । 

मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो 

वरगुणेन नवोढवधूमिव ॥ ७८ ॥ 

निदं योगिमनःसरोजदरसचारक्चमस्त्वव्छरमः 

शंभो तेन कथं कटोरयमरादुक्षःकवाटश्षतिः । 

अल्यन्तं मृदुं त्वदद्धियुगरं हा मे मनश्िन्तय- 
व्येतल्टोचनगोचरं कुरु विमो हस्तेन संवाहये ।॥ ५९ ॥ 



%६ शिवानन्दलहरी । 

एष्ययेष जनि मनोऽस्य करिनं तस्मिन्नटानीति म- 

द्रक्षायै गिरिसीम्नि कोमर्पदन्यासः पुराभ्यासितः । 

नो चेदिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तस्पेषु वेद्यादिषु 

प्रायः सस्सु शिखातटेषु नटनं कमो किमर्थ तव ॥ 

केचित्कारमुमामहेश्च मवतः पादारविन्दार्चनैः 

कंचिद्यानसमाधिभिश्च नतिभिः कंचित्कथाक्णनैः | 
कंचित्कचिदवेक्षणेश्च ठुतिभिः कंचिदश्यामीदक्षी 

यः प्राप्रोति मुदा त्वद्पिंत्तमना जीवन्स मुक्तः खलु ॥ 

बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते 

घोणित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेव्यादि रूपं दधौ । 

त्वत्पादे नयनापैणे च कृतवांस्त्वदेहभागो हरिः 

पूञ्यात्पूञ्यतरः स एव हि न चेत्को वा तदन्योऽधिकः 

जननमृतियुतानां सेवया देवतानां 

न भवति सुखडेशः संश्चयो नास्ति तत्र । 
अजनिमगृतरूपं साम्बमीकषं भजन्ते 

य इह परमसौख्यं ते हि धन्या भन्ते ॥ ८३ ॥ 



शिवानन्दरहरी । भ्र 

शिव तव परिचर्यासंनिधानाय गौर्या 
भव मम गुणधघुयौ बुद्धिकन्यां प्रदास्ये । 

सकलभुवनबन्धो स्चिदानन्दसिन्धो 

सदय हृदयगेहे सवेदा संवस स्वम् ॥ ८४ ॥ 

जलधिमथनदक्षो नैव पातारमेदी 

न च वनमृगयायां नैव लुब्धः प्रवीणः । 
अङ्गानङ्कसुमभूषावस्मुख्यां सपर्या 

कथय कथमहं ते कर्पयानीन्दुमौखे ॥ ८५ ॥ 

पूजाद्रन्यससृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुमेहे 
पक्षित्वं न च वा किटित्वमपि न प्राप्तं मया दुरमम् । 

जाने मस्तकमङ्किपहवसुमाजाने न तेऽहं विभो 

न ज्ञातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्रूपिणा ॥८६॥ 

अशनं गरं फणी करापो 

वसनं चम च वाहनं महोक्षः । 

मम दास्यसि किं किमस्ति शंभो 

तव पादाम्बुजमक्तिमेव देहि ॥ ८७ ॥ 



४८ हिवानन्दरुहूरी । 

यदा कृताम्भोनिधिसेतुबन्धनः 

करस्थङाधःकृतपवैताधिपः । 

अवानि ते द्धितपद्यसंभव- 

स्तद्; दिवाचास्तवभावनक्षमः ॥ ८८ ॥ 

नतिभिरैतिभिस्वमीश पूजा- 

विधिभिध्यीनसमाधिभिनं वृष्टः । 

धनुषा मुसलेन चादमभिवों 
[9 + 

वद् ते प्रीतिकरं तथा करोमि ॥ ८९॥ 

वचसा चरितं वदामि शभो- 

रहमुद्योगविधासु तेऽप्रसक्तः | 

मनसाकृतिमीश्वरख सेवे 

शिरसा चैव सदाशिवं नमामि ॥ ९० ॥ 

आब्याविद्या हृद्धता निर्ग॑तासी- 

द्िद्या हृद्या हृद्रता तस्रसादात् । 

सेवे नियं श्रीकरं त्वत्पदाजं 

भावे अुक्तेभाजनं राजमौले । ९१॥ 



शिवानन्दरहरी । ४९ 

दुरीक्ृतानि दुरितानि दुरक्षराणि 

दौ्भग्यदुःखदुरहंकृतिदुवैचांसि । 

सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं 

गौरीश मामिह सञुद्धर सत्कटाक्षैः ॥ ९२ ॥ 

सोमकलाधरमीरौ 

कोमखघनकंधरे महामहसि । 

स्वामिनि गिरिजानाथे 

मामकहृदयं निरन्तरं रमताम् ॥ ९३ ॥ 

सा रसना ते नयने 

तावेव करौ स एव कृतक्रत्यः । 

यायेयौयो भर्ग 
® भ [ध 

वदतीक्षेते सदा्वैतः स्मरति} ९४ ॥ 

अतिगृदुलौ मम चरणा- 

वतिकठिनं ते मनो भवानी । 

इति विचिकित्सां संयज 

शिव कथमासीद्धिरौ तथा वेश्चः ॥ ९५ ॥ 
६. 8.4 



५४ शिवानन्दरुहरी ५ 

वेयाङ्शेन निभृतं 
रभसादाकृष्य भक्तिश्रङ्धख्या । 

पुरहर चरणाखाने 

हृदयमदेभं बधान चिद्यन्त्रैः ॥ ९६ ॥ 

प्रचरलयभितः प्रगरभवृत््या 

मदवानेष मनःकरी गरीयान् । 

परिगृह्य नयेन भक्तिरल्वा 

परम सखाणु पदं दृढं नयासम् ॥ ९७ ॥ 

सवौंकारयुक्तं सरर्पदयुतां साधुवततां सुवर्णौ , 

सद्धिः संस्तूयमाना सरसगुणयुतां रुक्ितां रक्षणाद्याम् । 

उद्यद्धूषाविद्चेषामुपगतविनयां द्योतमानाथरेखां 

कल्याणीं देवं गौरीभ्रिय मम कविताकन्यकां सवं गृहाण ॥ 

इदं ते युक्तं वा परमशिव कारुण्यजलधे 

गतौ ति्भूपं' तव पदश्िरोदशोनधिया । 

हरि्ह्माणौ तौ दिवि सुचि चरन्तौ श्रमयुतौ 

कथं शंभो खामिन्कथय सम वेद्योऽसि पुरतः ॥ ९९ ॥ 



दिवानन्दरहरी । ५१ 

स्तोत्रेणाछमहं प्रवच्मि न मृषा देवा विरिच्चादयः 

स्तुलयानां गणनाप्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः । 

माहात्म्या्रविचारणप्रकरणे धानातुषस्तोमव- 

द्धूतास्त्वां विदुरुत्तमोत्तमफलं शंभो भवत्सेवकाः ॥ 

इति श्रीमस्रमहंसपरिाजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दमगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः करतौ 
[8 ५ ह 

रिवानन्द्हरी संपूणा ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

रिवपादादिकेशान्तः 

वणनस्तोत्म् ॥ 

कल्याणं नो विधत्तां कटकतटखसत्कत्पवारीनिङख- 

क्रीडासंसक्तविद्याधरानिकरवधूगीतरंद्रापदानः। 

तारैरहैरम्बनादैस्तर छितनिनदत्तारकारातिकेकी 

कैलासः शवनिरवत्यभिजनकपदः सबेदा पवेतेन्द्रः ॥ ९॥ 

यस्य प्राहुः खरूपं सकरूदिविषदां सारसर्वस्रयोगं 

यस्येषुः शाङ्गधन्वा समजनि जगतां रक्षणे जागरूकः । 

मर्व दर्वीकराणामपि च परित्रढः पूखयी सा च रक्ष्यं 

सोऽग्यादन्याजमस्मानश्शिवभिदनिश्चं नाकिनां श्रीपिनाकः ॥ 



शिवपादादिकेशचान्तव्णनस्तोत्रम् । ५.३ 

आतङ्कावेगहारी सकट्दिविषदामद्धिपद्याश्रयाणां 

मातङ्गाचु्रदैस्यप्रकरतजुगलद्रक्ताराक्तथारः । 

क्रूरः सूरायुतानामपि च परिभवं स्वीयभासा वितन्व- 

न्घोराकारः कुठारो दृढतरदुरिताख्याटवीं पाटयेन्नः ॥ 

कालारातेः कराग्रे कृतवसतिररःक्ाणशातो रिपूणां 

काङे कारे कुखाद्विप्रबरतनयया कर्पितस्नेहटेपः । 

पायान्नः पावकाचिःप्रसरसखमरुखः पापहन्ता नितान्तं 

द: श्रीपाद सेवामजनरसजुषां पार्नैकान्तशीरः ।४। 

देवस्याङ्काश्रयायाः कुर्गिरिदुहि तुर्नेच्रकोणप्रचार- 

प्रस्तारानस्युदारान्पिपटिषुरिव यो निलखयमलयाद्रेण । 

आधत्ते भङ्गितुङ्खेरानिश्षमवयवैरन्तरङ्गं समोदं 

, सोमापीडस्य सोऽयं प्रदिरातु कुशरं पाणिरङ्ः कुरङ्गः ॥ 

कण्टभ्रान्तावसज्ञत्कनकमयमहाघण्टिकाधोरघोषेः 

कण्ठारावैरकुण्डठैरपि भरितजगचक्रवालान्तराङः । 

चण्डः प्रोदण्डभ्ङ्गः ककुदकवबलितोतुङ्गकैठासश्वज्गः 

कण्डेकारस्य वाहः शमयतु मरू सातः शछाकरेन्द्रः॥ 



५४ शिवप्रादादिकेशान्तवणंनस्तोत्रम् 1 

नि्यहानास्बुधारापरिमङतरखीभूतरोरम्बपाटी- 
दकारः शंकर द्वेः शिखरशतदरीः पूरयन्मूरिघोषैः । 
शारः सौवर्णरेकप्रतिमप्रथुबपुः स्बवित्नापहरत 
सर्वाण्य: 'पूर्वसूनुः स भवतु भवतां स्वस्तिदो हस्तिवक्तः ॥ 

यः पुण्यैदेवतानां समजनि शिवयोः ऋाध्यवीरयेकमया- 

यन्नाञ्नि श्रूयमाणे दितिजभटघटा भीतिभारं , भजन्ते । 

भूयात्सोऽयं विभू निितक्षरशिखापाटितक्रौ ज्वशेखः 
` संस्रारागाधकरूपोदरपतितसमुत्तारकस्तारकारिः ॥ ८ ॥ 

आरूढः भरौढवेगप्रविजितपवनं तुङ्गतुङ्गं तुरङ्ग 

चेर नीरं वसानः करतरुविरुसत्काण्डकोदण्डदण्डः । 

रागद्रेषादिनानानिधस्गपटरीभीतिक्रद्धूत भत , 
कव॑न्नाखेररीरां परिकसतु मनःकानने मामकीने ॥ ९ ॥ 

अम्भोजाभ्यां च रम्भारथचरणरताद्रन्दरककम्मीन्द्रङ्म्भै- 

निम्बेनेन्दोश्च कम्बोरुपरि विरुसता विदमेणोत्पलाभ्याम्। 
अम्भोदेनापि संभावितमुपजनिताडम्बरं शास्बरारेः 

शंभोः संभोगयोग्यं किमपि धनमिदं संभवेस्संपदे नः ॥ 



शिवपादादिकेशचान्तवर्णनस्तोत्रम् । ५५ 

वेणीसौभाग्यविस्मापिततपनसुताचास्वेणीविखासा- 
न्वाणीनिधूतवाणीकरतकूबिधृतोदारवीणाविरावान् । 

एणीनेत्रान्तभङ्गीनिरसननिपुणापाङ्गकोणालुपासे 

सोणान्प्राणानुदूद प्रतिनवसुषमाकन्दलानिन्दुमौरेः ॥ 

चृत्तारम्भेषु हस्ताहतसुरजधिमिद्धिकतैरस्युदारै- 
श्थित्तानन्दं विधत्ते सदसि भगवतः संततं यः स नन्दी । 

चण्डीराद्यास्तथान्ये चतुरगुणगणप्रीणिततस्वाभिसत्का- 

रोत्करषोदयत्प्रसादाः प्रमथपरिव्ुढाः पान्तु संतोषिणो.नः॥ 

मुक्तामाणिक्यजाङेः परिकङितमहासारमारोकनीयं 
प्र्युपानपंरलैर्दशि . दिशि भवनैः कस्पितैदिक्पतीनाम् । 

उश्यानैरद्रिकन्यापरिजनवनितामाननीयेः परीतं 

थं हस्त नित्यं मम भुवनपतेर्धाम सोमार्धमौरेः ॥ 

म +) 

स्तम्भैजैम्भारिरलप्रवरनिरचितेः संश्रतोपान्तभागं , 

छम्भत्सोपानमार्ग शुचिमणिनिचयैशुभ्मितानर्प रप् । 

कुम्भः संपूणेशोभं शिरसि सुघटितैः शातङ्खम्भैरपद्कैः ` 
शंभोः संभावनीयं सकल्युनिजनैः स्वस्तिदं स्यात्सदो नः ॥ 



४६ शिवपादादिकेशान्तवर्णनस्तोतरम् 

न्यस्तो मध्ये सभायाः परिसरनिरसत्पादपीठाभिरामो 

हः पादैख्तुभिः कनकमणिमयैरचकरैरुञ्ञ्वरास्मा । 
चासोरत्ेन केनाप्यधिकमृदुतरेणास्तृतो चिस्दृतश्रीः 

पीठः पीडाभरं न: शमयतु शिवयोः सरैरसंवासयोग्यः ॥ 

आसीनस्याधिपीठं त्रिजगदधिपतेरद्धिपीटानुषन्तौ 

पाथोजामोगभाजौ परिगरदुकतरोल्ासिपद्मादिरेखौ । 
पातां पादावुभौ तौ नमदमरकिरीटोहसश्चारुहीर- 

श्रेणीशोणायमानोन्नतनखदश्चकोद्धासमानौ समानौ ॥ 

यज्नञादो बेद्वाचां निगदति निखिलं रक्षणं पक्षिकेतु- 

ठक्ष्मीसंभोगसौर्यं विरचयति ययोग्धापरे रूपभेदे । 
शंभोः संभावनीय पद्कमलसमासङ्गतस्तुङ्गशोभे 

माङ्गल्यं नः समत्र सकखसुखकरे नूपुरे पूरयेताम् ॥ 

अङ्गे शङ्गारयोनेः सपदि शुभतां नेववहौ प्रयाते 

शत्रोरुदूलय तस्मादि षुधियुगमधो स्यस्तमग्रे किमेतत् । 
शङ्कामिस्थं नतानाममरपरिषदामन्तरङ्ुसयत्त- 

. स्संघातं चारु जङ्घायुगमखिरुपतेरंहसां संहरेश्नः ॥ १८ ॥ 



शिवपादादिकेशान्तवणनस्तोत्रम् । ५७ 

जानुद्वन्द्ेन मीनध्वजनृवरससुद्रोपमानेन साकं 

राजन्तौ राजरम्भाकरिकरकनकस्तम्भसं भावनीयो । 

खरू गौरीकराम्भोशुहसरससमामदनानन्दभाजौ 

चारू दूरीक्रिय स्तां दुरितमुपाचितं जन्मजन्मान्तरे नः ॥ 

आुक्तानधेरनेप्रकरकरपरिष्वक्तकस्याणकाच्ी- 

दन्ना बद्धेन दुग्धद्युतिनिचयमुषा चीनपद्म्बरेण । 

संवीते शोरुकन्यासुचरितपरिपाकायमाणे नितम्बे 

निलयं नर्न चित्तं मम निखिर्जगत्स्वामिनः सोममौरेः ॥ 

खध्याकारानुर्यहिनकरसरुचा कारधौतेन गाढं 

व्यानद्धः ज्लिग्धसुग्धः सरसञुदरबन्धेन वीतोपमेन । 

उहीग्रैः स्वप्रकाशेरुपचितमदहिमा मन्मथारेरुदारो 
मध्यो मिश्याथेसभ्न्यञ्म दिशतु सदा संगतिं मङ्गलानाम् ॥। 

नाभीचक्राख्वारान्नवनवसुषमादोहदश्रीपरीता- 

` दुद्रच्छन्ती पुरस्तादुदरपथमतिक्रम्य वक्षः प्रयान्ती । 
इयामा कामागमार्थप्रकथनदिपिवद्धासते या निकामं 

सा मा सोमार्धमौरेः सुखयतु सततं रोमवह्टीमतद्ी ॥ 



५८ शिवपादादिकेश्ान्तवणनस्तो्म् । 

आश्ेषेष्वद्विजायाः कठिनङ्चतदी दिप्रकोर्मीरपङ््- 

व्यासङ्गादु्दकंदयुतिभिरुपचितस्पधेमुदामहय्म 

दक्षारातेरुदूढप्रतिनवमणिमारावलीभासमानं 

वक्षो विश्छोभिताघं सततनतिजुषां रक्षतादक्षतं नः || 

वामाङ्गे निस्फुरन्या करतर्विकसन्रासुरक्तोतलाया; 

कान्ताया वामवक्षोरुह्मररिखसोन्मदेनव्यम्रमेकम् । 

अन्यांस्लीनप्युदारान्वरपरडुमृगाङंकतानिन्दुमौटे- 
बौहूनाबद्धहेमाङ्गदमणिकटकानन्तरारोकयामः ॥ २४ ॥ 

संभ्रान्तायाः शिवायाः पतिविख्यभिया स्वैखोकोपतापा- 

त्ंविभ्नस्थापि विष्णोः सरभसमुभयोर्वारणपरेरणाभ्याम् । 

मध्ये तैशङकुवीयामयुभवति दशां यच दााहरोष्मा 

सोऽयं सबोपदां नः शमयतु निचयं नीरकण्ठस्य कण्ठः ॥ 

दयैरदरन्द्रकन्यांभृदुदशनपदै्द्रितो विदरमश्री- 
रुदयातन्त्या नितान्तं धवरूधवरूया मिश्रित दन्तकान्या । 

मुक्तामाणिक्यजारुव्यतिकरसदशया तेजसा भासमानः 

सद्योजातस्य दद्यादधरमणिरसौ संपदां संचयं नः ॥ 



शिवपाद दिकेशान्तवर्णनस्तोततम्, । ५९ 

कणींकारनानामणिनिकररचां संचयेरध्वितायां 
बण्यीयां स्वणेपद्मोद रपरि विरुसत्कणिकासंनिभायाम् । 

पद्धयां प्राणवायोः प्रणतजनहदम्भोजवासस्य शंभो- 

। निलयं नश्रित्तमेतद्िस्चयतु सुखेनासिकां नासिकायाम् ॥ 

अव्यन्तं भासमाने रुचिरतरशचां संगमार्सन्मणीना- 

मुयच्चण्डांश्युधामम्रसरनिरसनस्पष्टरष्टापद् ने । 

भूयास्तां भूतये नः करिवरजयिनः कणेपाञ्ञावलम्बे 
मक्ताखीभारुसजजनिमरणल्पिः छुण्डले -कुण्डलटे ते ॥ 

याभ्यां कारुव्यवस्था भवति तनुमतां यो मुखं देवतानां 

येषामाहूुः स्वरूपं जगति मुनिवरा देवतानां त्रयीं ताम् । 

रद्राणीवक्त्रपङकेरुहसततविहायोस्सुकेन्दिन्दिरेभ्य- 

स्तेभ्यश्षिभ्यः प्रणामाखष्िसुपरचये चीक्षणस्येक्षणेस्यः ॥ 

वामं वामाङ्कगायाः वदनसरसिजे व्यावद्रह्वभाया 

व्यानम्रेष्वन्यदन्यत्पुनरिकभवं बीतनिःशेषरौक््यम् । 

भूयो भूयोऽपि मोदान्निपतदतिद्या्ीतंछं चूतबाणे 

दक्षारेरीश्चणानां चरयमपहरतादाडु तापत्रयं न: ॥ ३०॥ 



६० शिवपादादिकेशान्तवणनस्तोलम् । 

यस्मिन्न्धनदुसुग्धशयुतिनिचयतिरस्कारनिस्तन्द्रकान्तौ 
कादमीरक्षोदसंकत्पितभिव रुचिरं चिलकं भाति नेत्रम । 

तस्मिश्ुहीरचिद्ठीनटवबरतरुणीलास्यरङ्गायमाणे 

काररेः फाख्देशे विहस्तु हृदय वीतचिन्तान्तरं नः ॥ 

स्वाभिन्गङ्गाभिवाङ्गीकुर् तव शिरसा मामपीयथंयन्तीं 

धन्यां कन्यां खरांशोः शिरसि वहति किं न्वेष कारण्यरारी । 

इत्थं शङ्कां जनानां जनयदतिषनं कैशिकं कारमेष- 

च्छायं भूयादुदारं पुरविजयिनः श्रेयसे भूयसे न: ॥ 

शङ्गाराकल्पयोभ्येः शिखरिवरसुतासत्सखीहसतद्टनैः 
सूमैराबद्धमाङावल्परिविसत्सौरभाक्ष्टशज्गम । 

तुङ्गं माणिक्यकान््या परिहसितसुरावासरेलेन्द्र्ङग 
संघं नः संकटानां विघटयतु सद् काङ्करीकं किरीरम् ॥ 

वक्राकारः कलङ्की जडतुरहमप्यद्धिसेवाचुभावा- 

दुत्तसत्वं प्रयातः सुरुभतरघृणास्यन्दिन्न्द्रमोेः । 
तत्सेवन्तां जनधाः शिवमिति निजयावस्थयैव न्ुवाणं 

वन्दे देवस्य शंभोथक्कटसुघटितं सुग्धपीयूषभायुम् ॥ 



शिवपादादिकेशचान्तवर्णनस्तोत्रम् । ६१ 

कान्ला संफुटमह्टीकुसुमधवल्या व्याप्य विशं विराज- 

न्वृत्ताकारो वितन्वन्मुहुरपि च परां निवृतिं पाद्भाजाम् । 

सानन्दं नन्दिदोष्णा मणिकटकवता वाह्यमानः पुररेः 

श्रतच्छत्रास्यश्ीतद्युतिरपहरतादापदस्तापदा नः ॥ ३५ ॥ 

दिव्याकस्पोज्ज्वरानां शिवगिरिसुतयोः पाश्चैयोराश्रितानां 
रद्राणीसत्सखीनां मदतरलकराक्षाच्वलैरच्चितानाम् । 

उद्वेषद्राहुवद्टीविरुसनसमये चामरान्दोखनीना- 

सुद्धुतः कङ्कणारीवर्यकङ्कलो वारयेदापदो नः ॥ 

स्व्गेकःसुन्दरीणां सुरुङितवपुषां स्वाभिसेवापराणां 

वस्गद्भूषाणि वक्राम्बुजपरिविगढन्मुग्धगीतागरतानि । 

नित्यं नृन्तान्युपासे भुजविधुतिपदन्यासभावावरोक- 

्रसयुद्यसप्रीतिमायस्रमथनटनटीदत्तसंभावनानि ॥ ३५७ ॥ 

स्थानप्राप्टया स्वराणां करंमपि विशदतां व्यजयन्म ज्ञुवीणा- 

स्वानावच्छिन्नतारक्रमममुतमिवास्वाद्यमानं क्चिवाभ्याम् । 

नानारागातिह्ं नवरसमधुरस्तोत्रजाताचुविद्धं 

गानं बीणामहर्षः करूमतिरुङितं कणैपूरायतां नः ॥ 



६२ शिवपादादिकेशान्तवणैन्तोत्रम् 1 

चेतो जातभ्रमोदं संपदि पिदधती प्राणिनां बाणिनीनां 

पाणिद्रनदरामजात्रससुकङितरणितस्वणेतालालु्रला । 

स्वीयारावेण पाथोधररबपटुना नादयन्ती मयूरी 

मायूरी मन्दभावं मणिभ्ुरजमवा माजेना माजयेन्नः ॥ 

देवेभ्यो दानवेभ्यः पितृञ्ुनिपसिषत्सिद्धवि्याधरेभ्यः 

साध्येभ्यश्चारणेभ्यो मुज पञ्ुपतज्नातिकीटादिकेभ्यः । 

श्रीकैरासम्ररूढास्तृणविटपिमुखाश्चापि ये सन्ति तेभ्यः 

सर्वेभ्यो निर्विचारं नतिञ्ुपर्चये शार्वपाद्ाश्रयेभ्यः ॥ 

ध्यायन्नित्थं प्रभाते प्रतिदिवसमिदं स्तोत्ररलं पेय 

किं वा त्रूमस्तदीयं सुचरितमथवा कीतंयामः समासात् । 

संपल्नातं समग्रं सदसि बहुमतिं सवेखोकमप्रियत्वं 

सप्राप्यायुःकतान्ते पदमथति परब्रह्मणो मन्मथारेः ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचा्यस्य 

श्रीगोविन्द मगवत्पूज्यपादश्चिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः करतो 

` शिवपादादिकेशान्तवणनस्तोच्रम् 
संपूर्णम्. ॥ 



। श्रीः ॥ 

रिषकेशादिपादान्तः 

वणनस्तोत्रम् ॥ 

देयासुमूध्रि राजत्सरससुरसरित्पारपर्यन्तनिय- 

सप्राज्ुसतम्बाः पिशङ्गास्तुटितपरिणतारक्तशाखीख्ता वः । 

दुबौरापत्तिगतेश्रितनिखिख्जनोत्तारणे रल्नुभूता 

घोराघोर्वासहाखीदहनरिखिरिखाः रम सार्वः कपदौः ॥ 

ऊुवभ्निवोणमागेप्रगमपरिकसद्ूप्यसोपानकशद्कां 

शकारीणां पुराणां त्रयविजयकरतस्पष्टरेखायमाणम् । 

अज्याद््याजमुञचैरठिकिमधराधिलयकान्तस्िोच- | 

` ज्नाहन्यामं मृडानीकमितुरुडपरुक्पाण्डरं वस्िपुण्ड्म् ॥ 



६ शिवकेशादिपादान्तवर्णनस्तोजम् । 

कुष्यद्ौरप्रसादानतिसमयपदाङ्ु्ठसंकरान्तलाक्षा- 

चिन्दुस्पधि स्मरारेः स्फटिकमणिदषन्मम्रमाणिक्यसोभम्। 

मृध्न्युदयदिग्यसिन्धोः पतितश्फरिकाकारि वो मास्तकं स्ता- 
दस्तोकापत्तिकृत्यै हतवदहकणिकामोक्षरूक्षं सदाक्षि ॥ 

भूयै दग्ूतयोः स्याद्यदहिमदहिमरुग्बिम्बयोः क्लिग्धवर्णो 
दैयोघध्वंससंसी स्फुट इब परिवेषावरोषो विमाति । 

सगेस्थिलन्तव्रृत्तिमयि समुपगतेतीव निर्वृत्तगर्व 

सवौणीभवुरुचेयुगलमथ दधद्विभमं तद्धूबोः ॥ ४ ॥ 

युग्मे सुक्मान्जपिङ्ग प्रह इव पिहिते द्राग्ययोः प्राग्ुहित्रा 

शरस्य ध्वान्तनीराम्बररचितबहत्क च्व कोऽमूलखपच्ः । 

ते जैनेत्रे पवित्रे त्रिदश्चवरघटामित्रजै्रोप्रश्षखे 
नत्र नेत्रे भवेतां द्रुतमिह भवताभिन्दरियाश्वाननियन्तुम् ॥ 

चण्डीवक्त्रापेणेच्छोसतदु भगवतः पाण्डुरुक्पाण्डुगण्ड- 

प्रोयत्कण्डरं विनेतुं वितनुत इव ये रत्नकोणेबिधृष्टिम् । 

चण्डा्िमेण्डकाभे सततनतजनध्वान्तखण्डातिरौण्डे 

चाण्डीरो ते श्रिये स्तामधिकमवनताखण्डले कुण्डे वः ॥ 



शिवकेशादिपादान्तव्णैनस्तोत्रम् । ६५ 

भ १५ भ न 
५ 1 स्छुदविकटपुटो वक्ररन्ध्रप्रवेरा- 

्रप्सूद् च्चत्फणोक्धसदतिधवखादीन्द्रशङ्कां दधानः । 

युष्माकं कम्रवक्रामस्बुरुहपरिरसत्कणिकाकारश्चोभः 

शश्चज्राणाय भूयादरमतिविमलोन्तङ्गकोणः स घोणः ॥ 

कूष्ययद्धा ययोः खरां तज्ुमतिरङसतोधिम्बितां रक्षयन्ती 
भ्र स्प्ांतिनित्ना मुहुरितरवधूशङ्कया रौरकन्या । 

युष्मास्तौ शशदुजैरबहुरुदशमीरवैरीशातिद्ुभ्रा- 
वन्यासतां दिव्यसिन्धोः कमितुरबनम्धोकपालो कपोल ॥ 

यो मासा भव्युपान्तसिित इव निशत केस्तुभो द्रष्टुभिच्छ- 
नसोत्थसेहान्नितान्तं गङगतगरलं पत्युरुचैः परूनाम् । 
प्रो्यसपरस्णा यमाद्रौ पिबति गिरिदुता संपदः सातिरेका 

लोकाः शोणीकरतान्ता यद्धरमहसा सोऽधरो वो विधत्ताम् ॥ 

अर्थं राजते या बदनशरधरादुद्रटचारवाणी- 

पीयूषाम्भःप्रवाहप्रसरपरिरसत्फेनबिन्द्वावरीव । 

देयात्सा दन्तपङ्किश्चिरमिह दनुदायाददोवारिकस्य 

द्रुया दीपरेन्दुङ्कन्दच्छविरमर्तरप्रोन्नताग्रा सुदं वः ॥ 
#. ४. 



€ नि 

६६ शिवकेशादिपादान्तवणेनस्तोजम् । 

= 

न्यक्कुवैन्नवैराभन्निभघनसमयोदधुष्टमे घौघधोषं 
५ र ह| 

[५ | 0» (५ व स्फूं द्राध्यैत्थितोरुष्वनितमपि परब्रह्मभूतो गभीरः । 

सुव्यक्तो व्यक्तमूर्तेः प्रकटितकरणः प्राणनाथस्य सयाः 
ग्री्या वः संबिदध्यात्फनिकरमख जन्म नादः स नादः ॥ 

भासा यस्य त्रिोकी कसति परिरुसत्फेनबिन्द्रणवान्त- 

उ्यौमप्नेवात्तिगौरस्तुकितिसुरसरिद्रारिपूरमरसारः । 
व ॥ ¢ 6 

पीनात्मा दन्तभांभिभशमहहदहकारातिभीमः सदष्टं 

ष्टां वु कृषीष्र स्फुटमिह मवतामह्ृहासोऽटमूतेः ॥ 

सद्योजाताख्यमाप्यं यदुविमरसुदग्बतिं यद्वामदेवं 

नाग्ना हेरा सरक्षं जख्दनिभमधघोराह्ययं दक्षिणं यत् । 
यद्वााकंप्रभं तत्पुरुषनिगदितं पूवमीशानसंज्गं 

यदिव्यं तानि शंभोभेवदभिरूषितं पच्च ददयमुंखानि ॥ 

आत्सप्रम्णो भवान्या स्लयमिव रचिताः सादरं सांबनन्या 
मण्या तिसः सुनीलाख्लननिमगररेखाः समाभान्ति यस्याम् | 

आकर्पानस्पभासा शररुचिरतरा ` कम्बुकरपाम्बिकायाः 
पत्युः सालन्तमन्त्विसतु सततं मन्थरा कंधरा वः ॥ 



शिवकेशादिपादान्तवणेनस्तोन्नम् । ६५ 

वक्नन्दोदन्तखक्ष्याश्िरमधरमहाकौस्तुभस्याप्युपान्ते 
सोत्थानां प्राथेयन्यः स्थितिमचरभुवे बारयन्दै निवेशम् । 

प्रायुङ्केवाक्िषो यः प्रतिपदममृतत्वे स्थितः कार्शत्रोः 
कां कुवेन्गरं बो हृदयमयमर क्षाटयेस्कालकरूटः ॥ 

भ्ौढग्रमाङ्ुकाया दृढतरपरिरम्मेषु पर्वन्दुसुख्याः 
पावेलाश्चारुचामीकरवख्यपदैरङ्कितं कान्तिराङि । 

रङ्गननागाङ्गदाढ्यं सततमविदहितं कमे निमूखयेन्त- 
दोमूं निमेरं यद्धृदि दुरितमपास्याजजितं धूर्जटेः ॥ 

कण्टण्ेषा्थमाप्ना दिव इव कमितुः स्वमसिन्धोः प्रवाहाः 

कान्त्यै संसारसिन्धोः स्फटिकमणिमहासंकरमाकारदीर्घीः। 
तियेग्विष्कम्भभूताशिभुवनवसतेभिन्नदैत्ये भदेहा 

वाहा वस्ता हरख दरूतमिह् निवहानंहसां संहरन्तु ॥। 

वर्षो दक्षद्विषोऽं स्मरभरविनमदक्षजाश्चीणवक्षो- 

जान्तनिक्िप्रञ्ुम्भन्मख्यजमिितोद्धासि भस्मोक्षितं यतत। 

कपर तदक्षचशुःश्ुतिगणणफणरननौघमाभीक्ष्णखोभं 
युष्माकं इ्छदेनः स्फटिकमणि्चिरामण्डलाभं क्षिणोतु | 



६८ शिवकेशचादिपादान्तवणेनस्तोतरम् । 

सुक्तामुक्ते विचित्राकुखवटिखहरी जाटश्चालिन्यवाच्च- 

नञाभ्यावर्ते विरोखद्भुजगवरयुते काररात्रर्विराङे । 
युष्मचित्तत्रिधामा प्रतिनवरुचिरे मन्दिरे कान्तिलक्षम्याः 

शेतां शीतांडुगोरे चिरतरमुव्रक्चीरसिन्धौ सलीलम् ॥ 

बैयाघ्री यत्र कृत्तिः स्फुरति हिमगिरेरषिस्वतोपलयकान्तः 

सान्द्रावश्यायमिश्रा परित इव व्रता नीरजीमूतमाला । 
आबद्धाहीन्द्रकाच्वीगुणमतिप्र्ुरं शैरजाक्रीडभूमि- 

स्तद्ो निःश्रेयसे स्याल्घनमतिघनं बाीताद्युमौरेः ॥ 

पुष्टावष्टम्मभूतौ प्रथुतरजघनस्यापि नियं ्िरोक्या; 
सम्य्वत्तौ सुरेनद्रद्विर्दवरकरोदारकान्ति दधानौ । 

सारावूरू पुरारेः प्रसममरिघटाघस्मरौ भस्मञ्युभ्रौ 

भक्तेरयप्रैचित्तेराभिकमवनतौ वाञ्छितं वो विधत्ताम् ॥ 

आनन्दायेन्दुकान्तोपलरचितसमुद्रायिते ये मुनीनां 

चित्तादद्ी निधातुं विदधति चरणे ताण्डवाकुच्चनानि | 

का्ीभोगीन्दरमूनौ प्रतिमहुरुपधानायमाने क्षणं ते 
कान्ते स्तामन्तकरेचयुतिविजितसुधाभाजुनी जासुनी बः ॥ 



शिवकेशचादिपाद न्तवणेनस्तोत्रम् । ६९. 

मजीरीभूतमोगिप्रवरगणफणामण्डछान्त्ितान्त- 

व्यादीघोनर्धरत्ध्ुतिकिसरयिते स्तूयमाने बुसद्धिः । 
बिभ्रतौ विश्रमं वः स्फटिकमगिन्हदण्डवद्धासिते ये 

जङ्घे शद्धेन्दुश्च भरे भरशमिह मवतां मानसे शूलपाणे: ॥ 

अस्तोकस्तोमशस्चैरपचितिममलां भूरिभावोपहारैः 

कुवद्धिः स्वैदोचैः सतत्तमभिवृतौ ब्रह्मविदेवराचैः । 
सम्यक्संपूञ्यमानाविह हदि सरसीचानिशं युष्मदीय 

राव्य ऋीडतां तौ प्रपदवरवरृहुत्कच्छपावच्छमासौ ॥ 

याः स्वस्थैकांशपातादत्तिबहटगछ्द्रक्तवक्तं प्रणुन्न- 

प्राणं प्राोशयन्प्राङ् निजमचखवरं चाखयन्तं दास्यम् । 
पादाङ्कुल्यो दिशन्तु दूतमयुगदशः कर्मषष्रोषकस्याः 

कल्याणं कुलमार्यप्रकरविरूसिता वः प्रणद्धाहिवहथः ॥ 

्रहमप्राचीनवारहःप्रञुखसुरवरपस्फुरन्मौ छिसक्त- 
ज्यायोरन्नोत्करोखैरविरतममला मूरिनीराजिता या । 
प्रोदम्राम्रा प्रदेयात्ततिरिव रुचिरा 'तारकाणों नितान्तं 

नीखप्रीवेस्य पादाम्बुरुहविरसिता सा नखारी सुखं वः ॥ 



७० शिवकेशादिपादान्तवर्णनसतोत्रम् । 

सला: सलयाननेन्दावपि सविधगते ये विकासं दधाते 
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स्वान्ते स्वां ते छभन्ते श्रियमिह् सर्सीवामरा ये दधानाः । 

रोकं रोलम्बकानां कुखमिव ` सुधियां सेवते ये सदा स्तां 

भूयै मूयैणपाणेविमखतररुचस्ते पदाम्भोरुदे वः ॥ २५ ॥ 

येषां रागादिदोषाक्षतमति यत्तयो यान्ति सक्ति प्रसाद्ा-. 

ये वा नम्रात्ममूतिच्युसदृषिपरिषन्मूधि कश्ेषायमाणाः । 
श्रीकण्टस्यारणोद्य्चरणसरसिजप्रोत्थितास्ते भावाख्या- 

त्पारावारा्बिरं वो दुरितहतिङृतस्तारयेयुः परागाः ॥ 

भूश्रा यस्यास्तसीश्ना मुवनमनुसखतं यत्परं धाम धाम्नां 

साभ्ामान्नायतत्त्वं यद्पि च परमं यद्ुणातीतमाद्म् । 

यचांहोहन्निरीहं गहनमिति मुहुः ्राहुरुबेमहान्तो 
महेश्चं तन्महो मे महितमहरहर्माद रोह निहन्तु ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचार्य॑स्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 
श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

शिवकेशादिपादान्तवणनस्तोत्रम् 
संपूणम् ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ वेदसारशिवस्तोत्रम् ॥ 
~~~ ६. ~------ 

पञ्ूनां पतिं पापनाशं परेशं 
४० कृत्ति (4 ऋ 

गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेण्यम् । 

जटाजूटमध्ये स्फुरट्राङ्खवारि 
महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् ॥ १\ 

महेशं सुरेशं सुरा रातिना 

विभुं विश्वनाथं विभूयङ्गभूषम् । 

विरूपाश्चमिन्दरकंवहिलिनेतं । 
` सदानन्दमीडे प्रसं पञ्चवक्त्रम् ॥ २ ॥ 

गिरीश्चं गणेशं गरे नीखवपी 

गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् । 

भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं 
भवानीकटन्रं भज पच्चवक्त्रम् ॥ ३ ॥ 



७२ वेदसारशिवस्तेक्रम् । 

शिवाकान्त कश्चंभो शशाङ्कार्धमौले 

महेश्ञान शुिजटाजूटधारिन । 

त्वमेको जगन्यापको विश्वरूपः 

प्रसीद प्रसीद प्रमो पूर्णरूप ॥ ४ ॥ 

परात्मानमेकं जगद्रीजमादं 

निरीहं निराकारमोकारवे्यम् । 

यतो जायते पाल्यते येन विशं 

तमीशं भजे छीयते यत्र विश्वम ॥ ५॥ 

न भूमिनं चापो न वद्नं बायु- 

नै चाकाञ्चमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । 

न चोष्णं न शीतं न देको न वेषो 

न यस्यास्ति मूर्तिखिमूति तमीडे ॥ ६ ॥ 

अजं शाच्तं कारणं कारणानां 

शिवं केवरं भासकं भासकानाम् । 

तुरीय तमःपारमाद्यन्तहीनं 

प्रपद्ये परं पावनं हैतदीनम् ।॥ ५ ॥ 



वेदसारशिवस्तोत्रम् । ७३ 

नमस्ते नमस्ते विमो विच्वमूर्ते 
नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूत्ते । 

नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य 

नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ ८ ॥ 

प्रभो शूटपाणे विभो विश्वनाथ 

महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र । 
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे 

तदन्यो बरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ ९॥ 

शंभो महेश करुणामय रुहपाणे 

गौरीपते पञ्चुपते पयुपाश्नाशिन् । 
काञ्चीपते करुणया जगदेतदेक- 

स्त्वं हसि पासि विदधासि महेश्रोऽसि ॥१०॥ 

त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे 

त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ । 

त्वथ्येव गच्छति ख्यं जगदेतदीश 

लिङ्गात्मके हर चराचरविश्वरूपिन् ॥ ११ ॥ 
889 
ह 

च 



॥ श्रीः ॥ 

रिषापराध 

श्षमापणस्तोत्रम् ॥ 
~-----धुः----~- 

आदौ कर्मं प्रसङ्गात्करयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां 

विण्मूत्रामेभ्यमधभ्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः । 

यदद तत्र दुःखं भ्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तु 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः रिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शंभो ॥ 

` बास्ये दुःखातिरेकान्मख्टुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासु- 

नो शक्तश्चन्द्रियेभ्यो भव मरूजनिता जन्तवो मां तुदन्ति । 

नानारोगातिदुःखाट्रुदिततपरवश्चः शंकरं न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव रामो ॥ 



शिवापराधक्षमापणस्तोचम् । ७५५ 

प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पच्चभिर्ममसंधौ 

दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुबतिखादसौख्ये निषण्णः । 
रोवे चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगवीधिरूदं 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव , शिव हिव भोः श्रीमहादेव शंभो ॥ 

वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विकरगतिमतश्चायिदैवादितापैः 

प्रात रोगवियोगैन्यसनकृङतनोज्ञमिहीनं च दीनम । 
मिध्यामोहाभिाषेभ्र॑मति मम मनो धूजेटेष्यौनञ्ूलयं 

. क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव श्षंभो ॥ 

सासवा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोयं, 

पूजार्थं वा कदाचिद्रहुतरगहनेऽखण्डविर्वीदखं वा । 
नानीता पद्यमाा सरसि .बिकसिता गन्धपुष्यैर््वदर्थ 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव रिव. शिव भोः श्रीमहदेव शंभो ॥ 

दुग्धैमे्वाज्ययुक्तेदधिशुडसदहितैः स्नापितं तैव खिङ्क 

नो लिप्नं चन्दनाचैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूतः । 
धूपैः कपूरदीयैर्विविधरसयुतैनैव भक्ष्योपहारैः 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोः श्रीमहादेव शंभो ॥ 



७६ शिवापराधक्षमापणस्तोत्रम् । 

व ५ 

नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपद गहमे प्रयवायाङुलाढ्ये 

श्रौते बातौ कथं मे दिजङककविदिते ब्रह्ममागौनुसारे ।. 

तन्त्वेऽज्ञाते विचारे श्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यं 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव रिव शिव भोः श्रीमहादेव शंभो ॥ 

ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नैव दन्तं द्विजेभ्यो 
हव्यं ते लक्षसंस्यैहंतवहवदने नार्षितं बीजमन्त्रैः । 
नो त्रं गाङ्गतीरे त्रतजपनिययै शद्रजाप्यं न जपन 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिच शिव रिच भोः श्रीमहादेव शंभो ॥ 

नम्रो निःसंगश्युद्धखिगुणविरदहितो ध्वस्तमोहान्धकारो 

नासामन्यस्तदृष्टिधिदितभवशुणो चैव दष्टः कदाचित् । 

उन्मन्यावस्थया त्वां विगतगतिमतिः शंकरं न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिच शिवे शिव भोः श्रीमहादेव दभो ॥ 

स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमयमरत्कुम्भिते सुष््ममारगे 

शान्ते स्वान्ते प्ररीने प्रकटितविभवे दिव्यरूपे रिवाख्ये । 

लिङ्गाप्रे ब्रह्मवाक्ये सकठतनुगतं कोंकरं न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव जिव भोः श्रीमहादेव शंभो ॥ 



शिवापराधक्षमापणस्तोत्रम् ¦ ७७ 

ह्यं वेदान्तवेद्यं हृदयसरसिजे दीप्रमु्यसपरकाशं 

सयं शान्तखरूपं सकटमुनिमनःपद्यषण्डेकवेद्यम् । 
जाग्रसस्वप्रे सुषुप्तौ त्रिगुणविरहितं शंकरं न स्मरामि 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव रिव भोः श्रीमहादेव शंभो ॥ 

चन्द्रोद्धासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शंकरे 
सर्पैभूषितकण्ठकणेविवरे नेत्नोत्थयैश्वानरे । 

द्न्तित्वक्कृतयुन्दराम्बरधरे त्रखोक्यसारे हरे 
मोक्षार्थं इ्धरु चित्त वृत्तिममकामन्यैस्तु किं कर्मभिः ॥ 

किं यानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्रन राज्येन किं 

किं वा पुतकर्त्रमिल्रपञ्चुभिर्दहेन गेहेन किम् । 

ज्ञातरैतरक्षणभङ्करं सपदि रे लाव्यं मनो दूरतः 

स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज मज श्रीपावैतीवह्वभम् ।। १३ 

पौरोहियं रजनिचरितं भरामणीत्वं नियोगो 

माठापयं ह्नरतवचनं साक्षिवादः परान्नम् । 

ब्रह्मद्रेषः खख्जनरतिः प्राणिनां निदेयस्वं 

मा भूदेवं मम पञ्ुपते जन्मजन्मान्तरेषु ।। १४ ॥ 



७८ शिवापराधक्चषमापणस्तोत्रम् । 

आयुर्मदयति पद्रयतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 

प्रयायान्ति गताः पुनर्म दिवसाः कारो जगद्भक्षकः । 
रक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विदयुच्रु जीवितं 

तस्मान्मां शरणागतं करणया त्वं रक्ष रक्षाधुना ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिनाजकान्चार्थस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

शिवापराधक्षमापणस्तोत्नं संपूणंम् ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ मुवणंमालस्तुतिः ॥ 

अथ कथमपि मद्रसनां तखदरुण- 

रेशविरोधयामि विभो । 
साम्ब सदाशिव हांभो शंकर 

छरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १ ॥ 

आखण्डलमदखण्डनपण्डित 

तण्ड्प्रिय चण्डीश विभो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

कारणं मे तव चरणयुगम् ॥ २ ॥ 

इभचर्माम्बर कम्बररिपुवपु- 

रपहरणोऽञ्वरखनयन विभो । 

साम्ब सदाशिव श्ंभो शंकर 

शरणं भे तवे चरणयुगम् ।॥ २ ॥ 



सुवणेमार्तुतिः । 

हश गिरीश्च नरेश परेश म- 
देश बिरेशयभूषण भो । 

साम्ब सदाशिव रांभो शांकर 

सरणं मे तव चरणयुगम् । ४ ॥ 

उमया दिव्यसुमङ्गरविप्रह- 

याङिद्धितवामाङ्ग विभो 

साम्ब सदारिव शंभो शंकर 

सारणं मे तव चरणयुगम् ॥ ५ ॥ 

ऊरीकुरु मामज्ञमनाथं 

दूरीकुरु मे दुरितं भो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् | ६ ॥ 

ऋहषिवरमानस्हंस चराचर- 

जननखितिख्यकारण भो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ७ ॥ 



सुवणेमारस्तुतिः । 

ऋक्षाधीशकेरीट महोश्षा- 

रूढ विधृतशद्राक्च विभो । 

साम्ब सदाशिव शंभो संकर 

रारणं मे तव चरणयुगम् ।॥ ८ ॥ 

ट्यबणेट्न्दरमव्न्तसुङ्खसुममि- 

वाक्ौ तवापयामि विभो । 

साम्ब सदादिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ।॥ ९ ॥ 

एकं सदिति श्रुत्या स्वमेव 

सदसील्युपास्महे खड भो । 

साम्ब सदारिव शंभो इांकर 

दारणं मे तव चरणयुगम् ॥ १० ॥ 

रक्यं निजमक्तेभ्यो वितरसि 

विन्वंभरोऽत्र साक्षी मो। 

साम्ब सदारिव दंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ११९.॥ 

४. ६.४ 

८१ 



८२ सुव्णमास्तुतिः 

[4 भ + 1 अमिति तव निदे माया- 
स्माकं मृडोपकर्त्री भो । 

साम्ब सदाशिव दामो शांकर 

शरणं मे तव चरणयुगम ॥ १२॥ 

$, आओीदास्यं स्फुटयति विषयेषु दि- 
गम्बरता च तवेव विभो । 

साम्ब सदाशिव संभो शंकर 

रारणं मे तव चरणयुगम् ॥ १३ ॥ 

अन्तःकरणविश्युद्धि भक्ति 

च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो । 

साम्ब सदाशिव रांभो शंकर 

रणं मे तवे चरणयुगम् ॥ १४ ॥ 

[न 

अस्तोपाधिसमस्तव्यसते 

०.९. 0, (भ 
रूपेजगन्मयोऽसि बिभो । 

साम्ब सदारिव शंभो कंकर 
शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १५ ॥ 



सुव्णमाल्तुतिः । 

करुणावरुणाखय मयि दास उ- 

दासस्तवोचितो न दहिभो। 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् । १६ ॥ 

र्ररसहबासं विघटय घटय स- 
भ ४५ ऽ 

तामेव सङ्गमनिशं भो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १७ ॥ 

[व क गरलं जगदुपकृतये गितं 

भवत्ता समोऽस्ति कोऽत्र विभो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १८ ॥ 

घनसारगौरगात्र प्रचुरज- 
टाजूटबद्वगङ्ग विभो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १९ ॥ 

८२ 



८ सुवण॑मारास्तुतिः । 

ज्ञप्तिः सव॑शरीरेष्वखण्डि- 

ताया विभातिसासवं भो। 

साम्ब सदाशिव शंभो छंकर 

ङारणं मे तच चरणयुगम् ॥ २० ॥ 

वपर मम हृदयकपिं विषय- 

दरचरं दृढं बधान विभो । 
साम्ब सदारिव शंभो शंकर 

छरणं मे तव चरणयुगम् ॥ २१ ॥ 

दाया स्थाणोरपि तव तापं 

नमतां हरयो शिव मो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

रारणं मे तव चरणयुगम् ॥ २२ ॥ 

जय कैरासनिवास प्रमथग- ` 
[५ [+ ५ 

णाधीश्च भूखचित भो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

रारणं मे तव चरणयुगम् ॥ २३ [१ [यी 



सुवणंमााप्तुतिः । 

दणुतकञ्ङ्किणुञ्चणुतत्किंटतक- 

शब्दैनैटसि महानट भो । 

साम्ब सदारिष शंभो संकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ २४ ॥ 

ज्ञानं विक्षेपात्रतिरहितं 

कुरु मे गुरुस्त्वमेव विभो । 

साम्ब सदारिव शंभो शंक< 

रारणं मे तव चरणयुगम् ॥ २५ ॥ 

टङ्कारस्तव धनुषो दख्यति 

हृदयं द्विषामक्चनिरिव भो । 

साम्ब सदाशिव दंभो हींकर 

सारणं मे तवे चरणयुगम् ॥ २६ ॥ 

छाङृतिरिव तव माया बहिर- 

न्तः शून्यरूपिणी खदु भो । 

साम्ब सदारिव ₹शांभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ २७ ॥ ` 

८५ 



८६ सुव्ण॑मारस्तुतिः । 

डम्बरमम्बुरुहामपि दख्य- 

लयनघं उखदह्ियुगं भो । 

साम्ब सदाश्चिवं शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ २८ ॥ 

ठकाक्षसूत्रराटदुहिणक- 

रोटीसमु्टसत्कर भो । 

साम्ब सद्ारिव शंभो शंकर 

छरणं मे तब चरणयुगम् ॥ २९ ॥ 

णाकारगर्भिणी चेच्छभदा 
ते शरगतिरेणामिह मो 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

ङारणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३० ॥ 

लव मन्वतिसंजपतः सद्य- 

स्तरति नसे हि मवाच्धि भो। 

साम्ब सदाशिव शंभो शांकर 

कारणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३१ ॥ 



सुबणंमाछास्तुतिः । 

थुत्कारस्तस्य सुखे भूया- 
् [ # वभ 

त्ते नाम नास्ति यस्य बिभो। 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३२ ॥ 

दयनीयश्च दयालुः कोऽसि म- 
दन्यस्त्वदन्य इह वद् भो । 

साम्ब सदारिव शंभो शांकर 

शारणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३२ ॥ 

धम॑स्थापनदक्च जयक्ष गु- 

रो दक्षयज्ञशिक्षक भो । 
साम्ब सदाशिव दंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३४ ॥ 

नत ताडितोऽसि धनुषा दुच्यधि- 

यास्व पुरा नरेण विभो। 

साम्ब सदारिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ।। ३५ ॥ 

८७ 



८८ सुवणंमारास्तुतिः । 

परिमातुं तव मूर्तिं नाटम- 
जस्तत्परात्परोऽसि विभो । 

साम्ब सदारिव शंभो शंकर 
$ ५ 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३६ ॥ 

फलमिह सतया जनुषस्स्वत्पद्- 

सेवा सनातनेश विभो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

सरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३७ ॥ 

चरमारोग्यं चायुस्तवद्रुण- 

रुचितां चिरं प्रदेहि विभो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३८ ॥} 

अगवन्भगे भयापह भूतप- 
ते भूतिभूषिताङ्ग विभो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 
शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३९ ॥ 



सुवणमार स्तुतिः । 

[५ [क 

महिमा तव न हि माति श्रुतिषु हि- 

सानीघरास्मजाघव भो | 

साम्ब सदाशिव रांभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ४० ॥ 

(4 [4 जः € (4 क 

भमनियमादिभिरङ्गेयमिने 

हृदये भजन्ति सस्वंमो। 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ९१ ॥ 

रज्नावहिरेव शुक्तौ रजतभि- 

व त्वयि जगन्ति भान्ति विभो। 

साम्ब सद्ाशिवे शंभो दाकर 

सरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ४२ ॥ 

लब्ध्वा भवससादाचक्र 

विधुरवति खोकमखिरं भो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

सरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ४३ ॥ 

<९ 



सुवणैमाल स्तुतिः । 

वसुधातद्धरतच्छयरथमौ- 
वींशर पराकृतासुर भो । , 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

सरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ४४ ॥ 

छाव देव सर्वोत्तम सवेद 

दुवेत्तगकंहरण त्रिभो । 

साम्ब सदाशित्र शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ४५ ॥ 

चदिपुषड््िषड्कारहर 
सन्मुख षण्मुखजनक विमो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ४६ ॥ 

सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 

येतलक्षणरृक्षित मो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ४७ ॥ 



सुवणमालास्तुतिः । ९१ 

हदा मुखसुरगायक- 

गीतापदानपद्य विभो । 

साम्ब सदाशिव शंभो हांकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ४८ ॥ 

व्छादिन हि प्रयोगस्तदन्त- 

मिह मङ्गलं सदास्तु विभो । 

साम्ब सदारिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ।॥ ४९ ॥ 

श्लणमिव दिवसान्नेष्यति त्वत्पद्- 

सेवाक्षणोरसुकः शिव भो । 

साम्ब सदाशिव शंभो शंकर 

शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ५० ॥ 

[4 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्थस्य 

श्री गोविन्द मगवत्पूज्यपाद्चिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 
£ [० ( पू म 

सुबणेमाखस्तुतिः संपूणा ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ ट्र छोकीस्ततिः ॥ 
----------- ओः प 

साम्बो नः कुखुदैवतं पञ्ुपते साम्ब त्वदीया वयं 

साम्बं स्तोमि सुरासुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः । 
साम्बायास्तु नमो मया विरचितं साम्बात्परं नो मज 

साम्बस्यानुचरो ऽस्म्यहं मम रतिः साम्बे परब्रह्मणि ॥ 

विष्ण्वाद्याश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः स्वयं 

यं शंभुं भगवन्वयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वरः । 
स्वस्वस्थाननियोजिताः सुमनसः स्वस्था बभू ुस्तत- 

स्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि । २ ॥ 

क्षोणी यस्य रथो रथाज्गयुगरं चन्द्राकविम्बद्वयं 
कोदण्डः कनकाचरो हरिरभूद्राणो विधिः सारथिः । 

तूणीरो जलधिहैयाः श्रुतिचयो मौर्वी भुजंगाधिप- 
स्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ब परब्रह्मणि ॥ ३ ॥ 



दशशछोकीस्तुतिः । ९३ 

येनापादितमङ्गजाङ्गमसितं दिव्याङ्गरागैः समं 

येन स्वीकृतमन्जसंमवश्चिरः सौव्णपाजरैः समम् । 
येनाज्गीछतमच्युतस्य नयनं पूजारविन्दैः समं 

तस्मिन्मे हदयं सुखेन रमतां साम्बे परन्रह्मणि ॥ ४ ॥ 

गोविन्दादधिकं न दैवतमिति प्रोश्वायं हस्तावुभा- 
बद्भूलाथ शिवस्य संनियिगतो व्यासो मुनीनां वरः । 

यस्य स्तम्ितपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणामव- 

त्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ५ ॥ 

आकाशच्िक्कुरायते दशादिश्ाभोगो दुक्रूखायते 

खीतांदयः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः स्वरूपायते । 

वेदान्तो निख्यायते सुविनयो यस्य स्वभावायते 

तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ६ ॥ 

विष्णुयंस्य सहस्रमामनियमादम्भोरुहाण्यचंय- 
० ० ५ नैजं [= 
ननेकोनोपचितेश् नेत्रकमलं नैजं पदान्जद्वये । 

संपूञ्यासुरसंहतिं बिदख्यंखैलोक्यपारोऽभव- 
ततस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ७ ॥ 



९४ दराश्ोकीस्तुतिः । 

म, 
क्ञोरिं सलयभिरं वराहवपुषं पादम्बुजादशैने 

चक्रे यो दयया समस्तजगतां नाथं शिरोदरेने । 

मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसस्रूपं विधि 

तस्िन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्ब परब्रह्मणि ॥ ८ ॥ 

यस्यासन्धर्णीजलाभ्निपवनन्योमारकचन्द्रादयो 
विखूयातास्तनवोऽष्टधा परिणता नान्यत्ततो बतेते 

ओंकारार्थेविवेचनी श्रृतिरियं चाचष्ट तुथ शिवं 

तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ९ ॥ 

विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रश्रतयः सर्वेऽपि देवा यदा 

संभूताजख्धेविषास्परिभवं भ्ाप्रास्तदा सत्वरम् । 
तानातीऽशरणागतानिति सुखन्योऽरक्षदधक्षणा- 

त्स्मिन्मे हदयं सुखेन रमतां साम्ब परब्रह्मणि ॥१०॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद दिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

द्शण्छोकीस्त॒तिः संपूर्णा ॥ 



॥ ओः ॥ 

दक्षिणामूर्ति. 
वणेमाटास्तोत्म् ॥ 

उमियेतस्य बुधैनांम गृहीतं 

यद्धासेदं भाति समस्तं बियदादि । 

यस्याज्ञातः स्वस्वपदस्था विधियुख्या- 

स्तं प्रयच्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ॥ १ ॥ 

नम्राङ्गाणां भक्तिमतां यः पुरुषार्था- 

न्द्त्वा क्षिप्रं हन्ति च तत्सेविपत्तीः । 

पादाम्भोजाधस्तनितापस्मरतिमीश्चं 

तं प्रयच्च दक्षिणवक्त्रं कलयामि | २॥ 

मोहधभ्वस्त्ये वैणिकवेयासिकिमुख्याः 

संघिन्मुद्रापुस्तकवी णाक्षगुणान्यम् । 

हस्ताम्भोजर्विभ्रतमाराधितवन्त- 

स्तं प्रयञ्चं दकषिणवक्त्रं कलयामि ।॥ ३ ॥ 



९६ दक्षिणामूर्तिवणमालसतोत्रम् । 

भद्रारूढं भद्रदमाराधयितृणां 

मक्तिश्रद्धापू्रैकमीदं प्रणमन्ति । 

आदिलया यं वाज्छितसिद्धयै कर्णा 
तं प्रयथ्चं दृक्षिणवक्त्रं कटयामि ॥ ४ | 

गमान्तःस्थाः प्राणिन पते भवपाश्च- 

च्छेदे दक्षु निश्चितवन्तः शरणं यम । 

आराध्याद्धिप्रसफुरदम्भोरुहयुगमं 

तं प्रल्यच्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ॥ ५ ॥ 

वक्तं धन्याः संसतिवार्धरतिमात्रा- 

द्वीताः सन्तः पूणंशाशाङ्क्युति यस्य । 
सेवन्तेऽध्यासीनमनन्तं वटमूलं 

तं प्रयञ््चं दक्षिणवच्ं कट्यामि | ६ ॥ 

तेजःस्तोमैरङ्गदस॑धष्टितभाख- 

नमाणिक्योत्यैमीसितविश्रो सनिरैथेः । 

तेजोमूति खानिरतेजःपरमुखान्धि 
तं प्रयञ्चं दक्षिणवक्न्रे कटयामि ॥ ७ ॥ 



दक्षिणामूर्विवभेमालास्तोत्रम् । ९७ 

दभ्याञ्यादिद्रन्यककमोण्यखिलानि 
सयक्त्वा काद्र कमैफटेष्वतर करोति । 

यलिज्ञासां रूपफला्थीं क्षितिदेव- 

स्तं प्रत्यच्चं दक्षिणवक्रं कलयामि ॥ ८ ॥ 

द्विप्र खोके यं मजमानः प्रथुपुण्यः 

प्रध्वस्ताधिः प्रोज्ह्ितसंस्यखिखार्तिः 

भरखग्भूतं ब्रह्म परं सन्रमते य- 

स्तं प्रयच्चं दक्षिणवक्त्रं क्यामि ॥ ९॥ 

णानेयेवं यन्मलुमध्यस्थितवणौ- 

न्भक्ताः कारे वर्ण॑गरहीये प्रजपन्तः । 
विक् मोदन्ते संप्राप्रसमस्तश्रुतितन्रा- 

स्तं प्रयच्च दक्षिणवक्गं कछ्यामि ॥ १०॥ 

स्ूतिरछछायार्निजितमन्दाकिनिङकन्द्- 

प्रेयाम्भोराश्चिञुधासूतिमुरेभा । 
यस्याभ्राभा हासविधौ दक्षशिरोधि- 

स्तं प्रयच्चं दक्षिणवक्रं कलयामि ॥ ११॥ 

६.8. 



९८ दक्षिणामूर्तिवणमाटास्ती्रम् । 

तप्रस्वणच्छायजटाजूटकटाह - 
प्रोयद्रीचीवदिविराजत्मुर सिन्धुम् । 

नियं सूक्ष्मं नियनिरस्ताखिरदोषं 

तं प्रयच्च दश्षिणवक्ं कर्यामि ॥ १२ ॥ 

यन ज्ञातेनैव समस्तं विदितं स्या- 

व्यस्मादन्यद्रस्तु जगलयां शद्ाश्ङ्गमं । 

यं प्राप्रानां नास्ति परं प्राप्यमनादिं 

तं प्रयश्वं दक्षिणवक्वं कलयामि । १३ ॥ 

मत्तो मारो यस्य छखाटाक्षिभवाच्चि- 

स्फुजत्कीटग्रोषितमस्मीक्ृतदेहः । 
तद्धस्मासीद्यस्य सुजातः पटवास- 

स्तं प्रयश्च दक्चिणवक्तरं कख्यामि ॥ १४ ॥ 

छयम्भोरारौ संखतिरुपे टुठतां त- 

त्पारं गन्तु यस्पदभक्तिरैटनौका | 

सवौराध्यं सर्वगमानन्द्पयोधिं 

`तं प्रयश्चं दक्षिणवक्चं कलयामि ॥ १५ ॥ 



दक्षिणामूर्तिव्णेमालास्तोत्रम् । 

स्ेधावी स्यादिन्दुवतंसं धृतनीणं 

कपूराभं पुस्तकहस्तं कमराक्षम् । 

चित्ते ध्यायन्यस्य वपुद्रीड्निमिषार्धं 
तं प्रल्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ॥ १६ ॥ 

धाम्नां धाम प्रौटरुचीनां परमं य- 

स्सूयोदीनां यस्य स हैतुजगदादेः । 

एतावान्यो यस्य न सर्वेश्वरमील्यं 

तं प्रयच्ं दृक्षिणवक्र कलयामि ।॥ ९१४७ ॥ 

प्रयाहारप्राणनिरेधादिसमर्थे- 

मकेदीन्तैः संयतचित्तेथेतमानैः । 
स्वात्मसेन ज्ञायत एव त्वरया य- 

स्तं प्रयच्च दक्षिणवक्रं कठ्याभि ॥ १८ ॥ 

ज्ञां शी भूतान्प्राणिन एतान्फल्दाता 

चित्तान्तःस्थः प्रेस्यति स्वे सकलेऽपि । 

कृत्ये देवः प्राक्तनकमुसरः सं- 

स्तं प्रत्यच्चं दक्षिणवक्तरं कठ्यामि ॥ १९॥ 

५५ 



१०० दक्षिणामूर्तिवणेमालास्तोत्रम् । 

प्रज्ञामातच्रे प्रापिवसंबिन्निजभक्त 

प्राणाक्षादेः प्रेरयिता प्रणवार्थम् । 

प्राहुः प्राज्ञा यं विदितानुश्रवतक्त्वा- 

स्तं प्रयच्चं दक्षिणवक्त्रं कर्यामि । २० ॥ 

यस्याज्ञानादेव चृणां संसतिबोधो 

यस्य ज्ञानादेव विमोक्षो भवतीति । 

स्पष्टं रते वेदशिरो देशिकमादं 

तं भ्रयशच्चं दक्षिणवक्त्र कख्यामि ॥ २१ ॥ 

छन्नेऽविद्ारूपपटेनैव च विग्र 

यत्राध्यस्तं जीवपरेशषत्वमपीदम । 

भानोभौनुष्वम्बुवदस्ताखिरभेदं 

तं प्रयच्च द्क्षिणवक्ं कङ्यामि । २२ ॥ 

खापस्वप्रौ जाप्रद्वस्थापि न यत्र 

प्राणश्चेतः स्वगतो यः सकरात्मा । 

कूटस्थो यः केवरुसक्बित्सुखरूप- 

स्तं प्रयच्च दक्षिणवक्त्रं कलयामि ॥ २३ ॥ 



दक्षिणामूतिवणमार स्तोत्रम् । १०९ 

हा ह्येवं विस्मयमीयुञनिस॒ख्या 

ज्ञाते यस्मिन्स्वात्मतयानात्मविमोहः । 

प्रयग्भूते त्रह्मणि यातः कथमित्थं 
तं प्रयच्च दक्षिणवक्त्रं कख्यामि ॥ २४ ॥ 

येषा रम्यैमेत्तमयूराभिधधतते- 

रादौ क्ल्प्रा यन्मनुवर्णेयुनिभङ्गी । 
तामेवैतां दक्षिणवक्त्रः कृपयासा- 

वृरीकुयदेशिकसम्रार् परमासा ।। २५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यस्य 

श्रीगो विन्द मगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

श्रीदक्षिणामू्तिवणेमालास्तोत्रं 

संपूणेम् ॥ 

ल न 

छ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ श्रीदध्िणामूलयष्टकम् ॥ 
द्द) 

विश्वं दर्षेणदुरयमाननगरीतुल्यं निजान्तगतं 

परयन्नासनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । 

यः साक्षाक्कुरुते प्रबोधसमये खासानमेवाद्वयं 

तस्त श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतेये ॥ १ ॥ 

बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राङ्निविकस्पं पुन- 
मीयाकसि्पितदेशचकारुकरुनरैविन्यचित्रीकृतम् । 

मायावीव विजम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया 

तस्मै श्रीगुरुमूसैये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ॥ २ ॥ 

यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कस्पा्थेगं मासते 
साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयदयाश्चितान् । 

यत्साक्षात्करणाद्धयेन्न पुनरावृ्तिभवाम्भोनिधौ 

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतैये ॥ ३ ॥ 



श्रीदक्षिणामूरयष्टकम् । १०३ 

नानाच्छिद्रघटोद्रस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं 

ज्ञानं यद तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते । 

जानामीति तमेव भान्तमन्ुभायेतत्समस्तं जग- 

त्स्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतैये ॥ ¢ ॥ 

देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धि च शून्यं विदुः 

खीबाछान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भक्षं बादिनः। 

मायाशक्तिविखासकस्पितमहाव्यामोहसंहारिणे 

तस्मै श्रीगुसमूतैये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ५ ॥ 

` रादुभ्रस्तदिवाकरेन्दुसदशो मायासमाच्छादना- 

त्सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान् । 

भ्रागख्ाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रयभिज्ञायते 
[= +न ५ [ज „9 ०. 

तस्मे श्रीगुरमूतये नम इदं श्रीदक्षिभामूतेये । £ ॥ 

बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा स्ास्ववस्थास्रपि 

व्यावृत्तास्वनुवतंमानमहमिव्यन्तः स्फुरन्तं सदा । 

स्वासानं प्रकटीकरोति भजतां यो सुद्रया भद्रया 

तस्मै श्रीगुरुमूतैये नम इदं श्रीदक्षिणामूतैयं ॥ ७ ॥ 



१०४ श्रीदक्षिणामूत्यष्टकम् । 

विशं प्यति काय॑कारणतया स्वस्वामिसंबन्धतः 

शिष्याचार्यतया तञचैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः । 

स्वप्ने जायति वा य एष पुरुषो मायापरिभ्राभित- 

स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूये ॥ ८ ॥ 

भूरम्भास्यनरोऽनिखोऽम्बरमहनाथो हिमांशुः पुमा- 

निल्यामाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्य्टकम् । 
नान्यत्किचन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्धिभो- 

स्स्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ९ ॥ 

सबात्मत्वभिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिस्तवे 

तेनास्य श्रवणात्तद्थमननाद्धयानाच्च संकीर्तनात् । 
सवात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्ररत्वं स्वतः 

सिभ्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्येमन्याहतम् ॥ १० ॥ 

इति श्रीमत्परमदसपसिनाजकाचार्यस्य 

भीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

श्रीदक्षिणामूयष्टकम् संपूर्णम् ॥ 

21 



| ओ्रीः।। 

श्रीमरयुजयमानसिक- 

पूजास्तोच्तम् ॥ 
~स 

कैरासे कमनीयरत्ञखचिते कस्पटुमूे स्थितं 
कपूरसफधिकेन्दुसुन्दरतनुं काल्यायनीसेवितम् । 

गङ्गातुङ्गतरङ्गरसितजटाभारं कृपासागरं 

कण्ठाङकृतशेषभूषणममुं मृत्युंजयं भावये ।॥ ९ ॥ 

अगल मृत्युंजय चन्द्रमौके 
व्याघ्राजिनाटंकृत शूपाणे । 

सखभक्तसंरक्षणकामधेनो 

प्रसीद विग्रेश्वर पावतीश ।॥ २॥ 

भाखन्मौक्तिकतोरणे मरकतस्तम्भायुताखकरते 

सौधे धूपसुवासिते मणिमये माणिक्यदीपाच्विते। 



१०६ श्रीमृद्युनयमानसिकपूजा स्तोत्रम् । 

बरह्यन्द्रामरयोभिपुंगवगणेयक्ते च मै 
१५. 

श्रीमृत्युजय सुस्थिरो भव विभो माणिक्यसिहासने ॥ 

मन्दारमष्टीकरवीरमाधवी- 
म् [+ (1 

पुंनागनीरोत्पङ्चस्पकन्वितेः । 

कपूरपाटीरसुवासितैर्जलै- 
राघत्स्व मृष्युजय पाद्यञुत्तमम ॥ ४ ॥ 

सुगन्ध पुष्पप्रकरैः सुबासिते- 
्वियन्नदौखछीतरुारिभिः समैः । 

त्रिरोकनाथातिहराष्यमादरा- 

हहाण मृत्युंजय सवेवन्दिति ॥ ५ ॥ 

दिमाम्बुवासितैस्तोयैः शीतछ्ेरतिपावतनैः । 
च ५ खल्युजय महादेव शुद्धाचमनमाचर \ ६ ॥ 

गुडदधिसदहितं मधुप्रकीर्ण 

सुधूतसमन्वितेतुदुग्धयुक्तम् । 
श्चभकर मधुपकंमाहर तवं 

त्रिनयन मृत्युर चरिलोकबन्दय ॥ ७ ॥ 



श्रीसृष्युजयभानिकपूजासतोत्नम् । १०७ 

पञ्चाख् दान्त पञ्चास्य पञच्चपातकसंहर । 

पच्चामृतस्नानमिदं कुरु मृत्युंजय प्रभो ॥ ८ ॥ 

जगत्रयीख्यात समस्ततीर्थ- 

समाहृतैः कल्मषहारिभिश्च । 

स्नानं सुतोयेः समुदाचर सं 
मव्युजयानन्तगुणसिराम ॥ ९॥ 

आनीतेनातिद्ुभ्रेण कौशेयेनामरटुमात् । 
माजेयामि जटामारं क्चिव मृत्युंजय प्रभो ॥ १० ॥ 

नानाहेमविचित्राणि चीरचीनास्बराणि च । 

विविधानि च दिव्यानि मृत्युजय सुधास्य ॥ ११॥ 

चिश्चुद्धमुक्ताफरजाररम्यं 

मनोहरं काञ्चनहेमसूत्रम् । 

यज्ञोपवीतं परमं पविन्र- 

माधस्स्व मृत्युंजय भक्तिगम्य ।॥ १२ ॥ 

श्रीगन्धं घनसारज्कुमयुतं कस्तूरिकापूरितं 

कालेयेन हिमाम्बुना विरचितं मन्दारसंबासितम् । 



१०८ श्रीम्युंजयमानसिकपूजासतो त्रम् । 

दिव्यं देवमनोहरं मणिमये पात्रे समासेपितं 
[> नेप 

सवोौङ्गेषु विलेपयामि सततं मूत्युजय श्रीविभो ॥ 

अक्षतैवलैर्दिव्यैः सम्यक्तिरसमन्वितैः । 

सरत्युंजय महादेव पूजयामि ब्रृषध्वज ॥ १४ ॥ 

चम्पकपङ्कजुरबक- 

कुन्दैः करवीरमष्िकाङ्सुमैः । 

विस्तारय निजमक्करं 

म॒त्युजय पुण्डरीकनयनाप्र ॥ १५ ॥ 

माणिक्यपादुकाटन्दरे मौनिहस्पद्यमन्दिरे । 
पादौ सत्पद्मसदटृरौ भृत्युजय निवेशय ॥ १६ ॥ 

माणिक्यकयूरकिरीरहारैः 
काच्चीमणिस्थापितक्ुण्डलैश्च । 

मलीरमुख्याभरणे्मनोजञै- 
रङ्गानि मृ्युंजय भूषयामि ॥ १७ ॥ 

गजवदनस्कन्दध्ते- 

नातिस्वच्छेन चामरयुगेन । 



श्रीमृस्युंजयमानसिकपूजासतोत्रम् । १०९ 

गटदरकाननपद्य 

सृत्युजय भावयामि हत्पद्ये ॥ १८ ॥ 

स॒क्तातपन्ने शरिकोटिछुभ्र 

द्यभभ्रदं काच्चनदण्डयुक्तम् । 

माणिक्यसंस्थापितहेमङ्घम्भं 

सुरेश मल्युजय तेऽपेयामि ॥ १९ ॥ 

मणिभ्ुङ्रे निष्पटङे 

तरिजगद्राढान्धकारसप्राश्चे । 

कंद्पेकोटिसदशं 

मत्युजय पद्य वदनमात्मीयम् ॥ २० ॥ 

कपूर चूण कपिलाञ्यपूतं 

दास्यामि काटेयसमन्वितैश्च । 
ससुद्धवं पावनगन्धधूषितं 

मृल्युजयाङ्ग परिकस्पयामि ॥ २१ ॥ 

[9 ् 

चतिन्रयोपेतमखण्डदीप्त्या 
कष् # 

तमोहरं बाह्यमथान्तरं च । 



११० श्रीमृलयुजयमानसिकपूजा्तोतरम् 1 

साज्यं समस्तामरव्मैहटदं 

सुरे सल्युंजय बेशदीपम् ॥ २२ ॥ 

राजान्नं मधुरान्विततं च म्रदुटं माणिक्यपात्रे स्थितं 

दहिङ्गूजीरकसन्मरीचिभिठ्तिः शाकैरनेकैः शुभैः । 

शाकं सम्यगपूपसूपसदहितं सद्योधृतेनाष्टुतं 

श्रीमृस्युंजय पावेतीप्रिय विभो सापोशनं भुज्यताम् ॥ 

कूरमाण्डवाताकपटोटिकानां 

फलानि रम्याणि च कारवर्स्या । 
सुपाकयुक्तानि ससोरभाणि 

श्रीकण्ठ मृत्युंजय भक्षयेश ॥ २४ ॥ 

शीतर मधुरं स्वच्छ पाव्रनं वासितं ङ्घु । 

मध्ये स्वीकुरु पानीयं रिव मरत्युंजय प्रभो || २५ ॥ 

छकेराभिदिते स्निग्धं दुरधान्नं गोघृतान्वितम् । 

कदरीफखसंमिभ्र भुज्यतां मु्युसंहर ॥ २६ ॥ 

केवरमतिमाधुर्च 

दुग्धैः स्निग्धैश्च शर्कराभिङितैः । 



श्रीमृल्युजयमानसिकपूजास्तोत्रम् । १११ 

एढामरीचिमिकितं 

मरस्युंजय देव भुद्क्ष्व परमान्नप् ॥ २७ ॥ 

रम्भाचूतकपिस्थकण्टकफठेदरक्चारसस्वादुम- 
त्वजैरेमघुरेश्चुखण्डरकरेः सन्नारिकेठाम्बुभिः । 

कपूरेण सुवासितैर्गडजलैर्माघुययुक्तेर्षिभो 
शरीमृद्युजय पूरय च्चिभुवनाधारं विश्षाखोदरम ॥ 

मनोज्ञरम्भावनखण्डखण्डिता- 

नरसचिग्रदान्सषपजीरकांश्च । 

ससौरभान्तेन्धवसेवितांश्च *# 

गृहाण सस्युंजय छोकवन्द्य ॥ २९ ॥) 

हिङ्गूजीरकसहितं 

विमलामलकं कपित्थमतिमधुरम् । 

बिसखरण्डबणयुता- 
न्मृत्युंजय तेऽ्पैयामि जगदीन्च । ३० ॥ 

एला्चुण्टी सदहीतं 

दध्यन्नं चारुहेमपाच्रस्थम् । 



११२ श्रमू्युंजयमानसिकपूजास्तोत्रम् । 

अगरतप्रतिनिधिमाव्यं 

मरत्युंजय भुज्यतां त्रिरोकेश ।॥ ३१ ॥ 

जम्बीरनीराच्चि त ङ्गवेरं 

मनोहरानम्कश्चखाटुखण्डान । 

खदु पदंशान्सहसो पञुङ्क्ष्व 

मृल्युजय श्रीकश्णासमुद्र ॥ २२॥ 

नागररामयरयुक्तं 

सुख्लितजम्बीरनीरसंपूणेम् । 
मथितं सैन्धवसरुहितं 

पिब हर मृ्युजय ऋतुध्वंसिन् । ३३ ॥ 

मन्दारहेमामस्बुजगन्धयुक्तै- 
र | "भा + „अक भ 

मैन्दाकिनीनि्म्पुण्यतोयैः । 

गृहाण म्त्युंजय पूणकाम 

श्रीमत्परापोकनमश्रकेश्च ॥ ३४ ॥ 

गगनधुनीविमरजै- 

सरैत्युजय पश्यरागपात्रगतैः । 



#मल्युनयमानसिकमपूजासतोत्रम् । ११३ 

मृगमदचन्द्नपूरणै 

ग्रक्षाख्य चार् हस्तपद्युग्मम् ।॥ २३५ ॥ 

पुंनागमह्िकाङ्ुन्दवासितेरजाहवीजरैः । 

मृत्युंजय महादेव पुनराचमनं कुर ॥ ३६ ॥ 

मौक्तिकचूणैसमेते- 
मगमदघनसास्वा 

पर्णैः स्वणैसमनि- 
मृत्युंजय तेऽपषयामि ताम्बूलम् ॥ ३७ ॥ 

सि तैः पथैः । 

नीराजनं निमेख्दीपिमद्धि- 

दींपाङ्ुरेरूऽज्वरमुचछतेः् । 
चण्टानिनादेन समपेयामि 

मरव्युजयाय त्रिपुरान्तकाय ॥ २३८ ॥ 

4 4 

विरिच्विमुख्यामरबरन्दबन्दिते 

सरोजमस्स्याङ्कितचक्रचि हिते, । 

ददामि मृत्युंजय 'पाद्पक्घजे 
-फणीन्द्रभूषे पुनरध्यैमीशर ।॥ ३९. ॥ 

४, €, 



११४ श्रीभृतयुंजयमानसिकपूजासतोत्रम् । 

पुंनागनीलोतलक्ुन्दजाजी- 

मन्दारमह्लीकरवीरपङ्कजैः । 

पुष्पाज्ञ छि बिल्बददेस्तुस्या 

मृस्युजयाद्रौ विनिवेश्चयामि ॥ ४० ॥ 

पदे पदे सवबत्तमोनिकृन्तनं 

पदे पदे सर्वश्चुभप्रदायकम् । 

प्रदक्षिणं मकितियुतेन चेतसा 

करोमि मृत्युंजय रक्ष रक्ष माम ॥ ४१॥ 

नमो गौरीञ्चाय स्फटिकधवलाङ्गाय च नमो 

नमो छोकेशषाय स्तु्विद्ुधलोकाय च नमः । 

नमः श्रीकण्ठाय श्चपितपुरदैयाय च नमो 

नमः फाङाक्षाय स्मरमदविनाश्ाय च नमः ॥ ४२॥ 

संसारे जनितापरोगसहिते तापत्रयाक्रन्दिते 

निदं पुत्रकरुत्रवित्तनिलसत्पाञञर्मिवद्धं दृढम् । 
गवीन्धं बहुपापवगेसहितं कारुण्यदृष्टया बिभो 

्रीमृत्युंजय पावतीप्रिय सदा मां पाहि सर्वेश्र ॥ 



श्रीमृद्युजयमानसिकपूजास्तोत्रम् । ११५ 

सौधे रत्नमये नवोत्प्दलाकीर्ने च तल्पान्तरे 
(क मोह ४ श [^ 9 
कोशेयेन मनोहरेण धवलेनाच्छादिते सवशः । 

© 6 ~ (~ प च 

कपूराञ्चितदीपदीपिभिङिते रम्योपधानद्रये 

पा्वैलया; करपद्मछाितपदं मृत्युंजयं भावये ॥४४॥ . 

चतुश्चत्वारिंशद्धिकसदुपचारिरभिमतै- 

मेनःप्ये क्या बहिरपि च पूजां शुभकरीम् । 
करोति प्रत्यूषे निशि दिवसमध्येऽपि च पुमा- 

नप्रयाति श्रीम्त्युजयपदमनेकाद्धुतपदम ॥ ४५ ॥ 

प्रातरछिङ्गम्रुमापतेरहरहः संदशेनारस्वमदं 

मध्याहे हयमेधतुस्यफरृदं सायंतने मोक्षदम् । 

मानोरस्तमये प्रदोषसमये पश्चाक्षराराधनं 

तत्काटत्रयतुल्यमिष्टफरदं सश्ोऽनवद्यं रटम् ॥४६॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतो 

श्रीमृत्युंजयमानसिकपूजास्तोत्रं संपूणम् ॥ 

4 



॥ आरीः ॥ 

॥ शिवनामावल्यष्टकम् ॥ 
- - -- -----**-व्ट-+-~---------- 

हे चन्द्रचूड मदनान्तक शूहपाणे 

स्थाणो गिरश्च गिरिजेश महेशा शंभो । 
भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं 

संसारदु;खगहनाल्लगदीश्च रक्ष ।॥ १ ॥ 

हे पाबवीषह्टदयवह्वम चन्द्रमौटे 

भूताधिप प्रमथनाथ भिरीशचाप । 

हे तामदेव . भव रद्र पिनाकपाणे 

संसारदुःखगहनाल्नगदीश रक्ष ॥ २ ॥ 

हे नीखकेण्ठ वृषभध्वज पथ्चवक्त 

लोकेरा शेषवलय प्रमथेश श्वं । 
हे धूजेटे पञ्ुपते गिरिजापते मां 

संसारदुःखगहनाजजगदीरा रक्ष | ३ ॥ 



शिव्रनामावल्यष्टकम् । 

हे विश्वनाथ शिव शंकर देवदेव ` 
गङ्गाधर -प्रमथनाग्रक नन्दिकेक । 

बाणेश्वरान्धक्ररिपो हैर ̀ खोकनाथ. 

 संसारदुःखगह नाज्गदीश्चः रक्ष ।. ४ ॥ 

वाराणसीपुरपतेः मणिकर्णिकेद्य 

वीरेश दक्षमखकार विभो गणेश्च । 
स्ैज्ञ सव॑हटदयेकनिवास नाथः 

 संसारदुःखगहनाज्जगदीश्षः रक्ष ॥ ५ ॥ 

श्रीमन्महेश्वर कृपामय हे दयालो ` 
च भ ध [५ धिन 

हे व्योमकेश्च शितिकण्ठ गणाधिनाथ । 

भस्माङ्करागः चूकरपाख्कखापमाख . 

संसारदुःखगहनास्नगदीशः-रक्ष.+): £ ॥ 

कैरासदौखविनिवास वृषठाकपे हे 
मृत्युंजय त्रिनयन तविजगननिवास । 

नारायणप्रिय मदापह् शक्तिनाथ 

संसारदुःखगह नाज्नगदीङ रक्ष ॥ ७ ॥ 

११७ 



११८ शिवनामावस्यष्टकम् । 

चिच्ये विश्वभवनाश्षक विश्वरूप 

विश्वात्मक च्रिभुवनैकगुणाधेकेश्च । 
हे विन्धनाथ करुणामय दीनबन्धो 

संसारदुःखगहनाज्जगदीङ रक्ष ।॥ ८ ॥ 

गौरीविखासमवनाय महेश्चराय 

पञ्चाननाय शरणागतकस्पकाय । 

रा्वांय सर्वजगतामधिपाय तस्मै 

दारिग्यदुःखदहनाय नमः क्िवाय ॥ ९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्ाजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रोमच्छकरभगवतः कृतो 

शिवनामावल्यष्टकं संपूणेम् ॥ 



| श्री ‡ ॥ 

॥ शिवपच्चा्षरस्तोवम् ॥ 
॥ ः 

नागेन्द्रहाराय विखोचनाय 

भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 

निलयाय ज्युद्धाय दिगम्बराय 

तस्मै नकाराय नमः: शिवाय ॥ १॥ 

मन्दाकरिनीसटिरचन्दनच्चिताय 

नन्दीश्वरप्रमथनाथमहे्राय । 

मन्दारमुख्यवहूपुष्पसुपूजिताय 

तस्मै मकारमहिताय नमः शिवाय ॥ २॥ 

शिवाय गौरीवदनाच्जबरन्द- 
सूर्याय दक्षाध्वरनादाकाय । 

श्रीनीलकण्ठाय ब्रृषध्वजाय 

तस्मे शिकाराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ 



१२० शिवपञ्चक्षरस्तोत्रम् । 

वसिष्ठकुम्भोद्धवगौतमार्य- 

मुनौन्द्रदेवार्चितशेखराय । 

चन्द्राकवैश्रानरलोचनाय 
तस्तै वकाराय नमः शिवय ॥ ४ ॥ 

यक्षस्वरूपाय जटाधराय 

पिनाकहस्ताय सनातनाय । 

दिव्याय देवाय दिगम्बराय 

तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥ ५.५ 

इति श्रीमत्पर्महंसपरिवाजका चार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

दिवपच्ाक्षरस्तोध्रे संपृणेम् \ 

चः 



॥ आरी 

॥ उमामहेश्वरस्तोत्रम् ॥ 
(= 

नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां 

परस्पराश्िष्टवपुधेराभ्यां । 

नगन्द्रकन्यावबषकतनाम्या 

नमा नमः इईशकरपायताभ्यप् | ९॥ 

मः क्िवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां 

मस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् । 

नारायणेनावितषादुकाभ्यां ` 

नमो नमः रकरपावेतीभ्याम् ॥ २॥ 

नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां 

विरिच्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजित्ताभ्याम् । 

विभूततिपाटीरविलेपनाभ्यों 

नमो नमः शंकरपोर्वतीभ्याम् 1 ३ ॥ 



१५२ उमामहेश्वरस्तोत्तम् । 

नमः शिवाभ्यां जगदीश्चवराभ्यां 

जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम् 

जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां 

नमो नमः शंकरपावेतीम्याम् ।॥ ४ ॥ 

नमः रिवाभ्यां परमौषधामभ्यां 
पच्चाक्षरीपखररश्जिताभ्याम् | 

प्रपच्चसृष्टिसितिसंहताभ्यां 

नमो नमः श्ंकरपावेतीभ्याम् ॥ ५ ॥ 

नमः ज्िवाभ्यामतिसुन्दराभ्या- 

मलयन्तमासक्तहदम्बुजाभ्याम् । 
क ५५ ४ म 

अशेषरोकैकहितंकराभ्यां 

नमो नमः ₹ांकरपाचतीभ्याम् ॥ ६ ॥ 

नमः शिवाभ्यां कटिनाश्चनाभ्यां 

कङ्कारुकल्याणवपुैराभ्याम् । 

ेखासदौरुखितदेवताभ्यां 

नमो नमः शंकरपातेतीभ्याम् ॥ ७ ॥ 



उमामहेश्वरस्तोतम् । 

नमः रिवाभ्यामशुभापहाभ्या- 
क [^ अन प 

मशेषरोकैकविशेषिताभ्याम् । 

अकुण्ठिताभ्यां स्परतिसंभरताभ्यां 

नमो नमः कंकरपार्बैतीभ्याम् ॥ < ॥ 

नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां 

रवीन्दुतैश्रानरखोचनाम्याम् । 
राकाराकाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां 

नमो नमः शंकरपावेतीभ्याम् ॥ ९ ॥ 

नमः शिवाभ्यां जटिङंधराभ्यां 

जगास्रतिभ्यां च विवजिताभ्याम् । 

जनादैनान्जोद्धवपूजिताभ्यां 

नमो नमः शंकरपावेतीभ्याम् ॥ १० ॥ 

नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां 

बिल्वच्छदामद्धिकदामभ्च्याम् । 

शोभावतीश्ान्तवतीश्वराभ्यां 

नमो नमः शंकरपावतीभ्यम् ॥ ११॥ 

१२३ 



१२४ उमामदेश्वरंस्तोत्रम् । 

नमः शिवाभ्यां पशुपारकाभ्यां 

जगनत्रयीरक्षणबद्धहद्भयाम । 

समस्तदेवाञुरपूजिताभ्यां 

नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम ॥ १२ ॥ 

स्तोत्र त्रिसंध्यं शिवपार्वतीभ्यां 
भक्त्या पटेट्रादशकं नरो यः 

स सर्वसौभाग्यफटखानि भुङ्के 

सातीयुरन्ते शिवलोकमति ।॥ १३ ॥ 

इति श्रीमत्परमहेसपरिराजका चार्यस्य 

 श्रीगोविन्द भगवत्पृञ्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

` उमामहेश्ररस्तोचं संपूणंम् ॥ 

स क 9 







॥ श्रीः ॥ 

= 
॥ सान्द्यल्हरा ॥ 

शिवः उक्लया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 

अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिश्वादिभिरपि 

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ।॥ १ ॥ 

तनीयांसं पांसुं तब चरणपदङ्केशुह मवं 

विरिभ्चिः संचिन्वन्विरचयति लोकानविकल्प् । 

वहयेनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां 

हरः संशषु्यैनं भजति भसितोद्रूढनविधिम् ॥ २ ॥ 

अविद्यानामन्तस्तिमिरभिहिरद्रीपनगरी 

जडानां चै्न्यस्तबकमकरन्दस्ुतिञ्चरी । 
दरि द्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ 

निमभ्नानां दंष्ट्रा सुररिपुवसद ख भवति ॥ ३ +. 



१२६ सैन्दयलहरी । 

स्वदन्यः पाणिभ्यासभयवरदो दैवतगण- 
सत्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीयभिनया । 

भयात्रातुं दातुं फङमपि च वाजञ्छासमधिकं 

शरण्ये छोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥ ४ ॥ 

हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसे।माग्यजननी 

पुरा नारी भूरा पुररिपुमपि क्रोभमनयन । 

स्मरोऽपि स्वां नत्वा रतिनयनटेद्येन वपुषा 

मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् ॥ ५ ॥ 

धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पच्च विशिखा 

वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः । 

तथाप्येकः सर्व हिमगिरिसुते कामपि कृपा- 

मपाङ्गात्त छन्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयत |} £ ॥ 

कणत्काच्चीदामा करिकरुभकुम्भस्तननता 

परिक्षीणा मध्ये परिणतशरशन्द्रबदना । 

धनुबोणान्पाशं सृणिमपि दधाना करतछैः 

परलदृसता नः पुरमथितुराहोपुरुषिका ॥` ७ ॥ 



सौन्दयैलह | १२५७ 

सुघासिन्धोमेध्ये सुरविटपिवादीपरिघरते 

मणिद्रीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 

शिवाकारे मञ्चे परमशिवपयङ्कनिख्यां 

भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम् ।॥ ८ ॥ 

महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाश्चयुपरि । 

मनोऽपि भ्रूमध्ये सकखमपि भित्त्वा कुलपथं 

सहस्रारे पद्ये सह रहसि पल्या विहरसे ॥ ९ ॥ 

सुधाधारासारैश्चरणयुगरान्त्विगक्तः 
प्रपञ्चं सिच्वन्ती पुनरपि रसाम्नायमहसः । 

अवाप्य सां भूमि सुजगनिभमध्युष्टवल्यं 

स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुख्कुण्डे कुहरिणि ॥ १० ॥ 

0५3 [न 

चुभिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पच्चभिरपि 

प्रभिन्नाभिः शंभोनेवभिरपि मूटभ्रकृतिभिः । 
चतुखत्वारिशद्रसुदरुकटाश्रन्निवल्य- 

त्रिरेखाभिः साध तव शरणकोणाः परिणताः. | १९ ॥ 



१२८ सौन्दयेकहरी । 

त्वदीयं सौन्दर्य तुद्िनगिरिकन्ये तुर्यं 

कवीन्द्राः कस्पन्ते कथमपि षिरिञ्विप्रभ्तयः । 

यदाखोकौर्सुक्यादमरख्खना यान्ति मनसा 

तपोभिदुष्म्रापामपि गिरिक्नसायुञ्यपदकीम ॥ १२॥ 

नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्भद्ु जडं 

तवापाङ्गालोके पतिततमदुधान्ति शत्तश्ञः । 

गरुद्धेणीवन्धाः कुचकर्श्चविसरस्तसिचया 

ह्टानचुर्यत्काञ्च्यो विगचितदुकरखा युवतयः ॥ १३ । 

क्षितौ षद्पश्चा्द्विसमधिकपच्वारदुदके 

हुता द्वाषष्ि्चतुरधिकपच्वाश्चदेनिरे । 

दिवि द्िःषटत्रिशन्मनसि च चतुःषष्टिरिति य 

मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् ॥ १४ ॥ 

रारञ्ञ्योत्ल्नाशयुद्धां शशियुतजटाजूटमङ्करां 

वरत्रासन्राणस्फटिकघरिकापुस्तककराम् । 

सकरन्न स्वा नत्वा कथमिव सतां संनिदधते 

¦ सधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाः फणित्तयः ॥ १५ ॥ ,, 



सौन्दर्थरहरी । १२९ 

कवीन्द्राणां चेतःकमलबनवारातपरूचि 

भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम् । 

पिरिञ्चिप्रेयस्यास्तरुणतरश्चुङ्गारख्हरी- 

गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रल्ञनममी ।॥ १६ ॥ 

सवित्रीभिबौचां शरिमणिशिखामङ्करुचिभि- 

वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः । 

स कती काव्यानां भवति महतां भङ्किरुचिभि- 

वैचोभिर्वाग्देवीवदनकमकामोदमधुरैः ॥ १७ ॥ 

तनुच्छायाभिस्ते तरूणतरणिश्रीसरणिभि- 

दिवं सवौसुर्बीमरूणिमनि मम्नां स्मरति यः । 

भवन्यस्य त्रस्यहनहरिणश्ाङीननयनाः 

सहोवेदया वश्याः कति कति न गीवौणगणिकाः ॥ १८॥ 

सुखं जिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 

हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकरम् । 
स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इयतिदघु 

त्रिखोकीमप्याह्ु रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम् । १९ ॥ 

६.8. 9 



१३० सौन्दर्यलहरी । 

किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिक्ुम्बास॒त्तरसं 

हदि त्वामाधत्ते हिमकरशिरामूतिभिव यः । 

स सर्पाणां दर्पं शमयति राकुन्ताधिप इव 

ज्वरग्ुष्ान्दषटवा सुखयति सुधाधारत्तिस्या ॥ २० ॥ 

तटिद्धेखातन्वीं तपनशरिवैश्ानरमयीं 

निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव करम । 

महापद्याटव्यां स्रदितमरमायन मनसा 

महान्तः पर्यन्तो दधति परमाहादख्हरीम ॥ २१ ॥ 

भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणा- 

भिति स्तोतुं वाज्छन्कथयति भवानि त्वमिति यः । 
तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं 

मङ्खन्द ब्रह्मन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम ॥ २२ ॥ 

त्वया हृस्वा वामं वपुरपरितपरेन मनसा 

छरीरा शंभोरपरमपि शङ्क हृतमभूत् । 
यदेतच्त्वदूपं सकरूमरुणाभं त्रिनयनं ` 

कुचाभ्यामानम्रं कुटिरशिचूडारमङुटम् ॥ २३ ॥ 



सौन्दयेलहरी । १३१ 

जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते 

तिरस्छुवैन्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्तिरयति । 

सदापूवेः सव तदिदमनुगृह्णाति च शिव- 

स्तवाज्ञामाम््य क्षणचङितयोभ्रूकतिकयोः ॥ २४ ॥ 

चयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे 

भवेत्पूजा पूजा तव चरणयोयौ विरचिता । 
तथाहि स्वत्पादोद्रहुनमणिपीरस्य निकटे 

स्थिता ह्येते शश्वन्मूङ्कटितकरोत्तसमङ्कटाः ॥ २५ ॥ 

पच्चत्वं ब्रजति हरिराप्नोति विरतिं 

विनाद्य कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् । 

वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि संमीलितदृशा 

महासंहारेऽस्मिन्विहरति सति त्वत्पतिरसौ ।॥ २६ ॥ 

4 ॐ 

५ वा 

जपो जरपः शिल्पं सकङमपि मुद्राविरचना 

गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमङ्षनाद्याहुतिविधिः । 

प्रणामः संवेशः सुखमलिटमात्मापेणदृशा 
सपयौपययस्तव भवतु यन्मे विरसितम् ॥ २७ ॥ 



१३२ सौन्दथैरुटरी । 

सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामृल्युहरिणी 

विपद्यन्ते विश्र चिधिशत्तमखाद्या दिविषद्: । 

करार यरक्परेरं कबलितवतः कालकलना 

न शंभोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा ॥ २८ ॥ 

किरीटं वैरिचवं परिहर पुरः कैटभभिदः 

कठोरे कोटीरे स्खर्सि जहि जम्भारिमङ्कटम । 

प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं 

भवस्याभ्युस्थाने तव परिजनोक्तिर्विंजयते । २९ ॥ 

स्वदेहोद्धूताभिषरणिभिरणिमाद्याभिरभितो 

निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति य; | 

किमाश्चर्यं तस्य तरिनयनसमद्धि कृणयतो 

महासंवतीत्निर्विर चयति नीराजनविधिम् ॥ ३० ॥ 

चतुःषष्टया तन्त्रैः सकर्मतिसन्धाय भुवनं 
स्थितस्तत्तत्सिद्धिभ्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः । 

पुनश्सवन्निर्बन्धादखिटपुरुषार्थेकघटरना- 

स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितरूमवातीतरदिदम् ॥ ३१॥ 



सौन्दयेरहरी । १३३ 

शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रषिः शीतकिरणः 

स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च परामारहरयः । 

अमी दलखाभिस्तिभिरबसानेषु घटिता 

भजन्ते वणौस्ते तव जननि नामावयवताम् ।॥ ३२ ॥ 

५ र + ४ क 

स्मरं योनि लक्ष्मीं चरितयमिद्मादौ तव मनो- 
क [क [93 [देर य [कन 

निधायेके निव्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः । 

मजन्त त्वां चिन्तामणिगुणनिवद्धाक्षवलयाः 

शिवाप्नौ जुहनन्तः सुरभिघृतधाराह्ुतिशषतैः ॥ ३३ ॥ 

शरीरं त्वं शंभोः शरशिमिहिरवक्षोरुहयुगं 

तवात्मानं मन्य भगवति नवात्मानमनघम् । 

अतः शेषः रोषीदययञुमयसाधारणतया 

स्थितः संबन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः ॥ ३४ ॥ 

न. 

मनस्स्वं व्योम त्वं मरूदसि मरत्सारथिर्रा 

त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम् । 
त्वमेव स्वार्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 

चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन तिभष ॥ ३५ ॥ 



७ [५ 

१३४ सौन्दर्यलहरी । 

तवाज्ञाचक्रस्थं तपनश्चक्षिकोरिद्यतिधर 

परं शंभुं बन्दे परिमिितपार्शं परचिता । 
८. 

यमारध्यन्मक््या रावक्चाराडयुचानामाचषय 
भ च 

निरारकेऽलोके निवसति हि भाखोकञुवने ॥ ३६ ॥ 

+ विद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनक्र 

दिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम । 

ययोः कान्या यान्याः शक्चिकरिरणसारूप्यस्रणे- 

विधूतान्तध्वोन्ता विरुसति चकोरीव जगती ॥ ३७ ॥ 

समुन्मीलस्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं 

भजे हंसद्रन्द्रं किमपि महतां मानसचरम् । 

यदालापादृष्टादशगुणित्तविद्यापरिणति- 

यदादत्ते दोषाद्ुणमखिरमद्धवः पय इव ॥ ३८ ॥ 

तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं 

तमीडे संवस जननि महतीं तां च समयम् | 

यदालोके रोकान्दहति महति कोधकरिति 

दयाद्री या दृष्टिः सिश्चिरमुपचारं रचयत्ति ॥ ३९ ॥ 



सौन्दयेकहरी । १३५ 

तरित्तवन्तं शक्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया 

सफुरज्नानारल्नाभरणपरिणद्धन्द्रधनुषम् । 

तव इयाम मेघं कमपि मणिपूरैकश्चरणं 
निषेवे वषेन्तं हरमिहिरतप्तं ज्रिभुवनम ॥ ४० ॥ 

तवाधारे मूरे सह समयया छास्यपरया 
नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् । 

उभाभ्यामेत्ताभ्यामुदयविधिमयुदिश्य दयया 

सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्नगदिदम् ॥ ९१ ॥ 

गतेमौणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं 
किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीतयति यः । 

स नीडयच्छायच्छरुरणशबं चन्द्रशकलं 

धनुः शौनासीरं किमिति न निबध्राति धिषणाम् ॥ ४२॥। 

ध ४५ [3 क [प् 9 

धुनोतु ध्वान्तं नस्तुलितदरितेन्दीवरवनं 

घनस्िग्धछक्ष्णं चिकुरनिङ्करुम्बं तव शिवे । 

यदीयं सौरभ्यं सहजमुपरब्धुं सुमनसो 

वसन्यस्मिन्मन्ये वरूमथनवारीविटपिनाम् ॥ ४३ ॥ 



१३६ सौन्दयलहरी । 

तनोतु क्षेमं नस्तव वदनसौन्दर्येखुहरी- 

परीवाहः सख्रोतःसरणिरिव सीमन्तसरणिः । 

वहन्ती सिन्दूरं प्रबरुकवरीभारतिभिर- 

दधिषां बरन्दैवैन्दीकरतमिव नवीनाकैकिरणम ॥ ४४ ॥ 

अरारः खवाभाव्यादकिकलठभसश्रीभिरर्कैः 

परीतं ते वक्व परिहसति पङ्करुहरुचिम् । 

दरस्मेरे यस्मिन्दशनरुचिकिस्करूचिरे 

सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहनचक्रमधुखिहः ॥ ४५ ॥ 

रराटं रावण्यद्युतिविमखमाभाति तव य- 

हितीयं तन्मन्ये भञ्रुटघटितं चन्द्रशकलम् । 

विपयोसन्यासादुभयमपि संभूय च मिथः 

खधारेपस्यूतिः परिणमति राकाहिमकरः ॥ ४६ ॥ 

भुवौ मुपम्रे किंचिद्धुवनभयभङ्गव्यसनिनि 
त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणम् । 

धनुरमन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः 

प्रकोष्ठे युष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे ॥ ४५ ॥ 



सौन्दयेलहरी । १३७ 

अहः सूते सब्यं तव नयनमकौत्मकतया 

त्रियामां बामं ते सजति रजनीनायकतया । 

तृतीया ते दृष्टिदैरदितहेमाम्बुजरुचिः 
समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिश्चयोरन्तरचरीम् ॥ ४८ ॥ 

विक्ाखा कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या दरुवख्यैः 

कृपाधाराधारा किमपि मधुराभोगवतिका । 
अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया 

धरुवे तन्तन्नामव्यवहरणयोग्या विजयते ॥ ४९ ॥ 

कवीनां सेदरभस्तवकमकरन्दैकरसिक 

कटाक्ष॒व्याक्षेपथ्चमरकलमौ कणेयुगम् । 

अमुच्वन्तौ द्रा तव नवरसाखवादतरला- 

वसूयासंसगौदछिकनयनं किंचिद रणम् ॥ ५० ॥ 

[क 

शिवे श्ङ्गाराद्रौ तदितरजने ऊुत्सनपरा 

सरोषा गङ्गायां गिरिश्ष्वरिते विस्मयवती । 

हराहिभ्यो भीता सरसिश्हसौ भाग्यजननी 

सखीषु स्मेरा ते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा ।! ५१ ॥ 
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क १३८ सौन्दयेलहरी । 

गते क्णीभ्यर्ण गर्त इव पक्ष्माणि दधतीं 

पुरं मेत्तृधित्तग्रश्षमरसविद्राबणफरठे । 
दुमे नेत्रे गोत्राधरपतिङ्कखोत्तंसकलिके 

तवाकणीकृष्रम्मरशरविखासं कखयतः ॥ ५२ ॥ 

बिभक्तत्रैवरण्यं उ्यतिकरितरीखाशनतया 

विभाति स्वन्ने्रचितयमिदमपश्षानदयितते | 
£ न [^ 

पुनः खष्टुं दंवान्दरुष्िणहररद्रातुपरता- 

नरज: सत्वं बिभ्रत्तम इति गुणानां त्रयमिव ॥ ५३ । 

पवित्रीकर्तुं नः पड्युपतिपराधीनहटदये 

दयाम्ित्रनैतरैररुणधवलङ्यामरुचिभिः । 

नदः शोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुं 

त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभदमनघ्म् ॥ ५४ ॥ 

ध 

निमेषोन्मेषाभ्यां प्रख्यम्रुदयं याति जगतीं 

तवेदयाहुः सन्तो घरणिधरराजन्यत्तनये । 
त्वदुन्मेषाल्ञातं जगदिदमशेषं प्रख्यतः 

परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दश्च: ॥ ५५ ॥ 



सेन्दयैकहरी । १३९ 

तवापर्णे कर्णजपनयनयपेड्ुन्यचकिता 

निरीयन्ते तोये नियतमनिमेषाः शणटरिकाः । 

इयं च श्रीवद्धच्छद पुटकवारं कुवख्यं 

जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति ॥ ५६ ॥ 

दृशा द्राघीयस्या दरद रितनीलोर्पररुचा 

दवीयांसं दीनं स्रपय कृपया मामपि रिव । 

अनेनायं घन्यो भवति न च ते हानिरियता 

वनेवा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमक्ररः ॥ ५५७ ॥ 

अराठं त पाीयुगरमगराजन्यतनये 

न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डञुतुकम । 

तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथसुहलङ्गय विकुस- 

न्नपाङ्गव्यासङ्गा दिशसि शरसंधानधिषणाम् ॥ ५८ ॥ 

स्फुरद्रण्डाभोगप्रतिफङितताटङ्कयुगलं 

चतुश्चक्रं मन्ये तव सुखमिदं मन्मथरथम् । 

यमारुह्य दुद्ययवनिरथमर्कन्दुचरणं 
महावीरो मारः प्रमथपतये सल्ितवते ॥ ५९ ॥ 



१४० सौन्दयेरहरं । 

सरसखलयाः सूक्तीर्तदरीकौश्चल्दरीः 
पिबन्याः शक्रौणि श्रवणचुद्ुकाम्यामविरलम् । 

चमत्कार ्छाघाचलितक्षिरसः कुण्डरगणो 

द्मणत्कारैस्तरिः प्रतिवचनमाचष्र इव ते ॥ ६५ ॥ 

1, असौ नासावंशस्तुहिनगिरिवंश्चध्वजपरि 

सदीयो नेदीयः फलतु फरमस्माकमुचित्तम । 

वहसयन्तमुक्ताः शिशिर्करनिश्वासगलितं 

समद्धथा यत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः ॥ ६१॥ 

प्रका रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदसरुचेः 

प्रवक्ष्ये सादरं जनयतु फलं विद्रुमलता । 
मन विम्बं तद्विम्बप्रत्तिफटनरागादे रणितं 

तुखामध्यारोहुं कथमिव विनल्ञेत कल्या ॥ ६२ ॥ 

स्मितञ्योत्स्ञाजारं तेव वदनचन्द्रस्य पिबतां 

चकोराणामासतीदतिरसतया चञ्चुजडिमा । 
अतस्ते श्ीतांशोरपरतरृहरीमाम्टसचयः 

(7 

पिबन्ति खच्छन्द् निश्िनिशि भशं काशिकपिया ॥ 



सेन्दर्यलहरी । १४१ 

अविश्रान्तं पर्युरौणगणकथाम्रेडनजपा 
जपापुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा| 

यद्रासीनाय।: स्फटिकटषद्च्छच्छविभयी 

सरस्वल्या मूरति; परिणमति माणिक्यवपुषा ॥ ६४ ॥ 

^ (~ 
रणे जित्वा दैलयानपहतशिरसखैः कवचिभि- 

िवृत्तेशचण्डांशश्रेपुरहरनिमील्यविम॒खेः । 
[ न विशाखेन्द्रोपेनद्रैः शशिविरदकपूरशकला 

[2 + 

वि्छीयन्ते मातस्तव वद् नताम्बूखकबलाः ॥ ६५ ॥ 

विपञ्च्या गायन्ती विविधमपदानं पञ्युपते- 

स्त्वयारब्धे वक्तुं चरितशिरसा साधुवचने । 

तदीभैमीधुर्ैरपरपिततन्त्रीकलरवां 

निजां वीणां वाणी निचुख्यति चोेन निश्रतम ॥६६॥ 

कराग्रेण स्प्रष्ं तुहिनगिरिणा वस्सख्तया 

गिरीशेनोदस्तं सुहुरधरपानाकुरूतया । 

करभ्राह्यं शंभोभखमुक्करवन्तं गिरिसुते 
कथेकारं नूमस्तव चुुकमौपम्यरदितम ॥ ६७ ॥} 



१४२ सोन्दयैखहरी । 

ञुजाण्ेषानित्यं पुरदमयितुः कण्टकवती 

तव प्रीवा धत्ते मुखकमखनारूभियभियम् । 

म्बतः श्रता काठागुसबहुखजम्बालमटिना 

मृणाटीलाटित्यं बहति यदधो हारलतिका ॥ ६८ ॥ 

गे रेखास्िखो गतिगमकगीतैकनिपुणे 

विवाहव्यानद्धप्रगुणगुणसंख्याप्रतिभुवः । 

विराजन्ते नानाविधमधुर्सगाकसभुवां 

त्रयाणां मामाणां स्थितिनियमसीमान इव ते ॥ ६९ ॥ 

मृणाङीमृद्धीनां तव मुजरतानां चतस्णां 

चतुभिः सौन्दर्य सरसिजभवः स्तौति वदनैः । 

नखेभ्यः संत्रस्यन्प्रथममथनादन्धकरिपो- 

श्नतुर्णौ शीषाणां सममभयहस्ता्पणधिया ॥ ७० ॥ 

नखानामुद्योतैनैवनङिनिरागं विहसतां 

कराणां ते कान्ति कथय कथयामः कथमुमे । 

कयाचिद्वा साम्यं भजतु कल्या हन्त कमर् 

यदि कीडद्क्ष्मीचरणतटखाक्षारसचणम् ॥ ७१ ॥ 



सौन्दयेलहरी । १४३ 

समं देवि स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं 

तवेदं नः खेदं हरतु सततं प्रस्नुतुखम् । 

यदालोक्याशङ्काकुकितहृदयो हासजनकः 

स्वक्ुम्भो हेरम्बः परिभरशति दस्तन इडिति ॥ ७२ ॥ 

अमू ते वक्षोजावम्रतरसमाणिक्यङ्कतुषो 
न संदेहस्पन्दो नगपतिपताके मनसि नः । 

पिबन्तौ तौ यस्मादविदितवधूसङ्गरसिकौ 

कुमारावद्यापि द्विरदवदनक्रौ श्दलनौ ॥ ५३ ॥ 

वहव्यम्ब स्तम्बेरमदयुजङ्कम्भप्रकृतिभिः 

समारब्धां मुक्तामणिभिरमलां हारलतिकाम् । 

कुचाभोगो बिम्बाधरसचिभिरन्तः शबितां 

प्रतापन्यामिश्रां पुरदमयितुः कीर्तिमिव ते ॥ ७४ ॥ 

तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः 

पयःपारावारः परिवहति सारस्वतमिव | 

दयावला दत्तं द्रविडशिद्युरास्वा्य तव य- 

त्कवीनां प्रौढानामजनि कमनीयः कवयिता ॥ ५५ ॥ 



१४४ सौन्दयेलहरी । 

हरकरोधञ्वाङाविभिरवरीढेन वपुषा 

गभीरे ते नाभीसरसि कृतसङ्गो मनसिजः । 

समुत्तस्थौ तस्माद चङत्तनये धूमलतिका 
जनस्तां जानीते तव जननि रोमावद्िरिति ॥ ७६ ॥) 

यदेतत्काछिन्दीतनुतरतरङ्गाकृति रिव 

कशे मध्ये किंचिजननि तव यद्भाति सुधियाम । 
विम्ददन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं 

तनूभूतं व्योम प्रविशदिव नाभि कुहरिणीम् ॥ ५७५ ॥ 

स्थिरो गङ्गावतैः स्तनमुङ्करयोमावलिरुता- 

कावारं कुण्डं करसुमशरतेजोहुतमुजः । 

रतेछीखागारं किमपि तव नाभिर्भिरिषुत 
बिलद्वारं सिद्धेशिरिश्चनयनानां विजयते ॥ ७८ ॥ 

निसगेक्षीणस्य स्तनतटभरेण मजो 
नमन्मूरतेनोरीतिरक शनकैस्ुछ्यत इव । 

चिरं ते मभ्यख्य त्रुटिततटिनीतीरतरुणौ 

समावस्थास्थेश्नो भवतु कुशरं दौरुतनये ॥ ७९ ॥ 



सेोन्दयलहरी । १४५ 

चौ सद्यः ख्वि्त्तटघटितक्रूपौसभिदुरौ 
कषन्तौ दोभे कनककङ्श्ाभौ कख्यता । 

तव त्रातुं भङ्गादख्मिति वलम्रं तनुभुवा 

त्रिधा नद्धं देवि त्रिवलि छ्वरीवदिमिरिव ॥ ८० ॥ 

गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पावैति निजा- 

ज्नितम्बादाच्छिद्य स्वयि हरणरूपेण निदधे । 
अतस्ते विस्तीर्णो गुरुस्यमशेषां वसुमतीं 

नितम्बग्राग्भारः स्थगयति रघुत्वं नयति च ॥ ८१ ॥ 

करीन्द्राणां द्युण्डान्कनककददीकाण्डपटदली- 

सुमाम्यामूरुभ्याुमयमपि निर्जित्य भवति । 

सुद्नत्ताभ्यां पर्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते 

विधिज्ञे जालुभ्यां विबुधकरिङकम्भटरयमसि । ८२ ॥ 

पराजेतुं सुद्र द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते 

निषङ्गौ जङ्घे ते विषमविशिखो बाढमकृत । 
यदभर दृश्यन्ते दश्चश्चरपलाः पाद्युगखी- 

' नखाग्रच्छद्यानः सुरमकुटश्चणैकनिशिताः ॥ ८३ ॥ 
४, £. 10 



१४६ सौन्दयेरहरी । 

श्रुतीनां मूधौनो दधति तव यौ शेखरतया 
ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया घेहि चरणौ । 

ययोः पाद्यं पाथः प्रहुपततिजटाजूटतटिनी 

ययोलोक्षालक्ष्मीरसुणहरिचूडामणिसचिः ॥ ८४ ॥ 

नमोवाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयो- 
स्तवास्मै रन्द्राय स्फुटरुचिरसालक्तकवते । 

असूयलययन्तं यदभिहननाय स्प्रहयते 

पञ्यूनामीशानः प्रमद वनकङ्कटितरवे । ८५५ ॥ 

[ष 

म्रषा कृत्वा गोत्रस्खलनमथ वैरक्ष्यनमितं 

खाटे भतरं चरणकमले ताडयति ते । 

चिरादन्तःशल्यं दहनछरृतयुन्मूछितवता 

वुखाकोटिकणैः किङिकिडितमीशानरिपुणा ॥ ८६ ॥ 

[9 + ५ 
दिमानीहन्तन्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ 

निशायां निद्राणं निशि चरमभागे च विशदौ । 
[१ वरं रक्ष्मीपात्रं ्रियमत्तिसजन्तौ समयिनां 

| सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चिलमिह किम् ॥ ८७ ॥ 



सौन्दयेखहरी । १४७ 

पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां 

कथं नीतं सद्धिः कठिनकमटीकपैरतुखम् । 

कथं वा बाहुभ्यामुपयमनकारे पुरभिदा 

यदादाय न्यस्तं दृषदि दयमानेन मनसा \॥ ८८ ॥ 

नखेरनाकस्त्रीणां करकमलसंकोचशरिभि- 

स्तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डि चरणौ । 

फलानि स्वःस्थेभ्यः किसखयकराभ्रेण ददतां 

दरिद्रिभ्यो मद्रा शरियमनिर्महाय ददतौ | ८९ ॥ 

ददाने दीनेभ्यः भरियमनिक्षमादानुसदशी- 
५ ( ४ * [ ‰ 

ममन्दं सौन्दयंप्रकरमकरन्दुं विकिरति । 

तवास्मिन्मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरण 

निमज्जन्मज्जीवः करणचरणः षट्चरणताम् ॥ ९० ॥ 

पदन्यास्छीडापरिचयमिवारब्धुमनसः 

स्खटन्तस्ते खेर भवनकलहंसा न जहति । 

अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमखीररणित- 

चछटादाचक्षाणं चरणकमटं चारुचरिते ॥ ९१.॥ 
५ 



१४८ सौन्धयैरुहरी । 

गतास्ते मध्वत्वं द्ुहिणहरिसृद्रधरभरतः 
शिवः स्वच्छच्छायाघरटितकपटप्रच्छदपटः । 

त्वदीयानां भासां प्रतिफङनरागारूणतया ` 

शरीरी शङ्गारे रस इव दशां दोग्धि कुतुकम् ॥ ९२ ॥ 

अराङा केरोषु प्रकृतिसरखा मन्दहसिते 

शिरीषाभा चित्ते दषदुपरशोभा कुचतटे । 

श्रृशं तन्वी मध्ये प्रथुरुरसिजारोहविषये 

जगन्रापुं शंभोजेयति करुणा काचिदरुणा ॥ ९३ ॥ 

करङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जरमयं 

कलाभिः कपूरिमरकतकरण्डं निबिडितम् । 
अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं 

विधिर्भूयो भूयो निविडयति नूनं तव कृते ॥ ९४ ॥ 

पुरारातरन्तःपुरमसि ततस्त्वश्वरणयोः 

` सपयौमयोदा तरङकरणानामसुखभा । 

तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां 

तव. द्ारोपान्तस्थितिभिरणिमाधाभिरमराः ॥ ९५ ॥ 



सौन्द्थरहरी । १४९ 

कलवरं तरैधात्रं कतिकति भजन्ते न कवयः 

श्रियो देव्याः को वान मवति पतिः कैरपि घनैः| 

महादेवं हित्वा तव ̀  सति सतीनामचरमे 

कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुरुभः ।॥ ९६ ॥ 

गिरामाहुदेवीं दुहिणगृहिणीमागमविदो 

हरेः पल्लीं पद्यां हरसहचरीमद्ितनयाम् । 

तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा 

महामाया विश्वं भ्रमयसि परन्रह्ममहिषि ॥ ९७ ॥ 

कदा कारे मातः कथय कङिताङक्तकरसं 

पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम् । 

प्रकृल्ा मूकानामपि च कविताकारणतया 

कदा धत्ते वाणीमुखकमङ्ताम्बूलरसताम् ॥ ९८ ॥ 

सरसा छक््म्या विधिहरिसपन्नो विहरते 

रतेः पातित्रयं शिथिख्यति रम्येण वपुषा । 

चिरं जीवन्नेत श्षपितपञ्ुपाराव्यतिकरः 

परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् ॥ ९९ ॥ 



१५० सौन्दयरहरी । 

भ्रदीपस्वाछाभिरदिवसकरनीराजनविधिः 

स॒धासूतेन्द्रोपरुजखख्वैरष्येरचना । 
स्वकीयैरम्भोभिः सङिरनिधिसौहियकरणं 

त्वदीयाभि्वीग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् ॥१००॥। 

इति श्रीमत्परमदंसपरिव्ाजकाचायंस्य 

श्रीगोविन्दभगवस्पूज्यपादशचिप्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः चरतो 
( + १ ५ ८ 

सान्दयलहरा सपूणा ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

क क १4 म 

॥ देवीयुजंगस्तोलम् ॥ 
----9 ~ 

विरिज्न््यादिभिः पच्चभिरछोकपाछैः 

समूढे महानन्दपीठे निषण्णम् । 
घनुवाणपाकाङ्कशप्रोतहस्तं 

महस्ैपुरं शंकर द्ैतमव्यात् ॥ १ ॥ 

यदन्नादिभिः पच्चभिः कोशजैः 

शिरःपक्षपुच्छात्मकैरन्तरन्तः । 
(^. नत वनि कन ५ 

निगूढे महायोगपीरे निषण्णं 

पुरारेस्थान्तःपुर नौमि निलयम् ॥ २ ॥ 

बिरिच्वादिरूपैः प्रपञ्चे विहय 

स्वतच्रा यदा स्वात्मविश्रान्तिरेषा । 

तदा मानमातरप्रमेयातिरिक्त 

परानन्दमीडे भवानि त्वदीयम् ॥ ३ ॥ 



१५२ देवीभुजंगस्तोत्रम् । 

विनोदाय चैतन्यमेकं विभज्य 

द्विधा देवि जीवः सिवश्चेति नाभ्ना । 

श्चिवस्यापि जीवत्वमापाद्यन्ती 

पुनर्जीनमेनं शिवं वा करोषि | ४ ॥ 

समाङ्कञ््य मूर हृदि न्यस्य वायुं 

मनो भरूविरे प्रापयित्वा निदत्ताः । 

ततः स्चिदानन्दस्ये पदे ते 

भवन्यम्ब जीवाः रशिवस्ेन केचित् ।॥ ५ ॥ 

शरीरेऽतिकष्टे रिपौ पुत्रगे 

सदाभीतिमूे कखत्रे धने वा । 
न कश्चिद्धिरस्ययदहये देवि चिच 

कर्थं स्वत्कटाक्षं विना तत्त्वबोधः ।॥ ६ ॥ 

शारीरे धनेऽपलयवर्गे कर्त्र 

विरक्तस्य सदेरिकादिष्टबुद्धेः । 

यदाकस्मिकं ज्योत्तिरानन्दरूपं 

समधौ भवेत्तत्त्तमस्यम्ब सयम् ।॥ ७ ॥ 



देवीभुजंगस्तोत्रम् । १५३ 

मृषान्यो सृषान्यः परो मिश्रमेनं 

परः प्रार्रतं चापरो बुद्धिमाच्रम् । 

प्रपञ्चं मिमीते मुनीनां गणोऽयं 
विभव छ (1 

तदेतच्वमेवेति न स्वां जहीमः ॥ ८ ॥ 

निवृत्तिः प्रतिष्ठा च विद्या च इान्ति- 

स्तथा रान्यतीतेति पच्चीकृताभिः । 

कलाभिः परे पश्चविशास्मिकामि- 

स्त्वमेकैव सेव्या शिवाभिन्नरूपा ॥ ९ ॥ 

अगाधेऽत्र संसारपङ्क निम्न 

कलत्रादिभारेण खिन्नं नितान्तम् । 

महामोहपाशौघवद्धं चिरान्मां 
समुद्धतमम्ब स्वमेकैव शक्ता ।। १० ॥ 

समारभ्य मूलं गतो ब्रह्मचक्रं 
भवदिव्यचक्रेखरीधामभाजः । 

महासिद्धिसंघातकस्पद्रमाभा- 

नवाप्याम्ब नादानुपास्ते च योगी ॥ ११ ॥ 



१५४ देवीसुजंगस्तोत्रम् । 

गगेशैभहैरम्ब नक्ष्नपङ्कथा 

तथा योगिनीराशिपीठैरभिन्नम् । 

महाकाकमात्मानमामृरख्य रोकं 

बिधस्से कृतिं वा स्थितिं वा महेति ॥ १२॥ 

टसनत्तारहारामतिस्वच्छचेखां 

वहन्तीं करे पुस्तकं चाक्षूमारय । 

शरचन्द्रकोरिप्रभामासुरां तवां 
सकृद्धावयन्भारतीवद्धभः स्यात् ।॥ १३ ॥ 

समुद्यत्सह खाकेबिम्बाभवक्रां 

स्वभासैव सिन्दूसितिजाण्डकोटिम् । 
घलुवाणपाशाङ्कशान्धारयन्तीं 

स्मरन्तः स्मरं वापि संमोहयेयुः ।॥ १४ ॥ 

मणिस्यूतताटङ्कश्लोणास्यबिम्बां 

हरित्पषट्रवखरां स्वगुदह्धासिभूषाम् । 

हृदा भावयंस्तप्तहेमप्रभां त्वां 

श्रियो नाशयलयम्ब चाच्वल्यभावम् ॥ १५ ॥ 



देवीभुजंगसतोल्म् । 

महामन्रराजान्तबीजं पराख्यं 

स्वतो न्यस्तबिन्दु स्वयं न्यस्वहादेम् । 

भवट्रकवक्षोजगुद्याभिधानं 

स्वरूपं सकरद्धावयेत्सं त्वमेव ।॥ १६ ॥ 

तथान्ये विकल्पेषु निर्विण्णचित्ता- 

स्तदेकं समाधाय बिन्दुत्रयं ते । 

परानन्दसंघानसिन्धौ निमस्नाः 

पुनर्मभरन्धं न पद्यन्ति धीराः ॥ १७ ॥ 

त्वदुन्मेषटीटाजुबन्धाधिकारा- 

न्विरिञ्च्यादिकास्तव्ुणाम्भोधिविन्दून् । 
मजन्तस्तितीषेन्ति संसारसिन्धु 

शिवे तावकीना सुसभावनेयम् ॥ १८ ॥ 

कदा वा भवत्पादपोतेन तूर्णं 

मवाम्भोधिसुत्तीये पूणौन्तरङ्गः । 

निमज्ञन्तमेनं ुरा्ाविषाब्धौ 
समालोक्य रोकं कथं पयुदास्से ॥ १९ ॥ 

१५५ 



१५६ देवीभुजंगस्तोत्म् । 

कदा वा हृषीकाणि साम्यं भजेयुः 

कदा वान शत्रुन भित्र मवानि। 
कदा वा दुराश्चाविषूचीविखोपः 

कदा वा मनो मे समूरं विनयेत् ॥ २० ॥ 

नमोवाकमाश्ञास्महे देवि युष्म- 

त्पदाम्भोजयुग्माय तिग्माय गौरि । 
विरिञ्च्यादिभास्वक्किरीरग्रतोरी- 

प्रदीपायमानप्रमाभासराय ।॥ २१९॥ 

कचे चन्द्ररेखं कुचे तारहारं 

करे स्वादुचापं श्रे षटपदौघम् । 
स्मरामि स्मरारेरभिप्रायमेकं 

मदाघूणेनेत्र मदीर्यं निधानम् ॥ २२ ॥ 

दारेष्वेव नासा धुष्वेव जिहा 

जपापाटङे रोचने ते स्वरूपे 

त्वगेषा भवञ्चन्द्रखण्डे श्रवो मे 

गुणे ते मनोघृत्तिरम्ब त्वयि स्यात् ।॥ २३ ॥ 



देवीमुजगसतोत्रम् । १५७ 

जगत्कमेधीरान्वचोधूतकीरान् 
ुचन्यस्तहारान्कृपासिन्धुपूरान् । 

भवाम्भोधिपारान्महापापदूरान् 
भजे वेदसाराजञ्शिवप्रेमदारान् ॥ २४ ॥ 

सुधासिन्धुसारे चिद्नन्दनीरे 

ससुत्फुछनीपे सुरलान्तरीपे । 

मणिब्यूहुसाे स्थिते हैमश्ञाछे 

मनोजारिवामे निषण्णं मनोमे॥ २५ ॥ 

रगन्ते विखोटा सुगन्धीषुमाङा 

प्रपच्चन्द्रजाखा बिपत्सिन्धुकरूला । 

सुनिस्वान्तश्चाला नमह्लोकपारा 

हदि प्रेमरोखाम्रतस्वादुलीखा । २६ ॥ 

जगञ्नाखमेतन्त्वयैवाम्ब सष 

त्वमेवाद्य यासीन्द्रियेर्थजार्य । 
स्वमेकरेव कर्तरीं त्वमेकैव भोक्त्री 

नमे पुण्यपापे न मे बन्धमोक्षौ ॥ २७ ॥ 



१५८ देवीभुजंगसोत्रम् । 

इति प्रेमभारेण किच्चिन्मयोक्त 

न बुध्वैव तत्त्वं मदीयं तदीयम् । 
विनोदाय वारस्य मौर्ख्यं हि मात- 

स्देतस्ररपस्तुतिं मे गृहाण ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमस्परमरहंसपरित्ाजकाना्यस्य 

श्रीगोविन्द् भगवरतपूज्यपाद प्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 
+. भु देवीभुजंगस्तोत्रम् संपरणैम् ॥ 



 ॥ श्रीः ॥ 

॥ आनन्दलहरी ॥ 
------+>-0~<<-------~ 

भवानि स्तोतुं त्वां प्रमवति चतुभिं बदनैः 
प्रजानामीद्ानखिपुरमथनः पच्चसिरपि । 

न षड्भिः सेनानीदंशङतसखेरप्यदिपति- 
स्तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः ॥ १ ॥ 

घृतक्षीरद्राक्षामधुमधुरिमा कैरपि पदै- 

विशिष्यानाख्येयो मवति रसनामाच्रविषयः । 

तथा ते सौन्दर्थं परमरिवटङ्ात्रविषयः 

करथकारं बूमः सकटनिगमागोचरगुणे ॥ २ ॥ 

सुखे ते ताम्बूकं नयनयुगले कल्नख्कटा 

छकाटे कारमीरं विकसति गछे मौक्तिकर्ता । 
स्फुरत्काच्ची छारी प्र्ुकटितटे हाटकमयी 

भजाभि स्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम् ।॥ ३ ॥ 



१६० आनन्दरहरी । 

विराजन्मन्दारटुमङघघुमहार स्तनतटी- 
नदद्वीणानादश्रवणविरसस्छरण्डख्गुणा । 

नताङ्गी मातङ्गी रुचिरगतिभङ्गी भगवतीं 

सती शंभोरम्भोरुहचडुखचक्षर्विजयते ॥ ४ ॥ 

नवीनार्कभ्राजन्मणिकनकमूषापरिकिरे- 
व्रैताङ्गी सारङ्गीरुचिरनयनाङ्गीकृतशशिवा । 

तदित्पीता पीताम्बररुरितम खीरसुभगा 

ममापर्णा पूणो निखधिसुखैरस्तु खख ॥ ५ ॥ 

हिमाद्रेः संभूता सुखडितकरैः पहवयुता 
सुपुष्पा स॒क्ताभिरभ्मरकछिता चाककभरैः । 

कृतस्थाणुस्थाना छुचफर्नता सूक्तिसरसा 

रुजां हच्री गन्नी विरुसति चिदानन्दरूतिका । ६ ॥ 

सपणामाकीर्णा कतिपयगुणैः सादरमिह 
श्रयन्लन्ये बही मम तु मतिरेवं विरूसति । 

अपर्णेका सेव्या जगति सकरेयैत्परिवतः 

पुराणोऽपि खाणुः फरति किर कैवल्यपदवीम् । ५ ॥ 



आनन्द रुहरी । १६१ 

चिधाघ्री धमौणां त्वमसि सकटान्नायजननी 

स्वमथोनां मूलं धनद्नमनीया द्धिकमले । 
त्वमादिः कामानां जननि कृतकन्दर्पविजये 

सतां मुक्तेर्बीजं त्वमसि परमब्रह्ममहिषी ॥ ८ ॥ 

प्रभूता भक्तेस्ते यदपि न ममालोरमनस- 

स्त्वया तु श्रीमलया सदयमनलोक्योऽदमधुना । 

पयोदः पानीयं दिशति मधुरं चातकमुखे 

शशं शङ्क कैव विधिभिरनुनीता मम मतिः ॥ ९॥ 

कृपापाङ्गालोकं वितर तरसा साधुचरिते 

नते युक्तोपेक्षा मयि शछरणदीश्चामुपगते । 
न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहो कत्पतिका 

विशेषः सामान्यैः कथमितरवहठीपरिकरैः ।॥ १० ॥ 

महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे 

निधायान्यन्नैवाश्रितमिह मया दैवतसुमे । 

तथापि स्वश्चेतो यदि मयि न जायेत सदयं 

-निराङम्बो छम्बोदरजननि कं यामि शरणम ॥ ११ ॥ 
६. ६. 1] 



१६२ आनन्दरहरी । 

अयः स्परे छग्रं सपदि रभते हेमपदवीं 

यथा रभ्यापराथः शुचि भवति गङ्गोघमिकितम । 

तथा तत्तत्पापैरतिमषिनमन्त्मम यदि 
त्वयि प्रेम्णा सक्तं कथमिव न जायेत विमठ्म ॥ १२ ॥ 

स्वदन्यस्मादिच्छानिषयफर्टाभे न नियम- 

स्सवमज्ञानाभिच्छाधिकमपि समर्था वितरणे । 

इति प्राहुः प्राञ्चः कमरुभवनाद्यास्त्वयि मन- 

स्त्वदासक्तं नक्तदिवमुचितमीशानि करु तत् ।॥। १३॥ 

स्फुर ्नानारल्स्फटिकमयभित्तिप्रतिफल- 

त्वदाकारं चश्वच्छशधरकलासौधक्िखरम् । 
सङखन्दनद्यन्द्रभभ्रतिपरिबारं तरिजयते 

ग 

तवागारं रम्यं त्रिभुवनमहाराजगृहिणि ॥ १४.॥ 

निवासः कैलासे विधिशतमखाद्याः स्तुतिकराः 
कुम्बं लोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकरः । 

महेशः भरणेशस्तदवनिधराधीड्चतनये 

' न ते सौभाग्यस्य कचिद्पि मनागस्ति तुरना ।॥ १५ ॥ 



आनन्दरह्री । १६३ 

बृषो बृद्धो यानं विषमशनमाशा निवसनं 

रमशानं कीडाभूभजगनिवहो भूषणविधिः । 
समग्रा सामभ्री जगति विदितैव स्मररिपो- 

येदेतस्यैश्व्यं तव जननि सौभाग्यमहिमा ॥ १६ ॥ 

अरोषव्रह्माण्डप्रख्यविधिनेसमिकमतिः 
इमसानेष्वासीनः कृतभसितलेपः पशुपतिः । 

दधौ कण्ठे हाखाहटमखिरभूगोखकृपया 
भव्याः संगलाः फरूमिति च कर्याणि कल्ये । १४७॥ 

त्वदीयं सौन्दर्य निरतिशयमारोक्य परया 

भियेवासीद्रङ्गा जरूमयतनुः शैरतनये । 
तदेतखयास्तस्माद्वद नकम वीक्ष्य कृपया 

प्रतिष्ठामातन्वन्निजिरसि वासेन गिरिशः ॥ १८ ॥ 

विराटश्रीखण्डद्रवमृगमदाकीणघरुखण- 
प्रसूनव्यामिश्रं मगवति तवाभ्यज्गसशिरप् । 

समादाय सरष्टा चङितिपद पांसू निजकरैः 
समाधत्ते सृष्ट विद्ुधपुरपद्केरुहटश्चाम् ॥ १९ ॥ 



१६४ आनन्दर्हरी । 

वसन्ते सानन्दे इसुमितलताभिः परिवृते 

स्फुरज्ानापद्ये सरि कलहंसालिसुभगे । 
सखीभिः खेरन्तीं मख्यपवनान्दोक्ितिजके 

स्मरेद्यस्त्वां तस्य उ्वरजनितपीडापसरति ॥ २० ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका चार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

आनन्दलहरी संपूणां ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ त्रिपुरसन्दरीवेदपादस्तोत्रम् ॥ 
~ 8 = 

वेदपादस्तवं वक्ष्ये देव्याः प्रियचिकीर्षया । 

यथामति मतिं देवस्तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥ १ ॥ 

अककिंचित्करकर्मभ्यः प्रयाहलय करपावश्चात् । 

सुबह्मण्यः स्तुतावस्यां तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् ॥ २ ॥ 

अकारादिक्षकारान्तवणोवयवगाछिनी । 

वीणापुस्तकहस्ताव्यास्मणो देवी सरखती ॥ ३ ॥ 

या बणेपदवाक्याथेगद्यपदयस्वरूपिणी । 

वाचि नतैयतु क्षिप्रं मेधां देवी सरस्वती ॥ ४ ॥ 

उपास्यमाना विद्रे: सन्ध्यासु च तिसुष्वपि । 

सद्यः प्रसीद मे मातः सन्ध्याविद्ये सरस्वती ॥ ५॥ 



१६६ ्रिपुरस॒न्दरीेदपादस्तोत्रम् । 

मन्दा जिन्दालोटुपाहं स्वभावा- 

देतस्स्तोचं पूर्यते किं मयेति । 

मा ते भीतिर्ह मते लाटशाना- 

मेषा नेत्री राधसा सृद्ृतानाम् ॥ £ ॥ 

तरङ्गभरुञटीकोदिभङ्गया तजेयते जराम । 
सुधामयाय श्युभ्राय सिन्धूनां पतये नमः ॥ ७ ॥ 

तस्य मध्ये मणिद्वीप कस्पकारामभूषितः । 
अस्तु मे रुकितावासः स्वस्तिदा अभर्यकरः ॥ ८ ॥ 

कदम्बमजरीनिथद्वारुणीपारणोन्मदैः । 

द्िरेफै्वैणनीयाय वनानां पतये नमः ॥ ९ ॥ 

तत्र वध्रावली रीरा गगनोह्धिगोपुरम् । 

मातः कौतूहरं दद्यात्स ^ हार्य नगरं तव ॥ १० ॥ 

मकरन्दञ्रीमजन्मिलिन्दकुरसंङखाम् । 

महापद्यारवीं बन्दे यशसा संपरीवरताम् ॥ ११॥ 

ततैव चिन्तामणिधोरणाविभि- 
$ #~, (£ +, 

विनिर्मितं रोपितरन््ङ्गम् । 



त्रिपुरसुन्दररवेदपादस्तोत्रम् । १६७ 

भजे भवानीभवनावतंस- 

मादिलवर्णं तमसः परस्तात् ॥ १२॥ 

मुनिभिः सखासखाभाय यच्चक्रं हृदि सेव्यते । 

तत्र पश्यामि बुद्धया तदक्षरे परमे व्योमन् ॥ १३ ॥ 

पच्चन्रह्ममयो मच्चस्तत्र यो बिन्दुमध्यगः । 

तव कामेश्चि वासोऽयमायुष्मन्तं करोतु माम् ॥ १४ ॥ 

नानारत्रगुल्धुच्छार्टाकान्तिकरिम्मीलितोदरम् । 

विषशामि वितानं तेऽतिश्क्षणमतिरोमश्चम् ॥ १५ ॥ 

पयेङ्कतर्पोपरि दशनीय 
सबाणचपाङ्कशापाङपाणिम् । 

अशेषभुषारमणीयमीडे 

न्निोचनं नीरूकण्ठं प्रशान्तम् ॥ १६ ॥ 

जटारुणं चन्द्रकरालछाम 

उद्वेखुखाबण्यकराभिरामम् । 

कामेश्वरं कामशरासनाङ्क 

समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् ॥ १५ ॥ 



१६८ तिपुर्सुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । 

तत्र कामेशवामाङ्के खेरन्तीमणिङ्कन्तरम् । 

सच्चिदा नन्दख्हरीं महारक्ष्मीमुपास्मह् ॥ १८ ॥ 

चार्गोरोचनापङ्कजम्बाखितघनस्तनीम् । 

नमामि त्वामहं लोकमातरं पद्यममाछिनीम् ॥ १९ ॥ 

शिवे नमननिजरकुजरासुर- 

प्रतोलिकामौलिमरीचिवीचिभिः । 

इदं तव क्षारनजातसौभगं 

चरणं नो छोके सुधितां दधातु ॥ २० ॥ 

कस्पस्यादौ कारणेश्चानपि त्री- 

न्सष्टं देवि त्रीन्गुणानाद्धानाम । 
४ १ * भ भेष ११ . सेवे नियं श्रेयसे भूयसे त्वा- 

मजामेकां खोहितशुकृष्णाम ॥ २१ ॥ 

केशोद्धतेरद्धतामोदपुरे- 
राशचान्रन्दं सान्द्रमापूर्यन्तीम् । 

त्वामानस्य तलप्रसदात्स्वयभू- 

रस्मान्मायी सरजते विश्वमेतत् ॥ २२ ॥ 



त्रिपुरमुन्दरीवेदपादस्तोबम् । 

अर्धोन्मीलथौवनोदामदपी 

दिव्याकस्पैरषयन्ती मयूखान् । 
देवि ध्यात्वा सां पुरा कैटभारि- 

विश्वं बिभति भुवनस्य नाभिः ॥ २३॥ 

कल्हार भीम खरीपु रीतिं 

धिक्छुवेन्तीमम्ब ते पाटछिम्रा | 

मूति ध्यात्वा शाश्वतीं भूतिमाय- 
[8 क भ भ 

क्िन्द्रा सजा जगता च ईश | २४॥ 

देवतान्तरमन्ोघजपश्रीफलभूतया । 
जापकस्तव देव्यन्ते विद्यया विन्दतेऽमृतम् । २५ ॥ 

पुस्कोकिलकलकाणकोमलारूपश्षाछिनि । 

भद्राणि कर मे मतदुरितानि परासुव ॥ २६ ॥ 

अन्तेवासिन्नस्ि चेत्ते मुमुक्षा 

वक्त्ये युक्ति सुक्तसर्वैषणः सन् । 

स्यः साक्षाससुन्दरीं ज्ञप्रिरूपां 

श्रद्धामक्तिध्यानयो गाद्वेहि ॥ २५ ॥ 

१६९ 



१७० तिपुरसुम्दरीवेदपादस्तोत्रम् । 

सोढान्यासादिदे्ैश्च सेविता चक्रमध्यगा | 

कामेशमददिषी भूयः षोडशी कमे यच्छतु ।॥ २८ ॥ 

खान्तो दान्तो देक्षिकेन्द्रं प्रणम्य 

तश्चादेसचात्तारकं मन्रतत्त्वम् । 

जानीते चेदम्ब घन्यः समानं 

नातः परं वेदितव्यं हि किंचित । २९॥ 

त्वमेव कारणं कार्य क्रिया ज्ञानं स्वमेव च | 

त्वामम्ब न विना किंचिच्वयि सर्वै प्रतिष्ठितम् ।॥ ३० ॥ 

परागम द्ीन्द्रसुते तवाङनि- 

सरोजयोरम्ब दधामि मूष्रौ । 
अकृतं बेदवधूक्षिरोभि- 

येतो जातो मुवनानि विश्वा ॥ ३१॥ 

दुष्टन्देयान्हन्तुकामां महषीं - 
न्शिष्टानन्यान्पातुकामां करान्जैः । 

अष्टाभिस्त्वां सायुधरैमांसमानां 

दुगा देनी शरणमहं प्रपद्ये ॥ ३२ ॥ 



तिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । १७१ 

देवि सवौनवद्याङ्कि त्वामनादय ये क्रियाः । 

वन्ति निष्फटास्तेषामदुग्धा इव धेनवः ॥ ३३ ॥ 

नाहं मन्ये देवत्तं मान्यमन्य- 
त्वत्पादान्जादम्बिके कुम्भजादयाः । 

न ४. 4, य 

ये ध्यातारो भक्तिसंज्ुदधचित्ताः 

परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ३४ ॥ 

कु्बौणोऽपि दुरारम्भांस्तव नामानि क्ांभवि । 

प्रजपन्नेति मायान्तमति त्युं तराम्यहम् ॥ ३५ ॥ 

कस्याणि त्वं कुन्दहासप्रकाशे- 
रन्तर्ध्वान्तं नाशयन्ती क्षणेन । 

हन्तास्माकं ध्यायतां स्वत्पदाम्ज- 

मुचतिष्ठ महते सौभगाय ॥ ३६ ॥ 

तितीषैया भवाम्भोधेहैयग्रीवादयः पुरा । 
[9 क कपष 

अप्रमत्ता भवस्पूजां सुषिद्रंसो वितेनिरे ॥ ३५७ ॥ 

मद्द्या ये दुराचारा ये च सन्मागेगामिनः । 

मवलाः कृपया सर्वे सुवय॑न्तु यजमानाः ॥ ३८ ॥ 



१७९ त्िपुरुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । 

श्रीचक्स्थां शाश्वतेश्व्यदान्रीं 
पौण्टुं चापं पुष्पबाणान्द्धानाम् । 

बन्धूकाभां भावयामि त्रिनेत्रां 

तामभ्निवणौ तपसा ज्वलन्तीम् ।॥ ३९ ॥ 

भवानि तव पादाव्जनिर्णेजनपविच्रताः । 

भवामयप्रश्चान्स्मै त्वासपो याचामि मेषजम ॥ ४० ॥ 

विदानन्दसुधाम्भोघेस्तवानन्दकवो ऽस्ति यः । 

कारणेशेशिभिः साकं तद्विश्रमुपजीवति ।॥ ४१ ॥ 

नो वा यशरनैव पूतीदिकृयै- 
नो वा जप्यर्नो महद्धिस्तपोभिः । 

नो वा योः छेशद्धिः सुमेधा 
निचाय्येमां शान्तिमियन्तमेति ।॥ ४२ ॥ 

प्रातः पाहि महाविदे मध्यह तु मृदप्रिये। 
साय पाहि जगद्न्ये पुननैः पाहि विश्वतः ॥ ४३ ॥ 

बन्धूकाभभौनुभि्मासयन्ती 
विश्वं राश्वनुङ्गपीनस्तनाध । 



त्िपुरघुन्दरवेदपादस्तोन्नम् । १७३ 

खाबण्यान्धेः सुन्दरि सवं प्रसादा. 

दायुः प्रजा रयिमस्मासु धेहि ॥ ५४ ॥ 

कणौकणैय मे तन्तं या चिच्छाक्तेरितीयते । 

तरिवेदामि सुक्षूणां सा काष्टा सा परा गतिः ॥ ४५॥ 

[9 वाग्देवीत्ति तवां वदन्यम्ब केचि- 

हृ्ष्मीर्गौरीयेवमन्येऽप्युश्चन्ति । 
शन्वन्मातः प्रयगद्धैतरूपां 

हांसन्ति केचिध्िविदो जनाः ॥ ४६ ॥ 

रुलितेति सुधापूरमाधुरीचोरमम्बिके । 

तव नामास्ति यत्तेन जिह मे मधुमत्तमा ॥ ४५७ ॥ 

ये संपन्नाः साधनैस्तैश्चतुभिः 
यश्रूषाभिरदशिकं प्रीणयन्ति । 

सम्यग्विद्वाञ्शुद्धसन््वान्तराणां 

तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत ॥ ४८ ॥ 

अभिचारादिभिः कृलयां य: प्रेरयति मय्युमे । 

तव हंकारसंत्रस्ता प्रयक्तौरस्च्छतु ॥ ४९ ॥ 



१७४ त्िपुरुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । 

जगत्पवित्रि माभिकामपाहराञ्चु दुजराम । 

प्रसीद मे दयाघरुने प्रशस्तिमम्ब नः स्कृधि ॥ ५० ॥ 

कदम्बारूणसमम्बाया रूपं चिन्तय चित्त मे । 

मुच्च पापीयसीं निष्ठां मा गृघः कस्य खिद्धनम् ॥ ५१ ॥ 

अण्डभण्डनलीलायां रक्तचन्दनपङ्किकः । 

अङ्कशस्तव तं हन्याद्यश्च नो द्वेषते जनः ॥ ५२ ॥ 

रे रे चित्त स्वं व्रृधा शोकसिन्धौ 

मज्जस्यन्तवैच्म्युपायं विसुक्ये । 
देव्याः पादौ पृजयैकाक्षरेण 

तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योम् ॥ ५३ ॥ 

चच्चद्रारातपञ्योत्लाकरामण्डरशािने । 

टेक्षवाय नमो मात्तबाहुभ्यां तव धन्वने ॥ ५४ ॥ 

तामेवायां ब्रह्मविद्यामुपासे 

मूर्तविदैः स्तूयमानं भवानीम् । 
हन्त स्ार्मतवेन यां युक्तिकामो 

मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ ५५ ॥ 



त्रिपुरसन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । १७५ 

शरणं करवाण्यम्ब चरणं तव सुन्दरि । 

रापे तस्पादुकाभ्यां मे नान्यः पन्था अयनाय ।॥ ५६॥ 

रल्नच्छतरैश्वामरैदपणायै- 
श्वकरेशानीं सवेदोपाचरन्यः । 

योगिन्योऽन्याः शक्तयश्चानिमाया 

युय पातः स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ५७ ॥ 

दरिद्रं मां विजानीहि सवेज्ञासि यतः शिवे । 

दूरीकृलयाञ्च दुरितमथा नो वधेया रयिम् ॥ ५८ ॥ 

महेश्वरि महामन्त्रक्रूटत्रयकडेबरे । 

कादिविद्याक्षरश्रेणिमु्चन्तस्तवा हवामह ॥ ५९ ॥ 

मूखाधारादृध्वंमन्तश्चरन्ती 
भित्वा प्न्थीन्भूध्रि नियस्सुधाद्रीम् । 

पद्चयन्तस्त्वां ये च वृश्चि भन्ते 

तेषां शान्तिः शाश्चती नेतरेषाम् ॥ 8० ॥ 

मह्यं दुहन्ति ये मातस्सवद्धयानासक्तचेतसे । 

तानम्ब सायकरैरेभिरव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ ६१ ॥ 



१७६ ्रिपुरजुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । 

त्वद्धक्तानामम्ब शान्तैषणानां 

न्द्िष्ठानां दृष्टिपातेन पूतः । 

पापीयानप्याघ्रतः स्ववेधूभिः 
रोकातिगो मोदते स्वगेरोके । ६२ | 

सन्तु विद्या जगलयस्मिन्संसारभ्रमदहेतवः । 

भजेऽहं त्वां यया विद्रान्विधयास्रतमदनुते ॥ ६३ ॥ 

विद्रन्युख्यैिदुमामं वि्ार- 
श्रोणीशि न्मेखटाकिद्गिणीकम् । 

चन्दरोत्तसं चिन्मयं वस्तु किचि- 

दधिद्धि स्वभेतन्निहितं गुहायाम् ॥ ६४ ॥ 

न विस्मरामि चिन्मूर्िभिक्चुकोदण्डशाडिनीम् । 

मुनयः सनक्प्रेष्ठास्तामाहुः परमां गतिम् ॥ ६५५ ॥ 

चश्रुःप्द्ुसरेमकारुण्यधारां 

दंसभ्योस्छापूरष्ष्यश्चकोराम् । 
यामाश्छिष्यन्मोदते देवदेवः 

सा नो देवी सुहवा शम॑ यच्छतु | ६६ ॥ 



त्रिपुरन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । १७७ 

सुच वच्चकतां चित्त पामरं चापि दैवतम् । 

गृहाण पदमस्बाया एतदालम्बनं परम }। ६४ ॥ 

कामे मीतिः का क्षतिः किं दुराप 

कामेशाङ्कातङ्गपयंङ्कसंस्थाम् । 

तनत्त्वातीतामच्युतानन्ददा्रीं 

देवीमहं निरतिं बन्दमानः ॥ ६८ ॥ 

4. [क ५, ५ [व [ब् ५ 

चिन्तामणिमयोत्तसकान्तिकच्वुकितानने । 

ललिते त्वां सक्रन्नस्वा न बिभेति कुतश्चन ॥ ६९ ॥ 

4 म भ [कअ क 

तारुण्यन्ताङ्गतङुच छवण्याह्लासतक्षण । 

तवाज्ञथैव कामाद्या मास्मार्प्रापन्नरात्तयः ॥ ७० 

आकर्णाङ्कष्टकामास्त्रसंजातं तापमम्ब मे । 

आचामतु कटाक्षस्ते पजेन्यो बृष्टिमानिव ।} ७१ ॥ 

छुरवे गर्वेणापचारानपारा- 

न्यद्यप्यम्ब त्वत्पदान्जं तथापि 

मन्ये धन्ये देवि चिद्यावलम्बं 

मातेव पुत्रं बिभरतास्वेनम् ॥ ७२॥ 

६, 8. 12 



१७८ त्रिपुरुन्दरीवेद पादस्तोत्रम् । 

यथोपास्तिक्षतिननं स्यात्तव चक्रस्य सुन्दरि । 

कृपया कुरु कस्याणि तथा मे स्वस्तिरायुषी ॥ ७३ ॥ 

क्रं सेवे तारकं सर्वसिध्ये 

श्रीमन्मातः सिद्धयश्चाणिमायाः । 

निया मुद्रा शक्तयश्चाज्ञदेव्यो 

यस्मिन्देवा अधि चिश्रे निषेदुः ।॥ ७१ ॥ 

सुक्कमारे सुखाकारे सुनेत्र सुष्ष्ममध्यमे । 

सुप्रसन्ना भव शिवे सुमृडीका सरस्वती ।॥ ५५ ॥ 

विदुद्रह्टीकन्दरीं कल्पयन्ती 
द र्ति फ % 

मूरति स्फ्य पङ्कजं धारयन्तीम् । 

ध्यायन्हि त्वां जायते सावभौमो 

विश्रा आक्षा: प्रत्तनाः संजयज्यन् ॥ ७६ ॥ 

अविज्ञाय परां शक्तिमात्मभूतां महेश्वरीम् । 

अहो पतन्ति निरयेष्वेके चात्महनो जनाः ॥ ७७ ॥ 

सिन्दूराभैः सुन्दैररशबन्दै- 

खौक्चारक्षम्यां मजयन्ती जगन्ति । 



त्िपुरयुन्द्यवेदपादस्तोत्रम् । १७९ 

हेरम्बाम्ब त्वां हृदा छम्बते य- 

स्तस्मै विशः स्वयमेवानमन्ते ।॥ ७८ ॥ 

तव तत्वं विमरश्तां प्रयगद्वैतरुक्षणम् । 

चिदानन्दघनादन्यन्नेह नानास्ति किंचन }) ७९ ॥ 

कण्टाुण्डलिनीं नीत्वा सहस्रारं किवे तव । 

न पुनजायते गभे सुमेधा अमृतोक्षितः ।॥ ८० ॥ 

त्वत्पाटुकानुसंधानप्राप्रसवौस्मताटशि । 

पूर्णादंकृतिमयस्मिन्न कमे छिप्यते नरे ॥ ८१ ॥ 

तवालुग्रहनिभिन्नहृदयभ्न्थिरद्रिज । 

स्वात्मत्वेन जगन्मला ततो न विजुगुप्सते ॥ ८२ ॥ 

कदा वसुदखोपेते ज्िकोणनवकान्विते । 

आवाहयामि चक्रे त्वां सूर्याभा भियमे्रीम् ॥ ८२ ॥ 

(~ 
हीमिव्येकं तावकं वाचकार्णं 

यन्निह्वामरे देवि जागर्ति किंचित् | 

को वायं स्यात्कामकामसखिलोक्यां 

सर्वेऽस्मै देवा बङिमावहन्ति ॥ ८४ ॥ 



१८० त्िपुरसुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । 

नाकखीणां किन्नरीणां नृषाणा- ` 

मप्याकर्षौ चेतसा चिन्तनीयम् । 

स्वत्पाणि्धं कुङ्कमं शिवे यं 

दिष्मस्तस्मिन्भरति मुच्वामि पारम् ॥ ८५ ॥ 

नूनं सिहासनेश्योस्तवाज्ञां शिरसा वहन् । 

भयेन पवमानो ऽयं सर्वा दिशणेऽसुविधावति ॥ ८६ ॥ 

त्रिकराढ्यां िहृदेखां द्वह सस्वरभूषिताम् । 
यो जपल्यम्ब ते विद्यां सोऽक्षरः परमः स्वराट् ॥ ८५ ॥ 

दारिद्याग्धौ देवि मम्नोऽपि शन्ध- 

द्वाचा याचे नाहमम्ब त्वदन्यम् । 

तस्मादस्मद्वाञ्छितं पूरथेत- 
दुषा सा नक्ता सुदुघेव धेनुः ॥ ८८ ॥ 

यो वा यद्यत्कामनाङ्कृष्टचित्तः 

स्तुत्वोपास्ते देवि ते चक्रविद्याम् । 

कल्याणानामार्यः काट्योगा- 

न्तं तं रोकं जयते तांश्च कामान् ॥ ८९ ॥ 



त्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोबम् । १८१ 

खाधकः सततं कुयोदेक्यं श्रीचक्रदेहयोः । 

तथा देव्यात्मनोरैर्यमेताबदुशासनम् ।॥ ९० ॥ 

दस्ताम्भोजप्रोसच्चामराभ्यां 

श्रीवाणीभ्यां पाश्वयोर्वीञ्यमानाम् । 

श्रीसंम्रा्ञि स्वां सदारोकयेयं 

सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम् ॥ ९१ ॥ 

इष्टानिष्टप्राभिविच्छित्तिदेतुः 

स्तोतुं वाचां क्छप्निरियेव मन्ये । 

तवद हि खानुभूयैकवेयं 
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा ॥ ९२ ॥ 

हरस्वरेश्चतुर्वगैपदं मन्त्रं सबिन्दुकम् । 
देव्या जपत वि्रन्द्रा अन्या वाचो विमुच्वथ ॥ ९३ ॥ 

यस्ते राकाचन्द्रनिम्बासनस्थां 

पीयूषार्धि कस्पयन्तीं मयूखैः । 
भूति भक्लया भ्यायते हृर्स्रोजे 

न तस्य रोगो न जयन मृत्युः ॥ ९४॥ 



१८२ तिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । 

तुभ्यं मातर्योऽ लल मूर्धि धत्ते 

मौरिश्रेण्या भूञुजस्तं नमन्ति । 

यः स्तौति सवामम्ब चिद्रहिवाचा 

तं धीरासः कवय उन्नयन्ति ॥ ९५ ॥ 

दरिोवेधिष्सेन्नै- 
` दंगौकाखीनैरवीशक्तिसंचैः । 

यन्त्रोशि खं वर्तसे स्तूयमाना 

न तत्र सूयो भाति न चन्द्रतारकम् ॥ ९६ ॥ 

भूय भवानि त्वां बन्दे सुराः शतमखाद्यः। 

त्वामानम्य समृद्धाः स्युरष्यो धामानि दिव्यानि ॥९५७॥ 

पुष्पवस्पुजताटङ्का प्राततरादिलयपाररम् । 

यस्त्वामन्तः स्मरद्यम्ब तस्य देवा असन्वश्चे ॥ ९८ ॥ 

वश्ये विद्रुमसंकाशां विद्यायां विरादप्रभाम् । 

त्वामम्ब भावयेद्भूलै सुवर्णा हेममािनीम् ॥ ९९ ॥ 



त्िपुरमुन्दरीवेद पादं स्तोतभ् । १८३ 

वामाङ्कस्थामीशितुर्दीप्यमानां 

भूषाघरन्दररिन्दुरेखावतंसाम् । 

यस्त्वां पद्चयन्संततं नैव तूपरः . 
न्द [9 + 

तस्मे च देवि वषडस्तु तुभ्यम् ॥ १००॥ 

नवनीपवनीवासखारसोत्तरमानसे । 

श्ङ्गारदेवते मातः श्रियं वासय मे कुरे | १०१ ॥ 

मक्याभक्लया वापि पद्यावसान- 
=, [‰९ स्तं श्या स्तुला चैतया स्तौति यस्त्वाम् । 

तस्य क्षिप्रं त्वस्रसादेन मातः 

सयाः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ १०२॥ 

बािदोन मया प्रोक्तमपि वात्सल्यशाशिनोः । 

आनन्दसादिदपयोरिमा वधन्तु वाङ्किरः ॥ १०३ ॥ 

माघुरीसौरभावासचापसायकधारिणीम । 
देवीं ध्यायन्पटेदेतत्सवैकामाथसिद्धये ॥ १०४ ॥ 



१८४ तिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । 

स्तोन्रमेतसपरजपतस्तव त्रिपुर सुन्दरि । 

अनुद्रीक्ष्य भयादूरं सत्युधौबति पञ्चमः ॥ १०५ ॥ 

य; पठति स्तुत्तिमेतां 

विद्यावन्तं तमम्ब घनवन्तम् । 

कुरू दैवि यक्षस्वन्तं 

वर्चस्वन्तं मनुष्येषु ॥ १०६ ॥ 

ये श्यण्वन्ति स्तुतिमिमां तव देव्यनसूयका; । 

तेभ्यो देहि श्रियं विद्यामुद्धचं उन्तनूबलम ॥ १०७ ॥ 

त्वमेवाहं स्तौमि नियं प्रणौमि 

श्रीविदेशां वच्मि संचिन्तयामि । 

अध्यास्ते या विश्रमात्ता विराजो 

हृत्पुण्डरीकं विरजं विद्युदधम ॥ १०८ ॥ 

शंकरेण राचितं स्तवोत्तमं 

यः: पटठेज्गति भक्तिमान्नरः । 

तस्म सिद्धिरतुला भवेद्भव 

सुन्दरी च सततं प्रसीदति ॥ १०९ ॥ 



त्िपुरसुन्दरीवेदपादस्तोत्रम् । १८५ 

यत्रैव यत्रैव मनो मदीयं 

तन्नैव तक्ैव तव स्वरूपम् । 

यन्नैव यत्ैव शिरो मदीयं 
ततेव तत्रैव पदद्धयं ते ॥ १९१० ॥ 

इति भ्रीमत्परमहंसपरिबाजका चार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगव्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छरकरभगवतः कृतौ 

त्रिपुरसुन्दरोवदपादस्तोत्र 

संपूणेम ॥ 



॥ ओः ॥ 

॥ तिपुरयुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् ॥ 
4 ४ म 

अम न भननराक्तिः पादयोस्त न भक्ति- 

ने च विषयविरक्तिध्यांनयोगे न सक्तिः । 

इति मनसि सदाहं चिन्तयन्नाद्यशक्ते 

रुचिरवचनपुष्यैर चनं संचिनोभि ॥ १ ॥ 

च्याप्र हाटकविग्रहेजेख्चरैरारूढदेवनजैः 

पोतेराङ्ुखितान्तरं मणिधरैभूमी घरैमूषितम् । 
आरक्तागरतसिन्धुमुद्धुरचख्द्वीचीचयव्याक्रट- 

व्योमा परिचिन्त्य संततमहो चेतः कृतार्थीभव ॥ २ ॥ 

तस्मिन्नुञ्ज्वख्रनजार्बिसत्कान्तिच्छटाभिः स्फुर 

कुबाणं वियदिन्द्रचापनिचयैराच्छादितं स्वतः । 
उचैःङ्गनिषण्णदिन्यवनिताबन्दाननप्रोहस- 

द्रीताकणेननिश्वलखाखिरम्गं द्वीपं नसस्छुमैहे ।॥ ३ ॥ 



त्िपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । १८७ 

जातीचम्पकपाटलादिसुमनःसौरभ्यसंभावितं 
ही ट [9 0 व [१ सेचः 
१ । 

आविभूतसुगन्धिचन्दनवनं दृष्टत्रिय नन्दनं 
चच्चच्चच्चलचज्वरीकचदुखं चेतश्िर चिन्तय ॥ ¢ ॥ 

परिपतितपरागैः पारलक्षोणिभागो 

निकसितकुसुमोचैः. पीतचन्द्राकैरदिमः । 
अचि्ुकपिकगाजीक्रूजितेः श्रो्रहारी 

स्फुरतु दि मदीये नूनसुद्यानराजः ॥ ५ ॥ 

रम्यद्रारपुरप्रचारततमसां सहारकारिग्रभ 

सफूजत्तोरणभारहारकमदहाविस्तारहारदयुते । 

क्षोणीमण्डखहेमदहारविरुसत्संसारपारम्रदं 

प्ोदयद्धक्तमनो विहार कनकप्राकार तुभ्यं नमः ¦| £ ॥ 

उदयत्कान्तिकलापकल्पि्तनभःस्पूजेद्धितानप्रभः 

सस्कृष्णागर्धूपवासितवियत्काष्ठान्तरे विश्रुतः । 

सेवायातसमस्तदेवतगणैरासेव्यमानोऽनिश् 

सोऽयं श्रीमणिमण्डपोऽनवरतं मन्चेतसि द्योतताम् ॥ ७॥ 



१८८ त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । 

कापि ग्राद्धटपद्यरागकिरणत्रातेन संध्यायिते 

ङुत्रापि स्फुटविस्फुरन्मरकतद्युया तमिस्रायितम् । 

मध्याम्बिविशषालमौक्तिकरुचा ज्योर्स्नायितं कुत्रचि- 
न्मातः श्रीमणिमन्दिरं तव सदा बन्द्महे सुन्दरम् ॥ 

चनतुङ्गाख्यविस्छुरन्मरकतप्रोचयत्परभामण्डला- 

न्यारोक्याङ्करितोत्सवेनेवतृणाकीणेस्थ्लीराङ्कया । 
नीतो वाजिभिरुत्पथं बत रथः सूतेन तिग्मचुते- 

वैर्गावस्मितदस्तमस्तकशिखरं कष्टैरितः प्राप्यते ॥ ९ ॥ 

मणिसदनसयुद्यत्कान्तिधारानुरक्ते 

वियति चरमसंध्याशङ्किनो भानुरथ्याः । 

क्िथिखितगतक्ुप्यत्सूतहुंकारनादै: 
कथमपि मणिगेदादुचकैरुचरुन्ति ।॥ १० ॥ 

भक्त्या किं जु समर्पितानि बहुधा रल्नानि पाथोधिना 

किं वा रोहणपर्व॑तेन सदनं येर्बिश्वक्माकसरोत् । 
आ ज्ञातं गिरिजे. कटाक्षकख्या नूनं त्वया तोषिते 

शंमौ नयति नागराजणणिना की्णी माणिश्रेणयः ॥ 



तिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । १८९ 

बिदूरसुक्तवाहनैर्विनस्रमौलिमण्डङै- 
सिबद्धहस्तसंपुटेः प्रय्तसंयतेन्द्रियैः । 

विरिच्विविष्णुशकरादिभिञयंदा तवाम्बिके 

प्रतीक््यमाणनिगमो विभाति रत्नमण्डपः \ १२॥ 

ध्वनन्मृद्ङ्ककाहरः प्रगीतर्किनसीगणः 

प्रचन्तदिन्यकन्यकः प्रवृत्तमङ्गलक्रमः । 

अरकरष्टसेचकव्रजः प्रहृष्टमक्तमण्डरो 

सदे ममास्तु संततं त्वदीयरलनमण्डपः ।} १३ ॥ 

परवेशानिगेमाङ्कछैः स्वङ्कयरक्तमानसै- 

वैहिःश्ितामरावलीविधीयमानभक्तिभिः । 

विचिन्नवखर भूषणे रूपेतमङ्गनाजनैः 

सदा करोतु मङ्गरं ममेह रनमण्डपः ॥ १४ ॥ 

सुबणैरल्भूषितैविचिनच्रवख्लधारिभि- 
गही तदेमयष्टिभिर्मिरुद्धसमैदैवतेः । 

असंख्यसुन्दरीजनैः पुरस्थितैरधिष्ठितो 

मदीयमेतु मानसं स्वदीयतुङ्गतोरणः ॥ १५ ॥ 



१९० विपुरथुन्दरीमानसपूजास्तोलम् + 

इन्द्रादीश्च दिगीश्चरान्सहपरीवारानथो सायुधा- 

न्योषिदरूपधरान्खदिश्चु निहितान्संचिन्य हतपङ्कजे । 

शष्कः श्रीवसुधार्था वसुमतीयुक्तं च पद्यं स्मर 

न्कामं नौमि रतिप्रियं सहचरं प्रीया वसन्तं भजे ॥ 

गायन्तीः कख्वीणयात्तिमघुरं हुंकारमातन्वती- 

द्वोराभ्यासकरृतस्थितीरिह सरस्वत्यादिकाः पूजयन । 
द्वारे नौमि मदोन्मदं सुरगणाधीक्ष मदेनोन्मदां 

मातङ्गीमसिताम्बरां परिलसन्मुक्ताविभूषां भजे ॥ १५॥ 

कस्तूरिकारयामल्कोमलाङ्गी 

कादम्बरीपानमदारुसाङ्गीम् । 

वामस्तनालिङ्कितरल्रवीणां 

मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि ॥ १८ ॥ 

विकीणैचिकुयोरकरे विगाछिताम्बराडम्बरे 

मद्ङ्कलितखोचने विमरुभूषणोद्धासिनि । 

तिरस्करिणि तावकं चरणपङ्कजं चिन्तय- 

न्करोभि पञ्ुमण्डरीमछिकमोहदुग्धाश्चयाम् ॥ '१९ ॥ 



त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्नम् । १९१ 

परमत्तवारुणीरसैर्विघुणंमानलोचनाः 

प्रचण्डदैयसूदनाः प्रविष्ठमक्तमानसाः । 
उपोढकज्नलनच्छविच्छटाविराजिविग्रहाः ` 

कपारुञूलधारिणीः स्तुवे सदीयदूतिकाः ॥ २० ॥ 

स्फजैन्नव्ययवाङ्करोपरसितामोगैः पुरः स्थापितै- 
दौपोद्धासिश्रावशोभितमुखेः कुम्भेनवेः शोभिना । 

स्वर्णाबद्धविचित्ररत्रपटरीचच्वत्कपाटभ्रिया 
युक्तं द्रारचवुष्टयेन गिरिजे वन्दे मणीमन्दिरम् ॥ २१॥ 

आस्तीणीरुणकम्बलासनयुतं पुष्पोपहारान्वितं 

दीप्रानेकमणिप्रदीपस्ुभगं राजष्टितानोन्तमम् । 

धूपोद्रारिसुगन्धिसंभ्रममिलब्धङ्गावरीगुशखितं 

कस्याणं वितनोतु मेऽनवरतं श्रीमण्डपाभ्यन्तरम् ।२२॥ 

कनकरचिते पश्चप्रेतासनेन विराजिते 
मणिगणाचिते रक्तश्ेताम्बरास्तरणोत्तमे । 

कुसुमसुरभौ तस्ये दिव्योपधानसुखावहे 

हृदयकमले प्रादुभूतां भजे परदेवताम् ॥ २३ ॥ 



१९२ ्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । 

सबोङ्गस्थितिरम्यरूपरुचिरां रातः समभ्युत्थितां 

ज॒म्भामञ्जुदुलाम्बुजां मघुमदव्याधूणेदक्षित्रयाम् । 
स्षवायातसमस्तसंनिधिसखीः संमानयन्तीं रशा 

संपरयन्परदेवतां परमहो मन्ये छता जनुः ।॥ २४ ॥ 

उचैस्तोरणवर्तिवाद्यनिवहध्वाने ससुजन॒म्भिते 

मक्तैभूमिविलम्रमोकिभिरं दण्डप्रणाम कृते । 
नानारल्रसमूहनद्धकथनस्थाखीसमुद्धासितां 

प्ातस्ते परिकस्पयामि गिरिज नीराजनासुज्ज्वराम ॥ 

पाद्यं ते परिकर्पयामि पदयोरघ्यं तथा इस्तयोः 

सोधीभिमेधुपकंमम्ब मधुरं धाराभिरास्वाद्य । 
तोयेनाचमनं विधेहि शुचिना गाङ्गेन मत्करि्पितं 

साष्टाङ्गं प्रणिपातमीशद्यिते दृश्या कृतार्थी कुर् ॥ 

मातः पद्य मुखाम्बुजं सुविमरे दत्ते मथा द्पंणे 
देवि स्वीकुरु दन्तधावनभिदं गङ्गाजलेनान्वित्त् । 

सुप्रक्षाछ्ितमाननं बिरचयन्स्निग्धाम्बरग्रोञ्छनं 

द्रागङ्गीङ्कर तन्तवमम्ब मधुरे ताम्बुङमास्वादय ॥ २७ ॥ 



्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । १९३ 

ब [9१ 

निधेहि मणिपादुकोपरि पदाम्बुजं मल्नना- 

खयं ब्रज शनैः सखीकृतकराम्बुजालम्बनम् । 

महेशि करुणानिधे तव दगन्तपातोत्सुका- 

न्विखोकय मनागमूनुभयसंस्थितान्दैवतान् ॥ २८ ॥ 

देमरत्नवरणेन वेष्टितं 

विस्तृतारुणवितानदोभितम् । 

सजसर्वपरिचारिकाजनं 

पद्य मज्ननग्रहं मनो मम ॥२९॥ 

कनककरकजारस्फाटिकस्नानपीटा- 

लय पकरणविशारं गन्धमत्ताछ्माखम् । 
स्फुरदरुणवितानं मञ्जुगन्धवेगामं 

परमरिवमहेटे मज्नागारमेहि ॥ ३० ॥ 

^. पीनोतुङ्गपयोधराः परिकसत्संपू्णचन्द्रानना 
रत्नस्वणेविनिर्मिताः परिखसत्सुक्ष्माम्बरपराबताः । 

देम्लानघरीस्तथा गदुपदीरुद्रतैनं कोसुमं 
तरं कङ्कतिकां करेषु दधतीर्वन्देऽम्ब ते दासिकाः ॥ 

४. 8, 18 



१९४ तिपुरखन्दरीमानसपूजास्तोबम् । 

तन्न स्फाटिकपीठमेय शनकैरुत्तारिताखंकृति- 

नीचैरुञ्ज्ितक श्चुकोपरिहितारक्तोत्तरीयाम्बरा । 
वेणीबन्धमपास्य कङ्कतिकया केशप्रसादं मना- 

क्कुवौणा परदेवता भगवती चित्ते मम लोतताम् ॥ 

अभ्यङ्गं गिरिजे गृहाण मृदुना तैटेन संपादितं 

कादमीरैरगरद्रवैमलयजैरद्रतेनं कारय । 
गीते किंनर्काभिनीभिरभितो वाचे मुदा वादित 

नरृयन्तीमिह पद्य देवि पुरतो दिव्याङ्गनामण्डलीम् ॥ 

कृतपरिकरबन्धास्तुङ्गपीनस्तनाढ्या 

मणिनिवहनिवद्धा हेमङुम्भीर्दधानाः । 

सुरभिसलिकनियंद्रन्धट्ुव्धालिमाखाः 

सविनयमुपतस्थुः सर्वतः स्ञानदास्यः ॥ ३४ ॥ 

घद्रन्धेरगरुद्रवैः सुरभिणा कस्तूरिकावारिणा 
सूजतसौरभयक्षकर्दमजकैः कादमीरनीरैरपि । 

पुष्पाम्भोभिररोषतीर्थसकिलिः कपूरपाथोभरैः 
स्नानं ते परिकर्पयामि गिरिज भक्लया . तदङ्गीकुर ॥ 



लिपरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । १९५ 

प्रयङ्गं परिमाजेयामि शुचिना वखेण संप्रोञ्छनं 

कर्वे केशचकलापमायततरं धूपोत्तमैधूषितम् । 
आङीन्रन्द् विनिर्मितां यवतिकामास्थाप्य रलनप्रमं 

भक्तत्राणपरे महेश्गरहिणि स्नानाम्बरं मुच्यताम् ॥ ३६॥ 

पीतं ते परिकल्पयामि निबिडं चण्डातकं चण्डिके 
सूक्ष्मं सिग्धमुरीकरुष्व वसनं सिन्दुरपूरप्रभम् । 

सुक्तारनविचित्रहेमर्वनाचारुप्रभामास्वरं 

नीरं कञ््वुकमपैयामि गिरिक्षप्राणप्रिये सुन्दरि ॥ 

विलुङितचिङ्करेण च्छादितांसंम्रदेशे 

मणिनिकरविराजत्पादुकान्यस्तपादे । 

सुरुखितमवखम्ब्य द्राक्सखीमंसदेशे 

गिरिशगरहिणि मूषामण्टपाय प्रयाहि ॥ ३८ ॥ 

ठसत्कनकक्कुषटिमस्फुरदमन्दमुक्तावखी- 

सयुदटसितकान्तिभिः करितश्चक्रचापत्रजे । 

महाभरणमण्डपे निहितहेमसिहासनं 

सखीजनसमावृतं समधितिष्ठ काल्यायनि ॥ ३९ ॥ 



१९६ ्रिपुरघुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । 

स्निग्धं कङ्कतिकामुखेन शनकैः संशोध्य केशोत्करं 

सीमन्तं विरचय्य चारु विमं सिन्दूररेखान्वितम् । 

सक्ताभिभ्रथिताककां मणिचितेः सौवभैसुत्ैः स्फुटं 
प्रान्ते मौक्तिकणुच्छकोपलतिकां अध्रामि वेणीमिमाम ॥ 

विरुम्बिवेणीभुजगोत्तमाङ्ग- 

स्फुरन्मणिध्रान्तिमुपानयन्तम् । 

स्वरोचिषोह्ासितकेशषपारां 

महेशि चूडामणिमपेयामि ॥ ४१ ॥ 

त्वामाश्रयद्धिः कवरीतभिसै- 
वन्दीक्रतं द्रागिव भाुविम्बम् । 

मृडानि चूडामणिमादधानं 

वन्दामहे तावकयुत्तमाङ्गम् ॥ ४२ ॥ 

स्वमभ्यनद्धहाटकस्फुरन्मणिप्रभाक्कलं 

विरुम्बिमौक्तिकच्छटाविराजितं समन्ततः । 

निबद्धरुक्चचक्षुषा भवेन भूरि भावितं 

समर्पयामि भास्वरं भवानि फालभूषणम ॥ ४३ ॥ 



त्रिपुरघुन्दरीमानसपूजाततोत्रम् । १९७ 

मीनाम्भोरुहखजरीटसुषमाविस्तारविस्मारके 

कुबीणे किर कामवैरिमनसः कंद्षवाणप्रभाम् । 
माध्वीपानमद्ारणेऽतिचपछे दीर्घे टगम्भोरुहे 

देवि स्वर्णशखाकयोजितमिदं दिव्या नं दीयताम् ॥ 

मध्यस्थारुणरलकान्तिरचिरां मुक्तासुगोद्धासितां 

दैवाद्धागेवजीवमध्यगयवेक्ष्मीमधः कुर्वतीम् । 
उर्सिक्ताधरविम्बकान्तिविसरेरभोौमीभवन्मौक्तिकां 

मदत्ताुररीङकरुष्व गिरिजे नासावि मूषामिमाम् ।॥ ४५॥ 

उड्कृतपरिवेषस्प्धया शीतभानो 

रिव विरचितदेहदन्द्रमादिलयनिम्बम् । 
अरुणमणिसमुद्यस्प्रान्तविध्रानजिभुक्तं 

क्रवसि परिनिधेहि स्व्णताटङ्कयुग्मम् । ४६ ॥ 

मरकतवरपद्यरागदहीरो- 

स्थितगुलिकाचितयावनद्धमध्यम् । 

विततविमरमौक्तिकं च ` 

कण्ठाभरणभिदं गिरिजे सम्षयामि ॥ ४७ ॥ 



१९८ तिपुरस॒न्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । 

[6 

नानदेङसम॒त्थितै्मणिगणप्रोद्यसखभामण्डल- 

व्य्नैराभरणैर्विराजितगलां सुक्तच्छटारंकरताम । 
मध्यस्थारूणरलकान्तिरुचि रां श्रान्तस्थसुक्ताफल- 

जातामम्ब चतुष्किकां परशिवे वक्षःस्थरे स्थापय ॥ 

अन्योन्यं प्टावयन्ती सततपरिचख्त्कान्तिकषह्टोखजाैः 
(९ 9, क (५ ७, 

कुर्वाणा मजदन्तःकरणविमर्तां शोभितेव त्रिवेणी । 
4 इ 

युक्ताभिः पद्यरानैमरकतमणिभिर्निरभिता दीप्यमानै- 

निलयं हारघ्रयी ते परशिवरसिके चेतसि द्योततां नः ॥ 

करसरसिजनाङे विस्फुरत्कान्तिजाङे 

विरुसदमख्शोभे चच्वदीशाक्चिरोमे । 
विविधमणिमयूखोद्धासितं देवि दुर्गे 

कनककटकयुगमं बाहुयुग्मे निधेहि ॥ ५० ॥ 

व्याम्बमानस्ितपट्कगुच्छशोभि 

्फ़न्मणीघटितहारविरोचमानम् । 

मातमेहेशमहिरे तव बाहुमूरे 

केयर कद्वयभिदं विनिवेङयामि ॥ ५१ ॥ 



त्रिपुरसुन्दरैमानसपूजास्तोत्रम् । ¦ १९९ 

विततनिजमयूखेर्निभितामिन्द्रनीडे- 
विजितकमलनारखादीनमत्तालिमाङम् । 

मणिगणखचिताभ्यां कङ्कणाभ्यासुपेतां . 

कल्य व्रर्यराजीं हस्तमूले महेशि ॥ ५२ ॥ 

नीर्पटरमृदुगुच्छशोभिता- 

वद्धनैकमणिजारमन्जुखाम् । 
अपयामि वल्यात्पुरःसरे 

विस्फुरत्कनकतेठपाछिकाम् ॥ ५३ ॥ 

आख्वाङमिव पुष्पधन्वना 

वारविदरुमरूतास्ु निर्मितम् । 

अङ्कढीषु विनिधीयतां शनै- 
(4) रङ्कुरीयकभिदं मद्धितम् ॥ ५४ । 

विजितहरमनोभूमत्तमातङ्गकुम्भ- 

स्थटविल्ुखितकरूजक्किङ्किणीजाख्तुस्याम् । 

अविरतकलनादैरीशचेतो हरन्तीं 

विविधमणिनिबद्धां मेखरामपेयामि ॥ ५५ ॥ 



२०० तिपुरुन्दरीमानसपूजस्तोत्रम् । 

व्यालम्बमानवर मौ क्तिकगुच्छशोभि 

विश्राजिहाटकपुरद्वयरोचमानम् । 

हेश्ना विनिर्मितमनेकमणिप्रबन्धं 
८ 

नीवीनिचन्धनगुणं विनिवेदयामि ॥ ५६ ॥ 

[9 १.१ 

विनिहतनवलाक्षापद्कबालातपोप 

मरकतमणिराजीम नुम खीरवोपे । 

अरुममणिसमुद्यत्कान्तिधासयविचिच्र- 

स्तव चरणसरोजे हंसक: प्रीतिमेतु । ५७ ॥ 

निबद्धशितिपटरकम्रवरगुच्छसंशोभितां 

कलकणितम ज्ुलां गिरिशचित्तसंमोहनीम । 

अमन्दमणिमण्डलीविमलकान्तिकिम्मीरितां 

निधेहि पदपङ्कजे कनकघुङ्घुरूमम्बिके ॥ ५८ ॥ 

विस्फुरत्सहजरागरश््िति 
शिख्जितेन करितां सखीजनैः । 

पद्मरागमणिन् पुरद्रयी- 
मपेयामि तव पादपङ्कजे ॥ ५९ ॥ 



त्रिपुरघुन्दरीमानसपूजास्तोवम् । २०१ 

पद्ाम्बुजञुपासितुं परिगतेन कीतांशुना 

करतां ततुपरम्परामिव दिनान्तरागारूणाम् । 

महेशि नवयावकद्रवभरेण शोणीकृतां 

नमामि नखमण्डलीं चरणपङ्कजस्थां तव ॥ ६० ॥ 

आरक्तशरेतपीतस्फुरदुरुङुसुभेश्चि्रितां पटरसूत्रै- 
देवखीभिः प्रयल्लादगरुससुदितेधूपितां दिग्यधूपैः । 

उद्यद्रन्धान्धपुष्पंघयनिवह समारब्धञ्चाकारगीतां 

चच्वत्कह्ारमालां परशिवरसिके कण्ठपीठे.ऽप॑यामि ॥ 

गृहाण परमाभ्रतं कनकपात्रसंस्थापितं 

समर्पय मुखाम्बुजे विमख्वीटिकामभ्बिके । 

विलोकय मुखाम्बुजं सकुरमण्डले निर्मछ 

निधेहि मणिपादुकोपरि पदाम्बुजं सुन्दरि ॥ ६२ ॥ 

आदम्न्य खसखीं करेण शनकैः सिहासनादुतस्थितता 
कूजन्मन्दमरामञ्चुरगतिप्रोह्ासिभूषाम्बरा । 

आनन्दप्रतिपादङकरैरुपनिषद्वाक्यैः स्तुता वेधसा 

मित्ते स्थिरतासुवैतु गिरिजा यान्ती सभामण्डपम् ॥ 



२०२ त्रिपुरुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । 

चरन्यामम्बायां प्रचरति समस्ते परिजने 

सवेगं संयाते कनकरुतिकाखंकृतिभरे । 

समन्तादुत्तारस्फुरितपदसंपातजनिते- 

सयणत्कारैस्तारैन्चणञ्चणितमासीन्मणिगृहम् ॥ ६ ॥ 

चच्चद्वेत्रकराभिरङ्गविखसद्धूषाम्बराभिः पुरो- 
यान्तीभिः परिचारिकाभिरमरत्राते समुत्सारिते । 

रुद्धे निजैरयुन्दरीभिरभितः कक्षान्तरे निभतं 

वन्दे नन्दितश्ंमु निभलचिदानन्देकरूपं महः ॥ ६५ ॥ 

वेधाः पातके पत्तलययमसो पिष्णुर्ममयग्रतः 

शं मु्देहि दगज्वङं सुरपतिं दूरस्थमालोकय । 

इयेवं परिचारिकाभिरुदिते संमाननां छ्र्वती 

दृ्रनदरेन यथोचितं भगवती मुयाद्धिमूये मम ॥ ६६ ॥ 

मन्दं चारणसुन्दरीभिरमितो यान्तीभिस्त्कण्टया 

नामोच्वारणपूवेकं प्रतिदिशं प्रयेकमावेदितान् । 
वेगादक्षिपथं गतान्सुरगणानालोकयन्ती शने- 

दित्सन्ती चरणाम्बुजं पथि जगत्पायान्महेरभ्रिया ॥ 



्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । २०३ 

रे केचन पाश्योः कतिपये पृष्ठे परे परस्थिता 
आकाशे समवस्थिताः कतिपये दिक्षु स्थिताश्चापरे । 

संमदे शानकैरपास्य पुरतो दण्डम्रणामान्युहुः 

कुबौणाः कतिचि्सुरा गिरिसुते टक्पातमिच्छन्ति ते ॥ 

अग्रे गायति किंनरी करपदं गन्धर्वकान्ताः रानै- 

रातोद्यानि च वादयन्ति मधुर सन्यापसन्यस्थिताः । 

कूजन पुरनादमन्ञु पुरतो चलन्ति दिव्याङ्गना 

गच्छन्तः परितः स्तुवन्ति निगमस्तुया विरिञ्च्यादयः ॥ 

कस्मैचित्युचिरादुपासितमहामन्रौवसिद्धि कमा- 

देकस्मै भवनिःस्पृहाय परमानन्दस्वरूपां गतिम । 

अन्यस्मै विषयानुरक्तमनसे दीनाय दुःखापहं 

द्रव्यं द्वारसमाश्रिताय ददतीं वन्दामहे सुन्दरीम् ॥ ७०॥ 

नम्रीभूय छृताटिप्रकरटितप्रमप्रसन्नानने 

मन्दं गच्छति संनिधौ सविनयास्सोत्कण्ठमोघत्रये । 

नानामन्रगणं तदथैमखिं तत्साधनं तत्फटं 

ल्याचक्षाणमुदप्रकान्ति कर्ये यर्किचिदाद्यं महः ॥ 



२० तिपुरसुन्दरीमानसपूज स्तोत्रम् । 

तव दहनसदृक्षिरीक्षणेरेव चक्षु- 
निखिखपञ्युजनानां मीषयद्धीषणास्यम् । 

कृतवसति परेशप्रेयसि द्वारि नियं 

रारभमिथुनमुतरैभ॑क्त्युक्तो नतोऽस्मि ।॥ ७२ ॥ 

कस्पान्ते सरसैकदासमुदितानेकाकैतुल्यप्रभां 

रन्नस्तम्भनिवद्धका श्चनगुणस्प जद्धितानोत्तमाम् । 

कपूरागरुगभैवततिकलिकाप्रपतप्रदीपावखी 
श्रीचक्राकरृतिमुहसन्मणिगणां वन्दामहे वेदिकाम् ॥ 

स्वस्थानस्थित्तदेवतागणवृते बिन्दौ सुदा स्थापितं 
नानारन्नविराजिहेमविरसत्कान्तिच्छटादुदिनम् । 

चचत्कौसुमतूकिकासनयुतं कामेश्वराधिष्ठिते 
निलयानन्दनिदानमम्ब सततं बन्दे च सिहसनम् ॥ 

बदद्धिरभितो मुदा जय जयेति बन्दर; 

कृताज्ञहिपरम्परा विदधती कृताथौ दशा । 

अमन्दमणिमण्डलीखचितहेम सिंहासनं 

सखीजनसमावृतं समधित्तिष्ठ दाक्षायणि ॥ ७५ ॥ 



त्रिपुरुन्द्रीमानसपूजास्तो्रम् । २०५ 

कपूरादिकवस्तुजातमखिलं सौवणैभूङ्गारकं 
ताम्बूलस्य करण्डकं मणिमयं चैलाच्चं द्पेणम् । 

विस्फरजैन्मणिपादुके च दधतीः सिंहासनस्याभित- 
स्िष्ठन्तीः परिचारिकास्तव सदा वन्दामहे सुन्दरि ॥ 

त्वदमल्वपुसदयत्कान्तिकल्लोखजादैः 

स्फुटमिव दधतीभिबोहूविक्षेपरीलाम् । 

सुहरपि च विधूते चामरप्राहिणीभिः 
सितकरकरछुभ्रे चामरे चाख्यामि ।। ७७ ॥ 

प्रान्तस्छुरद्विमरमौक्तिकगुच्छजारं 

चच्वन्महामणिविचिितहेमदण्डम् । 

उद्यत्सहखकरमण्डटखचार हेम- 

च्छन्नं महेशमहिे विनिवेशयामि ॥ ७८ ॥ 

उद्यत्तावकदेहकान्तिपटरीसिन्दूरपूरप्रमा- 

शोणीभूतयुदभकोदितमणिच्छेदालुकारिच्छवि । 

दूरादाद्रनिर्भिता खदिपुटेराखोक्यमानं सुर 

वहैः काश्चनमातपत्रमतुरं वन्दामहे सुन्दरम ॥ 



२०६ चिपुरसुन्दरीमान्षपूजास्तोत्रम् । 

संतुष्टा परमामृतेन विकसत्कामेश्चराङ्कस्थितां 

पुष्पौधैरभिपूनितां भगवतीं तवां वन्दमाना मुदा ! 

सपूजैत्तावकदेहररिमकलठनाप्राप्तस्वरूपाभिदाः 

श्रीचक्राबरणस्थिताः सविनयं वन्दामहे देवताः ॥ 

आधारश्चक्लयादिकमाकरस्य 

मध्ये समस्ताधिकयोशनीं च । 

मित्रेरनाथादिकमन्र नाथ- 

चतुष्टयं हेसते नतोऽस्मि ॥ ८१ ॥ 

तिपुरासुधाणेवासन- 

मारभ्य च्रिपुरमाछिनी यावत् । 

आवरणाष्टकसंस्थित- 

मासनषटकं नमामि परमेक्षि ॥ ८२ ॥ 

देशाने गणपं स्मरामि विचरद्विन्नान्धकारच्छिदं 

वायव्ये बटुकं च कल्नङरुचि व्याखोपवीतान्वितम् । 
नैक्ये मदहिषादुरप्रमथिनीं दुग च संपूजय- 
 ज्नाप्नेयेऽखिरूभक्तरक्चषणपरं कषेत्राधिनाथं भजे ॥८२॥ 



तिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोतरम् । २०७ 

उडङ्यानजाङंधरकामरूप- 

पीठानिमान्पू्णगिरिप्रसक्तान् । 

विकोणदक्षापभ्रिमसन्यभाग- 

मध्यस्थितान्सिद्धिकरान्नमामि ॥ ८४ ॥ 

रोकेशः प्रथिवीपतिर्निगदितो विष्णुजेखानां प्रभु- 

स्तेजोनाथ उमापतिश्च मरुतामीश्चस्तथा चेश्यरः । 

आकाशाधिपतिः सदारिव इति प्रेताभिधामागता- 

नेतांश्चक्रबहिःस्थितान्युरगणान्वन्दामहे सादरम् ॥ 

तारानाथकलाभ्रवेक्षनिगमव्याजाद्रतासुप्रथं 

्रैखोक्ये तिथिषु प्रव्तितकराकाष्ठादिकालक्रमम् । 
रत्रालंकृतिचित्रवख्ररुलितं कामेश्वरीपूवैकं 

नियाषोडशकं नमामि रसितं चक्रात्मनोरन्तरे ॥ 

हदि भावितदैवतं प्रयत्ना 

भ्युपदेशानुगृहीतभक्तसंघम् । 
स्वगुरुकरमसंज्ञचक्रराज- 

स्थितमोधत्रयमानतोऽस्मि मू ।॥ ८७ ॥ 



२०८ त्िपुरसुन्दरीमानसपूजासतोत्रम् । 

हृद्यमथ रिरः रिखाखिराये 

कवचमथो नयन्यं च देवि । 

मुनिजनपरि चिन्तितं तथाखं 

स्फुरतु सदा हृदये षडङ्गमेतत् ॥ ८८ ॥ 

त्रैखोकयमोहनमिति प्रथिते तु चक्रे 

चच्चद्धिभूषणगणत्रिपुराधिवासे । 

रेखात्रये श्ितवतीरणिमादिसिद्धी- 

मुद्रा नमामि सततं प्रकटाभिधास्ताः ॥ ८९ ॥ 

सर्वांश्चापरिपूरके बसुदखद्न्दरेन चिश्राजिते 

विस्पूजन्रिपुरे्चरीनिवसतौ चक्रे सिता नियश्चः । 
कामाकषेणिकादयो मणिगणञ्राजञिष्णुदिग्याम्बरा 

योगिन्यः प्रदिशन्तु का्कितफङं विख्यातगुप्राभिधाः ॥ 

महेशि वसुभिर्दैरैसति सर्वसंक्षोभणे 
विभूषणगणस्छुरञजिषरुनद्रीसद्मनि । 

अनङ्गङकसुमादयो बिविधभूषणोद्धासिता 
दिशन्तु मम क्कितं तनुतरा रुप्राभिधाः ॥९१॥ 



त्रिपुरपुन्दरीमानसपूजास्तोत्म् । २०९ 

ख्सदुगटन्लारक् स्फुरति सवसराभाग्यद् 
[ऋक + १ 

शुभाभरणभूषितच्रिपुरवासिनीमन्दिरे । 
€ सिवा दधतु मङ्गं सुभगसवैसंक्षोभिणी- 

मुखाः सककसिद्धयो विदितसम्रदायाभिधाः ॥९२॥ 

बहिदंशारे सर्वा्थसाधके त्रिपुराश्रयाः । 

कुटकौलाभिधाः पान्तु सबैसिद्धि्रदायिकाः ॥ ९३ ॥ 

अन्तःशोभिदश्चारकेऽतिरकिति सवादिरक्चाकरे 

मान्या चरिपुराद्यया विरचितावासे स्थितं नियश्चः । 

नानारन्नविभूषणं मणिगणश्नाजष्णु दिव्याम्बरं 

स्वज्ञादिकशक्तिब्रन्दमनिश्चं बन्दे निगभोभिधम् || ९४॥ 

सवेरोगहरेऽ्टारे च्रिपुरासिद्धयान्विते । । 

रहस्ययोगिनीर्नियं वशिन्याद्या नमाम्यहम् ॥ ९५ ॥ 

चूतारोकविकासिकेतक्ररजः्रोद्धासिनीखम्बुज- 

रस्पूज॑न्नवमद्िकासमुदितैः पुष्पैः शराननिभितान् । 
रम्यं पुष्पश्चरासनं घुरुितं पाश्च तथा चाङ्कुशं 

वन्दे तावकमायुध परशिवे चक्रान्तरारे स्थितम् ॥९६॥ 

>, ६, 14 



२१० तिपुर॒न्दरीमानसपूजास्तीचम् । 

क _ भ [4 [क £ ^ _ भ 

चिकोण उदितप्रभे जगति सर्वसिद्धिभदे 

युते चरिपुरयाम्बया स्थितवती च कामेश्ररी । 

तनोतु मम मङ्गरे सकलम वज्ेश्वरी 

करोतु भगमालिनी स्फुरु मामके चेतसि ॥ ९७ ॥ 

सवौनन्दमये समस्तजगतामाका्विते वैन्दवे 
भेरघ्या चरिपुराच्या विरचितावासे स्थिता सुन्दरी । 

आनन्दोहसितेक्षणा मभिगणचराज्िष्णुभूषाम्बरा 
4 विस्परजंद्रदना परापररहः सा पातु मां योगिनी ॥ ९८॥ 

उद्सत्कनककान्तिभसुरं 

सौरभस्फुरणवासिताम्बरम् । 
दूरतः परिहतं मधुव्रते 

रपेयामि, तव देवि चम्पकम् ॥ ९९ ॥ 

वैरमुद्धतमपास्य शंभुना 
मस्तके विनिहितं ' कटाच्छलात् | 

गन्धद्ुन्धमधुपाश्चितं सदा 
' क ^ ४५ न 

केतकीकुसुममर्पयामि ते ॥ १०० ॥ 



भिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । २११ 

चूर्णीह्तं द्रागिव पद्मजेन 
स्वदाननस्पधिसुधांङुबिम्बम् । 

समर्पयामि स्फुटम-जलिस्थं 

विकासिजातीकुसुमोत्करं ते ॥ १०१ ॥ 

अगरुबहरधूपाजखसौरम्यरम्यां 
मरकतमणिराजीराजिहारिखगाभम् । 

८ (५ (~ क (~, क ४३ 

दिश्चि विदिशि बिख॑द्रन्धट्ुब्धाछिमालां 

वकुलकुसुममालां कण्ठपीठेऽपयामि ॥ १०२ ॥ 

ईैकारो््वंगचिन्दुराननमधोचिन्दुद्धयं च स्तनौ 
वरेखोक्ये गुरुगस्यमेतदखिरं हार्द च रेखात्मकम् । 

इत्थं कामकरास्मिकां मगवतीमन्तः समाराधय- 

न्नानन्दाम्बुधिमज्नने प्ररकभतामानन्दथुं सज्ञनः ॥१०३॥ ` 

धूपे तेऽगरुसंभवं भगवति प्रोह्टासिगन्धोद्ुरं 
दीपं चैव निवेदयामि महसा दादौन्धकारच्छिदम् । 

रलस्वणविनिभितेषु परितः पालेषु संस्थापितं ` 

नेवं विनिवेदयामि परमानन्दात्मिके सुन्दरि ॥१०४॥ 



२१२ त्िपुरखन्दरीमानसपूजास्तात्रम् । 

जातीकोरकलुर्यमोदनमिदं सौवर्णैपात्रे स्थितं 
शुद्धान्नं शुचि युद्रमाषचणकोद्भूतास्तथा सूपकाः । 

प्राज्यं मादिषमाज्यसुत्तममिदं हैयंगवीनं प्रथ- 

कपात्रषु प्रतिपादितं परशिवे तत्सवेमङ्गीङकरु ॥ १०५ ॥ 

रिम्बीसूरणस्चाकबिम्बन्रहतीकूरमाण्डकोशातकी- 

वृन्ताकानि पटोखकानि मृदुना संसाधितान्यश्चिना । 

संपन्नानि च वेसवारविसरै्िव्यानि मक््या कृता- 

न्यप्रे ते विनिवेदयामि गिरिजे सौवर्णपात्रत्रजे ॥१०६॥ 

निम्बूकाद्रैकचूतकन्दकदङीकौरातकीककदी- 
धात्रीविस्वकरीरकेविरचितान्यानन्दचिद्धिग्रहे । 

राजीभिः कटुतैरसेन्धवहरिद्राभिः स्थितान्पातये 

संधानानि निवेदयामि गिरिजे भूरिप्रकाराणि ते ॥ 

सितयाच्वितख्डूकत्रजा- 

नमृुपूपान्मदुखाख्च पूरिकाः । . 

परमान्नमिदं च पार्वति 

प्रणयेन प्रतिपादयामि ते ।॥ १०८ ॥ 



तिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । २१३ 

दुग्धमेतदनङे सुसाधितं 

चन्द्रमण्डटछनिभ तथा दधि | 

फाणितं शिखरिणी सितासिता 
[4 + प 

सवैमम्ब विनिवेदयामि ते ॥ १०९॥ 

अग्रे ते विनिवेद्य सर्वमभितं नैवे्यमङ्गीशते 
ज्ञात्वा तन्त्वचतुष्टयं प्रथमतो मन्ये सुत्रं ततः । 

देवीं त्वां परिशिष्टमस्ब कनकामवरेषु संस्थापितं 

सक्तिभ्यः समुपाहारामि सकर देवेशि शंसुप्रिये ॥ 

वामेन स्वर्णपात्रीमनुपमपरमान्नेन पर्णी दधाना- | 
मन्येन स्वणेद्वौ निजजनहृदयामीष्टदां धारयन्तीम् । 

सिन्दूरारक्तवस्ां विविधमणिरसद्धूषणां मेचकाङ्गीं 
तिष्ठन्तीमभ्रतस्ते मघुमदमुदितामन्नपूर्णौ नमामि ॥ 

पङ्कयोपविष्टान्परितस्तु चक्र 

रक्टा स्वयाकिङ्कितवामभागान् । 

सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्लया 
तवाम्बिके पारिषदान्नमामि ।॥ ११२॥ 



२१४ लिपुरुन्दरीमानसपूजास्तोलम् । 

परमामुतमत्तसुन्दरी- 
गणमध्यस्थितमकंभासुरम् । 

परमागृतघूितेक्षणं 
किमपि अयोतिरपास्महे परम् ॥ ११३ ॥ 

६ ५ (~ 

दृश्यते तव मुखाम्बुजं शिवे 
भव | + 

श्रूयते सफुटमनाहतध्वनिः । 
€ ति 

अर्चने तब गिरामगोचरे 

न प्रयाति विषयान्तरं मनः | ११४॥ 

लन्मुखाम्बुजविखोकनोहस- 

स्रेमनिश्चरविरोचनद्वयीम् । 
उन्मनीमुपगतां सभामिमां 

भावयामि परमेशि तावकम् ॥ ११५ ॥ 

चक्षुः पश्यतु नेह किंचन परं घ्राणं न वा जिघ्रतु 

श्रो हन्त श्रणोतु न त्वगपि न स्यं समाङम्बताम् । 
जिह वेत्तु नवा रसं मम परं युष्मस्स्वरूपासृते 

निदयानन्दविघूणैमाननयने नित्यं मनो मज्तु ॥११६॥ 



त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । २१५ 

य्स्वां पयति पार्म॑ति प्रतिदिनं ध्यानेन तेजोमयीं 
् सुन [3 म [3 ७ ५, 

मन्ये सुन्दरि तत््वमेतदखिटं वेदेषु निष्ठां गतम् । 

यस्तस्मिन्समये तवाचनविधावानन्दसान्द्रा्यो 

यातोऽहं तदमिन्नतां परशिवे सोऽयं प्रसादस्तव ॥ 

गणाधिनाथं बटुकं च योगिनीः 

षेत्राधिना्थं च विदिक्चतुष्टये । 

स्वोपिचरेः परिपूज्य भक्तितो 
निवेदयामो बदिमुक्तयुक्तिभिः ॥ ११८ ॥ 

वीणाञुपान्ते खलु बादयन्त्यै 

निवे्य शेषं खलु रोषिकायै । 
=, (~ (~ 6 सौवणैशरङ्गारविनिगंतेन 

जठेन जुद्धाचमनं विधेहि ॥ ११९ ॥ 

ताम्बूखं विनिवेदयामि विरुसत्कपूरकस्तूरिका- 
जातीपूराख्वङ्गनचुण खदिरेभेक्टया समुदासितम् । 

स्पूजद्रनसञुद्रकप्रणिहितं सोवणपातन्रे स्थिते- 

दपिरुज्जवलमन्नचूर्णरचितैरारार्विकं गृह्यताम् ॥ १२० ॥ 



२१६ विपुरख॒न्दरीमानसपूजास्तोत्र् । 

काचिद्रायति किंनरी कलपदं वाद्यं दधानोर्वेशी 

रम्मा नयति केलिमज्ुरुपदं मातः पुरस्तात्तव । 
करयं प्रोञ्छ्य सुरख्खियो मधुमदव्याघूणेमनेक्षणं 

नियानन्दसुधाम्बुधि तव मुखं परयन्ति हृष्यन्ति च ॥ 

ताम्बूोद्धासिवकत्रैसत्वदमख्बद नारोकनोह्टासिनेत्रै- 
शक्रस्य: शक्तिसंत्ेः परिहतविषयासङ्गमाकर्ण्यमानम् । 

गीतज्ञाभिः प्रकामं मधुरसमधुरं वादितं किंनरीभि- 

बीणाञ्चकारनादं कय परञशचिवानन्द संधानहेतोः ॥ 

अचविधौ ज्ञानटवोऽपि दूरे 
दूरे तदापादकवस्तुजातम् । 

प्दक्षिणीश्रय ततोऽचनं ते 

पच्ोपचारासकमपयामि ।॥ १२३ ॥ 

यथेप्सितमनोगतभ्रकटितोपचाराचितां 

निजावरणदेवतागणवृतां सुरेशस्थिताम् । 

कताज्रिपुटो सुह: कठितमूमिरषटाङ्गकै- 
नमामि भगवत्यहं बिपुरसुन्दरि चाह माम् ॥ १२४ ॥ 



तिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रम् । २१७ 

विज्ञध्रीरबधेहि मे सुमहता यनेन ते संनिध 

प्राप्त मामिह कोदिज्ीकमधघुना मातने दुरीङ्करु । 
चित्तं तत्पद्भावने व्यभिचरेदग्बाक्च मे जातु चे- 

न ~ न, श नि < (~ 
त्ततसोम्ये स्वगुणेबेधान न यथा भूयो विनिर्गच्छति ॥ 

काह मन्दमतिः कं चेदमखिशरेकान्तमक्तैः स्तुतं 

ध्यातं दैवि तथापि ते खमनसा प्रीपादुकापूजनम् । 
[१ | >» अ~ ॥ - 0.8 

कादाचित्कमदीयचिन्तन्वेधो संतुश्टया शमदं 

स्तोन्न देवतया तया प्रकटितं मन्ये मदीयानने ॥ 

निलयाच॑नमिदं चित्ते भाव्यमान सदा मया | 
4. 9 4 

नेबद्धं विविधैः पथैरनुगरृहयातु सुन्दरी ॥ १२७ ॥ [भ् ; [व| 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजका चायस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

त्रिपुरयुन्दरीमानसपूजास्ताचं 
संपूर्णम् ॥ 

^ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ देवीचतुःषष्टयुपचारपूजास्तोतम् ॥ 
<+ -- 

उषसि मागधमङ्गलगायनै- 

इटिति जागृहि जागरृहि जागृहि । 

अतिकृषाद्रकटाक्षनिरीक्षणे- 

जगदिदं जगदम्ब सुखीकुर् ॥ १ ॥ 

कनकमयवितदिंशोभमानं 

दिश्चि दिक्चि पृण॑सुबणेङ्ुम्भयुक्तम् । 
मणिमयमण्टपमध्यमेहि मात- 

मैयि कृपयाङ्ु समचेनं भरहीतुम ॥ २ ॥ 

कनककटशशोभमानशीर्षं 

जखधररभ्बि समुहसत्पताकम् । 

भगवति तव संनिवासहेतो- 

मेणिमयमन्दिरिमेतदषयामि ॥ ३ ॥ 



देवीचतुःषष्टयुपचारपूजस्तोबम् । २१९ 

तपनीयमयी सुतूलिका 

कमनीया मृदुखोत्तरच्छदा । 

नवरनेविभूषिता मया 

शिविकेयं जगदम्ब तेऽर्पिता ॥ ९ ॥ 

कनकमयवितरदिंस्थापिते तूलिकाल्ये 

विविधङ्कुघुमकीर्णे कोटिबाराकबर्णे । 
भगवति रमणीये रत्नरसिहासनेऽस्मि- 

न नुपविश प्रद्युग्मं हेमपीठे निधाय ॥ ५ ॥ 

मणिमौक्तिकरनिभितं महान्तं 

कनकस्तम्भचतुष्टयेन युक्तम् । 

कमनीयतमं भवानि तुभ्यं 

नवसुदछोचमहं समपंयामि ॥ £ ॥ 

दूवेया सरसिजान्वितविष्णु- 
कान्तया च सहितं कुसुमाद्यम् । 

पद्ययुग्मसदश्षे पदयुग्मे 

पाद्यमेतदुररीकुरु मातः ॥ ७ ॥ 



२२० देवीचतुःषषटनुपचारपूजास्तोलम् । 

गन्धपुष्पयवसषंपदूवौ- 

संयुतं तिरङ्कशाक्षतमिश्रम् । 
हेमपात्रनिहितं सह रतै- 

रध्यैमेतदुररीकुर मातः । ८ ॥ 

जेखजब्युतिना करेण जाती- 

फरुतकोरलवङ्गगन्धयुक्तै : । 
अमूतेरमतैरिवातिरीते- 

गवव्याचमनं विधीयताम् ॥ ९ ॥ 

निहितं कनकस्य संपुटे 

पिहितं रन्पिधानकेन यत् । 

तदिदं जगदम्ब तेऽपि 

मधुपर्कं जननि प्रगृह्यताम् ॥ १० ॥ 

एतज्चम्पकतैटमम्ब विविधैः पुष्वैसहुवीसितं 
न्यस्तं रल्नमये सुवर्णचषके भूङ्खै्म द्विषैतम् । 

सानन्दं सुरसुन्द रीभिरभितो दस्तैधरतं ते मया 

केशेषु ्रमरभ्रमेषु सकरेष्वङ्गेषु चाछिप्यते ॥ १९ ॥ 



देवीचतुःषष्टञुपचरपूजास्तोतम् । २२१ 

मातः छुङ्कमपङ्कनिभितभिदं देहे तवोद्रतैनं 

भक््याहं कख्यामि हेमरजसा संमितं केसरैः । 
भ 4, [9 (~. # (~. भ 

केशानामल्कैधिशोध्य विश्शदान्कस्तूरिकोदच्ितेः 

स्नानं ते नवरलुम्भसहितैः संबासितोष्णोदकैः ॥१२॥ , 

दधिदुग्धधृतेः समाक्षिकैः 

सितया शकैरया समन्वितैः । 

खपयामि तवाहमादरा- 

जननि त्वां पुनरूष्णवारिभिः ॥ १३ ॥ 

एलोरीरसुवासितैः सङ्सभेगीङ्गादितीर्थोदके- 

माणिक्यामलमौक्किकामरतरसेः स्वच्छैः सुवर्णोदकैः । 
मन्बान्वैदिकताभ्व्रिकान्परिपठन्सानन्दमलयादरा- 

व्ल्लानं ते परिकल्पयामि जननि सनेदात््वमङ्गीृर ॥ 

वालाकंदयुति दाडिमीयङ्घसुमप्रस्पाध सवोत्तमं 
,मातस्त्वं परिधेहि दिव्यवसनं भक्टया मया कल्पितम् । 

सुक्ताभिग्रोथितं दुक चुकमिदं स्वीय पीतप्रभं 

तध्रस्वर्णसमानवणेमतुङं प्रावणेमङ्गीङ्कर ॥ १५ ॥ 



२२२  देवीचतुःषष्ठुपचारपूजास्तोनत्रम् | 

नवरलमये मयार्पिते 

कमनीये तपनीयपादुके । 

सविलासमिदं पद्द्रयं 
# ४ ध व ज भा १ 

कृपया देवि तयोनिधीयताम ॥ १६॥ 

बहुभिरगरुधूषैः सादरं धूपाथित्वा 
भगवति तव केशान्कङ्कतेमांजैयित्वा । 

सुरभिभिररविन्दैश्वम्पकैन्चार्च॑यित्वा 
सटिति कनकसूत्ैजूटयन्वेष्टयामि ॥ १७ ॥ 

सौवीराखनमिदमम्ब चश्चुषोस्ते 
विन्यस्तं कनकशलाकया मया यत् । 

तन्न्यूनं मिनिमपि त्वदक्षिसङ्गात् 

ब्रहन्द्रा्यभिरूषणीयतामियाय ॥ १८ ॥ 

मीरे पद्योभिधाय रुचिरां विन्यस्य काञ्च कटौ 

सुक्ताहारमुरोजयोरलनुपमां नक्षुत्रमालां गले । 

केयूराणि सुजेषु रननवरुयश्रेणीं करेषु कमा- , 
त्ताटङ्के तव कणेयोर्विनिदधे शीर्षे च चृडामणिम् ॥१९॥ 



देवीचतुःषष्टचुपचारपूजास्तोत्रम् । २२३ 

घम्मिह्धे तव देवि हेमङ्ुसुमान्याधाय फारस्थङे 

मुक्ताराजिविराजमानतिरकं नासापुटे मौक्तिकम् । 
मातर्मोक्तिकजाकिकां च कुचयोः सवौज्ुलीषूभिकाः 

च (~ क ५.१ ् 
कठ्यां काच्वनकिङ्किणीविनिदधे रत्नावतंसं श्रुतौ ॥२०॥ 

मातः फारतले तवातिविमरे काहमीरकस्तूरिका- 

कपूरागरूभिः करोमि तिखकं देहेऽङ्गरागं ततः । 

वक्षोजादिषु यक्ष॒कदमरसं सिक्त्वा च पुष्पद्रवं 

पादौ चन्दनङेपनादिभिरहं संपूजयामि क्रमात् ॥ २१ ॥ 

रल्नक्षतैस्तवां परिपूजयामि 
सुक्ताफठेवी रुचिरैरविद्धेः । 

अखण्डितेदेवि यवादिभिव 

कादमीरपङ्काङ्किततण्डुरेवा \। २२ ॥ 

जननि चम्पकतेरमिदं पुरो 
म्रगमदोपयुतं पटबासकम् । 

सुरभिगन्धमिदं च चलुःसमं 

सपदि सवैमिदं परिगृह्यताम् ॥ २३ ॥ 



२२४ देवीचतुःषष्टद्ुपचारपूजास्तोच्रम् । 

सीमन्ते ते भगवति मया सादरं न्यस्तमेत- 

र्सिन्दूरं मे हृदयकमले हषंवर्षं तनोति । 

बारादियद्ुतिरिव सदा छोदहिता यस्य कान्ती- 

रन्तर््वन्तं हरति सकट चेतसा चिन्तयैव ॥ २४ ॥ 

मन्दारङ्कन्दकरवीरख्वङ्गपुष्यै- 

सत्वां देवि संतत्तमहं परिपूजयामि । 

जातीजपावङ्कुख्चम्पककेतकादि- 

नानाबिधानि कुसुमानि च तेऽपेयामि ॥ २५ ॥ 

मारतीवजुखुहेमपुष्पिका- 

काश्चनारकरवीरकैतकैः । 
कणिकारगिरिकणिकादिभिः 

पूजयामि जगदम्ब ते वपुः ॥ २६ ॥ 

पारिजातशतपत्रपाटके- 
मेलिकावङ्कुखचम्पकादिभिः । 

अभ्बुजञैः सुकुसुमैश्च सादरं 
पूजयामि जगदम्ब ते वपुः ॥ २७ ॥ 



देवीचतुःषष्टयुपचारपूज।स्तोबम् । २२५ 

छाक्षासंमिरितैः सिताभ्रसहितैः श्रीवाससंमिभितैः 

कपूराकल्तिः रिरे भेधुयुतैर्गोसविषा रोडितैः । 
श्रीखण्डागरगुगगुट्रथतिभिन नाविचषेस्तुभि- 

धूपं ते परिकस्पयामि जननि स्मेहास्वमङ्ग्करु ॥ २८ ॥ 

रन्नारंकृतहेमपात्रनिदहितैगोसर्षिषा लोडितै- 

द्विरदीधेतरान्धकारभिदुरैवीखाककोटिप्रमैः । 
आताम्रज्वखदुञञ्वरप्रविरसद्रल्प्रदीपैस्तथा 

मातस्स्वामहमादरादनुदिनं नीराजयाम्युञ्चकैः ॥ 

मातस्त्वं दधिदुग्धपायसमहाशाल्यन्नसंतानिकाः 

सूपापूपसिताघृतैः सवटकैः सक्षौदररम्भाफटैः । 
एलाजीरकदिङ्कनागरनिराङुस्तुम्भरीसंस्छृतैः 

शाकैः साकमहं घुधाधिकरसैः संतपेयाम्यचैयन् ॥ 

सापूपसूपदधिदुग्धसिताधृतानि 

सुस्ादुभक्तपरमान्नपुरःसराणि । 

शाकोखन्मरिचिजीरकवाहिकानि 

भक््याणि भुङ्क्ष्व जगदम्ब मयार्पितानि ॥ ३१ ॥ 
8. 8. 15 



२२६ देवीचतुःषष्टयुपचारपूज स्तोत्रम् । 

क्षीरमेतदिदसुत्तमोत्तमं 

प्राज्यमाज्यमिदेसुञ्ज्वरं मधु । 

मातरेतदमृतोपमं पयः 

संभ्रमेण परिपीयतां मुहुः ॥ ३२ ॥ 

उष्णोदकैः पाणियुगं सुखं च 
प्रकषार्य मातः करधौतपात्रे। 

कपूरमिश्रेण सङ्कङ्कमन 
हस्तौ समुद्रतैय चन्दनेन ॥ ३३ ॥ 

अतिश्चीतमुक्ीरवासित 

तपनीये कलशे निवेशितम् । 

पटपूतमिदं जिततामृतं 

शुचि गङ्गाजरूमम्ब पीयतम् ॥ ३४॥ 

जम्ब्वाम्ररम्मारूकसंयुतानि 

द्राक्षाषटक्षौ द्रसमन्वितानि । 

सनारिकेछानि सदाडिमानि 

फलानि ते देवि समपेयामि '॥ ३५ ॥ 



देवीचतुःषष्टुपचारपूजास्तोत्रम् । २२७ 

कूदमाण्डकोल्ञातकिसेयुतानि 

जम्बीरन।रङ्गसमन्वितानि । 

सबीजपूराणि सबादराणि 

फलानि ते देवि समप॑यामि ॥ ३६ ॥ 

कपूरोण युतेङेवङ्गसहितैस्तकोखचूणौन्वितैः 

सुस्वादुकसुकैः सगोरखदिरैः सुस्निग्धजातीफकेः । 
मातः कैतकपल्लपाण्डुरुचिभिस्ताम्बूखवहीव्ैः 

सानन्दं मुखमण्डनाथंमतुं ताम्बूखमङ्गीञुरु ॥ ३७ ॥ 

एराखर्वङ्गादिसमन्वितानि 

तक्ोखकपूरविमिभ्रितानि । 

ताम्बूकवह्ीदखसंयुतानि 
~ भ, म & [१ 

पूगानि ते देवि समपेयामि ॥ ३८ ॥ 

ताम्बूखनि्जितसुतप्तसुबणैवर्णं 
सणौक्तपूगफरमोष्तिकचूणेयुक्तम् । 

सौवणैपात्ननिदितं खदिरेण सार्ध 
ताम्बूलमम्ब वदनाम्बुरुदे गृहाण ॥ ३९ ॥ 



२२८ देवीचतु-षषटयुपचारपूजास्तोबम् । 

महति कनकपावे स्थापयित्वा वि्ाखान् 

डमरुसदटशरूपान्वद्धगोधूमदीपान् । 
बहुघृतमथ तेषु न्यस्य दीपान्पकरष्टा- 

न्भुवनजननि र्वे नियमारातिकं ते ॥ ४० ॥ 

सविनयमथ दत्वा जानुयुग्मं धरण्यां 

सपदि शिरसि धृत्वा पाज्नमारासिकस्य । 

मुखकमटसमीपे तेऽम्ब सार्थं त्रिवारं 

भ्रमयति मयि भूयात्ते कृपाद्रैः कटाक्षः ॥ ४१ ॥ 

क ० अथ बहुमणिमित्ररमौक्तिकैस्त्ां विकीर्य 
चिमुवनकमर्मीयैः पूजयित्वा च बस्रैः | 

मिलिततविविधमुक्तां दिव्यमाणिक्ययुक्ता 

जननि कनकबृष्ट दक्षिणां तेऽपंयामि ॥ ४२ ॥ 

मातः काच्चनदण्डमण्डितमिदं पूरणेन्दुविम्वप्रभं 

नानारत्रिश्लोभिहेमकर्शं छोकत्नयाहाद्कम् । 

भास्वन्मौक्तिकजालिकापरिवृतं प्रीयात्महस्ते धृतं 

छन्नं ते परिकट्पयामि शिरसे खषा स्वयं निर्मितम् ॥ 



देवीचलुःषषटचुपचारपूजास्तोत्रम् '। २२९ 

शरदिन्दुमीचिगौरवर्णी- 
मैणिमुक्ताविसत्सुवणदण्डैः । 

जगदम्ब विचित्रचामरेस्त्वा- 

महमानन्द्भरेण वीजयामि ॥ ४४ ॥ 

माताण्डमण्डलनिभो जगदम्ब योऽयं 

भक्लया मया मणिमयो मुङ्खयोऽर्षितस्ते । 

पूणेन्दुबिम्बरुचिरं वदनं सखकीय- 
र [+ 

मस्मिन्विोकय विखोखविखोचने स्वम् ॥ ४५ ॥ 

इन्द्रादयो नतिनतेमकुटप्रदीपै- 

नीराजयन्ति सततं तव पाद्पीठम् । 

तस्मादहं तव समस्तशरीरमेत- 

ज्नीराजयामि जगदम्ब सहसखदीपैः ॥ ४६ ॥ 

प्रियगतिरतितुङ्गो रल्पट्याणयुक्तः 

कनकमयविभूषः स्िगधगम्भीरघोषः । 
मगवति कङितोऽयं वाहनार्थं मयाते 

तुरगशतसमेतो वायुवेगस्तुरंगः ॥ ४७ ॥ 



२३० देवीचतुःषष्टचुपचारपूजास्तोलम् । 

मधुकरवृतक्कम्भन्यस्तसिन्दूररणुः 

कनककलितघण्टाकिङ्किणीशोभिकण्ठः । 

श्रवणयुगखचच्वच्चामरो मेघतुस्यो 
जननि तव भदे स्यान्मत्तमातङ्ग एषः । ४८ ॥ 

दरुततरतुरगेर्विराजमानं 
मणिमयचक्रचतुष्टयेन युक्तम । 

कनकमयममुं वितानवन्तं 

भगवति ते हि रथं समर्पयामि ॥ ४९ ॥ 

हयगजरथपत्तिश्ोभमानं 

दिशि दिशि ुन्दुभिमेषनादयुक्तम् । 

अतिबहु चतुरङ्गसैन्यमेत- 

द्वगवति भक्तिभरेण तेऽपेयामि ॥ ५० ॥ 

परिघीकृतसप्रसागर 

बहुसंपत्सहितं मयाम्ब ते विपुरम् । 

प्रवरं धरणीतलाभिधं 

दृददुर्म निखिलं समर्पयामि ॥ ५१ ॥ 



देवीचतुःषष्टुपचारपूजास्तोत्रम् । २३१ 

श्तपत्रयुतैः खभावशीतै- 

रतिसौरभ्ययुतैः परागपीतैः । 
अरमरीमुखरीकृतैरनन्तै- 

व्येजनेस्त्ां जगदम्ब वीजयामि ॥ ५२ ॥ 

श्रमरटुकितरोल्कुन्तरादी- 

विगछितमास्यविकीणैरङ्गभूमिः । 
इयमतिरुचिरा नदी नटन्ती 

तव हृदये मुदमातनोतु मातः ॥ ५२ ॥ 

सखनयनविलासषरोख्वेणी- 

विरसित्निर्जितलोरभ्ङ्गमाराः । 

युवबजनसुखकारिचारुखीरखा 

भगवति ते पुरतो नटन्ति बालाः ॥ ५४ ॥ 

भ्रमदचिङरतुस्यारोकधम्मिद्धभाराः 

स्मितमुखकमरो्यदिन्यरावण्यपूराः । 
अनुपमितसुवेषा वारयोषा नटन्ति 

क च 

परश्रतकलकण्छ्यो देवि दैन्यं धुनोतु ॥ ५५ ॥ 



२३२ चतुःषष्टययुपचारपूजास्तोत्रम् । 

उमरुडिण्डिमजश्चरन्चङरी- 

मृटुरवद्रगडद्रगडादयः । 

क्षटिति आङतञचाङतक्षङ्ते- 

बेहुदयं हृदयं सुखयन्तु ते ॥ ५६ ॥ 

विपच्चीषु स्रस्वरान्वादयन्य- 

स्तव द्वारि गायन्ति गन्धवैकन्याः । 

क्षण सावधानेन चित्तेन मातः 

समाकणेय त्वं मया प्रार्थितानि ।॥ ५५ ॥ 

अभिनयकमनीयैनै्तनेनतंकीनां 

क्षणमपि रमयित्वा चेत एतन््वदीयम् । 

सखयमहमतिचित्रै्ृत्तवादिवगीततै- 

भगवति भवदीयं मानसं रख्यामि ॥ ५८ ॥ 

तव देवि गुणाद्ुवणेने 

चतुरा नो चतुराननादेयः । 

तदिहैकमखेषु जन्तुषु 
स्तवनं कस्तव कतुमीश्वरः ॥ ५९ ॥ 



देवीचतुःषष्ठुपचारपूजास्तोत्नम् । २३३ 

पदे पदे यत्परिपूजकेभ्यः सथोऽरबमेधादिफलं ददाति । 

तत्सवेपापक्षयहतुभूतं प्रदक्षिणं ते परितः करोमि ॥ &० ॥ 

रक्तोतारक्तख्ताप्र भाभ्यां ष्वजोष्वैरेखाकुछिञ्चाङ्किताभ्याम् । 

अरोषन्रन्दारकवन्दिताभ्यां नमो भवानीपदपङ्कजाभ्याम् ॥ 

चरणनिनयुगमं पङ्कजैः पूजयित्वा 

कनककमलमाछां कण्ठदेशेऽर्पयित्वा । 

शिरसि विनिहितोऽगयं रनपुष्पाख्ञछिस्ते 

हृदयकमरमध्ये देति हर्षं तनोतु ॥ ६२ ॥ 

अथ मणिमयमच्चकामिरमे 

कनकमयबितानराजमाने । 

भरसरदगरुधूपधूपितेऽस्मि- 
न्भगवति भवनेऽस्तु ते निवासः ॥ ६२३ ॥ 

एतस्मिन्मणिखचिते सुवबणेपीठे 

रेखे क्यामयवरदौ निधाय हस्तौ । 
विस्तीर्णे मदुरतरोत्तरच्छदेऽस्मि- 

न्यङ्कु कनकमये निषीद मातः ॥ ६४ ॥ 



२३४ देवीचतुःषषटञुपचारपूजास्तोन्नम् । 

तव देवि सरोजचिह्णयोः पदयोर्भिर्जितपद्मरागयोः । 

अतिरक्ततरैरलक्तकेः पुनसक्तां रचयामि रक्तताम् ॥ ६५ ॥ 

अथ मातरुशीरवासितं निजताम्बूखरसेन रख्ितम् । 
तपनीयमये हि पटटरके युखगण्ट्ूषजलं विधीयताम् ।॥ ६६ ॥ 

क्षणमथ जगदम्ब मच्वकेऽस्मि- 

नमृदुतङतूडिकया विराजमाने । 
अतिरहसि मुदा शिवेन सार्धं 

सुखशयनं कुर तत्र मां स्मरन्ती ॥ & ७ ॥ 

सुक्ताङ्न्देन्दुगौरं मगिमयमकुटां रनताटङ्कयुक्ता- 

मक्षस्लकपुष्पहस्तामभयवरकरां चन्द्रचूडं तरिनेच्राम् । 

नानारंकारयुक्तं सुरमकुटमणिद्योतितस्व्णंपीरां 

सानन्दा सुभ्रसन्ना त्रिभुवनजननी चेतसा चिन्तयामि ॥ 

एषा भक्ला तव विरचिता या मया देवि पूजा 

स्ीकृयैनां सपदि सकलान्मेऽपराधान्क्षमस । 
न्यूनं यत्तत्तव करुणया पूणेतामेतु सद्यः 

सानन्दं मे हृदयक्रमटे तेऽस्तु नियं निवासः ॥ ६९ ॥ 



देवीचतुःषष्टचुपचारपूजास्तोत्रम् । २३५ 

पूजामिमां यः पठति प्रभाते 

मध्याह्केे यदि वा प्रदोषे । 
घर्माथेकामान्पुरुषोऽभ्युैति 

देहावसाने शिवभावमेति ॥ ७० ॥ 

पूजामिमां पठेन्नित्यं पूजां कदुमनीश्वरः । 

पूजाफरमवाप्रोत्ि वाञ्छिताथै च विन्दति ॥ ७१॥ 

प्यहं भक्तिसंयुक्तो यः पूजनभिदं पठेत् । 

वाग्वादिन्याः प्रसादेन वत्सरारस कविर्भवेत् ॥ ७२ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोबिन्दमगवतपूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

देवीचतुःषष्ट्युपचारपूजास्तोतर 

संपूर्णम् ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ विपुरय॒न्दय॑ष्टकम् ॥ 
++ 

कदम्बवनचारिणीं मुनिकद्म्बकादम्बिनी 

नित्तम्बजितभूधरां सुरनितम्बिनीसेविताम् । 
नवाभ्ुरहखोचनामभिनवाम्बुदर्यामलां 

त्रिलोचनङ्कटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ १ ॥ 

कद्म्बवनवास्तिनीं कनकबलकी धारिणीं 

महाह मणिहारिणीं मुखससुहसद्रारुणीम् । 

द्याविभवकारिणीं विशद्रोचनाचारिणीं 

त्रिलोचनङ्कदुभ्बिनी चरिपुरसुन्दरीमाश्रये ।। २ ॥ 

कदम्बवनशार्या कुचभरोदसन्माख्या 

कुचोपमितशैखया गुरुकृपाटसद्रेखया । 

मदारुणकपोखया मघुरगीतवाचाख्या 

कयापि घननीख्या कवचिता वयं कीख्या ॥ ३ ॥ 



त्रिपुरस्न्दयंष्टकम् । २३७ 

कदस्बवनमध्यगां कनकमण्डरोपद्ितां 
षडम्बुरुहवासिनीं सततस्सिद्धसौदामिनीम् । 

विडभ्वितजपारुचि विकचचन्द्रचूडामणि ' 

त्रिखोचनङ्कटुभ्बिनीं चिपुर॒न्दरीमाश्रये ॥ ४ ॥ 

कुचाश्वितविपञ्चिकां कुरिङ्कन्तखालकरतां 

कुशेदयनिवासिनीं कुटिरुचित्तविद्रेषिणीम् । 

मदारुणविखोचनां मनसिजारिसंमोहिनीं 

मतङ्गमुनिकन्यकां मधुरभाषिणीमाश्रये ॥ ५ ॥ 

स्मरेस्रथमयपुष्पिणीं रुधिर विन्दुनीखाम्बसां 

गृहीतमधुपात्रिकां मद्विधुणेनेत्रा्चराम् । 

घनस्तनभरोन्नतां गकितचूकिकां इयामलां 

तरिरोचनङ्कटुभ्बिनीं लिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ £ ॥ 

सङुङ्कमविरेपनामलकचुम्बिकस्तूरिका 

समन्दहसितेक्षणां सश्शरचापपाशाङ्कु्चाम् । 

अक्ेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां 

जपाुसुमभासुरां जपविधौ स्मराभ्यम्बिकाम् ॥ ७॥ 



२३८ त्रिपुरख॒न्दयेष्टकम् । 

पुरदरपुरन्धिकाचिद्करबन्धसैरन्धिकां 

पितामहपतिब्रतापद्ुपटीस्चचौरताम् । 

सूञ्न्दरमणी मणीरुसदटेकरियाकारिणी 

भजाभि भुवनाभ्बिकां सुरबधूटिकाचेटिकाम् ॥ ८ ॥ 

[३ 

दति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकान्चार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 
८. ५ ५ ८ 

लिपुरसुन्दयष्टकं संपृणम् ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ टलितापञ्चरतप् ॥ 
-------“*न&>+*---- 

प्रातः स्मरामि छिताबद्नार विन्दं 

बिम्बाधरं प्रशुरमौक्तिकशोभिनासम् । 

आकणैदीधैनयनं मणिङ्कण्डाढ्यं 

मन्दस्मितं मगमदोञज्वरुफाल्देशम् ।॥ १ ॥ 

प्रातमेजामि छङिताभुजकल्पवर्ह 
रक्ताङ्कुकीयरसद ङ्कुखिपल्यवाह्याम् । 

माणिक्यहेमवरूयाङ्गदशोभमानां ` 

पुण्डेक्चुचापड्कसुमेषुखणीदेधानाम् ॥ २ ॥ 

प्रातनैमामि रुलिताचरणारविन्द्ं 

भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् । 

पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं 

पद्माङ्कशष्वजसुदशेनराल्छनाढ्यम् ॥ ३ ॥ 



२४० कछितापञ्चरलम् । 

प्रातः स्तुषै परशिवां कुषितां भवानीं 

तय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम् । 

विश्वस्य सश्टिविख्यस्थितिहेतुभूतां 

विद्येश्वरीं निगमवाङ्नसातिदूराम् ॥ ४ ॥ 

प्रातवैदामि किते तब पुण्यनाम 
कामेश्वरीति कमङेति महेशरीति । 

श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति 

वाग्देवतेति वचसा च्रिपुरेश्चरीति ।॥ ५ ॥ 

य: शछोकपच्चकमिद्ं कङिताम्बिकायाः 

सौभाग्यदं सुरुकिव पठति प्रभते । 
तस्ते ददाति रुलिता इटिति प्रसन्ना 

विद्यां भियं विमरुसौसख्यमनन्तकीर्सिम् ॥ £ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाच्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

रकितापच्र्नं संपूणम् ॥ 

५ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ कृट्याणव्रष्टिस्वः ॥ 
नवध ननन्--~ 

कस्याणवृष्टिभिरिवागृतपूरिताभि- 

ढेक्ष्मीस्वयंवरणमङ्कदीपिकाभिः । 

सेवाभिरम्ब तव पादसरोजमू्े 

नाकारि किं मनसि भाग्यवतां जनानाम् । १॥ 

एतावदेव जननि स्परहणीयमास्ते 

सदन्दनेषु सङिकखगिते च नेत्रे । 

सानिध्यसुद्यदरुणायुतसोद्रस्य 

त्वद्विप्रहस्य परया सुधयाप्टुतस्य ॥ २ ॥ 

हेशत्वनामकलषाः कति वान सन्ति 

ब्रह्मादयः प्रतिभवं प्रङ्याभिभूताः । 

एकः स एव जननि स्थिरसिद्धिरास्ते 

यः पादयोस्तब सङ्कसणतिं करोति ॥ ३ ॥ 

8. 8. 16 



२४२ कस्याणव्ष्टिस्तवः । 

क्ध्वा सकरश्रिपुरसुन्दरि तावकीन 

कारुण्यकन्दखितकान्तिभरं कटाक्षम् । 

कंदर्पकोटिसुभगास्स्वयि भक्तिभाजः 

संमीहयन्ति 'तरुणीभुवनत्रयेऽपि ॥ ४ ॥ 

हिकारमेव तव नाम गृणन्ति वेदा 

मातखिकोणनिलये चविपुरे त्रिनेत्र । 

त्वत्संस्मरतौ यमभटामिभवं विहाय 

दीव्यन्ति नन्दनवने सह छोकपाछेः ॥ ५ ॥ 

हन्तुः पुरामधिगङं परिपीयमानः 

कूरः कथं न भविता गरलस्य वेगः । 

नाश्वासनाय यदि मातरिदं तवार्धै 

देहस्य शश्वद सृताप्टतश्चीतरस्य ॥ & ॥ 

सर्वज्ञतां सदसि वाक्पटुतां प्रसूते 

देवि. त्वददिघ्रसरसीरहयोः प्रणामः । 
किं च स्फुरन्मक्रुटमुञ्ज्वरमातपन्नं 

द्रे चामरे च महतीं वसुधां ददाति ॥ ७ ॥ 



कल्याणब्रष्टिस्तवः 1 २४३ 

कस्पहूभेरभिमतप्रतिपादनेषु 
कार्ण्यवारिधिभिरम्ब भवत्कराक्चैः | 

आलोकय चरिपुरसुन्द्रि मामनाथं 

त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि बद्धतृष्णम् ॥ ८ ॥ 

हृन्तेतरेष्वपि मनांसि निधाय चान्ये 
भक्ति वहन्ति कि पामरदैवतेषु । 

त्वामेव देवि मनसा समनुस्मरामि 

त्वामेव नौमि शरणं जननि त्वमेव ॥ ९ ॥ 

लक्ष्येषु सरस्वपि कटाक्षनिरीक्षणाना- 

माखोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कदाचित् । 

नूनं मया तु सदृशः करुगेकपाचरं 
जातो जनिष्यति जनो न च जायते वा ॥ १०॥ 

हहीमिति प्रतिदिनं जपतां तवाख्यां 

किं नाम दुकंममिह चिपुराधिवासे । 

माराकिरीटमदवारणमाननीया 
भिः [५ भ ष [4 

तान्सेवतते वसुमती खयमेव रक्ष्मीः ॥ ११ ॥ 



२४४ कल्याणवृष्टिस्तवः । 

संपल्कराणि सकडेन्द्रियनन्दनानि 

साम्राञ्यदाननिरतानि सरोरुहाश्चि । 

त्वद्न्दनानि दुरिताहरणोचतानि 

मामेव मातरनिशं कठयन्तु नान्यम् ॥ १२ ॥ 

क रपोपसंहतिषु कर्पितताण्डवस्य 

देवस्य खण्डपरद्योः परभैरवस्य । 
पाज्चाङकशेश्षबशरासनपुष्पवाणा 

सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका ॥ १३॥ 

लभ्रं सदा मवतु मातरिदं तवार्धं 

तेजः परं बहुलङघ्कमपङ्कशोणम् । 

भाखत्किरीटममृताश्चुकङावतंसं 

मध्ये त्रिकोणनिख्यं परमामृताद्रम् ।॥ १४ ॥ 

हरीकारमेव तव नाम तदेव रूपं 
स्वन्नाम दुरंभभिह् त्रिपुरे ग्रणन्ति । 

त्वत्तेजसा परिणतं वियदादिभूतं 
सौख्यं तनोति सरसीरुहसंभवादेः ॥ १५ ॥ 



केल्याणवृष्ठिस्तवः । २४५ 

(~ = 

हीं कारत्रयसंपुटेन महता मन्त्रेण संदीपितं 

स्तोत्रं यः प्रतिवासरं तव पुरो मातजेपेन्मन्रवित् । 

तस्य क्षोणिभ्रुजो भवन्ति वश्यगा छष््मीधिरस्थायिनी 
+. ५. वाणी निर्मखसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घ वयः ॥१६॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिाजका चार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरमगवतः कृतौ 

कल्याणवृष्टिस्तवः संपूणैः ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ नव्रत्रमाटिका ॥ 

दारनूपुरकिरीटङ्कण्डख्विभूषितावयवश्ोभिनीं 

कारणेश्वर मौक्िकोटिपरिकरप्यसानपदपीठिकाम् । 
कालकालफणिपारबाणघलुरङ्कश्ाम रुणमेखलां 

फाभूतिरुकलोचनां मनसि मावयाभि परदेवताम् ॥९॥ 

गन्धसारघनसारचाङ्नवनागवद्धिरसवासिनीं 

सान्ध्यरागमघुराधरामरणसुन्दराननदयुचिस्मिताम् । 
मन्धरायतविलोचनाममख्बालचन्द्रकृतरोखरीं 

इन्दिरारमणसोदरीं मनसि भ्रावयाभि परदेवताम् ॥ २॥ 

स्मेरचाश्युखमण्डङां विमल्गण्डरभ्बिमणिमण्डलां 
दारदामपरिशोभमानङ्कुचमारभीरुतनुमध्यमाम् । 

वीरगर्वहरनूपुरां विविधकारणेशवरपीटिकां 

मारवैरिसहचारिणीं मनसि भावयामि परदेवताम् ।॥।३॥ 



नवरलंमारिका २४५७ 

भूरिभारधरङुण्डदीन्द्रमणिबद्धभूवर्यपीठिकां 

वारिराश्चिमणिमेखरावख्यवद्ि मण्डलक्षरीरिणीम् । 

वारिसारवहक्ुण्डलां गगनशेखरीं च परमात्मिका 

चारुचन्द्ररविरोचनां मनसि भावयामि परदेवताम् ॥४॥ 

कुण्डलत्रिविधकोणमण्डटविहारषडदरखुसमुहछस- 

सपुण्डरीकसुखभेदिनीं च प्रचण्डभाुभासयुञ्ञ्वकाम् । 
मण्डडेन्दुपरिवाहितामृततरङ्गिणीमरुणरूपिणीं 

मण्डटान्तमणिदीपिकां मनसि भावयामि परदेवताम् ॥ 

वारणाननमयूरबाहसुखदाहवारणपयोधरां 

चारणादिसुरसुन्दरीचिकुररोेखरीकरतपदास्बुजाम् । 

कारणाधिपतिपच्चकभ्रकृतिकारणप्रथममातृकां 

वारणान्तमुखपारणां मनसि भावयामि परदेवताम् ॥ 

पद्मकान्तिपदपाणिपद्वपयोधराननसरोरहां 

पद्यमरागमणिमेखछावख्यनीविश्चोभितनितम्बिनीम् । 

पद्मसंभवसद्ाश्चिवान्तमयपशच्वरल्नपद पीठिकां 
पद्धिनीं प्रणवरूपिणीं मनसि भावयामि परदेवताम् ॥ 



२९८ नबरलमारिका । 

आगमप्रणवपीटिकाममल्वणेमङ्गर्शरीरिणीं 

आगमावयवश्ोभिनीमखिख्वेदसारकृतश्ेखरीम् । 

मूखमन्लुखमण्डलां सुदितनादबिन्दुनवयौवनां 
मातृकां त्रिपुरसुन्दरी मनसि भावयामि परदेवताम् ॥ 

कालिकातिभिरछुन्तलान्तघनगृङ्कमङ्गलखविराजिनीं 

चूकिकाश्चिखरमालिकावल्यमद्िकासुरभिसौरभाम् । 
वाङिकामधुरगण्डमण्डलकमनोहराननसरोरुहां 

काछिकामखिखनायिकां मनसि भावयामि परदेवताम् ॥ 

नियमेव नियमेन जल्पतां 

भुक्तिमुक्तिफरूदामभीष्टदाप् । 
दांकरेण रचितां सदा जपे- 

न्नामरलननवरल्नमालिकाम् ॥ १० ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य 
श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

नवरन्नमालिका संपूर्णौ ॥ 

4 



॥ श्रीः ॥ 

॥ मन्तमात्कपष्पमालस्तवः ॥ 
न 

कषोखोसिताम्रताच्धिखहरीमध्ये विराजन्मणि- 

द्वीपे कस्पकवाटिकापरिवरते कादम्बवाटचुञ्ञ्वले । 
रल्नस्तम्भसहस्रनिर्भितसभामध्ये विमानोत्तमे 

चिन्तारलविनिभमितं जननि ते सिंहासनं भाव्ये ॥ १ ॥ 

एणाङ्कानरुभाजुमण्डलरसच्छरीचक्रमध्ये स्थितां 

बाङाकैदयुतिभासुरां करतलैः पाञ्ाङ्ककषौ बिभ्रतीम् । 
चापं बाणमपि प्रसन्नवदनां कौसुम्भवसखान्वितां 

तां स्वां चन्द्रकरावतंसमकुटां चासस्मितां भावये ॥ २॥ 

हेशानादिपदं दिवकफरूदं रन्नासनं ते छुभं 
पादं छ्ुङमचन्द नादिभरितैरश्य सरत्नाक्षतैः । 

शुदधैराचमनीयकं तव जकैरभक्या मया कल्पितं 
कारुण्यामृतवारिधे तदखिं संतुष्टये कल्पताम् ॥ ३ ॥ 



२५० मन्त्रमद्रिकापुष्पमाखस्तवः । 

लक्ष्ये योगिजनस्य रश्चितजगज्न रे विश्चालेक्षुणे 

प्रा्याम्बुपदीरङु्कमरुसत्कपूरमिभ्रोद्कैः । 

गोक्षीरैरपि नारिकेलसचिकिः शुद्धोदकैमनितैः 

स्नानं देवि धिया मथैतदखिलं संतुषटये कल्पताम् ॥ ४ ॥ 

हींकाराङ्कितमन्त्रक्ठिततनो हेमाचलास्संचितै 

रतैरुञ्ञ्वरमुत्तरीयसहितं कौसुस्मवर्णश्चुकम । 
सुक्तासंततियज्ञसूत्रममटं सौवर्णतन्तूद्धवं 

9 भ ^~, 9, 9 भ | 

दत्तं देवि धिया मयैतदखिं संतुष्टये कल्पताम् ॥ ५ ॥ 

हं सैरप्यतिरोभनीयगमने ह्।रावङीमुञ्ज्वलां 

हिन्दोर्युतिहीरपूरिततरे हेमाङ्गदे कङ्कणे । 
म्ीरौ मणिकुण्डले मकुटमप्यर्ेनदुचूडामणि 

नासामौक्तिकमङ्कटीयकटकौ काच्चीमपि स्वीकुरु ॥ ६ ॥ 

सवोङ्गे घनसारछुङ्कमघनश्रीगन्धपड्काङ्किं 

कस्तूरीतिरुकं च फारुफरुके गोरोचनापत्रकम् । 
गण्डादशोनमण्डले नयनयोर्दिन्या खनं तेऽञ्वितं 

कण्ठाव्जे सृगनाभिपङ्कममलं त्वत्प्रीतये कल्पताम् ॥ ७॥। 



 मन्तमादकापुष्पमाकास्तवः । २५१ 

कहारोखरख्मलिकामसरुबकैः सोवणपङ्करुदै- , 
जौतीचस्पकमारुतीवकुरकैमंन्दारकुन्दादिभिः । ` 

् प €. (^ न केतक््या करवीर कैवैहुविधेः क्टप्ताः खजो मालिकाः 
संकल्पेन समधपैयामि वरदे संतुष्टये गृह्यताम् ॥ ८ ॥ 

हन्तारं मदनस्य नन्दयसि चेरङगैरनङ्गोज्ज्वलै- 
्यङ्गावखिनीर्ङुन्तरुमरैवध्रासि स्वाक्यम् । ` 

तानीमानि तवाम्ब कोमटतराण्यामोदरीखागृहा- 

ण्यामोदाय देशाङ्गगुगगुद्धधतैधूपेरहं धूपये ।॥ ९ ॥ 

लक्ष्मी मुञ्वख्यामि रल्निवहोद्धास्वत्तरे मन्दिरे 

मालारूपविलम्बितैर्मणिमयस्तम्मेषु संभावितैः । 

चिनैर्हाटकपुत्निकाकर धूतेर्मनव्यषृतत्व धिते- 
दिव्यैर्दीपगणेधिया गिरिसुते संतुष्टये कस्पताम् ॥ 

दवीकरेरि तप्तदाटकक्रतैः स्थारीसहसै तं 
दिव्यान्नं धृतसूपश्चाकभरितं चिन्रान्नमेद्ं तथा । 

दुग्धान्नं मधुश्चकंरादधियुतं माणिक्यपात्रे स्थितं 

माषापूपसहखमम्ब सफटं नैवेद्यमावेदये ॥. ११ ॥ 



२८५२ मन्त्रमाटृकापुप्पमाखस्तवः । 

सच्छायैवैरकेतकीदलरुचा ताम्बूख्वहीदलैः 
पूमभूरिगुणैः सुगन्धिमधुरैः कपूंरखण्डोऽज्वङैः । 

सुक्ताचूणनिराजितेवैहुविधैवेकत्राम्बुजामोदनैः 
पूणां रन्नकछाचिका तव सदे न्यस्ता पुरस्तादुमे ॥१२॥ 

कन्याभिः कमनीयकान्तिभिरलंकारामखासार्तिका 

पात्रे मौक्तिकचित्रपङ्किविरुसस्कपूरदी पाठिभिः । 
तत्तत्ताखमरदङ्गगीतसहितं नृयत्पदाम्भोर्हं 

मन्त्राराधनपूवेकं सुविहितं नीराजनं गृह्यताम् ॥ 

4 

छक््मामा्कर्टछन्षकस्पत्तासतच्छल तु वत्त रसा- 
[ग 

दिन्द्राणी च रतिश्च चामरवरे धत्ते स्वयं भारती | 

चीणामेणविलोचनाः सुमनसां चृयन्ति तद्रागव- 
दवावैराङ्गिकसाच्िकैः स्फुटरसं मातस्तदाकरण्येताम् ॥ 

हीकारत्रयसंपुटेन मलुनोपास्ये चरयीमोकिभि- 

वौक्यैर्क्ष्यतनो तव स्तुतिविधौ को वा क्षमेत्ताभ्िके । 
सह्टापाः स्तुतयः प्रदक्षिणशत संचार एवास्तु ते 

सवेशो नमसः सहसख्रमखिं स्वस्तये कल्पताम् ॥ 



मन्त्रमावृरकापुष्पमाङास्तवः । २५ 

श्रीमन्तराक्षरमाख्या गिरिसुतां यः पूजयेचेतसा 

संध्यासु भ्रतिवासरं सुनियतस्तस्यामछं स्यान्मनः । 

चित्ताभ्भोरुहमण्टपे गिरिसुता दृत्तं विधत्ते रसा- 

द्राणी वक्रसरोशरुहे जरूधिजा गेहे जगन्मङ्गखा ॥ १६ ॥ 

इति गिरिवरपुत्रीपादराजीवभूषा 
मुवनममल्यन्ती सूक्तिसौरम्यसरैः । 

श्िबपदमकरन्दस्यन्दिनीयं निबद्धा 
मदयतु कविथृङ्गान्मातृकापुष्पमालखा ॥ १७ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपसि्राजका चार्यस्य 

श्रीगोविन्द भगवस्पूज्यपादसिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः क्रतो 

सन्त्रमातृकापुष्पमारास्तवः संपूर्णः ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ गोरीदराकम् ॥ 
------£------ 

डीखारुन्धस्थापितद्धुप्राखिखलोकां 

छोकातीतैर्योगिभिरन्तश्चिरस्ग्याम् । 
बारादिखश्रेणिसमानचुतिपुखां 

गौरीमम्बामभ्बुरुदाक्षीमहमीडे । १ ॥ 

प्रयाहारध्यानसमाधेस्थित्िभाजां 

नियं चित्ते निवरतिकाष्ठां कटयन्तीम् । 

सलज्ञानानन्दमयीं तां तसुरूपां 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्वीमहमीडे ॥ २ ॥ 

चन्द्रापीडानन्दितिमन्द्स्मितवक्ां 

चन्द्रापीडालकृतनीरारखकभाराम् । 

इन्दरोपेन्द्राद्यधितपादम्बुजयुग्मां 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे । ३ ॥ 



गौरीद शकम् । 

आदिक्षान्तामक्षरमू्यो विसन्तीं 
, भूते भूते भूतकद्म्बप्रसवित्ीम् । 

रब्दब्रह्मानन्दमयीं तां तरिदाभां 

गौ रीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ॥ ४ ॥ 

मूलाधारादुत्थितवीथ्या विधिरन्धं 

सौरं चान्द्रं व्याप्य बिहारज्वङिताङ्गीम् । 

येयं सुष्ष्मात्सुक्ष्मतलसतां सुखरूपं 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्वीमहमीडे ॥ ५ ॥ 

निव्यः शुद्धो निष्कल एको जगदीराः 

साक्षी यद्या; सविध संहरणे च । 
चिश्वत्राणक्रीडनरोलां शिवपनलनीं 

गो रीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ॥ & ॥ 

यस्याः छुक्षौ ठीनमखण्डं जगदण्डं 

भूयो भूयः प्रादुरमूढुस्थितमेव । 

पयः सार्धं तां रजताद्रौ विहरन्ती 

गौरीमम्बामम्बुरुदाक्षीमहमीडे ॥ ७ ।। 

२.५५ 



२५६ गोरीदश्कम् । 

यस्यामोतं प्रोत्तमकोषं मणिमारा- 

सूते यद्वत्कापि चरं चाप्यचरं च | 
तामभ्यासन्ञानपद्व्या गमनीयां 

गौरीमम्बामम्बुरहाश्चीमहमीड ॥ ८ ॥ 

नानाकारैः शक्तिकदम्बेभुवनानि 
व्याप्य स्त्रं ऋीडति येयं स्वयमेका । 

कल्याणीं तां कल्पर्तामानतिमाजां 

गौ रीमम्बामस्बुरुहाक्षीमहमीडे ।॥ ९ ॥ 

आदापाशङ्केशविनादं विद्धानां 

पादाम्भोजध्यानपराणां पुरुषाणाम् । 

दंशामीशाधीङ्कहरां तामभिरामां 

गोरी मम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीड ॥ १० ॥ 

प्रातःकाटे भावविश्चुद्धः प्रणिधाना- 

द्क्लया निलयं जकपति गौरीदङकं यः । 

वाचां सिद्धि संपदमभ्यां रिचभक्ति 

तस्यावक्यं पवेतपुत्री विदधाति ॥ ११ ॥ 

४ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ मवानीयुजगम् ॥ 
= ४ 1 

षडाधारपङ्करहान्तार्वैराज- 

ससुपुम्नान्तरालेऽतितेजोसन्तीम् । 

सुधामण्डलं द्रावयन्तीं पिबन्तीं 

खधामूर्तिमीड चिदानन्दरूपम् ॥ १ ॥ 

उ्वरूत्कोरिबाछाकभासारुणाङ्गी 

सुखावण्यश्चङ्गारशोभाभिरामापम । 

महापद्यकिल्लल्कमध्ये विराज- 

त्रिकोणे निषण्णां भजे श्रीभवानीम् ।। २ ॥ 

कणक्किङ्किणीन् पुरोद्धासिरत्न- 

प्रभारीढाक्षाद्रेपादाव्जयुग्मम् । 
अजेशाच्युतायैः सुरैः सेग्यमानं 

महादेवि मन्मूधि ते भावयामि ॥ ३ ॥ 
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२५८ भवानीभु्जगम् । 

सुरेणास्बराबद्धनीवीविराज- 

नमहारन्नकाच्चीकल्ापं नितम्बम् । 
१०. 

स्पुरदक्विणावतेनाभिं च तिखो 

वलीरम्ब ते रोमराजि भजेऽहम् ॥ ४ ॥ 

` रसद्ुत्तसुततुज्माणिक्यङ्घम्मो- 

पमश्चि स्तनद्रन्द्रमम्बाम्बुजाक्षि | 
नः © (~ र ५५ # 

मजे दुग्धपूणांभिरामं तवेदं 

सहाहारदीप्रं सदा प्रस्नुतास्यम् ॥ ५ ॥ 

शिरीषप्रसूनोहसद्राहुदण्डे- 

ज्यैलद्राणकोदण्डपाशाङकलोश्च । 
चर्तकङ्कणोदारकेयुरमूषो- 

ञञ्वरद्धिकसन्तीं भजे श्रीभवानीम् ॥ ६ ॥ 

सारत्पूणेचन्द्रप्रमापूणैनिम्बा- 
धरस्मेरवक्वारविन्दां सुश्ान्ताम् । 

सुरन्नावरह्ारताटङ्कशोभां 

महासुप्रसन्नां भजे श्रीभवानीम् ॥ ७ ॥ 



भवनीसुजगम् । २५९ 

सनासापुटं सुन्दरभ्रूरुखटं 
त 
तवोठश्रियं दानदक्षं कटाक्षम् | 

राट ठसदुन्धकम्तूरि भूषं । 

स्फुरच्छीमुखाम्भोजमीडेऽहमम्ब । ८ ॥ 

चरुत्छुन्तङान्तभमदङगबन्दं 

त्रनस्िग्ध धम्मिठभूषोऽञ्वरं ते । 
सफुरन्मौलिमाणिक््यवद्धन्दुरेखा- 

विरासीहसदिव्यमूधोनमीड ॥ ९ ॥ 

दति श्रीभवानि स्वरूपं तवेदं 

प्रपच्चात्परं चातिसूक्ष्मं प्रसन्नम् । 

स्फुरत्वम्ब डिम्भस्य मे हृत्सरोजे 

सदा बाड््यं सवेतेजोमयं च ॥ १० ॥ 

रणेश्षाभिमुख्याखिकैः शक्तवृन्दे- 

वृतां तै स्पफुरचक्रराजोहसन्तीम् । 

परां राजराजेश्ररि जपुरि खां 

शिवाङ्कोपरिस्थां शिवां भावयामि ॥ ११॥ 



९६५ मवानीभुजंगम् । 

त्वमर्कस्त्वमिन्दुस्त्वमभरिस्त्वमाप- 

स्त्वमाकाशभूषायवस्त्वं महत्वम् । 

त्वदन्यो न कच्चिखरपशच्चोऽस्ति सर्वै 
त्वमानन्द संवित्सवरूपां भजेऽहम ॥ १२ ॥ 

श्रुतीनामगम्ये सुवेदागमज्ञा 

महिश्नो न जानन्ति पारं तवाम्ब | 

स्तुतिं कमिच्छामि ते त्वं भवानि 

क्षमसखेदमच्र प्रमुग्धः किलाहम् ॥ १३ ॥ 

गुरुस्त्वं शिवस्त्वं च शक्तिस्त्वमेव 

स्वमेवासि माता पिता च त्वमेव 

त्वमेवासि विद्या त्वमेवासि बन्धु- 

गतिर्मे मतिर्देवि सर्वं त्वमेव ॥ १४ ॥ 

शरण्ये वरेण्ये सुकासण्यमूते 

हिरण्योद्रादैरगण्ये सुपुण्ये । 
भवारण्यभमीतेश्च मां पाहि भद 

नमस्ते नमस्ते नमस्ते भवानि ।॥ १५ ॥ 



भवानीभुजेगम् । २६१ 

इतीमां महच्छी भवानीभुजंगं 

स्तुतिं यः पठेद्धक्तियुक्तशधच तस्मै । 
स्कीं पदं चान्तं वेदसारं 

श्रियं चाष्सिद्धि भवानी ददाति ।॥ १६॥ 

मनानी भवानी भवानी त्रिवार- 

मुदारं सुदा स्वेदा ये जपन्ति । 

न क्षोकं न मोहं न पापं न भीतिः 

कदाचिर्कथंचित्छुतथिल्नानम् ॥ १७ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

भवानीयु्जगं संपूणेम् ॥ 
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नानाज-मसु सच्चितन तपसा पूतन चिन्ताप्मना 

मनच्रण प्रति्ाधितेन कुतुकाव्सवौ कृती क्ाकरी । 

| सुश्च प्रथम जगद्ुरुपद् भक्स्या मयाद्यार्पिता 
स्वीकृत्यो पषति करातु गुरुराङ् ध-य तथेम जनम् ॥ 

भीमच्छकरदेरिकेन्द्ररचितान्सवान्प्रबन्धा-मुदा 

तप्रये परिश्चाध्य पुस्तकचयै समुन्य साक बुधै । 

तच्छात्रप्रवराणिमध्यचिरूसच्छीदरिकेन्द्रेषु ता 

"कृप्वाद्योपहतिं सभक्तिबिनय नून कूतार्थो ऽस्म्यहम् ॥ 

सौम्याब्दमाधाजैनपक्षराजत्सूयाङ्घतिथ्याश्रितसोम वारे । 
श्राश्चकरायप्रतिमाभ्रतिष्टाकार मथयैषोपहति यधायि ॥ 

श्रीककरकृतिमाका गुरवरतुष्ठ्य समपिता मादात् । 

बाखादिमपदभाजा सुव्ह्मण्यन भक्तिनन्नेण ॥ ४ ॥ 
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॥ श्री ॥ 

॥ षिषयायुकमणिका ॥ 
--*--<*8 (>, 

दसुमत्पच्चरलम् 

श्रीरामभुजगप्रयातस्तोच्रम 
कक्च्मीनृर्सिहपच्चरनम् 
छक्ष्मीनूरसिंहकसणारसस्तोत्रम् 
श्रीविष्णुभुजगप्रयातस्तोच्रम् 
विष्णुपादादिकेश्ान्तस्तोत्रम् 
पाण्ड्ुरङ्काष्टकम् 
अच्युताष्टकम् 
कृष्णाष्टकम् 
दरिस्तुति 
गोविन्दाष्टकम् 
भगवन्मानसपूजा 

मोहमुद्रर 
कनकधारास्तोत्रम् 
अन्नपूणोष्टकम् 
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रिवपश्चाक्षरनक्षत्रमाङास्तोश्रम् 
द्रादश्चकिङ्गस्तोत्रम् 
अधैनारीशरस्तोत्रम् 
हारदायुजगभ्रयाताष्टकम् 
गुवेष्टकम् 
काक्चीपच्चकम् 
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॥ श्रीमहाविष्णु. ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ हचमत्पञ्चरलेम् । 
1 1. 

वीताखिरविषयेच्छ 

जतानन्दाश्चुपुरुकमलच्छम् । 

सीतापतिदूताद्य 

वाताप्मजमश्य भावये हयम् ॥ १ ॥ 

तरुणर्णञुखकेमङ 

करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् । 

सजीवनमाशचासे 

मजुरूमदिमानम अनाभाग्यम् ॥ २ 

शम्बरवैरिशरातिग- 
मम्बुजदछविपुरूखोचनोकारम् । 

कम्बुगरुमनिशविष्ठ 

मिम्बज्वङितोष्ठमेकमरवरम्बे ।। ३ ॥ 
५९ 1 



हेयुम्पश्चरलम् । 

दुरीकृतसीताति 

प्रकटीकृतरामनैभवस्फूति । 
दारितदशासुखकीति 

पुरतो मम मायु हयुमतो मूति ॥ ४॥ 

नानरनिकराध्यश्च 

दानवकुलङुदरविकरसदक्षम् । 

दीनजनावनवीक्ष 

पवनतप पाकपुलमद्राक्षम् ॥ ५॥ 

एतत्पवनसुतस्य 

स्तोत्र य पठति पशथ्रन्नाख्यम् । 

चिरमिह निखिरान्मोगा 

न्भुङ्क्त्वा श्रीरामभक्तिभाग्भवति ॥ ६ ॥ 

इति भीमप्परमष्टसपरिवाजकाचार्यस्य 

भीगोवि दभगवप्पूज्यपादशिष्यस्य 

शीमच्छकरमरावत कतौ 

हनुमतच्चरतर सपू्णैम् ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ श्रीरामहलंपएट यातसतोल्प् ॥ 

विद्युद पर सश्िदानन्दशूप 

गुणाधारमाधारहीन वरेण्यम् । 

महान्त विभान्त गुहान्तं गुणान्त 

सुखान्त स्वय घाम राम प्रपदे ॥ १॥ 

शिव निलयमक्त विभु तारकाख्य 
सुखाकारमाकारश्चूल्य सुमान्यम् । 

४.५ ध 

महेश कलेश्च सुरेश परेश 
नरेश निरीक मद्ीक्च प्रपद्ये ॥ २ ॥ 

यद्वणेयत्कणैमूलेऽन्तकाङे 
शिवो राम रामेति रामेति कारयाम् । 

तदेक पर तारकब्रह्रूप 

भजेऽह भजेऽद् भजेऽदह भजेऽहम् ॥ ३ ॥ 



ओरामभुजङ्गपयातस्तोलम् । 

महारत्नपीठे द्यम कस्पमूङे 

सुखासीनमादिदयकोटिप्रकाशम् । 

सद् जानकीटक्ष्मणेपेतमेक 

सदा रामचन्द्र भजेऽहं भजऽहम् ॥ ४ ॥ 

कणद्रन्नमलीरपादारविन्द् 

कसन्मेखलाष्वारुपीताभ्बेराढ्यप् । 

महागन्र्ारोहसस्कौस्तुभाङ्ग 

। नदष्वज्वरीमलरीटोढमालम् ॥ ५ ॥ 

कसश्वन्द्रिकास्मेररोणाधराम् 

सुधस्पतङ्गन्दुकोरिभ्रकाश्चम् । 

नमद्रह्मरुद्रादिकोदीरण 

स्फुरत्कान्तिनीराजनराधिताङ्चरिम् ॥ £ ॥ 

पुर प्राल्ङीनानेधादिभमक्ता, 

न्छ्लचिन्युद्रया भद्रया बोधयन्तम् | 

मजेऽह भजऽह सदा रामय 

स्वदन्य न मन्थे न मन्ये न मन्ये ॥ ७॥ 



श्रीरामभुजङ्गभयान्तस्तोत्र् । 

यदा मत्समीप कृतान्त स्मेल 

प्रचण्डव्रकोपैमदै्भीषयेन्माम् । 

तदाविष्करोषि त्वदीय स्वरूप 

सदापस्णाह्न सकोदण्डबाणम् ॥ ८ ॥ 

निजे मानसे मन्दिरे सनिधहि 

प्रसीद प्रसीद प्रभो रामव्वन्द्र् । 

ससौमित्रिणा केकयीनन्दनेन 

स्वकक्यानु भक्त्या च ससेव्यमान ॥ ९॥ 

स्वभक्ताप्रगण्यै कपीदौमहीरौ- 
रनीकैरनकैश्च राम प्रसीद । 

नमस्ते नमोऽसू्वीक्ष राम प्रसीद 

प्रक्षाधि प्रशाधि प्रकाश्च प्रभो माम् ॥ १०॥ 

त्वमेवासि दैव पर मे यदेक 

सुचैतन्यमेतत्तवदन्य न मन्ये । 
चतोऽभूदमेय वियद्वायुतेजो 

जटोग्यौदिकार्यं चर प्वाच्र च ।॥ ११॥ 



श्रीराममुजङ्गभयातस्तोत्रम् । 

नम सिदानन्दहूपाय तस्मै 

नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यम् । 
नमो जानकीजीवितेशाय तुभ्य 

नम ॒पुण्डरीकायताक्षाय तुभ्यम् ॥ १२॥ 

नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्य 

नम पुण्यपुैकरुभ्याय तुभ्यम् । 
नमो बेदवेधाय चाद्याय पु 

नम सुन्वरायेन्दिरावद्वभाय ॥ १३ ॥ 

नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्य 

नमो विश्वभोक्रे नमो विश्वमात्रे । 
चेम, प 

नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे 

नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमाच्र ॥ १४॥ 

नमस्ते नमस्त समस्तप्रपशच्च 

प्रमागभ्रयोगप्रमाणप्रबीण । 

मदीथ मनस्त्वत्पददन्द्रसेना 

विधातु प्रवृत्त सुचैतन्यसिद्धयै ॥ ९५ ॥ 



श्रीरामभुजङ्गधयाततोत्रम् । 

शिङापि स्ववङ्धिक्षमासङ्किरेणु 
प्रसादाद्धि चैतन्यमाधन्त राम । 

नरस्त्वत्पददन्द्रसेवाविधाना- 

ससुचवैतन्यमेतीति किं चिज्ञमव ॥ १६॥ 

पवित्र चरित्र विचित्र त्वदीय 

नरा ये स्मरन्यन्वह रामचन्द्र । 

मवन्तं भवान्त भरन्तं भजन्तो 

छभन्ते कृतान्त न पश्यन्यतोऽन्ते ॥ १७ ॥ 

स पुण्य स गण्य शरण्यो ममाय 

नरो वेद् यो देवचूडामणिं त्वाम् । 
सदाकारमेक चिव्ानन्दरूप 

मनोवागगस्य पर धाम राम ।॥ १८॥ 

प्रचण्डभ्रतापप्रभावामिभूत 

भरभूतारिवीरं प्रमो रामचन्द्र । 
बर ते कथ वरण्यतेऽतीव बाल्ये 

यतोऽखण्डि चण्डीरकोवण्डदण्डम् ॥ १९ ॥ 



ओरराभभुजङ्ग्रयातस्तोत्तम् । 

दश्षग्रीवसुग्र सपुत्र समिन्न 

खरिहुरौमभ्यस्थरक्षोगणेशम् । 

भवन्त विना राम वीरो नरोवा 

सुरो वामरो वा जयेत्कल्षिरोक्याम् ॥ २० ॥ 

सद् राम रमिति रामासृतते 

सदाराममानन्दनिष्यन्दकन्दम् । 

पिबन्त नमन्त सुदन्त हसन्त 
हनूमन्तमन्तमेजे त नितान्तम् ॥ २१॥ 

सदा राम रामेति रामामृतते 

सदाराममानन्दनिष्यन्दकन्दम् | 

पिबन्नन्वह नन्व नैव मलयो 
्विमेमि प्रसादादसादात्तवैव ॥ २२ ॥ 

असीतासमेतैरकोदण्डभूे 
रसौभित्रिवन्धैरचण्डप्रतापै । 

अलद्केशकाेरसुभीवमित्र 
ररामाभिधेयैरल दैवतैने ॥ २३ ॥ 



श्रीरामञजङ्गपभयातस्तोतम् । 

अवीरासनस्थैरचिन्सुद्रिकाल्यै 
रभक्ताखनेयादितत्वभ्रकाै । 

अमन्दारमूङेरमन्दारमाङै 
। ररामाभिधेयैरख दैवते ॥ २४ ॥ 

असिन्धुप्रकोपैरवन्यप्रतापै 

रबन्धुप्रयाणौरमन्दस्मिताडेयै । 
अदण्डप्रवासैरखण्डप्रबोधै 

ररामाभिधेयैररू दैवतैन ॥ २५ ॥ 

हरे राम सीतापते रावणारे 

खरारे समुरारेऽघ्ुरार परेति । 

खपन्त नयन्त सदाकालमेव 

समालोकंयाछोकयाशोषबन्धो ।। २६ ॥ 

नमस्ते सुभित्रासुपुत्राभिषन्य 

नमस्ते सदा कैकयीनन्दनेड्य । 

नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्य 

नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र ।॥ २७॥ 



१० शरामसुजङ्पयातस्तोत्र् । 

प्रसीद प्रसीद् प्रचण्डप्रताप 

प्रसीद् प्रसीद् प्रचण्डारिकार । 

प्रसीद प्रसीद प्रपञ्नानुकम्पिन् 

प्रसीद प्रसीद भरभो रामचन्द्र ॥ २८ ॥ 

भरुजङ्गप्रयात पर वेदसार 

मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यम् । 

पठन्सन्तत चिन्तयन्स्वान्तरङ्ग 

स एव स्वय रामचन्द्र ख धन्य ॥२९॥ 

इति श्रीमप्परम्टसपरिनाजकाचार्थस्य 
श्रीगोषि दभगवत्पूज्यपादाशिष्यस्य 

शरीमच्छकरभगवत तौ 

श्रीरामयुजङ्गप्रयातस्तोत्म् 
सपृणैम् ॥। 



॥ श्री ॥ 

॥ ल्ष्मीनृसिंहपञ्चरतम् । 
\ 

त्वतमथुजीवभ्रियमिच्छसि वचेन्नरहरिपूजा छक सतत 

प्रतिबिम्बारुकृतिषृतिङ्क्चलो बिम्बाङुकृतिमातनुते । 

चेतोशङ्गः मसि व्रथा भवमरुभूमौ विरसाया 

भज भज लक््मीनरसिंहानधपद् सरसिजमकरन्दम् ॥ 

युक्तौ रजतभ्रतिभा जाता कटकादर्थसमर्था चं 

ह खमयी ते सदतिरेषा निषैतिदाने निपुणा स्यात् । 

चेतोशङ्ग मसि वृथा भवमरुभूमौ विरसाया 
भज भज खक््मीनररसिहानधपदसरसिजमकरन्देप् ॥ 

आकृतिसाम्याच्छास्मलिक्कसुमे स्थकनछिनत्वभ्रममकरो 

गन्धरसाविह फिमु भिद्येते विफडङ धास्यसि श्ुशनिरसेऽस्मिन्। 

चेतोभूङ्ग भ्रमसि वृथा भवमरहभूमौ बिरसाया 
भज भज छक्ष्मीनरसिषहानघपदसरसिजमकरन्दम् ॥ ३ ॥ 



१२ लक्ष्मीदृसिहपश्चरलम् । 

सक्चवन्दनवनितादीन्विषयान्सुखद्न्मप्वा तत्र विहरसे 

गन्धफडीसदृ्षा नलु तेऽमी भोगानन्तरवु खत स्यु । 

चेतोभङ्ग भ्रमसि बृथा भवमरुभूमौ विरसाया 

भज भज कष््मग्नरसिदहनघपदसरसिजमकरन्दम ॥४॥ 

तवे हितमेकं बचन वक्ष्ये शरण सुखकामो यति सतत 

स्वप्रे दृष्ट सक हि मृषा जाग्रत्ति च स्मर तद्वदिति । 

चेतोभृङ्ग भ्रमसि इथ भवमरुभूमौ बिरसाया 
भज भज छष्ट्मीनरसिहानघपद्सरसिजमकर्न्दम् ॥५॥ 

इति शरीमत्परमहसपरित्राजकाचायस्य 

श्रीगोवि दभगवप्पूज्यपाददिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कृतौ 

ठ्टमीद सिहपश्चरलन सपूणैम् ॥ 

1 



॥ श्री ॥ 

॥ लष्ष्मीडसिंहकरणारसस्तोतरम् ॥ 

भीमस्पयोनिधिनिकेतनचक्रपएण 

भोगीन्द्रभोगमणिराजितपुण्यमूर्ते ¦ 

योगीश्च शाश्वत। शरण्य भवाग्धिपोस 

क्म सिष् मम देहि करावम्बम् ॥ १ ॥ 

ब्रहन्द्ररद्रमरदकैकिरीटकोरि 

सघद्टिवाङ्धिकमलामङकान्तिकान्त । 

छष्ष्मीरसस्कुचससोरुहराजहस 

ककष्मीगृसिह मम दहि ऊराव॑रस्बम् ॥ २ ॥ 

खसारदावद्टनाकरभीकरोरु- 

ज्वालावलीभिरतिदर्धतनूरहस्य । 

व्वत्पादपश्यसरसीरुहमागतस्य 

लक्ष्मीनसिं्ट मम देहि करावरूम्बफः । ३ ॥। 



श रक्ष्मीनृतिहकरुणारसस्तोन्रम् । 

सस।रजारूपतितस्य जगन्निवास 

, सर्वेन्द्रियाथवडिका्रह्मभोपमस्य । 

भरोत्कम्पितप्रचुरतालुकमस्तकस्य 

लक्ष्मीच्चसिंह मम दहि करावलम्बम् ॥ ४ ॥ 

ससारकूपमतिधोरमागधमूल 
सभ्राप्य दु खशतस्प॑समाकुरस्य । 

दीनस्य देव छपया पद्मागतस्य 

रक्ष्मीचरसिंह मम देहि करावरस्बम् ॥ ५ ॥ 

ससारभीकरकरीन्द्रकराभिघात 

निष्पीड्यमानवपुष सकलार्तिनाक्च । 

प्राणत्रयाणमवभीतिसरमाकुखस् 

लक्ष्मीनरसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ ६ ॥ 

सखारसरपविषदिग्धमहोभरतीघ्न 

दशाप्रकोटिपरिवटविनष्मूर्ते । 
नागारिवाहन सुधान्धिनिवास क्ञौरि 

रक्ष्मीन्सिह मम देहि करावम्बम् ॥ ७ ॥। 



ककष्मीनृधिहकरणारसस्तोत्रम् । १५ 

ससारगृक्षमधबीजमनन्तकमे- 

शाखायुत करणपत्रमनङ्गयुष्पम् । # 

आरुद्च दु खफलित चकित दयालो 

लक्ष्मीनुतिंह भम देहि करावलम्बम् ॥ ८ ॥ 

सखसरारसागरविश्चाङूकरालका 

नक्रमहमरसितनिग्रह विग्रहस्य । 

व्यभ्रस्य रागनिचयोमिनिपीडितस्य 

कक्ष्मीगरर्सिह मम देहि करावलम्बम् ॥ ९ ॥ 

सस्रारसागरनिमल्ननसुद्यमान 

दीन विरोकय विभो कश्णानिधे माम् । 

प्रह्ादखेदपरिह्यरपरावतार 

छक््मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ।॥ १० ॥ 

सस्तारघोर गहने चरतो भुरारे 

मारोभ्रभीकरण्सप्रचुरादिवस्य । 
भातंस्य मत्सरनिदाघुदु खित्तस्य 

कक्ष्मीखिंह मम देहि करावम्बम् ॥ ११ ॥ 



६६ रक्ष्मीनृसिंहकश्णारसस्तोश्रम् 1 

बद्धा गे यमभटा बहु तर्जयन्त 
कर्षन्ति यत्र भवपाकषतैथुत माम् । 

एकाक्िन परषश्च चकित व्याो 

छष््मीनसिह् मम देहि करावम्बम् ॥ १२ ॥ 

लक्ष्मीपते कमशूमाभ सुरेश विष्णो 

यज्ञेश यज्ञ मधुसूदन विश्वरूप । 

जक्मण्य केशव जनादन बासुदेव 

ठण्ष्मीचसिह मम देदि करावलम्बम् ॥ १३ ॥ 

एकेन चक्रमपरेण करेण शद्ध 

मन्येन सिन्धुतनयामवलम्ब्य तिष्ठन् । 

वामेतरेण वरदामयपद्मविह्न 

ठक्ष्मीनृसि्ट मम देहि करावरम्बम् ॥ १४ ॥ 

अन्धस्य मे हृतविवेकमहाधनस्य 

चेरैमैहावङ्भिरिन्द्रियनामधेयै । 

मोदान्धकारङु्रे निनिषातितस्य 

रक्ष्मीचृचिह मम देहि करावम्बम् ॥ १५ ॥ 



लक्ष्मीनृसिंहकरुणारसस्तोतरम् । १७ 

प्रह्ादनारद्पराशरपुण्डरीक- 

उयासादिमागवतपुगबह्ृन्निवास । 

भक्तानुशुक्तपरिपाङनपारिजात 

रश्मीचसिह सम देष कराबटम्बम् ॥ १६ ॥ 

क्ष्मीदर्सहचरणाम्जमधुव्रतेन 

स्तोत्र कृत शुभकर भुवि शकरेण । 
ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ता 

स्ते यान्ति तस्दसरोजमखण्डरूपम । १७ ॥ 

इति श्रीमप्परमहसपरिताजकाचायस्य 

श्रीगोवि-दमगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

भ्रीमच्छकरमगवत कतौ 

कक्ष्मीर्िहकसणारसस्तोत्न सपूर्णम् ॥ 

र 4 
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॥ श्रीः ॥ 

॥ श्रीविष्णुञुजंगग्रयातस्तोचम् ॥ 

चिद विथु निम निधिकस्प 

निरीह निराकार्मोकारगम्यम । 

गुणातीततमन्यक्तमेक तुरीय 

पर ब्रह्म य वेद तस्मै नमस्ते ॥ १॥ 

विद्युद्ध शिव रान्तमाद्यन्तशुन्य 

जगल्ीवन च्योतिरानन्दरूपम् । 

अदिग्दहाकारन्यवच्छदनीय 

त्रयी षक्ति य वेद तस्मै नमस्त ॥ २ ॥ 

महायागपीठे परि्राजमाने 

धरण्यादितत्त्वात्मके राक्तियुक्त । 
गुणाहस्करे बहिनिम्बाधेमभ्ये 

ससासमीनमोकणिकेऽषटाक्षरान्जे ॥ ३ ॥ 



शरीविष्णुभुजगप्रयातस्तोत्रम् 1 

समानोदितानेकसूर्यन्दुकोटि- 

प्रभपूरवुल्यद्युति दुनिरीश्षम् । 

न खछीत न चाष्ण सुवणौव्दात- 

प्रसन्न सदानन्दसवित्खरूपम् ॥ ४ ॥ 

दनासापुर सुन्दर भ्रखखाद 

किरीटोविताक्कुभ्चितद्खिग्धकेशम् । 

स्फुरत्पुण्डरीकामि रामायताक्ष 

सयत्युष्टरलप्रस्ूनाततसम ॥ + ॥ 

कसत्कुण्डलामष्टगण्डस्थल्छान्त 

जपारागवचोराधर चार्हासम् । 

सङिव्यङ्कुरामोदिमन्वारमाढ 

मदोरस्फुरप्कौस्तुभोदारहारम् ॥ ६ ॥ 

सुरत्नाङ्गदैरन्वित बाह्दण्डै- 
श्तुभिश्चङत्कडणारुकृवपतरै । 

उदासोदसाङकृेत वीत्रवख 

पवदधन्द्रनिभूतषश्चाभिखमम् ॥ ५ ॥ 

१९ 



२० श्रीविष्णुसुजगभ्रयातस्तोत्रम् । 

स्वभक्तेषु सदरिताकारमेन 

खदा भावयन्सनिरुदधन्द्रियाश्च । 
दुराप नरो याति ससारपार 

परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमसते ॥ ८ ॥ 

श्रिया शातङ्कम्मद्युतिसिगधकान्त्या 

धरण्या च दूवौदङदइयामखाङ्गया । 
कलठत्रहयेनामुना तोषिताय 

ज्िरोकीमगृष्स्थाय विष्णो नमस्ते ॥ ९२ ॥ 

शरीर कठत्र सुत न्धुवी 

वयस्य धन सद्य शूल भुन च । 

समस्त पररियज्य ्ा कष्टमेको 

(गमिष्यामि दु खेन दुर किखाहम् ॥ १० ॥ 

जरेय पिश्चाचीव हा जीवतो मे 

वसामन्ति रक्त च मास बलू च| 

भदो देव सीदामि दौनालुकम्पि 

न्क्रिमद्यापि इन्त त्वयोदासितेन्यम् ॥ ११॥ 



ओविष्णुभुजगभ्रयातस्तोत्तम् । २९१ 

कफव्याहृतोष्णोल्वणश्वासवेग 

व्यथाविष्फुरत्सवमर्मास्थिवन्धाम् । 

विचिन्याष्मन्यामसख्यासवस्था 

बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद् ॥ १२॥ 

रपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णो 

सुरारे हरे नाथ नारायणेति । 

यथातुस्मरिष्यामि भक्लया भवन्त 

तथा मे दयाक्ञीरू देव प्रसीद ॥ १३ ॥ 

भुजगभरयात पठेस्तु भक्लया 

समाधाय चित्त भवन्त मुररे । 

स मोह विहाया युष्मलमसादा 

त्छमाभ्रिलख योग व्रजलयच्युत त्वाम् ॥ १४ ॥ 

इति शीमत्परमहसपरि्ाजकाचचारय॑स्य शभ्रीगोवि दभग 

वस्पूज्यपादश्िष्यस्य भरीमन्छकरभगवत कृतौ 

श्रीबिष्णुुजगप्रयातस्तोत्र सपूणम् ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रमर् ॥ 
~~~ तर ----- 

क्ष्मीमवुयजाभर कृतवसति सित यस्य ल्प विद्या 

नीढादरस्तङ्ख श्ङ्गस्थितभिव रजनीनाथविम्ब निभाति । 

पायान्न पाशज्चजन्य स दितिञ्युतकुखन्नासनै पूरयन्सै 
मिध्वातैनीरदौषभ्वनिपरिमवदैरम्बर कम्बुराज ॥ ९ ॥ 

आहयेस्य स्वरूप क्षणमुखमखिरु सूरय काठमेत 
ध्वान्तस्यैकान्तमन्त यदपि च परम सबैधान्ना च धाम । 

चक्र तश्चक्तपाणेर्दितिजतयुगख्द्रक्तधाराक्तधार 

शश्धन्नो विश्वन्द् वितरतु विपुरु शमं चमीश्चुशोभम् ॥ 

अव्याज्िघौतघोरो हरि्ुजपवनाम्ैनाध्मातमूतें 

रस्मान्विेरनेत्रन्निदशनुतिवच साधुकरे सुतार । 
खर्वं सहतभिच्छोररिङकखमुवन स्फारविष्फारनाद् 

स्रयत्कस्पान्तसिन्धौ शरसङ्ठघटावाञंच काञुकस्य ॥ 



विष्णुपादादिकेशान्तस्तोघ्रस् । २३ 

जीमूतह्यामभासा सुहुरपि भगवद्वाहुना मोहयन्ती 
यद्धेषूदुयमान इ्लटिति तटिदिवाङक्ष्यते यस्य भूतिं । 

सोऽखिखरासाङराक्षन्निद्श्शरिपुवपु शोणितास्वादत्प्नो 

निलयानन्दाय भूयान्मघ्ुमथनमनोनन्दनो नन्दको न ॥ 

कम्राकारा मुरारे करकमरतदेनालुरागाद्वुहीता 

सम्यग्वृत्ता स्थिताप्र सपदि न सहते दक्लै्न या परेषाम् । 

राजन्ती दैलयजीवासवमवमुदिता लोद्िताङेपनाद्र 

काम द्ौप्राञ्चुकान्ता प्रदिकातु दयितेवास्य कौमोदकी न ॥ 

यो विश्चप्राणमूतस्तमुरपि च हरेयोनकेवुस्वरूपो 
य सचिन्ैव सद्य स्वथमुरगवधूवगंगमौ परतन्ति । 

चचण्डोरतुण्डन्रुरितफणिवसारक्तपङ्काङ्कितास्य 

वन्दे छन्वोमय त खगपतिममरूस्वणेवर्ण सुपणम् ॥ ६॥ 

विष्णोरविश्येश्वरस्य प्रवरशयनच्त्सैरोकैकधतां 

सोऽनन्त सर्वभूत प्रथुविमलयशा सवैवेदैश्च वेय । 
पाता विश्वस्य शश्वत्सकर्युररिपुष्वसन पापहन्ता 

सवैक्च॒ सवैसाक्षी सकठ्विषभयात्पातु भगीश्वरो न ॥ 



२४ विष्णुषादादिकेशचान्तस्तोत्नम् । 

वाग्भूगौर्यादिभेदैविदुरिद सुनयो या यदीयैश्च पुसा 
कारण्यं कटाद्धौ सचछरदपि पतितै सपद् स्यु समग्रा । 

कुन्देन्दुस्वच्छमन्दस्मितमथुरयुखाम्भोरदा सुन्दराङ्गी 
बन्दे बन्द्यामरोषैरपि युरभिदुरोमन्दिरामिन्दिरा ताम् ॥ 

या सूते सततवजाङ सकरूमपि सदा सरनिधानेन पुसो 
धत्ते या तस्वयोगाश्चरमचरमिद भूतये भूतजातम् । 

धात्रीं स्थात्नीं जनित्री प्रकृतिमविकतिं विश्वकश्षक्कि विधाल्ली 

निष्णोधिश्वात्मनस्ता विपुख्गुणमयी प्राणनाथा प्रणौमि ॥ 

येभ्योऽसूय द्विरदे सपदि पदु त्यज्यते दैलयवरगै- 
येभ्यो धरु च मूधा स्प्रहयति सतत सर्बेगीरवांणव्े । 

नित्य निरमरयेयुर्निचिततरममी भक्तिनिघ्नात्मना न 
पद्माश्चस्याद्धिपद्यद्वयतलनिख्या पसव पापपङ्कम् ॥ 

रेखा ठेखादिवन्दाश्चरणतरगताश्वक्रमरस्यादिरूपा 

स्निग्धा सृष्ष्मा सुजाता मृदुरुङिततरक्षौमसूब्रायमाणा । 

द्युरनो मङ्गलानि श्रमरभरलुषा कोमङेनाभ्धिजाया 

कम्रेणान्रेड्यमाना किसख्यसरदुना पाणिना चक्पाणे ॥ 



विष्णुपादादिकेशान्तस्तो्नम् । २५ 

यस्मादाक्रामतो था गरुडमणिश्शिकाकेतुदण्डायमाना 

दाश्च्योतन्ती बभासे सुरसरिदमला वैजयन्तीव कान्ता । 

भूमिष्ठो यस्तथान्यो सुबनगृहबहससम्भरोभा दधौ न 
पातामेतौ पयोजोदररडिततलौ पङ्कजाक्षस्य पादौ ॥ 

आक्रामद्धथा तरिरोकीमसुरसुरपती तत्क्षणादेव नीतौ 
याभ्यां वैरोचनीन्द्रौ युगपदपि विपत्सपदोरेफधाम । 

ताभ्या ताग्रोदराभ्या सुहुरहमजितस्याच्विताभ्याञ्ुभाभ्या 

पराख्यै्येप्रदाभ्या प्रणतिमुपगत पादपदङ्केरुहाभयाम् ॥ 

येभ्यो बर्णश्वतुथेश्चरमत उद्भूदादिसग प्रजाना 
साहस्री चापि सरया प्रकटमभिदहिता सर्ववेदेषु येषाम् । 

प्राप्ता विश्वभरा यैरत्िवितततनोधिश्वमूर्तेरविराजो 
विष्णोस्तेभयो महन सततमपि नमोऽस्त्वह्धिपद्धरुहेभ्य ॥ 

विष्णो पादद्धयाम्रे विमङ्नखमणिभ्नाजिता रजते या 

राजीवस्येव रम्या हिमजरकणिकाङकताम्रा दखाङी । 

अस्माक विस्मयाहीण्यखिखजनमन प्रार्थनीया हि सेय 

दद्यादाद्यानवश्ा तविरतिरुचिरा मङ्गलान्यङ्कुरीनाम् ॥ 



२६ विष्णुपादादिकेशान्तस्तोच्म् । 

यस्या टेष्टामाया प्रतिकृतिममरा समवन्त्यानमन्त 
५ 

सेन्द्रा खान्द्रीकृतेष्यास्त्वपरसुरङ्लाशङ्कयातङ्कवन्त । 

सा सद्य ॒सातिरेका सकटसुलकरीं सपंद् साधयेन्न 

अच्वचार्वहुचक्रा चरणनङ्िनियोश्क्रपणेनखाङी ॥ 

पादास्भोजन्मसेवासमवनतसुरव्राततमास्वक्किरीट- 

प्रसयुप्रोच्चावचाहमप्रवरफरगणैश्चितरित यद्विभाति । 
नम्नाङ्गाना रेन हरिदुपरमहाकूमसौन्दयंहारि- 

च्छाय श्रेय प्रदायि प्रपदयुगसिद प्राप पसापमन्तम् ॥ 

श्रीमल्यौ चासवृत्ते करपरिमरनानन्दहृष्टे रमाथा 
( ४) द्येन [क्न १ (~ ९ १५१ 
सौन्दयौद्येन्द्रनीरोषलरचितमदादण्डयो कान्ति्बोरे । 

मूरीन्द्रै स्तूथमाने सुरछखयुखदे सूदितारातिसथे 
जङ्घे नारायणीये जुहुरमि जयक्तामस्मदहो हरन्यौ ॥ 

सखम्यक्साह्य विधातु समभिव सततत जङ्खथो खिन्नयोर्ये 

मारीभूतोरदण्डद्वयभरणकृतोत्तसभभाव भजेते । 
चित्तादर्ी निधालु महितमिव सता ते ससुद्रायमान 

वृत्ताकारे विधत्ता हृदि मुदमजितख्यानिश जावुक्ती न ॥ 



विष्णुपादादिकेशा-तस्तोत्रम् । २५ 

देवो भीतिं विधातु सपदि विदधतो कैटभाद्य मधु चा 
प्यारोप्यारूढगवौषधिजकृधि ययोरादिदैलौ जघान । 

वृत्तावन्योन्यतुल्यौ चतुरमुपचय लजिभतावश्ननीरा 

वृरू चा हरस्तौ सुदमतिशयिनीं मानस नो विधन्ताम्॥ 

पीतेन योतते यच्चतुरपरिष्ितेनाम्बरेणाप्युदार 

जातारूकारयोग जरमिव जलूधेवोडबाभिग्रभामभि । 

एतत्पातिदयदान्नो जघनमतिघनादेनसो माननीय 

सातयेनैव चेतोविषयमवतरत्पातु पीताम्बरस्य ॥ २१ ॥ 

यस्या दाना तरिधाश्नो जघनकषङितया भाजतेऽङ्ग यथाभ्ये- 

मध्यस्थो मन्वराद्विभुजगपतिमहाभागसनद्धमभ्य । 
काच्वी सा काच्चनाभा मणिवरकरिरणेरुहसद्धि प्रदीप्रा 

कल्या कलस्याणदाश्री मम मतिमनिश कम्नरूपा करोतु ॥ 

उन्न कम्रमुैरपवितमुषमू्त्र पत्रैधिचितरे 
पूर्वं गीवणपूर्य कमलजमधुपस्यास्पद तप्पयोजम् । 

यस्मन्नीरादमनीङेस्तरकरुचिजछे पूरिते केखिबुद्धथा 
नारीकाक्षस्य नामीस्ररसि वसतु नश्चिन्तस्श्चिराय ॥ 



२८ विष्णुपादादिकेश्चा तस्तोत्र् । 

पाता यसय नार वछ्यमपि दिश्ला पत्नपङ्कीनेगेन्द्रा- 

न्विद्रास केसरादीर्िदुरिह विपुका कर्णिका स्व्णरैलम् । 

भूयाद्रायस्खयभूमशुकरभवन भूमय कामद् नो 
नारीक नाभिपद्ाकरमवयुरु तन्नागश्शय्यस्य सौरे ॥ 

आक कल्पस्य यस्मासखभवति वितत विश्वमेतद्धिकसमै 
कर्पान्ते यस्य चान्त प्रविशति सकर स्थावर जङ्गम च | 

अल्यन्ताचिन्त्यमूतिश्चिरतरमजित्तस्या.तरिक्षसरूपे 
तस्मिन्नस्माकमन्त करणमतिमरुदा क्रीडतातक्रोडभगे ॥ 

कान्लयम्म पूरपूर्णे रसदसितबलीभङ् मास्वत्तरङ्ग 

गम्भीराकारना भीचतुरतरमहावतंगोभिन्युदारे । 

ऋीडत्वान द्रहेमोदरनहनमहाबाडवाभ्निप्रभाव्ये 

काम दामोदरीयोदरसलिलनिधौ चित्तमस्स्यश्चिर न ॥ 

नाभीनाङीकमूरादधथिकपरिमरोन्मोदितानामलीना 
माला नीदेव यान्ती स्फुरति चि मती वक्त्रपश्योन्मुखी या । 

रम्या सा रोमराजिर्महितङचिकरी मध्यभागस्य बिष्णो- 

शिन्तस्था भा विरसीश्विरतरमुचिता साधयन्ती श्रीय न ॥ 



विष्णुपादादिकेश्चा तस्तोत्रम् २९ 

स्तीर्ण कौस्तुभाञ्युप्रसरकिसल्यैयुगधसुक्ताफराल्य 

श्रीवप्सोह्ासि फुषप्रतिनववनमारङ्किं राजद्भुजान्तम् । 

वक्ष श्रीबक्षकान्त मधुकरनिकरदयामछ श्ाङ्गपाणे 

ससाराध्वश्रमार्तैरुेपवनभिव यस्सेवित त्स्पये ॥ २८ ॥ 

कान्त वक्षो नितान्त विद्धदिव गल काङिमा कालक्च्रो 

रिन्दोधिम्ब यथाङ्को मधुप इव तरोर्म॑लरीं राजत य । 
श्रीमाश्निय विधेयादविररूमिङित कौस्सुभश्रीप्रताने 

श्रीवत्स श्रीपत स श्रिय इव दयितो वऽस उच्चै भिय न ॥ 

सभूयाम्भोधिमध्यात्छपदि महजया य श्रिया सनिधत्ते 

नीडे नारायणोर स्थरगगनतले ारतारोपसेव्ये । 

सादा स्वौ प्रकाश्चा विद्धद्पिदधश्चाप्मभासान्यतेजा 

स्याश्वयैस्याकरो नो ध्युमणिरिव मणि कौस्तुभम सोऽस्तु भूत्यै ॥ 

या बायावानुकरूस्यात्सरति मणिरुचा भासमाना समना 

साक साकम्पमसे बसति विदधती वासुमद्र सुभद्रम् । 

खार सारङ्गसवैभखरितङसुमा मेचकान्ता च कान्ता 
माढा माढाङितास्मान्न विरमतु सुसैर्योजयन्ती जयन्ती ॥ 



३० विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम् । 

हारस्योरुभभामि प्रतिनववनमाराञ्युभि प्रष्ुरूपै 
भीभिग्धाप्यङ्गदाना कनङितरवि यज्निष्कमाभिश्च भाति । 

बाहुस्येनैव बद्धाखिपुटमजितस्याभियाचामदे त 

द्वन्धाति बाधता नो बहुविहतिकरीं बन्धुर बाहुमूलम् ॥ 

विश्वत्राणैकदीक्षास्तदुगुणगुणक्षत्रनिमौणदक्षा 

कतौरो दुनिरूपस्ुटगुणयक्षसा कमेणामद्भुतानाम् । 
शाङ्ग ाण छरपाण फठकमरिगदे पद्मशङ्खौ सद्र 

बिभ्राणा श्रक्लजार मम दधु हरबौहवो मोहहानिम् ॥ 

कण्ठाकल्पे दरतैय॑कनकमयरसप्छुण्डलोत्यैरुदारी 

द्योते कौस्तुभस्याप्युरमिरुपचितथित्रव्णो विभाति । 
कण्ठान्हेषे रमाया करवख्यपदैशद्रिते भद्ररूपे 

वैकुण्टीयेऽ कण्ठे वसतु मम मति कुण्डभाव विषाय ॥ 

पद्यानन्दप्रदाता परिरुखदरुणक्रीपरीताश्रभाग 

काडे कारे च कस्बुप्रवरकाशधरापूरणे य प्रीण 1 
बक्राकादान्तरस्थास्िरयति नितस दन्ततारौवक्षोभा 

शरीभदुदैन्तवासोदयुमणिरधतमोनाशनायासत्वसौ न ॥ 



विष्णुपादादिकेश्चा तस्तोत्रम् । ३१ 

नित्य स्नेहातिरेकानिजकमितुररू विप्रयोगाक्चमा या 

वचन्रन्दोरन्तराङे कृतवसतिरिवाभाति नक्षत्रराजि । 

क्ष्मीकान्तस्य कान्ताक्ृतिरतिविरूसन्ुगधसुकतावङिभी- 

दैन्ताद्धी सतत सा नतिनुतिनिरतानक्षतान्रक्षतान्न ॥ 

जद्यन्नद्यण्यजिद्या मत्तिमपि कुरुषे देव सभावये त्वा 

शभो शक्र त्रिलोकीमवसि किममरैनौरदाध्ा सुख व । 
इत्थ सेवाननस्र सुरसुनिनिकर वीक्ष्य विष्णो प्रसन्न 

स्थास्येन्दोरासखरवन्ती बरवचनुधाहादयेन्मानस न ॥ 

कर्ण॑स्थखणेकम्रोऽज्वकमकरमहाङ्कण्डलश्रोतदीप्य 

न्माणिक्यश्रीप्रताने परिमिछितमलिष्यामङ कोमल यत् । 

भोद्यत्सू्यीुराजन्मरकतमुङकराकारचोर मुरारे 
गौदढामागाभिनीं न श्षमयतु विपद गण्डयोमैण्डल तत् ॥ 

वक्ल्ञाम्भोजे कसन्व सुहुरधरमणि पक्रबिस्बाभिराम 

ष्ठा इष्ट ञयुकश्च स्फुर्टमवतरतस्तुण्डवण्डायते य॒ । 

घोण कोणीङतात्मा श्रवणयुगरसक्छृण्डलोयै्ैरारे 
प्राणाख्प्रस्यानिरस्य प्रस्रणस्रणि भाणदाजाय न स्यात् ॥ 



३२ विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम् । 

दिक्कालौ बेदभरन्तौ जगति युहुरिमौ चरन्तौ रवीन्दू 
्ैरोक्याछछोकदीपावभिदधति ययोरेव रूप युनीन्द्रा । 

अस्मानव्जप्रमे ते प्रचुरतरछृपानिभर प्रश्षमाणे 
पातामाताश्नशचुङ्घासितरुचिरुचिरे पश्यनेत्रस्य नेते ॥् ०॥ 

1 ॥ पातात्पाताक्पातास्पतगपतिगतेश्रयुग शु्नमभ्य 
येनेषश्चाक्ितेन स्वपदानियमिता साद्रा देवसथा । 

चलयक्लाङाटरङ्गे रजनिकरतनारधेखण्डावदाते 
कार्व्यालद्वय बा विमति समया वाडिकासातर न ॥ 

छक्ष्माकारार्कारिस्फुरदक्िकश्षश्चाङ्काधेसवशेमीर- 
न्नत्राम्भोजप्रबोधोप्सुकनिशरुतत्तराङीनसृङ्गन्छटाभ । 

स्ष्सीनाथस्य रष्ष्यीकृतविबुधगणापाङ्गवाणासना्ष- 
न्छये नो भूरिभूतिपरमवङ्कशते भरते पाख्येताम् ॥ 

रूक्षस्मारक्ुचापच्युत्ारनिकरक्षीणलक्ष्मीकटाक्ष- 
क [0 [8 । 

प्रोुहप्पद्यमाखाविरसितमदितस्फारिकेशनलिक्घम । 

भूयाद्धयो विभू मस सुवनपतेचूतादन्द्रमध्या 

दुस्थ तखुणडुमूर््वं जनिमरणतम खण्डन मण्डन ष ॥ 



विष्णुपादादिकेशान्तस्तोन्रम् । ३३ 

पीटठीभूतालकान्त कृतमकटमहादेवलिङ्गप्रतिष्ठ 

कारे नाठ्यरङ्गे विकटतरतटे कैटभारेश्चिराय । 
्रोद्धास्यैवात्मतन्द्रप्रकटपरङुटीं परस्फुरन्ती स्पुराङ्ग 

पटूीय भावनारया चडुमतिनटी नाटिका नाटयेन्न ॥ 

मालाीवाष्िधान्न कुवखयकङिता श्रीपते इन्तकाटी 

काडिन्द्यारह्य मूर गरति हरिर खधुनीस्पधेया चु । 
राहुवां याति वक्त्र सकलश्चशिकङाभ्रान्तिखोकान्तरात्मा 

खोकैराटोक्यते या प्रदिशतु मतत साखिर मङ्गक न ॥ 

सप्राकारा श्रसुपरे भगवति विबुधैरप्यदषटस्वरूपा 
व्याप्रव्योमान्तराङास्तररमणिरुचा र्ता स्पष्टभास । 

देच्छायोदधमामा रिपुवपुरगरुदोषरोषामिधूस्या 

केशा कशिद्धिषो नो विदधतु विपुल्षक्षपाशप्रणाश्चम् ॥ 

यत्र प्रसयुप्रन्नप्रवरपरिरूसद्भूरिरोचिष्प्रतान- 

स्फूत्यी मू्िशचररेरुमणिशतवितव्योमवद्ुनिरीक््या । 

छवेत्पारेपयोधि ज्वख्दङकृशरिखाभास्वदौवौभ्रिशङ्का 

श्धन्न शमे विशयात्कङ्कट्युषतम पाटन तरिकरीटम् ॥ 
8 8 ए उ 



३५ विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम् । 

भान्स्वा ्रान्स्वा यदन्तसिमुबनगुरुर्यब्दकोटीरनेका 
गन्तु नान्त समर्थो भ्रमर इव पुननौभिनाङीकनाङत् । 

उन्मज्ञनरूजितश्रीसिभरुवनमपर निममे तत्सदृश 

देहाम्मोधि म देयान्निरवधिरृत दैत्यनिद्विषिणो न ॥ 

मस्स्य कूर्मो वराहो नरहरिणपतिवामनो जामदग्न्य 

क्राङ्कतस्थ कसघाती मनसिजविजयी यश्च कलत्किभैविष्यन्। 

विष्णोरक्ञाचतारा भुबनहितकरा धमेसस्थापनाथा 

पायाघुर्मी त एते गुरुतसरकरुणामारखिन्नाशया ये ॥ ४ ९॥ 

यस्माद्वाचो निवृत्ता सममपि मनसा ङक्षणामीक्षमाणा 

स्वा्थौलाभाखरार्थैव्यपगमकथनग््ाधिनो बेववादा । 

तित्यानन्द् स्वसविन्निरबधिविमरूस्वान्तसक्रान्तनिम्ब 

कछ्रायापस्यापि नित्य सुखयति यमिनो यत्तदव्यान्महो न ॥ 

आपादादा च शीषाद्पुरिदमनघ वैष्णव य स्वचित्ते 
धत्ते निलय निरस्ताखिखकष्िकलुष सततान्त प्रमोदम् । 

जुहलिह्ाकृशानौ हरिचरितहनि स्तोत्रमन्नानुपाै 
म्तत्पादास्भोरहाभ्या सततमपि नमस्छुमेहे निभङाभ्याम् ॥ 



विष्णुपादादिकेशचा तस्तोत्रम् । ३५ 

मोदात्पादादिकेशस्तुतिमितिरचिता कीत॑धित्ना त्रिधा्न 

पादान्जद्वनदसेवासमयनतमति्मस्तकेनानमेद् । 

चन्मु्येवाप्मनैनोनिचयकवचक पच्चतामेय मानौ- 
विम्बान्तर्गोचर स प्रविशति परमानन्दमात्म्वरूपम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य 

भीगोबि-दभगवप्पूज्यपादश्चिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतं कतौ 

विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्र 

सपू्णंम् ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ पाण्डुरङ्गाष्टकम् ॥ 
महायोगपीठे तटे भीमरथ्या 

वर पुण्डरीकाय दातु सुनीन्दरै । 
समागलय तिष्ठन्तमानन्दकन्द 

परन्रह्मछिङ्ग भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ १ ॥ 

तटिद्वास्स नीलमेषाचभास 

रमामन्द्र सुन्दर चिष्प्रकाश्म । 

वर तििष्टकाया समन्यस्तपाद् 

पर्रह्मलिङ्ग भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ २ ॥ 

भ्रमाण भवान्धेरिद् मामकाना 

नितम्ब कराभ्या धृतो यन तस्मात् । 

विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोश 
परनह्मलिङ्ग भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ३ ॥ 



पाण्डुरङ्गाष्टकम् । 

स्फुरप्कोस्तुभालङ्ृत कण्ठदेशे 
भिया जुष्टकेयूरक श्रीनिवासम् । 

किव शन्तमीड्य वर छोकपार 
परन्रह्मडिङ्ग मजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ४ ॥ 

सरबन्द्रनिम्बानन चारुदास 

रघल्छुण्डलाक्रान्तगण्डस्थरान्तम् । 

जपारागबिम्बाधर कलनेत्र 

परम्रह्मशिङ्ग भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ५ ॥ 

किरीटोञञ्वरत्सवैदिकश्रान्तभाग 

सुरैरचित दिन्यरत्ैरनर्वे । 
त्रिभङ्गाकृतिं बहैमास्यावतस 

परन्रह्मरिङ्ग भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ६ ॥ 

विमु वेणुनाद् चरन्त दुरन्त 
स्वय रीखया गोपवेष द्धनम् । 

गता बन्दकानन्दद् चारुहास 

परब्रह्मछिङ्ग भजे पाण्डूरङ्गम् ॥ ७ ॥ 

३७ 



३८ पाण्डुरङ्ग टकम् । 

अज रकरिमिणीप्राणसजीवन त 

पर धाम कैवस्यमेक तुरीयम् । 
प्रसन्न प्रपन्नार्तिंह देवदेव 

परब्रह्मलिङ्ग भजे पाण्डुरङ्गम् ॥ ८ ॥ 

स्तव पाण्डुरङ्गस्य तै पुण्यद ये 
पठन्त्येकचित्तेन भक्लया च निलयम् । 

भवाभ्भोनिधि ते विती््नान्तकाले 

हरेराख्य शाश्वत प्राप्ुवन्ति ॥ ९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यस्य 

श्रीगोवि दभगवप्पू्यपादश्िष्यस्य 

शरामच्छकरभगवत कृतौ 

पाण्डुरङ्गष्टक सपूणैम् ॥ 

लव 



॥ श्री ॥ 

॥ अच्युताष्टकम् ॥ 

अन्युत केश्षव रामनारायण 

कृष्णदामोदर वासुदेव हरिम् । 

श्रीधर माधव गोपिकावह्भम 

जानकीनायक रामचन्द्र भजे ॥ १ ॥ 

भव््युत केशव सयमामाधब 
माघव श्रीधर राधिकाराधितम् । 

इन्दिरामन्व्र चेतसा सुन्दर 

देवकीनन्दन नन्दजं सदधे ॥ २॥ 

विष्णवे जिष्णवे हाङ्धिने चक्रिणे 

रुक्मणीरागिणे जानकीजानये । 

वह्वीवह्नभाया्चितायात्मने 

कसविध्वसिने विने ते चनम ॥३॥ 



जच््युताष्टकष् । 

कृष्ण गोविन्द ह राम नारायण 

श्रीपते बाञुदेवाजित श्वीनिधे । 
अन्युतानन्त हे माधवाधोक्षज 

द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ।॥ ४ ॥ 

राक्चसक्षोभित सीतया शोभितो 

दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणम् । 

लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो 

ऽगस््यसमूजितो राघव पातु माम् ॥ ५॥ 

येसुकारिषटहानिषटकृहेषिणा 

केशिहा कसह द्रश्षिकावादक । 

पूतनाकापक सूरजाखछनो 

बारगोपाल्क पातु मा सवैदा ॥ ६ ॥ 

विदयुद्योतवस्भस्फुरदवास्षस 

प्राबरडम्भोदवस्मोष्सदिभ्रहम् । 

बन्यथा माख्या शोभितोर स्थल 

रोहिताय वारिजाक्च भजे ॥ ७ ॥ 



अच्युताष्टकम् । 

कच्चि तै कुन्तङै्राजमानानन 

रन्नमौङि छसल्छुण्डङ गण्डयो । 
हारकेयूरक कङ्कणपरोऽड्वल 

किंकिणीमञ्खुक शयामल त भजे ॥ ८ ॥ 

अच्युतस्या्टक य पठेविषठद् 

प्रमत्त प्रयह् पूरुष समस्प्हम् । 

बृत्तत सुन्दर बेद्यबिश्वभर 

तस्य वश्यो हरिजौयते सत्वरम् ॥ ९ ॥ 

इति शरीमभ्परमहसपरिव्रजकाचायस्य 

भरीगोवि-दभगवत्पूज्यपादश्चिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कृतौ 

अच्युताष्टक सपूणेम् ॥ 

-& 
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॥ श्री ॥ 

॥ ष्णा्टकम् ॥ 
भरियाश्िष्टो विष्णु स्थिर्चरगुर्वेदतिषयो 

धिया साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्तान्जनयन । 

गदी श्धी चक्री विमलङ्वनमाछङी स्थिररुचि 

शरण्यो छोकेशो मम मवतु कृष्णोऽश्चिविषय ॥१॥ 

यत॒ स्वं जात वियदमिरमुख्य जगदिषद् 

स्थितौ नि शेष योऽवति निजसुखाक्षेन मधुहा । 
खये सर्वं स्वस्मिन्हरति क्या यस्तु स चिभ्रु 

श्षरण्यो रोकेशो मम भततु कृष्णोऽक्षिविषय ॥२॥ 

असूनायम्यादौ यमनियमभुरयै सुकरणै 
भिरुद्धथेद चित्त हृदि विख्यमानीय सकलम् । 

यभीड्यं परयन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ 
शरण्यो छोकेक्षो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषय ॥ 



कृष्णाष्टकम् । ४३ 

प्रथिव्या तिष्ठन्यो यमयति महीं वेद न धरा 

यभिल्यादौ वेदो बदति जगतामीश्षममलम् । 
नियन्तार ध्येय सुनिघुरयणा मोक्षदमसौ 

; शरण्यो छोकेश्षो मम भवतु ऊृष्णोऽष्ठिविषय ॥ 

महेन्द्रादि्देवो जयति दितिलान्यस्य बरतो 

न कस्य खवातन्त्य कवचिदपि कतौ यत्छृतिखते । 

बलारातेभवं परिहरति योऽसौ विजयिन 

शरण्यो रोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषय ॥ 

बिना यस्य ध्यान व्रजति पञ्युवा सुकरुखा 

चिना यख ज्ञान जनिगरतिभय याति जनता । 

विना यश्य स्पूलया कृमिशतजनिं याति स विभु 

शरण्यो रोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषय ॥६॥ 

नरातङ्कोषङ्क शरणशरणो ान्तिहरणो 

घनश्यामो वामे ब्रजशिद्युवयस्योऽद्जुनखसर । 
स्वयभूभताना जनक उचिताण्वारसुखद 

शरण्यो छोकेरो मम मवतु छृष्णोऽक्षिविषय ॥५७॥ 



४४ कृष्णाष्टकम् । 

यदा धमैरकानि्भवति जगता क्षोभकरणी 

तदा छोकस्वामी प्रकटितवपु सेतुध्ृवज । 
खता घाता स्वन्छो निगमगणगीतो व्रजपति 

शरण्यो रोके मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषय ॥८॥ 

इति श्रीमप्परमहसपरित्राजका चायस्य 

भरीगोति दभगवप्पूज्येणादशिष्यस्य 

भरीमच्छकरभगवत क्तौ 

कृष्णाष्टक सपूणेम् ॥ 



॥ ओ ॥ 

॥ हरिस्तुतिः ॥ 
-----% 

स्तोष्ये भक्लया बिष्णुमनादिं जगदादिं 

यस्मिन्नेतत्सस्चतिचक्र मतीस्थम् । 

यस्मिन्दृष्टे नह्यति तत्सस्रतिष्वक्र 

त ससारध्वान्तविनाकश्च हरिमीडे ॥ १ ॥ 

यस्थैकाश्ादित्थमशेष जगदेत- 

स्मादुभूत येन पिनद्ध पुनरित्थम् । 

येन व्याप्त येन बिबुद्ध सुखदु सै 
स्त ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ २ ॥ 

स्ैज्ञो यो यश्च हि सवै सकरो यो 

यश्चानन्दोऽनन्तशुणो यो गुणधामा । 

यश्चाव्यक्तो व्यस्तसमस्त सदसद्य 

स्त ससारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ ३ ॥ 



४६ हरिस्वुति । 

यस्मादन्यन्नास्त्यपि नैव परमार्थं 

ह्यादन्यो निर्विषयज्ञानमयत्वात् । 

ज्ञातृज्ञानक्ञेयविहीनाऽपि सदाज्ञ 

स्त ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ ४ ॥ 

आचार्येभ्यो छन्धसुसृष््मान्युतततत्वा 

बैराग्येणाभ्यासबकाज्ैव द्रहधिस्ना । 
भक्यैकाम्यभ्यानपरा य विदुरश्च 

त समारध्वान्तचिनान्न हरिमीडे ॥ ५ ॥ 

प्राणानायम्योमिति चित्त हृदि रध्वा 

नान्यस्सम्रत्वा तप्पुनरत्रैव विाप्य । 

क्षीणे चिन्त भाशिरस्मीति विदथे 

त ससारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ ६॥ 

य ब्रक्षाख्य देवमनन्य परिपूर्णं 
¢ सू हसस्थ भक्तेठभ्यमज सुष््ममतक्येम् । 

ध्यातात्मस्थ ब्रह्मविदो य विदुरीक् 

त ससारध्वान्तविनाक्ष हरिमीडे ॥ ७ ॥ 



हरिस्व॒ति । ७ 

माल्लातीत स्वात्मविकासात्मविवोध 

ज्ञेयातीत ज्ञानमय हृधयुपरूभ्य । 

भावग्राह्यानन्वमनन्य च विदुर्य 

त ससारभ्वान्नयिनाश हरिमीडे ॥ ८ ॥ 

यद्यदेय स्तुखतन्त्व विषयाख्य 

तत्तद्दचैवेति चिदित्वा तदह च । 

ध्यायन््येव य सनकाद्या मुनयोऽज 

त ससारध्वान्तबिनाश्च हरिमीडे ॥ ९ ॥ 

यच्देय तत्तदहु नेति विहाय 

स्वाप्मस्योतिज्ञानमयानन्द् मवाप्य । 

तस्मिन्नस्मीटयात्मविदो य बिदुरीक्ष 
त ससारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ १० ॥ 

हित्वाहित्वा दश्यमकेष सतिकर्प 

मत्वा शिष्ट भारश्िमात्र गगनाभम् । 

खक्स्वा देह य प्रविशन्यच्युतभक्ता- 

स्त ससारध्वान्ततचिनाश्च हरिमीडे ॥ ११ ॥ 



८ हरिस्वुति । 

सरवत्रास्त सर्वश्षरीरी न च सवे 

सर्व वेत्त्यवेह न थ वेत्ति च सव । 

सर्वत्रान्तयीमितयेत्थ यमयन्य- 
४५ 

स्त ससारध्वान्ततिनाश्च हरिमीडे ॥ १२॥ 

सर्व क्वा स्वाप्मनि युक्ला जगदेत- 

ृषटरास्मान चैवमज सवेजनेषु । 
खवौप्मैकोऽस्मीति विदुर्य जनहस्स्थ 

त ससारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ १३ ॥ 

स्वेतरैक प्यति जिघ्रयथ सुद्ध 
स्मष्टा शरोता बुध्यति चेयाहुरिम यम । 

साक्षी चास्ते कटु पर्यन्निति चान्ये 
त ससारण्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ १४ ॥ 

पर््यङ्श्रण्वन्नल्न विजानन्रसयन्स 

जिधद्विभदेहमिम जीषतयेत्थम् । 

इत्यात्मान य विदुरीश्च विषयज्ञ 

त ससारभ्वान्तविनाक्च हरिमीडे ॥ १५ ॥ 



हरिस्वुति । 

जाप्रदष्ठा म्थूरूपदा्थनथ माया 
दृष्टा ख्लभ्रेऽथापि सुषुप्रो सुखनिद्राम । 

इदयाप्मान वीक्ष्य अुद्।स्त च तुरीये 
त ममारध्वान्नविनाश हरिमीडे ॥ १६ ॥ 

पश्यज्जयुद्धोऽप्यश्नर एका गुणभेदा 

न्रानाकारान्स्फारिकवद्धाति विचित्र | 

भिभरिदछन्नश्चायमज कर्मफठैरयं 
स्त ससारध्वान्तविनाड हरिमीडे ।॥ १५७ ॥ 

ब्रह्मा विष्णू रद्रहुताञौ रविचन्द्र 
विन्द्रो बायुथेज्ञ इतीत्थ परिकस्प्य । 

एक मन्त य बहुधाहूुमेतिभेदा 

तत ससारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ १८ ॥ 

सदय ज्ञान श्युद्धमनन्त व्यतिरिष्त 

शान्त गृह निष्कङमानन्दमनन्यम् । 

इद्याहादौ य वरुणोऽसौ शरूगनेऽज 

त मसरारभ्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ १९ ॥ 

५५ [{ 4 

४९ 



हरिस्तुति । 

कोशानेतान्पश्च रसादीनतिहाय 

ब्रह्मास्मीति स्वात्मनि निश्चि हक्षिम्थम् । 

पित्रा शिष्टो बेद शगु यज्जुरन्ते 
त ममारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ २० ॥ 

येनाविष्टो यस्य च शक्ल यदधीन 

्षत्रज्ञोऽय कारयिता जन्तुषु कतु । 

कतौ भोक्तात्मान्र हि यन्छक्यधिरूढ 

म्त मसारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ २१ ॥ 

खषा सर्वं स्तरात्मतयैवत्यमतर्क्यं 

ज्याप्याथान्त कत्खमिद सष्टमक्षेषम । 

सश्च स्यश्वाभूत्परमात्मा स य एक 

स्त ससारध्वान्तचिनाश हरिमीडे ॥ २२ ॥ 

वेदन्तैश्वाध्यास्मिकश्चाखैच्च पुराणै 
शासैशान्यै सात्त्वततन्त्रैरष्व यभीक्षम । 

दश्वाथान्ततचेतसि युद्ध विविश्ुर्य 
त ससारध्वान्तविमाश्य हरिमीडे ॥ २३ ॥ 



हरिस्तुति । 

अद्धामक्तिध्यानशमायैयंतमासै- 

ज्ञोतु काक्यो देव दहैवाश्ु य देश । 
दुधिन्ञेयो जन्मङतेदवापि विना तै- 

स्त मसारध्वान्तविनाक्ञ हरिमीडे ॥ २४॥ 

यम्यातर्क्य श्वात्मविभूत परमर्थं 
सर्वं ससिवसयत्र निरुक्त श्रुतिविद्धि । 

तत्नातित्वादन्धित्तरङ्काभमभिन् 

त मसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ २५ ॥ 

हष्ठा गीतास्वक्चरतस्व विधिनाज 

भक्त्या गव्यो छभ्य हृदिस्थ इदिमात्रम् । 

ध्यात्वा तस्मिन्नस्म्यहमियल विदुर्यं 

त मसारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ २६ ॥ 

चत्र्ञत्व प्राप्य विभु पश्चमुसैयों 
सुद्धेऽजस्न मोग्यपदाथोन्ध्रकृतिस्थ । 

क्षेत्र श्ेत्रेऽप्स्वन्दुवदेको बहुधास्ते 
त स्रसारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ २७ ॥ 

५१ 



॥ हरिस्तुति । 

युक्यालोङ्य व्यासकचास्यत हि भ्य 

कचक्नवज्ञान्तरावंद्धि पुरुषारथ । 

याऽह माऽमौ साऽस्म्यहमवात विदय 

त ममारभ्वान्नतिनान्न हर्मिीड ॥ २८ ॥ 

णएकाकरत्यानकशर्गारम्थामम ज्ञ 

य विज्ञायैव म ण्वाञ्जु भवन्ति| 

यम्मिर्ह्ीना नह पुनजन्म रमन्त 

त समारध्वान्तानान्न हरिमीड ।॥ २९॥ 

द्रन्द्रैकस्न यश्च मधुत्राह्मणवास्यै 
परस्वा शकापामनमासाय विभूलया । 

थ ५५५ ८५ ४ 

योऽमौ सोऽह माऽम्म्यटमेवेत्ति पिदुधं 

त मसारभ्वान्तनिनाश् हरिमीडे ।॥ १० ॥ 

याऽय दृह चेष्टयितान्त कर्णम्थ 
४.१ वि् ष मर्ये चासौ तापायता सोऽस्म्यहमेव । 

इयास्मैक्यापामनया य विदुरीश्च 
त ससमारध्वान्तावनाक्च हरिभीड ॥ ४१ ॥ 



हरिस्तुति । 

विज्ञानाश्चो यस्य सत्त ॒शक्लयधिरूढा 

बुद्धिवुभ्यत्यत्र बाहर्बोध्यपदाथौन । 

नैवान्तं स्थ बुध्यति य ब्रोधयितार 
त समारध्वान्तविनाहय हरिमीडे ॥ ३२ ॥ 

कोऽय देह देव इतात्थ सुधिचायै 

ज्ञाता श्राता मन्वथिता चैष दहि देव । 

इत्यालोच्य ज्ञाश इहास्मीति विदुर्य 

तं मसारध्वान्तविनान्ञ हरिमीडे ॥ ३३ ॥ 

का ह्यवान्यादाप्मनि न म्यादयमष 

द्यवानन्द् प्राणिति चाषानिति चेति । 

दूय स्तिप्व वकस्युपपन्त्या श्रतिरषा 
त ममारध्वान्तनिनाश हरिमीडे ॥ ३४ ॥ 

प्राणो वाह वाक्छूवणा्ीनि मना बा 

बुद्धिकीह व्यस्त उताहोऽपि समस्त । 

इत्याखोच्य इ्ृपतिरिहास्मीति विदु 
त ससारध्वान्तविनाक्च हरिमीडे ॥ ३५ ॥ 

५६ 



५५४ हरिस्तुति । 

नाह प्राणो चैव शरीर म मनोऽह 

नाह बुद्धिनाहमहकारधियौ च । 

योऽत्र ज्ञा मोऽस्म्यहमेवेति विदु 
त मसरारष्वान्तविनाश्च हरिमीडं ॥ ३६ ॥ 

सत्तामात्र कवेङविज्ञानमज म- 

ससुक््म निस्य तत्त्वम सीत्यात्मसुताय । 

साश्नामन्ते प्राह पिता य चि्युमाद्य 
त संसारध्वान्तविनान् हरिभीड 1) ३७ ॥ 

मूतामूर्ते पूर्वमपाह्याय समाधौ 
ह्य सर्वं नेति च नतीति विहाय । 

चैतम्याशे स्वात्मनि सन्त च विदुर्य 

त समारध्वान्तचिना्च हरिमीडे ॥ ३८ ॥ 

आत प्रोत यते च सर्वं गगनान्त 

योऽस्थूलानण्वादिषु सिद्धोऽक्षरसक्ष । 

ज्ञातातोऽन्यो नेत्युपङूभ्यो न च वेद 
स्त सरसारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ ३९ ॥ 



हरिभ्पुति । 

तावत्सर्वं स्ल्यमिवामाति यदेत- 

्ाबत्सोऽस्मीयात्मनि यो ज्ञोन हिर । 

दृष्टे यस्मिन्सर्वैमस्रय भवतीद् 

त सखखारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ॥ ४० ॥ 

रागामुक्त रोयुत हैम यथान्नौ 
योगाष्टङ्गैररुस्वङितज्ञानमयाभ्रौ । 

द्ग्ध्वात्मान ज्ञ परिशिष्ट च विदुर्य 

त ससारध्वान्तनिनाश्च हरिमीडे ॥ ४१ ॥ 

य विज्ञानज्योतिषमच् सुविभान्त 

हथकेन्द्रगन्योकसमीड्य तटिदाभम् । 

भक्त्याराभ्येहैव विश्चन्त्यात्मनि मन्त 

त ससार ध्वान्तविनाश हरिमीड ॥ ४२ ॥ 

पायाद्धक्त स्वात्मनि सन्त पुरुष या 

भक्त्या स्तौतीप्याङ्किरन विष्णुरिम माम् । 

इत्यास्मान स्वात्मनि महत्य सदैक 

स्त खसारध्वान्तविनाश्च हरिमीडे ।॥ ४३ ॥ 

इति भ्रीम्परमहसपरिव्राजक्राचायस्य श्रीगोवि-दमग- 

वत्पूज्यपादरिष्यस्य श्रीमच्छकरमगवत कृतौ 
हरिस्तुतति सपूणौ ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ गोविन्दाष्टकम् ॥ 

सलय ज्ञानमनन्त निलयमनाका् परमाकाश 

गोष्ठप्राङ्गणसिदणङालमनायाम परमायानम । 

मायाकहिपतनानाकारमनाकार भुवनाकार 

क्मामानाथमनाथ प्रणमत्त गोविन्ल परमानन्दम् ॥} १॥ 

सत्क्लामत्सीषहात यशशोदाताडनशेक्षवसत्रास 

च्यादितवक्राराकिसराकाराकवचतुददश्षरोकालिम् । 

रोकत्रयपुरमूरस्तम्भ ल्टोकाखाकमनारोक 
त्टोकेश्च परमे प्रणमत गोविन्द परमानन्न्म ॥ २॥ 

तविष्टपरि पुवीरघ्र क्वित्तिभारन्न भवरागधघ् 
कैवल्य तवनीताहारमनाहार मुवनाहारम । 

व्ैमस्यस्पुटचेतोबृत्तिविशेषाभासमनाभास 

श्रैव केवठकषान्त प्रणमत गोविन्द परमानन्दम् ॥ ३ ॥ 



गाविन्दा्टकम् । ५७ 

गोषार प्रयुङीटखावि्रहगोषाङ करगोपा 
र ५ १ ५, + र गोपीखेखनगोव धनधृतिखीराराङितगोपालम । 

गोभिर्सिगदितगोविन्दस्फुटनामान बहुनामान 

गोधीगोचरदुर प्रणमत गोविन्ल परमानन्दम् ॥ ४ ॥ 

गोपीमण्डकगोष्ठीमद मदावस्थमभेदाभ 

शश्वदरोसुरनिधृतो द्रतधूरीधूस्रसौ भाग्यम् । 
श्रद्धाभक्तिगृह्ीतानन्दमचिन्य चिन्तितसद्धाव 

चिन्तामणिमदहिमान प्रणमत गोविन्द् परमानन्दम् ॥ 

स्नानव्याङ्कुख्योषिदहस्नयुपादायागमुपारूढ 

स्यादित्सन्तीरथ दिग्बखा दातुभपाक्षेन्त ता । 

निधूतद्रयश्चोकविमोह बुद्ध बुद्धेरन्त स्थ 
सत्तामाच्रक्रीर प्रणमत गोविन्द् परमानन्दम् ॥ ६ ॥ 

कान्त कारणकारणमादिमनादिं कालघनाभास 

काछिन्दीगतकाङ्ियशिरनमि सुचल्यन्त सुहुरयन्तम । 

कार कारूकलातीत कङिताशष कलिदोषन्न 

काठन्रयगतिहेतु प्रणमत गोविन्द परमानन्दम् ॥ ४ ॥ 



५८ गोविन्दाष्टकम् । 

बन्दावनभुवि बरन्दारकगणन्रन्दाराधितवन्धाया 

कन्दाभामरमन्दस्मेरदुधनन्व् सुमहानन्वम । 

वन्थारोषमहायुनिमानसबन्धानन्द्पदद्वन्द्र 

नन्थाकशोषगुणार्षि प्रणमन गोविन्द् परमानन्दम् ॥८॥ 

गोविन्दाष्टकमेतद्धीत गोविन्दापितचता या 

गोविन्दाच्युत माधव निष्णा गोकुलनायक कृष्णेति । 

गोविन्दाह्िसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघा 
गोतिन्द् परमानन्दासृतमनतम्थ स तमभ्येति ॥ ९॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरितराजका चार्यस्य 

श्रीगोवि दभगव्पूज्यपाददिष्यस्य 

शीमच्छकरमगवत कृतौ 

गाबिन्दाष्टक सपूणैम ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ भगवन्मानसपूजा ॥ 
भैः 

हृदम्भोजे कृष्ण सजलजखद्श्यामल्तनु 

सरोजाश्च सरग्वी मङुटकरटकाश्यामरणवान् । 

छर द्राकानाथगप्रतिमवदन श्रीमुरहिका 

बहन्ध्येयो गोपीगणपरिवृत कुङ्कमचित ।॥ ९ ॥ 

षयोम्मोधेद्वीपान्मम हृदयमायाहि गव 

न्मणित्रातश्राजत्कनकवरपीठ भज हरे । 

सुचिदहरौ ते पादौ यदुञ्कुकज ननेञिमि सुजङै 
गेहाणेद दूर्बाफरुजलवदर्न्यं मुररिपो ॥ २ ॥ 

त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोऽतिशिशिर 

भजस्वम पश्चासृतफररसापावमघहन । 

शुन्या कारिन्द्ा अपि कनकङकुम्भाञ्चतभिद् 

जरू तेन सान कुरु छर कुरष्वाचमनकम ॥ ३ ॥ 



६० भगव मानसपूजा । 

तदिद्र्णे वज्ञ भज विजयकान्ताधहरण 
प्रलम्बारिध्रातमदुखमुपवीत ऊर गर । 

ख्लाट पाटीर मूुगमल्युन धारय हरे 

गृहाणेद मास्य नतदलतुरूस्यादिरचितम ॥ ४ ॥ 

दशाङ्गं धूप सद्ररद् चरणाग्रऽपितामद् 

सुख दीपनेन्दुप्रभनिरजस ल्व कय । 

इमौ पाणी बाणीपतिनुन मकपुरगजमा 

विश्षोध्य्रामरे न्तत सङ्िरमिदमाचाम चहरे ॥ ५॥ 

खदा सृप्रान्न षटूसवदखिरूव्य-खनयुतं 

सुषणौमत्रे गोधृतचषकयुक्त ।म्थतमिदम् । 

यशादासूना तत्परमदययाश्चान सखिभि 

भ्रमाद् वारूछद्ध मष तदनु नार पर्वं विभा। ६ ॥ 

मचूर्ण ताम्बर सुग्वद्युचिकग भक्षय हर 
फर स्वादु प्रीव्या पारमलवद्स्वादय वचगम् । 

सपर्यापयौस्यै कनकमणिजात स्थितमिदं 

प्रदीपैरारार्तिं जखधथितनयाश्छिष्ट रचये ॥ ७ ॥ 



भगवनमनषपूजा । ६१ 

[4 ६. विजातीयै पुष्यैरतिसुरभिभिल्वतुरूसी 

यतेश्चेम पुष्पा खालमजित त मूध्नि निर्ध । 

तब प्रादक्षिण्यक्रमणमघविध्वामि रचित 

चतुवौर विष्णा जनिपथगतश्चान्तविदुषा ॥ ८ ॥ 

नमन्कारोऽशङ्ग सकलदुरतष्वसनपदु 

क्रत त्रेत्य गीत स्तुनरपि रमाक्रान्त त इयम् । 

तव प्रीत्यै भूयादहमपि च लामस्तव विभा 
कृत छिद्र पूरणी छर कुह नमम्तऽस्तु भगवन् ॥ ९ ॥ 

सदा सेव्य कष्ण सजलघननील कर्ते 

दधाना दध्यन्न तदनु नवनीत भुरङिकाम । 

कदाचित्कान्ताना कुचकरघपताछिरचना 

समासक्त न्निग्धै सह शिद्युविहार विरचयन् ॥१०।। 

इात श्रीमस्परमहसपास्ताजका चार्यस्य 

श्रीगोविदमगवत्पूज्यपाद्क्षिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कतौ 

भगवन्मानसपूजा सपूणौ ॥ 

~ --# 



॥ श्री ॥ 

॥ मोहयुद्ररः ॥ 

भज गाविन्द भज गोविन्द 

भज गोविन्दं मूढमते । 

सप्राप्त खनिहिते काटे 
नहिन हि रश्रति इडंकृट्करण । १॥ 

मूढ जद्ीहि धनागसमतृष्णा 

कुरु सद्ुद्धि मनकसि वि्ष्णाम । 

यष्ठभस निजकर्मोपात्त 

विन्त तन विनोषय चित्तम् ॥ २ ॥ 

नारीस्तनभरनाभीदेक्ष 

दष्ा मा गा माहावक्षम् | 

एत्तन्भासवसादिधिकार 

मनसि विचिन्तय वार वारम् ॥ ३ ॥ 



मोहमुद्रर । 

नल्िनीद्रगतजकमतिततरङ 

तद्वल्जीवितमतिश्चयनच परम् । 

विद्धि व्याध्यभिमानमप्रस 

काक शोकहत च समस्तम् ॥ ४ ॥ 

यावद्धित्तोपाजैनसक्त 
स्तावभ्निजपरिवारो रक्त । 

पश्चाज्जीवति जजेरदेह 

वान्तौ कोऽपि न प्रच्छति गेहे ॥ ५॥ 

यावत्पवनो निवसति देहे 

तावप्प्रच्छति कुशरू गेहे । 

गतवति वायौ दहापाये 

आयौ बिभ्यति तस्मिन्कयि ॥ ६ ॥ 

बाङस्तावल्छीडासन्तं 

स्तरुणस्तावन्तङणी सक्त । 

चृखस्तावचिन्तासक्त 

परे ब्रह्माणि कोऽपि न सक्तं ॥ ७॥ 

६३ 



६9 माहिमुद्ररं । 

काते कान्ता कस्त पुत्र 

मसागेऽयमतीव तचत । 

कस्यत्व क कुत आयात 

स्तत््न चिन्तय यतिद् न्त ॥ ^ ॥ 

मन्सङ्घष्वे नि मज्जत्व 

नि सङ्गत्व निर्मोहत्वम् । 

निर्मोहिप्व निश्चछितप्व 

निश्च ङ्तत्े जीप मुक्ति ॥ ९॥ 

वयसि गते क कामात्रकार 

द्युष्कं नीर क कासार । 

क्षीणे वित्त क परिवारो 

ज्ञात न्त्म क ससार ॥ १०॥ 

मा कुर धनजनयौवनगर्वं 

हरति निमेषाव्काङ सर्वम । 
मायामयमिदमसखिर हिप्वा 

जह्यपद त्व प्रविश विदित्वा ।॥ ११॥ 



मोहसुद्रर । 

दिनयामिन्यौ साय प्रात 
शिशिरवसन्तौ पुनरायात । 

काट क्रीडति गन्छत्यायु 

स्तदपि न सुज्त्याशावायु ॥ १२॥ 

का ते कान्ताघनगतचिन्ता 

वातुरू कफं ततर नास्ति नियन्ता | 

विजगति सञ्जनसगतिरेका 

भवति भवाणैवतरणे नौका ॥ १३ ॥ 

जदिष्टी सुण्डी छुच्वितकेशच 

काषायाम्बरबहुकतवेष । 

पश्यन्नपि च न परयति मूढो 

युव रनिमित्त बहुकृतवेष ॥ १४ ॥ 

अङ्ग गर्त पडित मुण्ड 

दङनविष्ीन जात तुण्डम् । 

बृद्धो याति गृहीत्वा दण्ड 

तदपि न अुश्वत्याशपिण्डम् ॥ १५ ॥ 

88 ष 5 

६५ 



६ मोहसुद्भर 

भग्र वह्धि पष भानू 

रात्रौ चुुकखमपितजानु । 
करतलभिक्षस्तरुतख्वाख 

स्तदपि न मुष्लयाश्चापाश ॥ १६॥ 

कुरुत गङ्गासागरगमन 

व्रतपरिपाङखनमथवा दानम् । 

ज्ञानविहीन सवमतेन 

मुक्ति न भजति जन्मशतेन ॥ १५ ॥ 

सुरमन्विरितरुमूलनिनास 

शय्या भूतलमजिनं वास । 

स्ैपरिग्रहभोगत्याग 

कस्य सुख न करोति विराग ॥ १८ ॥ 

योगरतो वा भोगरतो वा 

खगरतो वा सगविष्टीन । 

यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त 

नन्दति नन्दति नन्दल्येव ॥ १९ ॥ 



मोहसुद्रर । 

मगवद्रीत्ता किंचिदधीता 

गङ्गाजटखबकणिका पीता । 

सदपि येन भुरारिखमबां 

क्रियते तस्य यमेन न चचौ ॥ २० ॥ 

धुनरपि जनन पुनरपि भरण 

पुनरपि जननीजठरे शयनम् । 

इह खखारे बहुदुस्तारे 

कृपयापारे पादि मुरारे \॥ २१॥ 

रथ्याक्पटविरचितकन्थ 

पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थ । 

योगी योगनियोजितचित्तो 

रभते बालोन्मत्तवदेव ।॥ २२ ॥ 

क्त्व कोऽह कुत आयात 

कामे जननी को मे तात्त | 

इति परिभावय खवंमस्रार 

विन्ध त्यक्त्वा स्वप्रविचारम् ॥ २६३॥ 

धि 



६८ मोमुद्रर । 

त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु 
व्यथै कुप्यसि मग्यसदहिष्णु । 

सखवस्मिन्नपि पश्यात्मान 

सवत्रोप्छूज भेदाक्ञानम ॥ २४ ॥ 

शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धो 
मा कुर यन्न विग्रहसन्धौ । 

भव समचित्त सवत्र त्व 

वान्छस्यचिराश्चदि विष्णुत्वम् ॥ २५ ॥ 

काम करोक्र कोभ मोह 

लयक्त्वात्मान भावय कारम । 

आत्मज्ञानविहीना मूढा 

स्ते पच्यन्ते नरकनिगूढधा ॥ २६ ॥ 

गेय गीतानामसष्स 

ध्यय श्रीपतिरूपमजस्तम् । 

नेय सस्ननसङ्गे चित्त 

देय दीनजनाय च वित्तम् ।॥ २७ ॥ 



मोहशद्धर । 

सुखत क्रियते रामाभोग 

पश्चाद्धन्त क्चरीरे रोग । 
यद्यपि छोके मरण शरण 

तदपि न अश्वति पापाचरणम् ॥ २८ ॥ 

अथेमनर्थं भावय नित्य 

नास्ति तत सुखलेश सलम् । 

पुत्रादपि घनभाजा भीति 

सर्वत्रैषा विदिता रीति ॥ २९ ॥ 

प्राणायाम प्रयाह्यर 

निलयानियचिवेकविष्वारम् । 

जाप्यस्रमेतसमाधिविधान 

कुवेवधान महदवधानम् ॥ ३० ॥ 

गुरुचरणाम्बुजानिभेर मत 

ससाराद्चिराद्भव सयुक्त । 

खेन्द्रियमानसतनियमदेव 

द्रक्ष्यच्ि निजहदयस्थ देवम् ॥ ३१ ॥ 

इति मोहयुद्रर खपूणं ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ कनकधारास्तोत्रम् ॥ 
------ --धः ~~ ~~ 

भङ्ग हरे पुखकभूषणमाश्रयन्ती 
भृङ्गाङ्गनेव सुङ्कहाभरण तमालम् । 

अङ्कीकृताखिलनिभूतिरपाङ्गरीस्छा 

माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गख्दतेत्ताया ॥ १॥ 

मुग्धा युहुत्निदधत्ती वदने मुरारे 
क [ कष 4 0, 

परेमन्रपाप्रणिदहितानि गतागतानि । 

माङाटृश्चोमधुकरीव महोतपले या 
सामे त्रिय दिशतु सागरसभवाया ॥ २॥ 

विन्धामरन्द्रपदविभ्रमदानदक्न 

मानन्दहेतुरधिक सुरविद्धिषोऽपि । 

हेषल्निषीदतु मयि क्रणमीक्षणाद्ध 

मिन्दीवरोदरसहादरमिन्दिराया ॥ ३ ॥ 



कनकषारासतोत्रम् । ७१ 

भआमीङिताक्षमधिगस्य सुदा सुङकन्द 

मानन्दकन्द्मनिमेषमनङ्गतन्त्रम् । 

आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्र 
भूयै भवेन्मम सुजगश्षयाङ्गनाया ॥ ४ ॥ 

बाह्ृन्तरे मधुजित भितकौस्तुभेथा 
हारावष्टीव हरिनीखमयी विभाति । 

कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाङा 

कल्याणमावहतु मे कमलालयाया ॥ ५ ॥ 

काङाम्बुद्ा ङिककितारसि कैटभार- 
धौराधरे स्फुरति यन्तदिदङ्गमेव । 

मातु समस्तजगता महनीयमूति 
भद्राणि मे दिशतु भागवन दनाया ॥ ६॥ 

प्राप्न पद् प्रथमत खलु यस्मावा- 

न्माङ्गस्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन । 

मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं 

मन्दाूस च मकराटयकस्यकाया । ७ ॥ 



॥ 1 कनकवारास्तोत्रम् । 

दध्ाईयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा 

मस्मिन्न किंचन विष्ठगशचिक्षौ षिषण्णे । 
दुष्कमैषमेमपनीय चिराय दुर 

नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाह ॥ ८ ॥ 

दृष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्र- 

दृष्टया त्रिविष्टपपव् सुखभ रमन्ते । 
दृष्टि प्रहष्टकमलोद्र्दीतिरिष्टा 

पुष्टि कषीष्र मम पुष्करविष्टराया ॥ ९॥ 

गीर्देवतेति गरुडष्वजसुन्दरीति 

शाकभरीति शशिक्षेखरवष्ठभेति । 
सष्टिस्थितिभ्रल्यकरिषु सखितायै 

तस्यै नमसिञुवनैकशुरोस्तरुण्यै ॥ १० ॥ 

श्रुत्यै नमोऽस्तु श्ुभकमैफलमरसूत्यै 
रत्यै नमोऽस्तु रमणीयशुणाणैवायै । 

शक्य नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै 
पष्टयै नमोऽस्तु पुरषोन्तमव्लभायै ॥ ११ ॥ 



कृनकधारासोश्रम् । ७६ 

नमोऽस्तु नाठीकनिभाननायै 
नमोऽस्तु दुग्धोद्धिजन्मभूम्ये । 

नमोऽस्तु खोमाभृतसोदरायै 
नमोऽस्तु नारायणवह्भायै ॥ १२ ॥ 

खपत्कराणि सकटेन्द्रियनन्दनानि 

साश्नाज्यदानतिभवानि सरोश्ाश्चि । 

खद्न्दनानि दुरितादरणोध्तानि 

मामेव मातरनिकश कलयन्तु मान्ये ॥ १३ ॥ 

यक्कटाक्षसमुपासनाविधि 

सेवकस्य सकला्थैसपद । 
सतनोति वचनाङ्गमानसै 

स्त्वा ञुरारिषटदयेन्रीं भजे ॥ १४ ॥ 

खरसिजनिख्ये सरोजहस्ते 

धवरुतमाह्युकगन्धमास्यश्चोमे । 

भगवति हरिवक्मे मनोज्ञे 

त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद म्यम् ॥ १५ ॥ 



॥ 1 कनकषारासतोत्रम् । 

दिष्वस्तिभि कनककुम्भयुखावसष् 

स्ववीहिनीविमरूचारुजलब्ुताङ्गीम् । 

्रतनैमामि जगता जननीमशषष 

ङोकाधिनाधगृहिणीममृतान्धिपुत्रीम् ॥ १६ ॥ 

कमर कमरक्षवङ्खभ त्व 

करणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे । 
अवलोकय मासर्किचनाना 

प्रथम पाच्रमकत्रिम दयाया ॥ १५ | 

स्तुबन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वह 

त्रयीमयीं त्रिुवनमातर रमाम । 

गुणाधिका गुरुतरमाग्यभाजिनो 

भवन्ति त भुवि बुधभाविताशया ॥ १८ ॥ 

इति श्रीम्पर्महसपरिवाजकाचायस्य श्रीगोषि दभग- 

वत्पूल्यपादक्षिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृतौ 

कनकधारास्तोत्न सपुणम् ॥ 

----& -- 



॥ श्री ॥ 

॥ अन्नेपुणाष्टकमर् ॥ 
+ 

निद्यानन्देकरी वराभयकरी सौन्वर्यरन्नाकरी 

निधूताखिरुदोषपावनकरी प्रक्ष माहेश्वरी । 
प्राखयाचर्वश्चपावनकरी कश्ीपुराधीश्चरी 

भिक्षा दहि कृपावरुम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्चरी ॥ १ ॥ 

नानारलन्नविचित्रभूषणक्ररी हेमाम्बराडम्बरी 

मुक्ताहारविडम्बमानविरमटक्षो जङ्कुम्भान्तरी । 

का्मीरागङवासिताङ्गरचिर काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षा दाह कृपावलम्बनकरी माताश्नपूर्णेशरी ॥ २ ॥ 

योगानन्द्करी रिपुक्नयकरी धर्मैकनिष्ठाकरी 

चन्द्राकोनरूमासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी । 
सर्वैशधयेकरी तप फठकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षा देहि कुपावकम्बनकरी माताश्चपूर्णे्वरी ॥ ३ ॥ 



७६ अश्नपूणोष्टकम् । 

कैडासाचलकन्दराखयकरी गौरी ह्युमाश्षाकरी 
दौम्रारी निगमाथेगोचरकरी शोकारबीजाक्षरी । 

मोक्षद्वारकवाटपाटतकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षा देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्गेश्वरी ॥ ४ ॥ 

दद्याद श्यविभूतिवाहनकरी ब्रक्षाण्डमाण्डोद्री 

रीखानाटकसूत्रखेरनकरी विज्ञानदीपाङ्करी । 

भीविन्येश्चमन प्रसादनकरी काश्चीपुराधीश्चरी 

भिक्षा देि कृपावरम्बनकरी माताश्नपूर्णेश्वरी ॥ ५ ॥ 

आदिक्षान्तसमस्तवणैनकरी शसुप्रिया श्ाकरी 

कादमीरनत्रिपुरे्ररी त्रिनयनी विशधेश्वरी दावरी । 
स्वगेद्रारकवारपारनक्ररी काक्षीपुराधीणश्वरी 

भिक्षा देहि छपानम्बनफरी माततान्नपूर्णेश्वरी ॥ ६ ॥ 

हर्वीसर्वेजनेनश्धरी जयकरी माता कृपासागरी । 

नारीनीरुसमासक्घन्तलधरी नित्यान्नदनिश्वरी 

खाक्षान्मोक्षकरी सदा भरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षा देहि कपावरुम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ ५ ॥ 



अनपूणा्टकम् । ७७ 

देवी सवैविचिध्ररन्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी 

वामा खादुपयाधरा प्रियकरी सौ माग्यमदिश्वरी । 
अक्ताभीष्टकरी सदा घयुभकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षा देहि कपावरम्बनकरी मातान्नपूर्णे्री । ८ ॥ 

® क क 

चन्द्राकौनरुकोरिकोटिसदश्ची चन्द्रा्चुबिम्बाधरी 

चन्द्राकोभ्रिखमानङ्कण्डढधरी चन्द्राकैवर्णेश्वरी । 

माङपपुस्तकपाश्साङ्कशधरी काक्षी पुराधीश्वरी 

भिक्षा देहि कृपावरूम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ ९ ॥ 

धन्नत्राणकरी महाभयहरी मात्ता कृपाञ्ागरी 

सर्वानन्दकरी सदा शिवकरी विश्वेरी श्रीधरी । 

दश्च क्रन्दृकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षा देहि कृपावरम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ १० ४ 

भश्पूर्णे सद्पपूर्णे 

छकरप्राणवहमे । 

ज्ञानवैराग्यसिद्यथै 
भिक्षा देहि च पावेति ॥ ११॥ 



७८ अश्रपूणौष्टकम् । 

माता च पावैतीदेवी 

पिता दवा महेश्रर । 

बान्धना शिवभक्ताश्च 

स्तदेक्षो भुवनत्रयम् ॥ १२॥ 

इति श्रीमत्परमदसपरि्राजकाचायंस्य 

श्रीगोवि-दभगवप्पूज्यपादसिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कृतो 

अन्नपूणोष्टक सपूणेम् ॥ 



॥ श्रीः ॥ 

॥ मीनाक्चीपञ्चरलम् ॥ 
------- (1 ------ 

चयद्धालुसदसकोटिसदश्चा केयूरहारोजज्वा 
बिम्बोष्ठं स्मितदन्तपड्किरविरा पीताम्बरारङ्ृताम् । 

विष्णुग्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदा तस्त्वश्वरूपा शिवा 

मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि खततमह कारण्यवारानिधिम् ॥ 

य॒क्ता्षारङखत्किरीटरुविरा पूर्णेन्दुवक्रमभा 

शिलकरुपुरकिंकिणीमणिधरां पद्यप्रभामासुराम् । 

सवौभीष्टफरप्रदा गिरिदयुता वाणीरमासेविता 

मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सतत्तमह काङूण्यवारानिधिम ॥ 

श्रीविद्या शिववामभागनिङया हीं कारमन्त्रोज्ञ्वला 
श्रीचक्र ङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्लमानायकीम् | 

श्रीमस्षण्मुखविघ्रराजजननीं श्रीमज्गन्मोहिनीं 

मीनाक्षीं भरणतोऽस्मि सततमह करुण्यवारानिषिम् ॥ 



८० मीनाक्षीपश्चरल्म् । 

श्रीमस्सुन्दरनायक्री भयहरा ज्ञानप्रदा निमेका 

इयासाभा कमङरासनाचितपद्ा नारायणस्याज्ुजाम् । 

वीणविषुभदङ्गवाथरसिका नानाविधाडम्बिका 
मीनाक्षी प्रणतोऽस्मि सततमह् काडण्यनारानिधिम् ॥ 

मानायोभिञुनीन्द्रहृन्निवसतीं नानायेसिद्धिरदा 
सानापुष्पविराजिताद्धियुगटा नारायभणेनाचिताम् । 

नादन्द्ममयीं पर त्परतरा नानाथेतत्त्वास्मिका 

मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सेततमह कारुण्यवारानिधिम् ॥ 

इति भीमत्यरमदईसपरितराजकाचार्यस्य 

भीगोवि-दभगवेत्पूज्यपादशिष्यस्य 

शरीमच्छकरभगवत कृतौ 

मीनाक्षीपश्वरत सपूर्णम् ॥ 

लर 



॥ भ्री ॥ 

॥ मीनाक्षीस्तोच्रम् ॥ 
कः 

श्रीविदये शिववामभागनिये श्रीराजराजाधिते 

श्रीनाथादिगुरुसखरूपविभवे चिन्तामणीपीटिके । 

श्रीवाणीगिरिजानुताङ्किकमले श्रीक्षाभवि भ्रीशिवे 

मध्याह्ि मल्यध्वजाधिषसुते मा पाहि मीनाम्विके ॥ १॥ 

चक्रस्य ऽचपले चराचरजगश्नाथे जगप्पूजिते 
आतीलीवरदै नतामयकर वक्चोजभारान्विते । 

विद्ये वेव्कलापमौष्िविदिते वियुह्ताविप्रहे 
मात पृणैसुघारसाद्रहृदये मा पादि मीनाम्बिके ॥ २ ॥ 

कोादीराज्गदरलङ्ण्डरधरे कादण्डवाणाश्िते 

कोकाकारक्ुचदह्यपरिरसस्प्राठम्बष्टाराज्िते । 

शिजज्नूपुरपादसारसमणीश्रीपदुकाढङ्ृते 
महारिश्चञ्ुजगगासडखगे मा पाष मीनाम्बिके ॥ ३ ॥ 
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८२ मीनाक्षीस्तात्रम् । 

नह्येशान्युतगीयमानचरिते प्रतासनान्तस्थिते 

पाको शचापनाणकलित बारन्दुचूडाच्ित । 
बारे बाङकरुरङ्ग छालनयन बाला ककाटञरुञ्ज्यल 

[8 4, मुद्राराधितदैवते सुनिसुत मा पाहि मीनाम्बिके ॥ 

गन्धवांमरयक्षुपन्नगनुत गङ्गाधराङिद्धित 

गायन्नीगरुडासन कमलजे सुदयामले सुम्थित । 

खातीते खर्दारुपावकरशिखे खधयात्तकोटचुञज्वे 
मन्त्राराधितदैवते मुनिसुते मा पाहि मीनास्विके ॥ ५॥ 

नादे नारद्वुम्बुराच्यिनुते नादान्तनादात्मिक 

निस्ये नीलरूतास्मिके निरुपम नीवारञयुक्तोपम । 

कान्त कामकर कद्म्बनिख्य क।मश्रराङ्कस्थित 

मद्धिद्य मदभीष्टकस्पलतिके मा पाहि मीनाम्बिके ॥६॥ 

वीणानादनिमीङिताधनयन विस्सतन्ूखीमरः 

ताम्बृारुणपद्ववाधरयुते ताटङ्कहारान्वित । 
इ्यामे चन्द्रकरावतसककित कस्तूरिक।फाडिक 

पूर्णे पूणेकङाभिरामवद्ने मा पाहि मीनाभ्बिक ॥ ७ ॥ 



मीनाक्षीस्तोत्नम् । ८३ 

शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योत्तिमेयी वाद्य 

निलयानन्द्मयी निरख्ञनमयी त्स्वमयी चिन्मयी । 

तत््वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी 

सर्वैश्चयमयी सदाश्चिवमयी मा पाहि मीनाभ्बिके ॥८॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिनाजकाचवायस्य श्रीगोवि-दमग 

वत्पूज्यपादशचिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कतो 

मीनाक्षीस्तोत्न सपूणम् ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ दक्चिणामूर्तिसलोतम् ॥ 
---- ‰----- 

चपाञ्काना यदुपासनीय 

सुपात्तवाख वरक्षाखिमूके । 
तद्धाम दाक्षिण्यज्जुषा स्वमूल्यौ 

| + अ क, 

जागत चित्ते मम बोधरूपम् ॥ १ ॥ 

अद्राक्षमक्षीणव्यानिधान- 

माचायैमाश्च बटमूरूभागे । 
मौनेन मन्दस्मितभूषितन 

मह्ाषलोकस्य तमो सुदन्तम् ॥ २॥ 

चिद्राविताश्षषततमोगणन 

सुद्राविशेषण सुहुयुनीनाम । 
निरस्य माया दयया विधत्ते 

देवो महास्तसत्वमसीति बोधम् ॥ ३ ॥ 



दक्षिणामूतिस्तोजम् । 

अपारकारण्यञुधातरङ्ै 

रपाङ्गपातेरवलोकयन्तम् । 

कटोरससारनिङाघतप्रा 

नयुनीनह नौमि गुर गुरूणाम् ॥ ४ ॥ 

ममाश्यदेवो बटमूरवासी 
कृपाविशेषात्छृतसनिधान । 

ओंकारङूपायुपदिश्य विशा 

माचिद्यकभ्वान्तमपाकरोपु । ५ ॥ 

कराभिरिन्दोरिव कलस्पिताङ्ग 

सुक्ताकङापिरिव बद्धमूर्षिम् । 
भरोकये देजिकमभ्रमेय 

मनाद्तिश्यातिमिरप्रभातम ॥ ६ ॥ 

स्वदक्षजानुस्ितनामपाद 

पादोद्राङङ्कतयोगवट्म् । 

अपस्मुतेरादहितपादमङ्गे 

प्रणौमि देव प्रणिधानवन्तम् ॥ ५ ॥ 



८४ दक्षिणाभूतिस्तोघ्रम् । 

तश््वाथेमन्तेवसतास्षीणा 

युवापि य सन्नुपदेषटुमीष्े । 
प्रणौमि त प्राक्तनपुण्यजाे 

राचार्यैमाश्चर्यगुणाधिवासम् ॥ ८ ॥ 

एकेन सद्र परलय करेण 

करेण चान्येन मृग दधान । 

स्वजानुविन्यस्तकर पुरस्ता 

दाश्वायचुडामणिराविरस्तु । ९ ॥ 

आरेपवन्त मदनाङ्गभूत्या 

शादुंलञ्त्या परिधानवन्तम् । 

भाटटोकये कवचन देरिकेन्द्र 

मन्ञानवाराकरवाडवान्निम् ॥ १० ॥ 

्ारुस्ित सोमकटाचतस 

वीणाधर उ्यक्ष्तजटाक्लापम् । 

पासते केचन योगिनस्त्व 

मुषात्तनादानुभवप्रमोदम ॥ ११ ॥ 



दक्षिणामूतिस्तोल्लम् । ८७ 

उपासते य मुनय छ्ुकाया 

निराशिषो निमेमताधिवासा । 

त दक्षिणामूतितनु महे 
मुपास्मदह मोहमहातिशान्ै ॥ १२ ॥ 

कान्तया निन्दितङ्खन्द्कदलवपुन्येभरो धमूडे वस 
न्कारुण्यामृतवारिभिमुनिजन सभावयन्वीक्चिते । 

मोहध्वान्तविभेदन निरचयन्बोधेन तत्तादृशा 

देवस्तन्तवमसीति बोधयतु मा सुद्रावता पाणिना ॥ १३॥ 

अगौरनेतरैरखङाटनेत्र 
रशान्तवेषैरभुजगमूषै । 

भवोधमुद्रेरनपास्तनिद्र 

रपूरकानैरमरैरल न । १४ । 

देवतानि कति सन्ति चावनौ 
(१ (५ (५ १५ 
नैव तानि मनसो मतानिमे। 

दीक्षित जडधियामनुग्रहे 
दक्षिणाभिञुखमव दैवतम् ॥ १५ ॥ 



८८ दक्षिणमूरतिस्तोत्म् । 

मुदिताय सुग्धशक्िनावतसिने 

भसितावेपरमणीयमूतेये । 
जगदिन्द्रजाङूरचनापटीयसे 

महसे नमोऽस्तु बटमूखवासिने ॥ १६ ॥ 

व्यारूभ्विनीभि परितो जटाभि 

करावकषषेण कराधरेण । 

पश्यह्लदेन सुखेन्दुना च 
प्रकाश्षसे चेतसि निमेखानाम् ॥ १७ ॥ 

खपासकाना त्वमुमासहाय 

प्णे्दुभाव प्रकटीकरोषि । 
यदश ते दशंनमानतामे 

द्रवयहो मानसचन्द्रकान्त ॥ १८ ॥ 

यस्त प्रसन्नामजुसदधानो 

र्वि सुदा सुग्धशषश्ाङ्कमौरे । 

रे्रयैमायुरमत च विया 

मन्त च वेदान्तमहारष्स्यम् ॥ १९ ॥ 

इति दक्षिणामूतिस्तोलञ संपूणेम् ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ काटमभेरवाष्टकम् ॥ 

देवराजसेव्यमानपावनङ्धिप्कज 

स्यास्यज्ञसूत्रबिन्दुशेखर कृपाकरम् । 

नारद्दियोगिब्न्द्वन्दिति दिगम्बर 

काश्िकापुराधिनाथकाङमैरव मजे ॥ १ ॥ 

मालुकोटिभाषर भव।ब्धितारक पर 

नीखकण्ठमीप्सिताथदायकं चरिलोचनम् । 

कारुकालमम्बुजक्षमक्ष्यूलमश्चर 

काशिकापुराधिनाथकारमैरब भज ॥ २ ॥ 

शूरुटङकपाशव्ण्डपाणिमादिकारण 

इयामकायमादिदेवमक्षर निरामयम् । 

भीमविक्रम प्रभु विचित्रताण्डवभ्रिय 

कारिक।पुराधिनाथकाकमैरव भजे ॥ ३ ॥ 



९.० काठमैरवाष्टकम् । 

भुक्तियुक्तिदायक प्रनस्तचारुविग्रह 

अक्तवरघल शिर समस्तराकचिग्रहम् । 

निक्रणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीरसत्करिं 

कारिकापुराथिनाथकारुमैरव भज ॥ ४ ॥ 

धमेसेतुपारूक प्वधममागन।श्चक 

कमेपाज्ञमोचकं सुशमेदायक विभुम् । 

स्वणेवणेकक्षपाशशोभिताङ्गनिमैल 

काशिकापुराथिनाथकारभैरव भजे ॥ ५ ॥ 

रन्नपादुकाप्रभामिरामपादयुगमक 

निलयमद्वितीयमिष्टदैवत निरखनम । 
खत्युदपनाशन करारूदषटूभूषण 

कारिकापुराधिनाथकारमैरव मज ॥ ६ ॥ 

अदटरह्ासभिन्नपश्यजाण्डकोक्चसतक्ति 

दृष्टिपातनष्टपापजाखमुग्रक्षासनम् । 

अष्टसिद्धिदायक कपारमाछिकाधर 

काशिकापुराधिनाथकाङभ्ैरव भजे ॥ ५ ॥ 



काकमैरवाष्टकम् । ९१ 

मूतसङ्खनायक विशाठकीरतिंदायक 

काशशिवासिरोकपुण्यपापशोधक विभुम् । 

नीतिमाभमैको विद पुरातन जगत्पतिं 

काश्चिकापुराधिनाथकारूमैरव भजे ॥ ८ ॥ 

कारभैरवाष्टक पठन्ति ये मनोर 
ज्ञानसुक्तिसाधक विचिन्नपुण्यवधेनम् 

शोकमोहलोभदैन्यकोपतापनाश्चन 

ते प्रयान्ति काङमैरवाष्िखनिधि भुवम् ॥ ९ ॥ 

इति भीमस्परमहसपरिाजकाचार्य॑स्य 

श्रीगोबि दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगबत हतौ 

काठमैरवा्टक सपूणेम् ॥ 

>< 



॥ श्री ॥ 

॥ नमंदाष्टकम् ॥ 
---#- - 

सबिन्दुसिन्धुसुस्लरुतरङ्गभङ्गर खित 

दिषत्सु पापजात्तजातकादिवारि युतम् । 

कृतान्तदूतकालभूतभीचिारिवमेदे 
त्वदीयपाद्पद्भुज नमामि देवि नमेदे ॥ १॥ 

त्वदम्बुीनदीनमीनदिन्यसप्रदायक 

कौ मङौघभारहारिमवततीथैनायकम् । 

सुमण्छकच्छनक्रचक्रवाकवचक्रशमेदे 

त्वदीयपाद्पड्कज नमामि दवि नमैदे ॥ २॥ 

महागभीरनीरपूरपापधूत भूतल 
ध्वनत्सरमस्तपातकारिदारितापद्ाचर्म् । 

जगष्वये महाभये मृकण्डुस् नुदम्यैदे 
त्वदीय पादपङ्कज नमामि देवि नमेद् ॥ ३ ॥ 



नमेदाष्टकम् । 

गस तदैव मे भय स्वदम्बु बीश्ित यदा 

मृकण्डुसूनुक्ञोनकालुरारिसेवित सद् । 
पुनभेवाग्धिजन्भज भवाञ्धिदु खवमेदे 

त्वद्ीयपादपङ्कज नमामि देवि नर्मदे ॥ ४ ॥ 

अङक््यलक्षकिञ्नरामरासुरादिपूजित 

सुखक्षनीर तीर घीरपश्षिलश्षूजितम् । 

वसिष्ठशिष्टपिप्परादिकदमादिक्षमद् 

स्वदीयपाद्पङ्कज नमामि दवि नमदे ॥ ५॥ 

सनतछमारनाचिकेतकषटयपात्रिषद्पवै 

धत स्वकीयमानसेष नारदादिषद्पदै । 
रवीन्दुरन्तिदेवदेवराजकमम्षमेदे 

| 9 £ 

त्वदीयपादपङ्कज नमामि देवि ममेद् ॥ ६ ॥ 

अढक्षरुक्षलक्षपापरुक्षसारसायुध 

ततस्तु जीवजन्तुतन्तुभुक्तिसुक्तिदायकम् । 

विरिच्थितिष्णुशकरस्लकीयधामवमेदे 

त्वदीयपाद्पड्कज नमामि देषि नमेदे ॥ ७ ॥ 

९३ 



कध नमेद्टकम् । 

भ वा क 

भहो धृत सखन श्रुत मरिकेशजालट 

किरातसूतबाडबेषु पण्डित शठ नरे । 

दुरन्तपापततापहारि सवंजन्तुशमेव 

व्वदीयपाद्पड्कज नमामि देति नमद् ॥ ८ ॥ 

इद तु नमंदाठके त्रिकालमेव ये सश 

पठन्ति ते निरन्तर न यन्ति दुंगर्तिं कदा । 

सुकभ्यदेष्दुलंम महशधामगौरव 
पुनमेवा नरा न वै विद्छोकयन्ति रौरवम् ॥ ९ ॥ 

इति भीमप्परमहसपरिनाजकाचार्थस्य 

श्रीगोवि-दभगवस्पूज्यपादाक्षिष्यस्य 

भीमच्छकरभगवत करतौ 

नभैदाष्टक सपूणेम् ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ यञ्ुनाषटकम् ॥ 
------- (>, ---- 

सुरारिकायकालिमाङूलामवारिधारिणी 

तृणीङतन्निविष्टपा त्रिरोकक्ाकहारिणी । 

मनोनुक्षुरकूलङखपु धूत दुम॑दा 

धुनोतु नो मनाम कङिन्दनन्दिनी सदा ॥ १ ॥ 

मरापहारिवारिपूरिभूरिमण्डितामृता 
श्रृ प्रवातकप्रपश्चनातिपण्डितानिश्चा | 

सुनन्दनन्विनाङ्गसज्नरागरश्जिता हिता 

धुनेतु ना मनोमर करिन्वनष्दिनी सदा ॥ २ ॥ 

कसत्तरङ्गसङ्गधूतभूतजातपातका 

नवीनमाश्ुरीधरुरीणमकिंतजातचातका । 

तटान्तवासद्ासहससबृताष्विकामदा 

धुनोतु नो मनोम कङिन्दनन्दिनी सदा ॥ ३ ॥ 



यमुनाष्टकम् । 

विहाररासखेदभदधीरतीरमारुता 

गता गिरामगोचरे यदीयनीरचारुता । 
भरचाहसाहचयेपूतमेदिनीनवीनद्ा 

धुनोतु नो मनोमरू कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ४ ॥ 

तरङ्गसङ्गसेकलान्तरातित सदासिता 

रारन्निणाकराश्चुमज्ुम री सभाजिता । 
भवा्चनाप्रचारणाम्बुनाधुना विश्षारदा 

धुनातु नो मनोमङ कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ५॥ 

जछान्तकेलिकारिचारुराधिकाङ्गरागिणी 

ख भतुरन्यदुरभाङ्गताङ्गता् भागिनीं 

खदन्तसुप्रसप्रिन्धुभेदिनातकोविदा 

धुनोतु नो मनोमरू करिन्दनन्दिनी सदा ।॥ ६ ॥ 

जख्च्युताच्युताङ्गरागङस्पटालिश्शालिनी 

विलोखराधिकाकनचान्तचम्पकाहिमाङ्िनी | 

सखदावगाहनावतीणेभकृभ्लयनारदा 

धुनोघ्वु नो मनोम कलिन्दनन्दिनी खदा ॥ ७ ॥ 



यमुनाष्टकम् । ५७ 

सदैव नन्विनिन्दकेठिक्ालिकखम ज्जा 

तटोप्थपुमद्िकाकदम्बरेणुसूज्ञ्वखा । 
जलावगाहिना चणा भवाड्धिसिन्धुपारदा 

धुनोतु नो मनोम कडिन्दनन्दिनी सद्ा ॥ ८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरि्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोषि दभगवत्पूज्यपादशचिष्यस्य 

श्रीमच्छकरमगवत कृतौ 

यमुनाष्टक सपृणंम् ॥ 

५877 



॥ श्री ॥ 

॥ यसुनाष्टकम् ॥ 
-----@---- 

कृपापारावार तपनतलया तापश्षमना 

सुरारिपरेयस्या भवमयद््ा मक्तिवरदाम् । 

वियञ्ञ्वालोन्सु्ता श्रियमपि सुखाप्ते परिदिन 

सदा धीरो नून भजति यम्मुना नियफरूदाम् ॥ १ ॥ 

मघुबनचारिणि भास्फरवा्हिनि जाहविसङ्गिनि सिन्धुसुते 

मधुरिपुभूषणि माधवतोषिणि गोक्कुरुमीतिषिनाक्षकरते । 
[^ 

जगद्घमोनिनि मानसदायिनि केश्चवकञ्िनिदानगते 
[  १५। +. 

जय यमुने जय भीतिनिवारिणि सकटनाशक्षिनि पावय माम् ॥ 

अथि मधुरे मधुमोदविङासिनि शैहबिदारिणि वेगपरे 
पारिजनपाछिनि दुष्टनिषुदिनि बाडिठतकामविरासधरे । 
ब्रजपुरबािजसाजजितपातकष्ारिणि विश्वजनोद्धरिके 

जय यञुने जय भीतिनिबारिणि सकटनाशशिनि पावय माम् ॥ 



यमुनाष्टकम् । ९१९ 

अतिविपद्ाम्बुधिमभ्रजन भवतापश्चताङ्कुकमानसकं 

गतिमतिषहीनमशचेषभयाङ्कखमागतपदश्नरोजयुगम् । 

ऋणभयभीतिमनिष्कृतिपाततककोटिद्ातायुतपु तर 
9.4 + 

जय यमुने जय भीतिनिनारोणि सकटनाशशिनि पावय माम् ॥ 

नवजछखदद्युतिकोरिरूसत्तवुेमभयाभररखितके 

तडिदवदहेङिपद्ाच्चलचश्चरदयोभितपतसुचेरूधर । 

मगिमयभूषणविन्रपटासनरशितगखजितभाछुकरे 
जय यमुने जय भीतिनिवारिगि सकटनाशिनि फवय माम् ॥ 

छ्भपुकिने मधुमन्तयदृद्धवरासरमहोरसवकेकिभरे 

उश्चछुखाचखूराजितमौक्तिकद्ारमयामररोदकिंके । 

नवमणिकोटिकमास्करकच्चुकिशोभिततारकहारयुते 
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि सकटनाश्चिनि पावय माम् ॥ 

करिवरमौक्तिकनासिकमभूषणवातचमस्कृतच च्चख्के 
मुखकमकामरसौ रभवथ्वरुमत्तमधुज्रतलोचनिक । 
मणिगणङ्कण्डरलोकपरिस्फुरदाङ्करगण्डयुगामरूके 

जय यञ्चुने जय मीतिनिवारिणि सकटनश्िनि पावय माम्॥ 



१०० यसुनाष्टकम् । 

कटरवनू पुरहेममयाचितपादसरोरुहस्रारणिके 

विभिधिमिधिभिधिमितालविनोदितमानसम्गल्पादगते । 

तव पदपद्कुजमाश्रितमानववित्तसदाखिङतापहर 

जय यञचुने जय भीतिनिवारिणि सकटनाशिनि पावय माम् ॥ 

भवोत्तापाम्भोधौ निपतितजनो दुगतियुता 
यदि स्तौति प्रात प्रतिदिनमनन्याश्रयतया । 

हयद्िवै काम करछुसुमपुै रविसुता 
सदा भोक्ता भोगान्मरणसमये याति हरितम् ॥ ९॥ 

इति शीमप्परमहसपरि्राजकाचायद्य 

श्रामोवि-दमगवस्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरमगवत कृतौ 

यञ्ुनाष्टक सपूणम् ॥ 

>< 



॥ श्री ॥ 

॥ गङ्गाष्टकम् ॥ 
-&‰-- 

भगवति भवलीरामौलिमाल तवाम्भ 

कणमणुपरिमाण प्राणिनो य स्प्शचन्ति | 

अमरनगरनारीवामरप्राहिणीना 

विगतकलिकलङ्कातङ्कमङ्के छठन्ति ।॥ १ ॥ 

ब्रह्माण्ड खण्डयन्ती हरशिरसि जटावद्धिमुद्यासयन्ती 

खर्छोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डरोरास्स्लङन्ती । 

्षोणीगरष्े छडन्ती दुरितचयचमूनिमैर भस्संयन्ती 
पाथोधिं पूरयन्ती सुरनगरसरित्पावनी न पुनातु ॥२॥ 

मज्नन्मातङ्गक्कम्मन्युतमदमदिरामादमन्ताङिजाङ 

स्नाने सिद्धाङ्गनाना छचयुगविगरड्ङ्कमासङ्गपिन्चम् । 

खाय प्रातञचुनीना ुशङ्खसुमचयैरिछन्नतीरस्थनीर 

पायान्नो गाज्ञमस्भ करिकरमकसाक्रान्तरहस्तरङ्गम् ॥ 

{ प१।२ णस ०५ ईट क 
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१०५२ गङ्गाष्टकम् । 

भादावादि पितामहस्य नियमव्यापारपान्ते जक 

पश्चान्न गशायिनो भगवत पादोद्क्र पाचनम् । 
भूय शुजटाविभूषणमणिजेह्णोमैहर्षेरिय 

कन्या कर्मषनाशिनी भगवत्ती भागीरथी पातु मामू ॥ 

दौरन्द्राद्वतारेणी निजजल मल्ञजनोत्तारिणी 

पाराचारविह्ारिणी भवमयश्रणीखगुत्सारिणी । 

शाषङ्गिरसुकारिणौ हरश्िरोबह्ीदलाकारिणी 

काशीपान्तविह्ारिणी विजयत गङ्गा मनोहारिणी ॥५॥ 

कुतो वीची वीचिस्तव यदि गता लोचनपथ 

स्वमापीता पीताम्बरपुरनिवास चिततरसि । 

त्वदुत्सङ्गे गङ्धे पतति यदि कायस्तजुश्चुता 

तदा मात श्षान्तक्रतवपदराभाऽष्यतिख्घु ॥ ६ ॥ 

भगवति तव तीरे नीरमात्राक्षनोऽह 

विरतविष्यतृष्ण छष्णमाराधयामि । 

सकटकटटुषभङ्गे स्वगसोपानसङ्ख 

तररतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद ॥ ७ ॥ 



गङ्गाष्टकम् । १०६३ 

मातजाहवि श्भुसङ्ग मिते मौलौ निधाया लकि 
त्वत्तीरे वपुषोऽबमानसरमये नारायणा्द्वयम । 

सानन्द स्मरतो भविष्यति मम प्राणप्रयाणोत्सवे 

भूयाद्धक्तिरविच्युत्ता हरिहरादैता्मिका शश्वती ॥ < ॥ 

गङ्गाष्टकमिद् पुण्य 

य॒ पटेखयतो नर । 

सवपापाविनि््ता 

विष्णुरोक स गन्छति ॥ ९ ॥ 

इति भीमत्परमहसपरिवाजकान्ार्यस्य 

भीगोबि दमगवम्पूज्यपादङिष्यस्य 

भामच्छकरमगवत कृतौ 

गङ्गाष्टक सपू्ण॑म् ॥ 

५.५ ~ 
2 <। ौ 



॥ श्री ॥ 

॥ मणिकर्णिकाषटकम् ॥ 
® 

त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ साथुञ्यसुक्तिमिदौ 
वादन्तौ कुरुत परस्परमुभौ जन्तो प्रयाणोस्सवे । 

मद्रूपो मनुजोऽयमस्तु हरिणा प्रोक्त शिवस्तःक्षणा 

चन्मभ्याद्भरुङाज्छनो गरुडग पीताम्बरो निगत ॥ 

इन्द्राद्याखिदशा पतन्ति नियत भोगक्षये ये पुन 

जौयन्त मनुजास्ततोपि पश्चव कीटा पतङ्गाय । 

ये मातमेगिकणिके तव जले मस्नम्ति निष्करमषा 

सखायुज्यऽपि किरीटक्रौस्तुभधरा नारायणा स्युनरा ॥ 

काक्षी धन्यतमा विगुक्तनगरी सारुकरता गज्ञया 

तत्रेय मणिकर्णिका सुखकरी मुक्तेर्हिं तर्किकरी । 

स्वरछोकस्मुखित सदैव विबुध काद्या सम ब्रह्मणा 

कशी क्षोणितर सिता गुरुतरा स्वगो रघुस्ते गत ॥ 



मणिकणिकाष्टकम् 1 १०५ 

गङ्खातीरमनुन्तम हि सकर तत्रापि काष्रयुत्तमा 

तस्या सा मणि्कणिकोत्तमतमा यत्रेश्वरो शुक्किदं 

देवानामपि दुलंम खरभिद पापौषनाशक्षम 
पूवोपिजितपुण्यपुखगमक पुण्यैजेने प्राप्यते ॥ ४ ॥ 

दु खाम्मोधिगतो हि जन्तुनिवहस्तेषा कथ निष्छरति 

ज्ञात्वा तद्धि विरिश्जिना विरचेता वाराणसी शर्मदा । 

खोक सगस्ुखास्ततोऽपि रघवो भोगान्तपातप्रदा 

काशी मुक्तिपुरी सदा शिवकरी घर्माथमोक्षप्रदा ॥ ५॥' 

एको वेणुधरे धराधरधर श्रीवत्सभूषाधर 
योऽयेक किरु शकरो विषधरो गङ्गाधरो माधव । 

ये मातर्मणिकणिके तव जरे मज्न्ति ते मानवा 

ङ्द्रा वा हरयो भवन्ति बहुवस्तेषा बहुत्व कथम् ॥ ६ ॥ 

व्वन्तीरे मरण तु मङ्गरूकर देवैरपि ध्यते 
शक्रस्त मनुज सदस्रनयनैद्रषटु खदा तत्पर । 

आयान्त सविता सहस्लकिरणै प्र्युद्रतोऽभूत्सदा 
पुण्योऽसौ बृषगोऽथवा गरुडग किं स्दिर यास्यति ॥ 



१०६ मणिकर्णिकाष्टकम् । 

मध्याहवे मणिक्णिकास्नपनज पुण्य न वक्तु क्षम 

स्वीयैरण्धक्तैश्चतुयुखधरो वेदाथदीक्षागुर । 
योगाभ्यासबलेन चन्द्रशिखरस्तत्पुण्यपारगत 

स््वन्तीरे प्रकराति सुप्रपुरुष नारायण वा शिवम् ॥ ८ ॥ 

छच्छै कोटिशतै स्वपापनिधन यक्चाशवमेमै फल 

तत्सव मणिकणिकास्लपनजे पुण्ये प्रविष्ट भवेत् । 

स्नात्वा स्तोत्रमिदं नर पठति बेत्ससारपाथोनिर्थि 

तत्वा पर्बरुवस्भ्रयाति सदन तेजोमय ब्रह्मण ॥ ९ ॥ 

इति श्रीमप्परमहसपरिवाजकाचायस्य 

श्रीगोवि दभगवप्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कृतौ 

मणिकणिकाष्टक सपूणम ॥ 

रद 



॥ भरी ॥ 

॥ निशेणमानसप्ूजा ॥ 
(८ - ~= 

शिष्य टबाच~- 

अखण्ड सचिदानन्दे निभिकल्यैकलरूपिणि । 

स्थितेऽद्धितीय भावेऽपि कृथ पूजा विधीयते ॥ १ ॥ 

पूणेस्यावाहन छत्र सवौधारस्य चासनम् । 

खच्छस्य पाश्चमर्घ्यं च जुद्धस्याचमन छत ॥ २ ॥ 

निमैरस्य कुत स्नान वासो विश्वोद्रस्य च । 

अगोत्रस्य स्ववणैस्य कुतस्तस्योपवीतकम् ॥ ३ ॥ 

निर्डपस्य कुता गन्ध पुष्प नि्वासनस्य च । 

निर्विशेषस्य का भूषा कोऽलकारो निराकृते ॥ ४ ॥ 

निरलनस्य कं धुैर्दपिवो सर्वसाक्षिण 
निजानन्दैकनवृपस्य नैवेद्य फि भवेदिह ॥ ५ ॥ 

विश्वानन्दयितुस्तस्य किं ताम्बर प्रकल्पते । 
स्वयप्रकाशवचिदरूपा योऽखावकोदिभासखक ॥ ६ ॥ 



१०८ निशणमानसपूजा । 

गीयते श्रुतिभिस्तस्य नीराजनविधि त । 
भरद्क्षिणमनन्तस्य प्रमाणोऽदवयवस्तुन ॥ ७ ॥ 

वेदवाचामवेस्य किं वा स्तोच्र विधीयते । 

अन्तजेहि सस्थितस्योद्धासनविधि इत ॥ ८ ॥ 

श्रीगुरुरवाच-- 

आराधयामि मगिसनिभमात्मखिङ्ग 

मायापुरीहद्यपङ्क जसनिविष्टम् । 

श्रद्धानदीविभरूचित्तजदाभिषेकै 

निल समाभिङ्कघुमैरपुनभैवाय ॥ ९ ॥ 

अयमेकोऽवशिष्टोऽस्मीप्येवमावाहयेच्छिवम् । 

आसन कल्पयेप्पश्चारखप्रतिष्ठाप्मचिन्तनम् ॥ १० ॥ 

पुण्यपापरज सङ्खो मम नास्तीति वेदनम । 

पाद्य समपेये्धिद्धान्मवकर्मषनाशनम् ॥ ११ ॥ 

अनादिकस्पविधृतमूकाज्ञानजर खलिम् । 

विसूजेदात्मरि्गस्य तदेवाघ्यसमपेणम् ।॥ १२ ॥ 

बरह्मानन्दाग्धिकल्लोखकणकोल्यशङुशकम् । 

पिबन्तीन्द्रादय इति ध्यानमाचमन मतम् ॥ १३ ॥ 



निश्ुणमानप्तपूजा । १०९ 

८. | क शै [> 

जह्यानन्दजेनेव कोका सर्वे परि्ुता । 

अच्छेद्यो ऽयभिति ध्यानमभिषचनमात्मन ॥ १४॥ 

निराबरणचैतन्य प्रकाशाऽस्मीति चिन्तनम् । 
आर्मलिङ्गस्य सदहसख्रमिलेव चिन्तयेन्मुनि ॥ १५ ॥ 

चिशुणात्माक्षेषलोकमालिकासुत्रमस्म्यहम् । 

इति निश्चयमेवान्न दयुपनीत पर मतम् ॥ १६ ॥ 

अनेकवासनाभिश्रप्रपश्चोऽय धृतो मया । 

नान्येनव्यसुसधानमाप्मनश्चन्दन भवेत् ॥ १७ ॥ 

रज सत्वतमोग्ृत्तिलयागसरूपैसिङाक्षतै । 

आत्मछिङ्ग यजेन्नित्य जीवन्युक्तिभसिद्धये ॥ १८ ॥ 

ह्वरो शुरुराप्मेति मेद्रयविवर्जिते । 
बिल्बपैरद्धितीयैरप्मकिन्न यजेच्छिनम् ॥ १९॥ 

समस्तवाखनाल्याग धूप तस्य विचिन्तयेत् । 

उयोतिर्भ॑यात्मविज्ञान दीप सद्शयदरुध ॥ ०० ॥ 

सैवे्यमात्मरिङ्गस्य ब्रह्माण्डारय महोदनम् । 

पिवानन्द्रसर स्वादु म्रत्युरस्यापसतचनम् ॥ २१॥ 



११० निगुणमानसपूजा । 

अज्ञानोरिछिष्टकरस्य शरान ज्ञानवारिणा । 

विष्चुद्धस्यात्मिक्गस्य हस्तपरश्चाकन स्मरेत ॥ २२ ॥ 

रागादिशुणशचूल्यस्य रिवस्य परमात्मन । 

सरागतिषयाभ्यासलयागस्ताम्बुखचवणम् ॥ २३ ॥ 

अज्ञानभ्वान्तविष्वसप्रचण्डमतिभास्करम् । 

आत्मनो बह्मताज्ञान नीराजनभिहात्मन ॥ २४ ॥ 

विविधनह्मसटष्टिमाछिकाभिरछकृतम । 
पूणौनदात्मतारृष्टिं पुष्पालाहमजुस्मरेत् ॥ २५ ॥ 

परिभ्रमन्ति ब्रह्मण्डसदक्लाणि मयीशे । 

करूटस्थाचलकूपोऽहमिति श्यान प्रदक्षिणम् ॥ २६ ॥ 

विश्ववन्थोऽदहमेवास्मि नास्ति बन्श्रो मदृन्यतत | 

इत्यारोचनमेवान्र खात्मलिङ्गस्य वन्दनम् ॥ २७ ॥ 

आत्मन सक्तिया प्रोक्ता कतेठ्य(मावभानना । 

नामरूपठ्यतीताप्मनिन्तन नामकीतेनम् ॥ २८ ॥ 

श्र्ण तस्य द्वस्य भोतन्याभावविन्वनम् । 

सनन तात्मलिङ्गस्य मन्तव्यामावचिन्तनम् ॥ २९॥ 



निगणमानसपूजा । ११९ 

ध्यातव्याभावविज्ञान निदिध्यासनमाप्मन । 

समस्तश्रान्तिविक्षेपराहियेनाप्मनिष्ठता ॥ ३० ॥ 

सखमाधिरात्मनो नाम नन्यञ्वित्तस्य विभ्रम । 

तन्नैव ब्रह्मणि सदा विन्तविश्रान्तिरिष्यते ॥ ३१ ॥ 

एव वेदान्तकस्पोक्तल्ात्मलिङ्गप्रपूजनम् । 

कुर्व॑भरा मर्ण वापि क्षण वा सुसमाहित ॥ ३२॥ 

सवैदुर्बास्नाजार पदपायुभिब दयेत् । 
बिधूयाक्ञानदु खौ मोक्षानन्द खमद्रतुते ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिनाजकाचायस्य 

श्रीगोषि-दमगवत्पूञ्यपादरिष्यस्य 

भ्रीमच्क्रकरभगवत कतौ 

निगुणमानसपुजा सपूणो ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ प्रातःस्मरणस्तोत्म ॥ 
ग 

श्रात्त स्मरामि हृदि सस्फुरवात्मतत्त्व 

सच्चित्युख परम सगतिं तुरीयम् । 

यस्तु प्रजागरसुष्ुप्मवैति निय 
तद्भङ्च निष्कम न च भूतसहव ॥ १॥ 

श्रातमजामि मनसा चष्सामगम्य 

वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 

यश्नेति नेति वचनैर्मिगसा अवोच 

स्त देवदेवमजमच्युतमाहुरग्यम् ॥ २ ॥ 

आतनैमामि तमस परमर्कर्णं 
पूर्ण सनातनपद् पुरुषोत्तमारयम् । 

यस्मिभ्िद जगदशेषमशेषमूर्तौ 
रर्ण्वा भुजगम इव प्रतिभात्ित वै ॥ ३ ॥ 



पात सरणस्तोत्रम् । ११६ 

श्ोकन्नयमिद पुण्य 

रोकन्नयविभूषणम् । 
भ्रात काठे पठेयस्तु 

स गन्छेत्परम पदम् । ४ ॥ 

इत्ति भ्रीमत्परमहसपरिताजकानचार्यस्य 

श्रीगोवि-दभगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य 

शरीमच्छकरमगवत कतौ 

भात स्मरणस्तोत् सपूणेम् ॥ 

9४ 7 £ 



॥ ओः ॥ 

॥ जगन्नाथाष्टकम् ॥ 
~~~ 

कदाचित्काङिन्दीतटविपिनसगीतकवसो 

मुदा गापीनारीवद्नकमटास्वादमधुप । 

रमाज्षभुत्रह्मामरपतिगणशाचितपदो 

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामा भ्बतुमे॥ १॥ 

भुजे सन्ये बेणु शिरसि शिखिपिञ्छ कटितटे 

दुरु नेत्रान्त सहचरकटाक्च विदधत् । 
सद्ा श्रीमद्न्दाननवसरतिरीकापरिचयो 

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी मवतुमे ॥२॥ 

महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिर नीकक्चिखरे 

वसन्प्रासादान्त सदहजबरूभद्रेण अकिना । 

सुभद्रामध्यस्थ खकसुरसेववसरदो 

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी मवतु मे॥ ३॥ 



जगन्नाथाष्टकम् । ११५ 

कृपापारावार सजङजङदश्रेणिरुचिरो 

रमावाणीसोमस्फुरदमरूपद्योद्वयुलै । 
सुरेन्दरैरराभ्य श्रुतिगणश्चिखागीतचरितो 

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी मवतुमे॥४॥ 

रथारूढो गच्छन्पथि मिङितभूदेवपटङे 
स्तुतिभ्रादुभौव परतिपदसुपाकण्यं सद्य । 

दयासिन्धुबन्धु सकछ्जगता चिन्धुयुवया 
जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतुमे॥५॥ 

परब्रह्मापीड कवलयदरोप्पुलनयनो 

निवासी नीखाद्रौ निहितच॑रणोऽनन्तशिरसि । 

रसानन्दो राधासरसबपुरालिङ्गनसुखो 

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतुमे॥ £ ॥ 

नरै प्रार्थ्यं राञ्य न च कनकता भोगविभवे 

न याचेऽह् रभ्या निखिल्जनकाम्या वरनधुप् । 
सदा काठे काङे प्रमथपतिना गीवचरितो 

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ७ ॥ 



११६ जगन्नाथाष्टकम् । 

हर त्व ससार दुततरमसार सुरपते 
हर त्व पापानां विततिमपरा यादवपते । 

अहो दीनानाथ निदहितमचक पातुमनिश्च 

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी मबतुमे॥ ८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिनाजकाचार्यस्य 

भीगोवि दभगवत्पूञ्यपाद क्िष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कृतौ 

जगन्नाथाष्टक सपूणेम् ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ षट्पदीस्तोत्रम् ॥ 
~ 

अविनयमपनय विष्णो 

दमय मन् शमय तिषयमृगदृष्णाम् । 

भूतदया विस्तारय 

तारय सस्रारखागरत ।॥ १॥ 

दिव्यश्ुनीमकरन्दे 

परिमरपरिभोगसशिदानन्द । 

श्रीपतिपद्ारचिन्दे 
भवभयसेद्च्छिदे चन्दे ॥ २ ॥ 

सलयपि भेदापगमे 

नाथ त्वाह न मामकीनस्त्वम् । 

खुद्रो दि तरङ्ग 
कष्वन समुद्रो न तारङ्ग ॥२॥ 



११८ षट्पदीस्तोत्नम् । 

उद्धृतनग नगभिदनुज 

दबुजङलामिन्न मित्रशशिदृष्टे । 
दृष्टे भवति भरमवति 

न भवति किं भवतिरस्कार ॥ ४॥ 

मस्ल्यादिभिरवतरि- 

रवतारवतावता सदा वसुधाम् । 
परमेश्वर परिपाल्यो 

भवता भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥ 

दामोदर गुणमन्दिर 

सुन्दरवदनारविन्द गोबिन्द । 

भवजलधिमथनमन्दर 

परम दरमपनय त्वमे ॥ ६॥ 

नारायण कङणामय 

शरण करवाणि तावकौ चरणौ । 
इति षट्पदी मदीये 

वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥ 

इति षदपदीस्तोत्न सपूणम् ॥ 



॥ श्री ॥ 

॥ भ्रमराम्बाष्टकम् ॥ 
कै 

चाच्चल्यारुणलोचनाच्वितङ्कपाचन्द्राकनचूडासर्णि 
नचारस्मेरयुखा चराचरजगत्घरक्षणीं तत्पदम् । 

चच्वच्चम्पकनासिकाप्रविलसन्युक्तामणीरश्ित्ता 

श्रीश्ैखखकवासिनी भगवतीं श्रीमातर भावये ॥ १ ॥ 

कस्तूरीतिरुकाच्वितेन्दुविसपप्ोद्धासिफारुख्थली 
कपूरद्रवभिश्चूणैखदिरामोदोहसद्वीटिकाम् । 

ोखापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपाखारैमतानन्दिनीं 

भरीशैरस्थकवासिनी गवती श्रीमातर भावये ॥ २॥ 

राजन्मत्तमरालमन्दगमना राजीवपत्रक्षणा 

राजीवप्रमवादिदेवमङ्खरै राजप्पदाम्भोरुहाम् । 

राजीवायतमन्दमण्डितङ्कुचा राजाधिराजेश्वरीं 

श्रीशैरुस्यर्वासिनीं भगवतीं श्रीमातर भावये ॥ ३ ॥ 



१२० भ्रमराम्बाष्टकम् । 

षटूतारा गणदीपिका शिवस्रती षद्वैरिवगोपदहा 

षदृचक्रान्तरसस्थिता बरसुधा षड्योगिनीवेषिताम् । 
षट्चक्राच्वितपादुकाज्वितपदा षद्मावगा षोडशी 

श्रीरौरस्थखवासिनी भगवतीं श्री मावर भावये ॥  ॥+ 

श्रीनाथादृतपाङितत्रियुवना श्रीचक्रसचारिणीं 

ज्ञानासक्तमनोजयौवनलसद्रन्धमेकन्याहताम् । 
दीनानामतिबेरभाग्यजननीं दिव्याम्बराङकरता 

शरीरैरस्थङूवासिनी भगवती श्रीमातर भावये ॥ ५ ॥ 

राबण्याधिकभूषिताङ्गङतिका रक्षाङसद्रागिणीं 

सेवायातसरमस्तदेववनिता सीमन्तमूषान्विताम् । 
भबोह्ासवश्ीकृतप्रियतमा मण्डासुरच्छेदिनी 

शरीरैरुस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातर भावये ॥ ६ ॥ 

धन्या सरोमतिभावनीयचरितां धाराधरर्यामला 

मुन्याराघनमेधिनौ सुमवता सुक्किमदानन्रताम् । 

कन्यापूजनसुप्रसन्नष्टदया काच्चीङसन्मध्यमा 

श्रीशैरस्थर्वासिनी भगवतीं श्रीमातर भावये ॥ ७ ॥ 



अमराम्बाष्टकम् । १२१ 

कपूरागरङुङ्कमाङ्कितङचा कपूरबणेस्थिता 
कृषटोर्ृष्टसुश्ृष्टकमदष्ना कामेश्वरीं कामिनीम् । 

कामाक्षीं करुणारसाद्रहदया कर्पान्तरस्थायिनीं 
श्रीरैङस्थट्वासिनीं भगवतीं श्रीमातर भावये ॥ ८ ॥ 

गायत्रीं गरुडध्वजा गगनगा गान्धवेगानप्रिया 

गस्भीरा गजगामिनी गिरिदयुता गन्धाक्षतारछ्कताम् । 

गङ्गागौतमग्गसनुतपवा गा गौतमीं गोमतीं 
श्रीरौरुस्थरवासिनीं भगवतीं श्रीमातर भावये ॥ ९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचाय॑स्य 

भागोवि दभगवत्पूज्यपादकिष्यस्य 

शरीमच्छकरभगवत कृतौ 

श्रमराम्बाष्टकं सपू्णम् ॥ 

= = ^ 
=== 



॥ श्री ॥ 

॥ शिवपञ्चाक्षरनक्चत्रमाटासतोचम् ॥ 

श्रीमदात्मने गुणैकसिन्धवे नम शिवाय 

धामङेश्चधूतकोकबन्धवे नम॒ शिवाय । 
नामश्चेषितानमद्धवान्धवे नम क्षिवाय 

पामरेतरभ्रधानबन्धवे नम क्तिवाय ॥ १॥ 

कारुभीतविप्रवाङ्पाङ ते नम शिवाय 

शुभिन्नदुष्टदक्चषफाङ ते नम क्िवाय । 
मूकारणाय काकार ते नम शिवाय 

पाठ्या्रुना दयाङ्वाङ ते नम शिवाय ॥ २ ॥ 

इष्टवस्तुमुख्यदानहेववे नम॒ शिवाय 

दुषटदैयवक्चधूमकेतवे नम॒रिवाय । 
सरष्टिरक्षणाय धर्मसेतवे नम क्षिवाय 

अष्टमूतेये इषेन्द्रकेतवे नम॒ शिवाय ॥ ३ ॥ 



शिवपश्चाक्षरनक्षत्रमाासोत्रम् । १२३ 

आपदद्विमेदरङ्कहस्त ते नम शिवाय 

पापहारिदिव्यसिन्धुमस्त ते नम शिवाय । 
पापदारिणे छसन्नमस्तते नम शिवाय 

शापदोषखण्डनप्रश्स्त ते नम शिवाय ॥ ४ ॥ 

व्योमकेश दिव्यभव्यरूप ते नम रिवाय 

हैममेदिनीधरेन्द्रचाप ते नम शिवाय । 

नाममाच्रदग्धसर्वपाप ते नम श्षिवाय 

कामनैकतानहृहुराप ते नम शिवाय ॥ ५॥ 

ब्रह्ममस्तकावङीनिबद्ध ते नम शिवाय 

जिह्यगेन्द्रकृण्डरप्रसिद्ध ते नम सिवाय । 

बरह्मणे प्रणीतवेद्पद्धते नम॒ शिवाय 

जिहकार्देददत्तपद्धते नम शिवाय ॥ & ॥ 

कामना्चनाय शुद्धकमंणे नम ॒शक्चिवाय 
सामगानजायमानशार्मणे नम क्लिवाय । 

हेमकान्तिचाकचक्यवर्मणे नम शिवाय 

सामजाघ्ुराङ्रूग्धचरमणे नम क्िवाय ॥ ७ ॥ 



१२४ शिवपश्चाक्षरनक्षत्रमाासतोत्रम् 1 

जन्मभप्युघोरदु खदारिणे नम शिवाय 

चिन्मयैकरूपदेहधारिणे नम शिवाय । 
मन्मनोरथावपू्तिकारिणे नम शिवाय 

सन्मनोगताय कामधैरिणे नम शिवाय ॥ ८ ॥ 

यश्च॒राजबन्धवे दयाख्पे नम शिवाय 

दक्षपाणिक्लोभिकाश्चनालबे नम शक्चिवाय । 

पक्षिराजवादहृच्छयाद्वे नम शिवाय 

अक्षिफार वेदपूतत्ताख्वे नम शिवाय ॥ ९॥ 

दृक्षदस्तनिष्ठजातवेदसे नम शिवाय 

अक्षराप्मने नमद्विडोजसे नम शिवाय | 
दीक्षितप्रकाश्षितात्मतेजसरे नम शिवाय 

धछक्षराजवाह ते सता गते नम शिवाय ॥ १०॥ 

राजताचडेन्द्रसा्युवासिमे नम॒ जिवाय 

राजमननिलयमन्दहासिने नम शिवाय । 

राजकोरकाबतसभासिने नम िचाय 

राजराजमितताध्रकाशिने नम शिवाय ॥ ११॥ 



शिवपश्चाक्षरनक्षतमालास्तोत्रम् । १२५ 

दीनमनबाकिकामधेनवे नम शिवाय 

सूनवाणदाहङ्कसछरक्चानवे नम ॒क्िवाय । 

स्वालुरागभक्तरतसानवे नम शिवाय 

दानवान्धक्रारष्ण्डभानवे नम शिवाय ॥ १२॥ 

सवेमङ्कराङ्कचाप्रश्ञायिने नम शिवाय 

सवदेवतागणातिशायिन नम रिबाय 

भूैदेवनाशखविधायिने नम शिवाय 
समन्मनोजभङ्ख दाथिने नम रिवाय ॥ १३॥ 

स्तोकभक्तितोऽपि भक्तपोषिणे नम शिवाय 

माकरन्दसारवर्षिभाषिणे नम शिवाय । 

एकबिस्वदानतोऽपि तोषिणे नम शिवाय 

नैकजन्मपापजालश्लोषिणे नम सिवाय ॥ १४ ॥ 

क [+ स्वैजीवरक्षणेकशीखिने नम शिवाय 

पावेतीभ्रियाय भक्तपालिने नम शिवाय । 

दुधिद्गधदैयसैन्यदारिण नम शिवाय 
श्र्व॑रीशधारिणे कपालिने नम शिवाय ॥ १५ ॥ 



१२६ शिवपश्वाक्षरनक्षत्रमाङस्तोत्रम् । 

पाहि मामुमामनोज्ञदेह ते नम शिवाय 

देहि मे वर सिताद्विगे् ते नम शिवाय । 

मोषित्विकाभिनीसमूह ते नम ॒दिवाय 
स्वेहितप्रसन्न कामदोह ते नम जिवाय॥ १६॥ 

मङ्कठप्रदाय गोतुर्ग ते नम क्िवाय 

गङ्गया तरक्गितोत्तमाज्ग ते नम शिवाय । 

सङ्गसभश्ृत्तवैरिभङ्ग त नम शिवाय 
अङ्गजारय करेक्करङ्ग त नम शिवाय ॥ १७ ॥ 

ईदितक्षणप्रदानहेतवे नम॒ जिबाय 

आहिताच्चिपारकोक्षकेतये नम शिवाय । 

देहकान्तिधूतरौप्यघाततवे नम शिवाय 
गेहदु खपुलधूमकेतवे नम शिवाय ॥ १८ ॥ 

यक्ष दीनसत्छृपाकटाक्ष ते नम॒ शिवाय 

दक्षसप्नतन्तुनाक्चदश्च ते नम शिवाय । 

ऋक्षराजमानुपावकाश्च त नम रिनाय 

रक्ष मा प्रपन्नमान्नरक्ष ते नम रिवाय॥ १९॥ 



शिवपश्चक्षरनक्षवमालासतोत्रम् । १२७ 

न्यङ्कपाणये शिवकराय ते नम दिवाय 
सकटाञ्धितीणेकिंकराय ते नम शिवाय । 

पद्कभीषिताभयकराय ते नम शिवाय 

पङ्कजाननाय शकराय ते नम शिवाय ॥ २० ॥ 

कमेपाशानाश्च नीखकण्ठ ते नम शिवाय 

शमेदाय नयैभस्मकण्ठ ते नम शिवाय । 

निरमैमविसेवितोपकण्ठ ते नम वाय 

कुमेहे नतीनैमद्विककुण्ठ ते नम शिवाय ॥ २१॥ 

विष्टपाधिपाय नस्रविष्णवे नम शिवाय 

शिष्टमिग्रद्ुहाचरिष्णवे नम शिवाय । 
इष्टवस्तुभियतुष्टाजिष्णवे नम॒ शिवाय 

कष्टनाक्ञनाय छोकलिष्णवे नम शिवाय ॥ २२ ॥ 

अभ्रमेयदिव्यसुप्रभाव ते नम शिवाय 

सलरपन्नरक्षणसखभाव ते नम शिवाय । 

स्वप्रकाश्च निस्तुलानुमाव ते नम शिवाय 

विभ्रडिम्भदर्शिताद्रंभाव ते नम शिवाय ॥ २३॥ 



१२८ शिवपश्चाक्षरनक्षत्रमाल स्तोत्रम् । 

सेवकाय मे मृड प्रसीद ते नम शिवाय 

मावरूभ्य तावकप्रखाद् ते नम शिवाय । 

पावकाक्ष देवपूञ्यपाद् ते नम शिवाय 
तावकाद्धिभक्तदन्तमोद् ते नम दिवाय॥ २४॥ 

भुक्तिमुक्तिदिव्यभोगदाथिने नम शिवाय 
शक्तिकलिपतप्रपश्चभागिने नम शिवाय । 

मक्तसकटापहास्योगिमे नम क्षिवाय 

युक्तखन्मन सरोज्ञयोगिने नम शैवाय ॥ २५ ॥ 

अन्तकान्तकाय पापष्ारिण नम ह्िवाय 

शान्तमायदन्तिचर्भधारिणे नम शिवाय | 

सतताभितव्यथाविद्ारिणे नम शिवाय 

जन्तुजातनियसौख्यकारिणे नम शिवाय ॥ २६ ॥ 

श्ुलिति नमो नम कपानि नम शिवाय 

पाङ्िनि विरिभध्वितुण्डमाकिने नम हिबाय । 

छीखिने विरोषरुण्डमाकिने लम शिवाय 

शीडिने नम प्रपुण्यश्याङिनि नम शिवाय ॥ २७॥ 



शिवपश्चाक्षरनक्षत्रमारासतोन्नम् । 

क्षिवपश्वाक्षरयुद्रा 

वतुष्पदोल्ास्पद्यमणिषटिवाम् । 
नक्चत्रमाङ्िकामिह 

दधदुपकण्ठ नरो भवेत्खोम ॥ २८ ॥ 

इति शरीमत्परमहसपरित्राजकाचायस्य 

श्रीगोवि दमगवत्पूज्यपादश्िष्यस्य 

श्रीमच्छकरमगवत कृतो 

शिवपनश्बाक्षरनक्षत्रमालास्तोत् सपुणेम् ॥ 
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१२९ 



॥ श्री ॥ 

॥ दादशणिङ्गस्तोत्रम् ॥ 
-*+-<*& ®< - 

सौरा्देश्े वयुधावकाशे 

ज्योतिमय चन्द्रकरावतसम् । 

भक्तिप्रदानाय कतवतार 

त सोमनाथ शरण प्रपये ॥ १॥ 

श्रीद्चैरग्रङ्ग विविषपरसङ्धे 
लोषाद्धिश्ङ्गेऽपि सदा वसन्तम् । 

तमद्ुन म्धिकपूर्वमेन 
नमामि ससारसमुद्रसेदुम् ॥ २ ॥ 

अवन्तिकायां विहितावतार 

मुक्तिप्रदानाय च सज्ञनानाम् । 

अकाठमूयो परिरक्षणार्थं 
बन्दे महाकारमह सुरेशम् ॥ ३ ॥ 



द्ादकश्चलिङ्गस्तोभय् । ६११ 

कावेरिकानर्मदयो पवित्र 

समागमे सजनतारणाय । 

खवैव मान्धातृपुरे वसन्त 

मोकारमीश्च शिवमेकमीडे ॥ ४ ॥ 

पूर्वोत्तरे पारछिकाभिधाने 
सदाशिव त गिरिजासरमेतम् '[ 

सुरासुराराधित्तपादपद्यः 

श्रीवैयनाथ सत्त नमाभि ॥ ५॥ 

आमर्वैसज्ञे नगरे च रम्ये 

विभूषिताञ्ग विविैश्र आरै । 
खदुक्तिसुक्तिपव् मीदामेक 

,श्रीनागनाथ शरण भ्रषदये ॥ ६ ॥ 

सानन्दमानन्दवमे बक्षन्त 

मानन्दकन्द हेत्पापदन्दम् 1 

बाराणसीनाथमनाथनाथं 

श्रीषिश्वना्थं शणं प्रषये 1 ७ 



१३२ द्वादशषशिङ्गलोत्रम् । 

यो डाकफिनीश्चाकिनिकासमाजे 

निषेव्यमाण पिश्षिताशनेश्च । 
खदैव भीमादिपद्रसिद्ध 

त शकर भक्तदित नमामि ॥ ८ ॥ 

श्रीतान्नपर्णीजङसशियोगे 

निबद्धय सेतु निशि बिल्वपत्र । 
श्रीरामचन्द्रेण समवित त 

रमेश्वराख्य सतत नमामि ॥ ९॥ 

सिहाद्िपार्श्वेऽपि तट रमन्त 

गोदावरीतीरपविच्रदेश्षे । 

यदशेनारपातकजातनाश्ष 

प्रजायते अयम्बकमीशमीडे ॥ ९० ॥ 

हिमाद्विपार््ेऽपि तटे रमन्त 

खपूज्यमान सतत सुन्दरे । 
सुरासुरैथैश्षमदोरगायै 

केदारखन्न िजमीशशमीडे ॥ ११ ॥ 



दादश्चङिङ्गसोत्रम् । १३३ 

पठापुरीरम्यशिवार्येऽस्मि 

न्घमुहसन्त त्रिजगद्रेण्यम् । 

बन्दे महोदारतरस्वभाव 

खददिव त पिषणेश्वराख्यम् ॥ १२ ॥ 

एतानि छिङ्गानि सदैव मरस्य 

भ्रात पठन्तोऽमलमानसराश्च । 

ते पुत्रपौत्रैश्च धनैरुदरि 

सत्कीतिभाज सुखिनो भवन्ति ॥ १३ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य 

भीगोवि दमगवध्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवत कतौ 

दादशलशिङ्गस्तोत्र सपूणेम् । 

रै 



॥ श्रां ॥ 

॥ अधेनारीश्वरस्तोततम् ॥ 
"<> <4<>*- 

चम्पेयगौरार्धशषरीरकायै 

कपूरगौराधक्शरीरकाय । 
धम्मिहकायै च जटाधराय 

नम" शिवयै चं नम शिवाय ॥ १॥ 

कस्तूरिकाञ्ङ्कमचवितायै 
चितारज पुशचिधर्चित्ताय । 

कृतस्मराये विदृतस्मराय 

नम शिवायै च नम क्िषायं॥ २॥ 

दमणत्कणत्कङ्कणन् पुराय 

पादाब्जञराजत्फणिनचू पुराय । 

हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय 

नम शिवायै च नम शिवाय ॥ ३॥ 



अधेनारीश्वरस्तोत्रम् । 

वि्चाङनीरोत्परलोचनाये 

चिकासिपद्धेरुदरोचनाय । 

समेक्षणायै विषमेक्षणाय 

नम शिवि च नम शिवाय ॥ ४ ॥ 

मन्वारमाराकडिताङकायै 

कपारूमाङाद्कितकन्धराय । 

दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय 

नम क्षिवायै च नम शिवाय ।॥ ५॥ 

अम्भोधरद््यामङ्ङ्कन्तरूयै 

तरिल्पमभाताश्नजटाधराय । 

निरीश्वरायै निखिरेश्चराय 

नम शिवायै च नम शिवाय ॥ ६ ॥ 

भपश्चख्चुन्युखरास्यकाये 
समस्तखहारफताण्डवाय । 

जगञ्ननन्थै जगदेकपित्रे 

नम शिवायै च नम शिवाय ।॥ ७॥ 

१३५ 



१३६ अधैनारीश्वरसोत्रम् । 

प्रदीप्तरनोज्ज्वरङ्कुण्डरायै 

सफुरन्महापन्नगभूषणाय । 

शिवान्वितायै च शिवान्विताय 

नम शिवायै च नम दहिवाय॥ ८॥ 

एतत्पठेदष्टकमिष्टद या 

भक्सया स मान्यो यवि कौीघ्जीवी । 

प्राप्रोति सौभाग्यमनन्तकार 

भूयास्छदा तस्य समस्तचिद्धि ॥ ९॥ 

इति भीमत्परमदतपरिव्ाजकाचार्यस्य 

श्रीगोषिन्दभगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य 

श्ीमच्छकरभगवत कृतौ 

अधनारीश्वरस्तोलम् सपूणेम् ॥ 

<< 



॥ श्री ॥ 

॥ शारदायुजंगप्रयाताष्टकम् ५ 
-+-< >+" 

सुवश्चोजङ्कम्भा सुधापूणङ्कम्भा 
भरस्नादावलम्बा प्रपुण्यावङम्बाम् । 

खदास्येन्दुविम्बा सदानोष्ठबिम्बा 

भज शारदास्नामजसख मदम्बाम् ॥ १॥ 

कटाक्षे दयाद्रौ करे ज्ञानसुद्रा 
कलाभिर्विनिद्रा कायै सुभद्राम् । 

पुरखीं विनिद्रा पुरस्तुङ्गभद्रा 

भजे हारदाम्बामजस्र मदम्बाम् ॥ २॥ 

छलामाङ्कफ़ला छसट्रानरोढा 

स्वभक्तेकपाला यक्ष शरीकपोलाम् | 

करे त्वक्षमाला कनस्रन्नरोरा 

भज्ञे चारदाम्बामजस्न मदम्बाम् ॥ ३ ॥ 



१३८ शारदामुजगप्रयाताष्टकम् । 

सुसीमन्ततरेणी दशा निरजितैणीं 
रमत्कीरवाणीं नमहजपाणीम् । 

सुधामन्थरास्या सुदा चिन्यवेणीं 

भजे शारदाम्बामजस्ञ मदम्बाम् ॥ ४।॥ 

सुश्चान्ता सुदेहा हगन्त कचान्ता 

रुसप्सहताङ्गीमनन्तामचिन्याम् । 

स्मरेतापसचै सङ्गपूवस्थिता ता 
भजे श्षारदाम्बामजसर मदम्बाम् ॥ ५ ॥ 

रङ्गे तुरगे गृगेन्द्रे खगेन्द्र 

मराङठे मदेम महोक्षेऽधिरूढाम् । 

मह्या नवभ्या सदा सामरूपा 

भजे शारदाम्बामजस्त मदम्बाम् ॥ ६ ॥ 

स्वङत्फान्तिवह्िं जगन्मोहनाङ्गी 

भजे मानसान्भोजसुघान्तशङ्गीम् । 

निजस्तोश्रसगीतनूयश्रभाङ्गीं 

मजे शारदाम्पामजस्त मदम्बाम् ॥ ७ ॥ 



शारदायुजगभ्रयाताष्टकम् । १३९ 

मवास्मोजनेत्राजसपृर्यमाना 

खखन्मन्दष्ाखभ्रभावक्त्रविष्ाम् । 

न्वरशभ्वकाचारताटङ्ककणी 

भजे शारदाम्बामजस्त मदम्बाम् ॥ ८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोषि दभगवत्पूज्यपादरिष्यंस्य 

शरीमच्छकरमगवत कृतौ 

शारद्रामुजगप्रयाताष्टक सपूणंम् ॥ 
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॥ भरी ॥ 

॥ र्वकम् ॥ 
----##'---- 

शारीर सुरूप तथा वा कछत्र 

यश्श्चार वित्र धन मेरुतुल्यम् । 

मनश्चेन रप्र गुरोरङ्चधिपद्म 

तत किं तत किं तत किं तत किम् ॥१॥ 

कलत्र धन पुत्रपौत्रादि सर्व 

गृह बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् । 

मनश्चेन्न श्न गुरोरद्धिपद्ये 
तत्त॒ किं तत फं तत किं तत किम् ॥२॥ 

षडङ्गादिवेदो भुखे साललविदया 

कवित्वादि गथ सुपश्च करोति । 

मनश्चेन्न खम्म गुरोर्क्धिपश्ये 

तस किं तत किं ततत कतत किप् ॥३॥ 



गुवंशटकम् । १४१ 

विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य 
सदाचारवृत्तेषु मन्तो न चान्य । 

मनथ्ेन्न रप्र गुरोरङ्धिपश्च 
तत॒ किं तत #फिंतत किंतत किम् ॥४॥ 

श्षमामण्डडे भूपमूपाख्बृन्दै 
खदा सेवित यस्य पादारविन्दम् । 

मनश्चेन्न छप्न ुरोरङ्चिपद्र 
तत तत #किंतत किंतत किम् ॥५॥ 

यक्षो मे गत दिषु दानप्रतापा 

जग्टस्तु सर्वं करे यजस्रादात् । 

मनश्चेन्न रप्र गुरोरङ्चरिपद्े 
तत किंतत फंतत किवत क्रिम् ॥६॥ 

न भोगे न योगेन वा वाजिराजौ 
न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् । 

मनश्चेन छप्न गुरोरङ्धिपद्ये 
तत किंतत िंतत #िंत्त किम् ॥५७॥ 



१४२ गुव्टकम् । 

भरण्ये न वा स्वस्य रहे न कीर्थे 

न दै मनो वर्तेते मे त्वनर्घ्ये । 

मनश्चेन्न छम्न गुरोरङ्त्रिपद्ये 

तत॒ किंतत किं तत किं तत किम् ॥ ८॥ 

गुरोरष्टक य पटेस्पुण्यदे्ी 

यतिभूपतिनेह्यचारी च गेही । 
ठमेद्राञ्छिता्थं पदं ब्रह्मसज्ञ 

गुरोश्क्तवाक्ये मनो यस्य ठम्नम् ॥ ९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजका चार्यस्य 

भीमोषि-दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

शरीमच्छकरभगवत कृतौ 

गुवेष्टेक सपूणेम् ॥ 

४1 



॥ श्री ॥ 

॥ काश्चीपञ्चकम् ॥ 
-*<>5 $ &&“>+*-- 

मनो निवृत्ति परमोपशान्ति 

सा तीथैवयौ मभिकणिक्ा च । 

ज्ञानप्रवाहा विमटादिगज्गा 

सा काशिका निजबोधरूपा ॥ १ ॥ 

यस्याभिद् कटिपतमिन्द्रजाङ 

चराचर भावि मनोविरासम् । 

सचित्सुखैका परमा्मरूपा 
सा काशिकाह् निजबोधरूपा ॥ २ ॥ 

कोशेषु पश्चस्वधिराजमाना 

बुखिभंवानी भतिेहगेहम् । 
साक्षी शिव स्वेगतोऽन्वरास्मा 

घा काशिकाह निजगोघरूपा ॥ २ ॥॥ 



१४४ काशीपश्चकम् 1 

काद्या हि कात काश्ची 

काकली सर्वप्रकारिका। 

सा काकली षिदिता येन 

तेन प्रप्रा हि काशिका ॥ ४॥ 

काश्च शरीर त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा 

भक्ति श्रद्धा गयेय निजगुरुचरणभ्यानयोग प्रयाग । 

विश्वे्षोऽय तुरीय सकङजनमन साचि मूततोऽन्तरास्मा 

देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्ती्थमन्यर्किमस्ति ॥ 

इति शीमप्परमहसपरित्राजकाचा्यस्य 

भरगोवि-दभगवप्पूज्यपादारशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभमगवत कृतौ 

काश्चीपश्वक संपूर्णम् ॥ 

1 
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अ 

अखण्डे सचिदान दे 

अगौरनेत्र 
अग्रे वहि 

अङ्ग गलित 

अङ्ग हरे पुरुक 

अच्युत केशव राम 
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॥ श्री ॥ 

॥ रखिताचिराती भाष्यम्॥ 
ल रक्टा 

वन्दे विधेश्वर दव सवैसिद्धिप्रदायिनम् । 

चामाङ्कारूढवामाक्षीकरपह्यवपूजितम् ॥ ५ ॥ 

पाश्षाङ्कशेश्चुसुमराजित्तपन्नश्चाखा 
पारस्यक्लाङिसुषुमाश्चितगालवष्छीम् । 

प्राचीनवाक्स्तुतपद्ा परदवता त्वा 

पञ्चायुध्ा्चितपदा भ्रणमामि देवीम् ॥ २ ॥ 

रोपासुद्रापरतिं नत्वा हयद्मीवमपीश्वरम् । 

भीविद्याराजखसिद्धिकारिपकजनीश्चणम् ॥ ३ ॥ 

विस्तारिता बहुविधा बहूभि छता च 

टीकां विलोकथितुमक्षमता जनानाम् । 

तखल्यसवपदयोगविवकभानु 

सुय करामि रङितापद्भक्तियोगात् ॥ ४ ॥ 
५ ष्णा 1] 



१६२ ककितात्रिश्चतीभाष्यम् । 

अगस्त्य उचाच- 

हयग्रीव दयासिन्धो भगवन् हशिष्यवत्सल । 

त्वत्त, श्रुतमष्ोषेण श्नोतस्य यच्यद्स्ति तत् ॥ 

रहस्यनामसाश्टस्रमपि त्वत्त श्रुत मया । 

इत, पर मे नास्त्येव ओओतव्याभिति निखय' ॥ 

तथापि मम चित्तस्य पयीसिैव जायते । 
कास्सन्यीथे प्राप्य इव्यव शोच यिष्याम्यह पभो ॥ 

किमिद् कारण ब्रूहि ज्ञातव्याह्ोऽस्ति वा पुन । 

अस्ति चेन्मम तद्रूहि ब्रुहीत्युक्त्वा परणम्य लम् ॥ 

सूत उवाच- 

समाललम्बे तत्पादयुगर कलश्ोद्धव' । 
हयाननो भीतमीत किमिद किमिद स्विति ॥ 

सुश्च सुश्चेति त चोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूव सः। 

चिर विचायं निथिन्वन्यक्तव्य न मयेल्यसौ ॥ 

तुष्णीं सित स्मरन्नाज्ञां ललिताम्बाक्रूता पुरा । 



रङितात्रिशतीभाष्यम् । १६३ 

प्रणस्य विप्र स सुनिस्तत्पादाचलयजन्स्थित ॥ ७॥ 

यषेच्नयावधि तथा गुरु्िष्यौ तथा स्थितौ । 
तच्छरुण्वन्तश्च पष्टयन्त सवे लोकासुविस्मिताः॥ 

तल, श्रीरखरितादेवी कामेश्वरसमन्विला । 

परादुमेय हयग्रीव रहस्येवमचचोदयत् ॥ ९ ॥ 
ध्रीदेव्युघाच- 

अश्वाननावयोः प्रीति दाखनविश्वासिनि त्वयि। 

राज्य देथ हिरो देथ न देया षोडक्ताक्षरी ॥१०॥ 

स्वमातृजारवद्गोप्या चिदयेचव्यागभा जगुः । 

ततोऽतिगोपनीया मे सवेपूरतिकरी स्तुति ॥ 

मया कामेन्वरेणापि करता सगोापिता श्राम् । 

मदाज्ञया वयो देव्यश्चक्नोमसहसरकम् ॥ १२॥ 

आवाभ्या कथिता खुख्या सवेपूरतिकरी स्तुतिः। 
सयैक्रिथाणा वैकल्यपूतिल्ञपतो भवेत् ॥ १३॥ 

स्वैपूतिकर तस्मादिद् नाम कृत मया । 



१६४ कङ्ितात्रिशतीमाप्यम् । 

तदहि त्वमगस्त्याय पाच्चमेव न सहाय ॥ १४॥ 

पल्न्यस्य लोपाखुद्राख्या माखुपास्तेऽतिभक्कित, । 

अथ च नितरा भक्तस्तस्मादस्य वदस्व तत् ॥ 

अधुश्चमानस्त्वत्पादौ वषैन्नरयमसौ खित । 
एतज्ज्ञातुमतो भक्त्या हीदमेव निददोनम् ॥ 

चिन्तपयौधिरेततस्य नान्यथा समविष्यति । 
सर्बपरर्तिकर तस्मादनुज्ञातो मया वद् ॥ १७ ॥ 

सूत उवाच्च- 

इत्युक्त्वास्नरधादम्बा कामेश्वरसमन्विला । 
अथोत्थाप्य हयग्रीव पाणिभ्या कुम्मसभवम् ॥ 

सस्थाप्य निकटे वाचसुबाच श्रहाविस्ित । 
हयग्रीष उवाच-- 

करतार्थोऽसि क्रतार्थोऽसि कृतार्थोऽसि घटोद्धव॥ 

त्वत्समो रकलितामन्ते नास्ति नास्ति जगच्चये। 

येनागस्त्य स्वय देवी तव वक्तव्यमन्वदात् ॥ 



लकङितातरेचतीभाष्यम् । १६५ 

सच्कष्येण त्वथा चाह द्रष्टबानस्मि ता शिवाम् 

यत्तन्ते ददह्रौनाथौय ब्रह्मविषुण्वीङापू वैका" ॥ 

अत परते वक्ष्यामि सवेपूर्तिकर स्तवम् । 

यस्य स्मरणभान्रेण पयिस्ते भवेददि ॥ २२॥ 

रहस्थनामसाहखाद्पि गुष्यतम सुने । 

आवदयक ननोऽप्येत्लिला सञ्ुपासितुम् ॥ 

तदह सप्रबश्ष्यामि ललिताम्बानुक्ासनात् । 

श्रीमत्पश्चदश्छाक्षथी कादियणोन्करमान्सुने ॥ 

पृथग्विकातिनामानि कथितानि चरोद्धब। 

आहत्य नान्ना चिकी सवेसपूर्तिकारिणी ॥ 

रहस्थातिरहस्यैषा गोपनीया प्रयन्नत । 

ता श्णुष्व महाभाग सावधानेन चतसा ॥ 

केवल नामबुद्धिस्ते न कायां तेषु कुम्मज । 

मन्चात्मकस्वमेतेषा नान्ञा नामास्सतापि च ॥ 



१६४ कङितात्रिशचतीभाष्यम् । 

तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्य च त्वया सद्ा । 
सूत उवाच- 

इत्युक्त्वा त हयग्रीव प्रोचे नापरातच्रयम् ॥ 

बहुका सुभक्तिमदिन्ना गुरुपादाम्बुजमबङम्ञ्य स्थिताय 

कुम्भयोनिमुनये शिवदपतिकृतनामशतन्नयोक्या प्रेरितो हय 

प्रीत उवाच- 

ककारषूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी । 

कल्याणद्धौखनिलया कमनीया कलावती ॥ 

ककारखूपेति । ककार कवर्ण रूप ज्ञापकविक्षेषण 

यस्या सा, कादिविद्याविग्रहयथे । अथवा ककार रूप 

वाचक येषा त कका।ररूपा हिरण्यगर्भं उदकम् उत्तमाङ्ग 

सुखादयश्च । हिरण्यगभेनिष्ठजगद्धारकजगत्करैप्वाविशगुण 

बन्त्व ककार व्य-जनादिमवणैप्वेन वतत इति तद्वाच्य 
तथा तथा । उद्कनिष्ठान्नादिद्ारा जगत्सजीवनहेतु्वमपिं 

ककारस्व विद्याभ्िमवबणेतयाम्तीति तद्रूपा वा । सर्वेषा 

प्राणिना शिरस्यरतमस्तीति योगमार्गेण कुण्डिनीगमने 

तत्रल्तसपरवाहष्ुतयो गिनामीश्वरसाम्य जायत इति योगशा 

खेषु प्रसिद्धम् । तद्त् कणे मन्त्राद्रिमभागस्थ तययु- 



रुङितात्रि्चतीभाष्यम् । १६५ 

र्योपरायणाना शिवभावमेव यच्छतीति वा तद्रपलयथं › 

क ब्रह्म ख ब्रह्म इति श्रुते । दहराकाशस्य सुखस्वरूप 
स्वेन परमप्रेमास्पदतया अभिराषनिषयत्ववत् ककारोऽप्य 

तिभ्रीतिविषयमूरमन्तादिमाक्षरतया अभ्यितत्वाद्वा तद्रूप 

सथ ॥ ॐ ककाररूपायै नम ॥ 
कस्याणी । कल्याणानि सुखानि । युवसावैभौमानन्दा- 

दारभ्य ब्रह्मानन्दपर्चन्त तैत्तिरीयकादौ प्रतिपादितानि । 

तत्तदुपाधिभेदेष्ववच्छिन्न्रूपतया तानि कल्याणक्ाव्ववा 
चयानि, ‹ एतस्यैनानन्दस्य अन्यानि भूतानि मान्नासुषजी 

बन्ति ! इति श्रुते । समष्टिग्यष्टिवन्त्वमुपदहितस्वरूपेण सभ 

वतीति मतुपूलमामोपपत्ति । तथा च राहो शिर इतिवत् 

समासान्त्गतषष्ठथ्थैमेदस्याविवष्िततया आनन्देकविभ्र्टव 

तीत्यथे › ‹ विज्ञानमानन्द् ब्म ' इति श्रुस्युक्तनह्मस्वरूपर 
शषणवतीलयथं ॥ ॐ कर्याण्यै नम ॥ 

कल्याणगुणशाछिनी । कल्याणा सुखकतीर ये गुणा 

सलययकामसलस्षकस्पस्बाधिपयसर्वैशानत्ववामनीप्वसयद्वाम- 

त्वाद्य , ते अस्या शाख्यन्त इति, तथा एना शोभयन्ती 

तिवा, तै क्षाल्यत इति वा कल्याणगुणशालिनी । तथा 
च कल्याणाश्च ते गुणाश्च कस्याणरुणा शाङयन्येनाभिति 



१६८ किताच्िश्चत्तीमाष्यस् । 

कल्याणगुणशालिनी , अस्मिन समासे देवताया पराधीन 

शुणवन्व स्वत श्ुद्धचैतन्य्व च स्फुरितम् । कस्याणगुणै 
शास्यत इयत्र गुणवत्त्वमात्र देवताया द्योदयते । तस्यषा 

धिकत्व वैदकमपि स्तुतौ तदुभ्रकटन न दोषाय । यदि 
गुणानामासेपितेष्वेन तत्सकीतैनस्य मेदनुद्धिसमये तत्छृषा 

परा्रिहतुप्वेनाब्यकतवम् , तथापि तद्पवादपुर सम छुद्ध 

चैतन्यामेद्भ्यानरूपमुख्यभजन सुरूयमवति सपादयितु स्व- 

गुरूपदिष्टमार्गेण सुकरमेवेति नातिविस्तार्यते ।॥ ॐ कस्या 

णगुणकशञाङिन्यै नम ॥ 

कस्याणरैकनिल्या । शिकाना विकार शेर शिराघन 
इत्यथे , कल्याण सुखमेव शोक घनीभूत इत्यथे , तस्मिन् 
कल्याणजैरे स्वस्वरूप भानन्दघने नियति तिष्ठतीति 
कल्याणशैनिरया, ‹स भगव कस्मिन प्रतिष्टित इति स्वे 

महिश्नीति होवाचः इति रते ›, देवदत्त स्वस्मिन्नेव स्वय 

वतेते इति छौकिकप्रयागाच, देवताया स्वस्वरूपे स्वावस्थान 
युज्यत इति । कल्याणमेव हवत् घनीभूत कल्याणक्ञेल 
आनन्दमयक्ोश्च कल्याणो निलय यस्था स इति बहू 
न्रीहिसमास न विर्द्ध , ‹ बह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ' इति उक्त 

श्रुतिभ्रामाण्यात्त । अथवा कस्याणशेक महामेरु निर्य गृह 



लङितान्निकशतीमाष्यम् । १६९ 

यस्या सा तथा, सुमेरुमध्यश्वज्गस्थेत्यथे ॥ ॐ फल्या 

णदौलनिलयायै नम ॥ 

कमनीया । परमानन्दस्वरूपत्वन परमप्रेमास्पदा, ‹को 

हयेवान्यात्क प्राण्यात् । यदष आकाश आनन्दो न स्यात् › इति 

श्रुते । सुखस्य मनोहरप्वेन सर्वेप्साविषयप्ववत् मायावृता- 

ना सुखभ्रापकस्वेन खस्वेषटदेवताञ्ु प्रीयतिक्षयेन तव्पूजादौ 

प्रत॑ता तत्फङ्दानेन मनोहरत्वाद्ा कमनीया । ज्ञानिनामा 

नन्दघनी भावाप्मकसुन्दरमूतिमत्तया बा कमनीया ॥ ॐ 

फमनीयाये नम ॥ 

कलावती । कटा शिर पाण्याद्यवयवा › चतु षाष्टकला 

विद्यारूपा वा, चन्द्रक वा, मक्तध्यानाय अस्या सन्ती- 
ति कङावती ॥ ॐ कलछावलयै नम ॥ 

कमलाक्षी कल्मषन्री करणास्रलसागरा । 

कट्स्बक्ाननावामा कदम्बकुसुमपिया | 

कमलाक्षी । कमले इव अश्िणी यस्या सा तथा। 

कमलाया छक्म्या अश्षिकशशब्देन तन्निमित्तक ज्ञान रक्ष्यते 

विषयतासब धेन तद्रतीति वा । कमलाया रेहिकायुष्मि 

कश्चिय हेतुभूते अभ्िणी यस्या सा- इति स्वकीयेक्षणमा 



१७० कलिताश्निशतीमाष्यस् । 

तेण महदैयग्रापिकेति भाव ॥ ॐ कमङाक्ष्ये नम ॥ 

कर्मषघ्नी । कल्मषाणि पापानि हन्ति नारायतीति क~ 

लमषघ्नी, ‹ अह त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि इति भग 

बद्वचनात् । अथवा वेदृान्तमहावाक््यजन्यखाक्षात्काररूप- 

ब्रह्मविद्या ! ज्ञानान्नि सर्वकर्माणि भस्मसास्ुरुते तथा ' इति 

स्पते , ‹न स पाप कोक. णोति" इति श्रुतेश्च ॥ 

ॐ कल्मषध्न्यै नम, ॥ 
कर्णायृतसागरा | करुणया कृपया जात यदमृत मोक्षरूप 

तस्य सागर इव सागरा । यथा अश्तसभुद्र स्वयममतस्वरूप 

सन्. अन्यानपि छोकाम् अपृतपायिभषाद्विमुक्ताभृतेन सजी- 

वयति, तथा ‹ बरह्म बेद् जहौव भवति ' ‹ ब्रह्मविदाप्नोति परम् ' 
इलयादिश्रुला स्वयममृतस्वरूपा सती । (खमते च तत 

कामान्मयैव विहितान्हितान् ' इति भगवदरचनेन तन्तदाधि 

कारिछृतकर्मोपासनादिफलस्य देवताप्रापणीयस्य सप्राप्रौ त- 

तदधिकारिणा तत्तत्र स्थितमिति स भाव्यत इति सागरो 

पमा । असरृतवस्सवेमजीवनी करुणामृतस्य अभिन्नाभ्रयत्वात् 

सागरा; करुणा च भक्तविषयकपरिपाल्यताबुद्धि । यद्ध, 

करणया कृपया अमृता शाश्वतकीर्तिमन्त्वेन बह्यादिरोक 

गता स्रागरा सगरराजवक्या यस्या सरा तथा, यद्वा, 



लङितात्रिशतीभाष्यम् । १७१ 

करणया दयया हेतुना अभरृताय प्राप्त सागर सयुद्रो यया 

खा भागीरथी, करुणामृतसागरा ॥ ॐ करूणाम्रृतसाग- 
राये नम ॥ 

कद्म्बकाननावाखा । कदस्बनामककस्यशुक्ष युक्त यत्का- 

नन वन तत्रावासो गृह यस्या सा तथा ॥ ॐ कट्म्बकान- 
नावासाये नम, ॥ 

कदम्बङ्कसुमभ्रिया । कदम्बाना छ्सुमानि कदम्बङ्कदुमानि 

तेषु प्रिया प्रीतिमतीति यावत् । यद्यपि प्रियश्चब्द भ्रीतिवि- 

षयवाचक , तथापि कुघुमजन्यभ्रीतरमावेन तद्धिषयताया 

वक्तमश्शक्यत्वात् तथोक्तम ॥ ॐ कद्म्बङुसुमपरियायै नम ॥ 

कद्पेविद्या कद्षैजनकापाइवीक्षणा । 
कपूरवीटीसौरभ्यकष्टोलितकङुपतटा ॥ ३ ॥ 

कद््प॑विद्या । कद््षस्य विद्धा तन्निष्ठप्रलयग्ब्हैकयक्ञान- 

मिवयथे । अथवा विधयाप्रापकस्वात्तदृषटमूखमन्त्रवणैमसुलयो 
वियेप्युच्यत वेदवाक्येषु उपनिषत्पदबत् । तद्धान्याथेत्वात् 

तथा देवी सून्यते ॥ ॐ कदपैविच्ाये नमर ॥ 

कद्पेजनकापाङ्गवीक्षणा । अपाज्ञाभ्या बीक्षणमपाज्जवी 

क्षणम् , हेषदशेनमिति यावत् । कद्पस्य जनक अपाङ्ग 



१७२ कङिताश्रिशतीमाष्यम् । 

वीक्नण यस्या सा। भनेन नान्ना येषा जडानामपि ङरू- 

पिणां जनाना उपरि सृदीषद्रीक्षणमभिजायते, ते कदषै- 

वद्रूपथोबनसामथ्यैलक्ष्मीमाजो भवन्तीति ध्वनितम् । यद्वा 

कदस्य जनक श्रीनारायण स यम्या अपाङ्गवीक्षणे 

हेषद्भवक्लिचखन वतेते, यस्या = आज्ञामात्रवर्यतया महा 

विष्णु जगद्रक्षादिकार्थं करोतीति सा तथा इति | अथवा, 

कद्प॑जनका महाङष््मी यद्या अपाङ्कवीक्षणे प्रयेतया व 

तैते सरा तथा| कद्पस्य मन्मथस्य जनका उत्पाद्का 

सक्चन्दनादिभोग्यविषया ते यस्या अपाङ्गवीक्षणात् भ- 
वन्ति सा तथा । अथवा, चन्द्रस्य वामनेत्रतया अपाङ्ग 

वीक्षण चन्दरिकोन्यते । कद्पजनक अपाङ्गवीक्षण यस्या 

सा तथा | कदुप॑जनकाशाव्वेन रक्ष्मीनिवासकमछ ल 

क्ष्यते, तद्वत् अपाङ्ग कमलाक्षीलयथ तन्निरूपितवीक्षण 

लोकसजीवन यस्या सा तथा ॥ ॐ कदपैजनकापाङ्ग 

बीक्षणायै नम ॥ 

कपूरवीदीसौरभ्यकङ्ोलितकङुकषटा । कपूरयुक्ताश्च ता 
वीटयश्च ताम्बूलकबखानि तासा सौरभ्य सौगन्ध्य तै 
कल्छोडितानि असक्त्परिमष्ितानि कङुमा दिशा तदानि 

प्रदेला यस्या सा । युखवासितपरिमलेन जगन्मान्र सुर- 



रुकितानिक्चतीभाष्यम् । १७३ 

भीकृतमिति खरूपातिच्योक्ति अस्मिन्नान्नि व्यज्यत , महा 

राजमोगवतीदयर्थं । ॐ कपूरवीरीसोरभ्यकट्टोरितिकङप् 

टाये नम ॥ 

कलिदोषहरा कजलोचना कञ्जविग्रहा । 

कर्मादिसाक्चिणी कारयिन्री कमेफलप्रदा ॥ ४॥ 

कङिदोषहरा । कटे निन्था जायमानाना पुरुषाणा 

जन्ममान्नण ये दोषा पापानि आयाति, तान दृष्टा श्रता 

कीततिता सस्तुता पूजिता ध्याता खती हरतीति तथा । के 

अन्योन्यवादिना कलहात्तत्तन्मतामिनिवेकशवकश्चास्नायमाना ये 

दोषा परन्रह्मविषये अस्तिप्वनास्तिप्वदेषादिव्यतिरिक्तस्वमि 

ज्रत्वाभिन्नस्वगुणित्वादिसाधकयुक्टयाभासतददुगुणसमलयाभा 

सश्चुतिताप्पयेिषटनान्यथाकरणदुराभ्रह जन्यकामकोधपर्ष 

परवशक्रियमाणनिन्वाखदनादिरूपा बहुविधा दोषा › तान- 

दैतभह्मज्ञानसाधनयुक्तिरूपेण हरतीति कलिदोषहरा ॥ ॐ 

करिदोषहरायै नम ॥ 

कजलोचना । केभ्य जायन्त इति कजानि, कजश्ाष्व् 

न अरबिन्द्नीरोत्परानि छक्ल्यन्ते तद्रह्ञाचने यस्या स्रा तथा। 

अथवा कज ब्याण्डम् | ‹ अय पू्॑मप स्रा तासु बीम 



१७४ लङितानिक्षतीमाष्यप । 

पासजत् तद्ण्डमभवद्धैमम् ' इति वन्वनात् कजानि अनेक 

कोरटिन्रह्याण्डानि लोचनयो ठोचनकृतवीक्षणात् यस्या 

सा तथा, ! सेय देवतैक्षत ' इति शरुते ॥ ॐ कजलोच 

नायै नम ॥ 

कम्रविग्रहा । कम्र अतिमनोज्ञ , गाम्मीयैधेयेमाधुयादि- 

बहुगुणोदितत्वात् ; विग्रह मूतं यस्या मातथा, आ 

नन्दरूपमसृत यद्विभाति ' इति श्रुते । भनन्दसरूपत्वाद्वा 

कभ्नविग्रहा , कलिताल्पेप्यथे ॥ ॐ कृञ्रविग्रहाये नम ॥ 

कर्मादिस्ताक्षिणी । कमं आदिर्येषा तानि कमीदीनि 

उवासनायोगश्रवणममननिदिध्यासनानि । तेषा साक्षिणी अ- 

सबन्धी द्रष्टः ‹ साक्षी चेता" इति श्रते । अथवा कमा 

दय साक्षिभूता जीवनिष्ठा तद्नाश्रयत्तया आत्मदशेन 
साधनानि शज्यमानजगदुपादानमूतानि यस्या सा तथा ॥ 

ॐ कमीदिसाक्षिण्यै नमः ॥ 

कारयित्नी कारयितृत्वं नाम कु्विदयाज्ञापयिदृत्व जाय 

मानका्यगोचरङृत्युप्पत्तिदेतुकरमोद्रोधकस्वरूपलिङ्लटोद्तन्य 

प्रययाना धमं तिधिनिष्ठभावनेत्युच्यते । तेषा शाब्दा 
स्मकतया जडाना तथात्वासभवात्तदधिष्ठानचैतन्यरूपतया 



कङितात्रि्चतीभाष्यम् । १७५ 

‹ सर्वे वेदा यत्रैक भवन्ति ' इति श्रुत्या वेदस्यास्माभेदेन सख 

परकाश्चकतया अ्प्रकाशनद्वारा प्रामाण्यविधीनामपि वेदैक 

देश्षतया प्रेरणङूपत्वात् तदधिष्ठानचैतन्यात्मनाकास्यतीति 

तथा, ' एष ह्येव साधु कम कारयति इति श्रते ॥ ॐ 

कारायिन्रये नम ॥ 

कमेफखप्रदा । कृताना कर्मणा काठान्तरभाविकफलप्र- 

दने अहृष्ट कारणमिलयनीश्वरमी मासकादिमतम , तन्न । 

जडाना सूक्ष्माणामदृष्टाना चततनधर्मकमैफलप्रदानसामथ्यौ 

योगात् कृताना कमणा फलावशयभावे ‹ कमौभ्यक्षि › इति 

शरुते , ‹ मयैव विितान्दितान् ' इति स्मृतेश्च, 'फलरूमत उप 

पत्ते › इति न्यायश्च परदेवता क्मफलपरदा ॥ ॐ कमै 

फल्मदायै नम ॥ 

रुकाररूपा चैकाक्षथंकानेकाक्षराक्रतिः । 
एतन्तदित्यनिर्देहया चैकानन्दचिद्ाक्रूनि'। 

णकाररूपा । एकार रूप मन्त्रदितीयावयवसनज्ञापक 

यस्या सा तथा ॥ ॐ एकाररूपायै नम ॥ 

एकाक्षरी । एक सख्यम् हश्वरोपाधित्वेन । न श्चरति 

आत्मज्ञानेन विनाञुक्ते न नश्यतीति अक्षर कूटस्थश्ब्दवाच्य 



१७६ किता्िश्तीभाष्यम् । 

माया । तस्मरतिबिमभ्बनिष्ठसैज्ञत्वाद्याधायकविशेषणत्वेन अ 

स्था भस्तीति एकाक्षर । एकम् अक्षर सवप्रकृतिष्वाप्परा- 

पर्रह्मप्र्तीकतया तदुपासनया तदुभयग्राप्निसाधनसवेन कब्द् 

ब्रह्मरूपरुक्षितरुक्षकशब्द् प्रणव अस्या अस्तीति बा। 

एक अखण्डेकशचैतन्यरूप अक्षर अनश्वर अविनाश्ची 
परमश्वर अर्धशारीरत्वन अस्यामस्तीति बा । एकान्यक्ष 

राणि मायाब्ीजादीनि तदुपासनप्रतीकष्वेन अस्या सन्ती 

तिवा। "अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते इति श्रुत 
अखण्डाकारवृततिप्रतिफङ्नयोग्यचैतन्यरूपतया तद्ु्तिव्याति 

मात्रेण अश्षुरपदलकष्य चैतन्य विषयतासबन्धेन अस्या अस्तीति 

एकाक्षरी । चकार निगुणबक्षणोऽपि सगुणन्रह्मविक्ेषणसद्धा 

बससुश्चयपर सवैल्लापि द्रष्टव्य । ' सच्चिन्मय शिव सा 

क्षात्तस्यानन्दमयी शिवा ` इति वचनेन, ` स्लीरूपा चिन्त 

येदेवी पुरूपामथवेश्वरीं । अथवा निष्क ध्यायत्सश्चिदान 

न्दविब्रहाम् ' इति स्मृया चः “प्व खी स्व पुमान् इति 
शचताशतरोपनिषदि उपाधिङृतनानारूपसभवोक्तश्च । अत 

एव ‹ सेय देवतैक्षत ' इत्यादौ ' तत्सस्य स भाप्मा ' इत्यन्ते 
च श्रुतौ सीरिङ्गान्तदेवतादिपदाना तस्सप्यभिति नपुसका- 
न्तस्य स अत्मेति पँलिङ्गात्मशब्दस्य एकाथ्वम् भविवक्षि 
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तापाधिमत्तया तस्छपद्रुक्ष्याथंस्वैकप्वात् । तस्मान् तच्त्व 

पदलक्ष्यार्थे सर्वेऽपि गुणा बणिदु सभवन्तीति इय 

ग्रीवेण अस्या त्रित्या बहव चकारा उपात्ता । तेन 

वय सर्वेषा सवैन्न न पार्थक्यन प्रयोजनान्तर परयाम ॥ 

ॐ एकाक्ष नम, ॥ 

एकानेकाक्षराङ्ृति । एकम् ईन्धरभरतिबिम्बोपाधितया ञ्चु 

दसन्त्वप्रधानम् अक्नरमज्ञानम् । भनेकानि मरिन सत्त्वप्रधान 

तया जीवोपाधिभूतान्यक्षराणि अश्ञानानि, ° माया चाविद्या 

च स्वयमेव भवति" इति रुते । एक चानेकानि च एकानकानि 

तानि च अक्षराणि च तानि तथा ' माया तु प्रछतिम् ` इति 

श्रुते । तेष्वाृतय प्रतिनिम्बान्यवन्छिन्नानि वा चैतन्यानि 
घटस्थोद्कानन्छिन्नप्रतिभिभ्बिताकाक्ञवद्यस्या सा तथा | 

अथवा एकानि च प्रणवाद्यानि अनेकानि च अकारादि 

क्षकारान्तानि अक्षराणि वणौ आकृति स्वरूप यस्या 

सा, मातृकास्वरूपपवेन वा। ‹ अकारादिक्षकारयन्ता मा 

तृकेलयभिधीयते ` इति वचनात् ¦ अथवा एच कश्च एकार- 

ककारौ तौ चेतराण्यनेकाक्षराणि च सर्व मिदित्वा पच्चद 

शबणौत्मिका मूरा आछ्ृति स्वरूप यस्या सा । साधि 

तया एकीभूता अनेकाक्षरेषु अनेकाश्चानेषु आचरति स्वरूप 

8 ए + 1 
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शोधिततत्वपदा्थसामरस्यात्मक यम्या सा तथा ॥ ॐ 

एकानेकाक्षराङतये नम ॥ 

एतत्तदिप्यनिर्देश्या । एतत् एसत्काङेऽपि हयत्तापरिच्छे- 

देवद्रस्तु तत् परोक्षमनिश्चितस्वरूपम् । एतश्च तश्च एतत्तत् । 

इतिक्रार इत्थभवेवृतीयार्थे । तथा च एतस्वततत्वाभ्यामि 

त्यथ । एतन्तदित्यनेन निर्द्ु निवेकहु योग्या निर्देक्या 
सान भवतीति अनिर्दश्या । रोके सविष्ेषो हि पाये 

परोक्षत्वापरोक्षत्वादिधमंनिषेषेण तद्रतेन निवेक्तु शक्य । 
शब्दपदृत्तिनिमित्तलातिगुणक्रियाषष्ठयथौना यन्न॒ सबन्धो 
नास्ति, ‹ अश्चब्दमस्पहेमरूपमन्ययम् !, ° निशण निष्क 

छम् ' इत्यादिश्रुत्या, तादृग्बस्तु केन करणेन केन वा वचनेन 

निरदषटु शक्यम् । ‹ यद्धाचानभ्युदित्म् ' इति श्यते । अत 

एतत्तदिप्यनिर्देश्या वाख्मनसातीतेत्यथे । अथवा, एतत् 
प्रस्यक्षादिप्रमाणसिद्ध कार्यं पश्चाद्भावि । तत् परोक्षत्वादि- 

विशिष्ट ॒पू्ैकारुसभन्धि व्यवहित कारणमुच्यते । इति- 
छब्द उभयत्र सबन्धनीय । कार्यमिति कारणमित्यपि 

छुद्धगैतन्यरूपा अनिर्देश्या, कायैत्वकारणस्वघटकोपाधिवि- 

रहितव्वेन कायैकारणभावाभावे तद्वाचकरान्दैविषयीकरुमक्ष- 
कत्वात् । अथवा, एतत् अपरोक्षतया अहमिति प्रती 
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यमान जीवचैतन्य त्वपदवाच्यार्थं । तत् परोक्षतया प्रती 

यमानमीश्वरचैतन्य तत्यद्वाच्यायै । इति शब्द एष 

काराथ । तथा च वादिभिदसिद्धान्त अनूदित । सा 
ख्यमते प्रकृतिजेगत्कर््री, जीवो नानाचतन भोक्ता इत्यत 

देश्वर एव नास्तीत्यज्खी्ृतम् । भागवतमते तु “गुणी 

खववित्” इति श्रुत ॒निप्यगुणविशिष्टात्त् परमेश्वराद्विष्णो 

जीवानाभुत्पत्तिषिनाश्षवन्त्वेन अनित्यत्वात् स एव भगवान् 

पारमार्थिकं एक इ्यज्गीङृतम् । तदुभयवादिसिद्धान्त 

स्य॒ ओौपनिषदमते निरस्तत्वात् तदुमयविधया अनिद 
ध्या । परमा्थस्चिदानन्दशूपतया छान्द्ाग्यगतदेवता 

शब्दा्थेस्य प्रतिपादनादिति भाव । अथवा, तदटस्थे 
्रवादिकाणादादिसिद्धान्तवत् व्यवसितभदवस्नीवेश्वरङू 

पतया अनिर्दक्षया । मेदव्यवस्थाया एव साधितुमश- 
क्यप्वादिति एतत्तदिप्यनिर्देशया ॥ ॐ पतत्तदित्यनिदे- 

श्यायै नम ॥ 

एकानन्दचिदाकृति । एका मुख्या मोक्नूपत्वेन प्रापि 

स्सिता ¡ आनन्द ॒सुखम् | चिन् चैतन्य प्रकादाज्ञानम् । 

आनन्दश्चासौ चिश्च आनन्दचित् एका चासावानन्दचिश्च 

एकानन्दचित् आति स्वरूप यस्या सा ¦ सदानन्द 
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ज्रह्रूपरक्षणवतीप्यथे । ` विन्ञानमानन्द बरह्म * ‹ आनन्दो 

न्द्चेति व्यजानात ' इति श्रुते ‹ आनन्दादय प्रधानस्य ' इति 

न्यायाच्च दीपिसखरूपप्रकादयातमकपर मानन्दस्वरूपस्य जीव 

न्युक्स्यवस्थाया परमाप्मज्ञानवन् पुरुषानुभवरूपत्रस्यक्षप्रमा 

णगोचरप्वमस्या इति वा तथा । अथवा, एकेषा आलुभा 

विकाना योगिनामानन्दसाक्षात्काररूपा आरति जिरार 

णभरकादयरूपा यस्या सा तथा । अथवा, आनन्द रिवा, 

चित् परमेश्वर › एके मूतिभेदरष्टिते आनन्दचितौ आङ्कति 

यस्या सा तथा ॥ ॐ एकानन्दचिद्।कूतये नम, ॥ 

एवमिल्यागमाबोभया चैक नक्तिमदर्निता । 
४५ 

एकाग्रचिसतनिध्यांता चैषणारहितादता ॥ 

एवभित्यागमाबोध्या । नलु आनन्दक्षब्दस्य ऊक्षणया 

आनन्दमयो वान्य । ।य एफ जालवानीश्चत इशनीभि " 

इति शरुप्युकतैकप्वमपि जीवे सिभ्यति । तथा च एकवासा 
वानन्दश्च तस्य चिन् अधिष्ठानभकाशकनचैतन्यमाकृति यम्या 
सेति विग्रह सभवति 1 ' ब्रह्म पुछ प्रतिष्ठा ' इति तस्क 
शकचैतन्यस्य पुन्ढशब्देन परामक्शौत् । एव च सति प्रका 
शकनित्यत्वस्य प्रकादयनित्यस्वापेक्षत्वात् । ‹ सत्य ज्ञानम- 
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नन्त ब्रह्म " इत्यादिन्रह्मसखरूपरक्षणवाक्येषु बाच्याथेप्राधा 

न्येन विधिमुखेनैव ब्रह्मप्रतिपादने अतन्यादृत्तिरूपनिषेधमु 

खेन कक्षणाथेप्राघान्येन ब्रह्मखरूपलक्षणम्रतिपादनायोगेन 

तक्त्वमसिवाक्ये वैशिष्ट्य वाक्यार्थं सभवतीति चेत् , नेत्या- 

ह--एवमित्यागमाबोध्येति । एवविश्षिष्टतया- ईति प्रत्यक्ष 

सिद्धस्वेन आगभरवेदै ज्ञापनीया न भवति । भनन्द् 

ब्दस्यानन्दुमात्रवाचकस्य तस्प्रचुरे सभावितेषहु ल॒ जीवे 

क्षणाया त्रयो दोषा । पारमार्थिकभिन्नसत्ताकवस्प्व 

न्तगभावेन तत्त्वपद्वाच्यार्थनिष्ठविशोषणद्धयस्य अन्योन्य 

निरोधवत्तया तम प्रकारवदरैशिष्टथायोगे अखण्डार्थो वा 
क्याथ सपश्चते । तथा च सरूपखक्षणवाक्येषु वाच्याथेस्य 

“ अतोऽन्यद्ातेम् ` इति श्रप्या मिथ्याप्वप्रतिपाद्नात् निषेध 

मुखेनैव अतद्यावृ्तिस्वरूपभ्रतिपादनेन छक्षणवाक्यानि सम 

लसानि भव तीति भाव ॥ ॐ एवमित्यागमाबोध्याये 

नमं ॥ 

एकभक्तिमद् धिता । एकस्मिन्नमेदे जीघन्रह्मणो भक्ति 

भजनीयत्वनुद्धि तप्परिजिज्ञासा येषा सन्ति, तैरचिता 

पूजिता इत्येतदुपलक्षण स्तुता भ्याता नमम्कृतेप्येवमादी 

नाम् , ' यन्मनसा ध्यायति तद्धाचा बदति तत्कमेणा कराति ' 



१८२ रङ्ितात्रिश्चतीमाष्यम् । 

इति भरुते मानसिकव्यापारपूवैकानि दहि इतरेन्द्रिय 

कर्माणि भवन्तीत्यमिप्राय । अथवा, अस्मिन् सक्चारमण्डरे 

तस्स्वरूपपरिश्चातार ये केचन, तेषा भजनीयस्वाभ्यवसायो 

भक्ति तदेकमवणता सशुणनरह्मविषया अष्टनिधा, तैरेकभ 
क्िमद्भिरचिता अन्तयौगवहियौगमद्ायागभ्रकारै पूजिता 

इप्यथे ॥ ॐ एकमक्तिमदचितायै नप ॥ 

एकाम्रचित्तनिभ्यौता । एकम् ेक्यदूपम् अभ्रम् आ 
ऊम्बन विषय विजातीयभ्रत्य यत्तिरस्कारपूैक सजातीय 

काभि निरन्वरव्ाध्रिविषयीङृतचैतन्य यस्य तत्तादृ चि 

तमन्त करण येषा तै । यमनियमासनप्राणायाम्रत्याह्ा 

रधारणाध्यानसमाधीना परिपाकातिश्शयेन पश्चात्सपद्यमाना 
सम्रज्ञातसमाधे त्रिविधा भूमिका-- ऋतभरा, प्रज्ञालोका, 
्ज्ञान्तवाहिता चेति । तत यथामूत सशिदानन्दरक्षण 
नक्ष भरति वृत्तित्याप्त्या विषयीकरोतीति प्रथमा तथा, 
° आशप्मन्येव बश नयेत् ' इति भगवहचनात् । प्रज्ञालोकः । 
अन्ञाया अखण्डाकारदृत्तौ नित्यनिरन्तराभ्यासेन परिपाक 
नीताया ब्रह्मविषयिण्या आवरणाभिभव कुर्बन्स्या सत्याम् , 
“रज्ञा प्रतिष्ठा ' इत्यादिश्रुते , प्रज्ञाया ब्रह्मस्रूपाया 
आरोक अभिग्यक्ति साक्षात्कार यस्था सप्तसा का 
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रणविक्ञानम् । यस्मिन्विज्ञाते सवैमिव् विज्ञात भवतीव्येक 

विज्ञानेन सरवैविज्ञानरूपम् । प्रारम्धवक्षात्तदा चित्त तद्ध्य 
स॒ सवेजगद्रष्टुमिच्छति यदि, तदानी चैतन्यप्रकशेनैव 
प्रकाशित जगत्खाश्नपदाथवदृश्ेष भासते । इद च भरद्वाजा 

दीनामस्तीति पुराणादिप्रमाणवे्यमस्माकम् । तथा च तस्या 

भूमिकाया निरुद्धसामभ्य॑सदृन्त करण साकारस्वरूप नि 
वासन यदा नद्यति, तदा प्ररान्तबाष्टिता भवति | वह् 

प्रवाह सततवृत्ति धारा अस्य अस्तीति बाही, वादिनो 

भाव वाहिता प्रश्यान्ता च प्ता वाहिता च पमरक्ान्तवाहिता। 

अथवा, प्रशान्त बाह अस्य अस्तीति प्रदयान्तवाह्वी। 

प्रश्ान्तवाहिनो भाव प्रशान्तवाहिता, ' मनसो बत्तिशुल्यस्य 

ब्रह्माकारतया स्थिति । असप्रज्ञालनामेति समाधिर्योगिना 

प्रिय ` इति वचनात्, ` प्रश्षान्तमनसर क्चेनम ` इति भगव 

द्रचनात्, " प्रभ्व्यप्रेजाऽनिरुखे समुत्थित पश्चत्मके याग 

गुणे प्रवृत्ते । न तस्य रागो न जरा न मृत्यु प्राप्रस्य 

योगाभिमय श्ञरीरम् ` इति श्रुत्या उक्तछक्नणसाधन परिपाकव 

शाद्भवति । तैर्मिभ्यौता, ध्यानस्य निगैतत्वात् । भेदास्पूतौ 

ध्यानविषयो न भवति ध्यातु स्वरूपमेव प्रकाशते, । ब्रह्म 

वेद ब्रहैव भवति ' इति श्रते । निभ्याता इति पाठ नितरा 



१८४ कशितात्रिश्चतीमाष्यम् । 

श्रवणमनननिदिभ्यासनेन साश्ात्कृता इत्यथे ॥ ॐ एका 

ग्रचित्तनिध्यातायै नम ॥ 

एषणारषिताहता । एषणा इच्छा । सा चरविधा । एत 

छ्लोकजयाय पुत्रैषणा । पिवृरोकजयसाधनकरमेखपादनाय 

वित्तैषणा । उपासनादिना जयसाधन देवल्छोक , तस्मिन्न 

षणा छोकैषणा । आभि रहितै अनाहृष्टचितै , प्ते ह 

स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च ोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ 
भिक्षाचर्य चरन्ति" इति श्रृते । एषणारदहिता चे परमहस 
परित्राजका सन्यालिन तै आद्रेण अतिक्षयप्रेम्णा स्वस्व 

रूपेण आदृता अङ्गीकृता निरन्तरभ्यानेन साक्षाकृता सत्ती 

मोक्षरूपतया ्राप्रयथे ॥ ॐ एषणारदिताहतायै नम ॥ 

एलासुगन्धिचिक्ुरा चैन कूटविनारिनी । 
एक.भोगा चैकरसा चैकेन्वभेप्रदायिनी ॥ ७॥ 

एलायुगन्धिचिकुरा । एखावदिति दृष्टा"तप्रदक्षन सौग 

न्ध्यमात्रसद्धावभ्रद्ेनेनाकल्पितदिव्यपरिमकूसद्वावे दतु , 

न तु प्राकृतत्वदजनपरम् , बह्मण स्वाधीनमायत्वात् । तट 
त्ुगन्ध इति साजालयमान्न॒ च्यञ्यते, गुणमाज्नादानेन 

सवेत्र पदार्थन्भ्रस्य दष्टान्तीकरणतत् । सुगन्धा येषा 



ऊङितात्रिश्चतीमाष्यम् । १८५ 

सन्तीति सुगन्धिन तादा विङ्कुरा कुन्तखा यस्या 
सा तथा । स्वभावसिद्धदिव्यपरिमरुक्ाङिसवौङ्गसौरभ्य 
वती, चिकुरपदस्य उपछ्क्षणत्वादिति भाव । ॐ एषा 

सुगन्धिचिङ्कराये नम ॥ 

एन कूटविनाश्शिनी । एनसा पापना क्ट समुदाय । 

आगाभिसचितप्रारब्थभेदेन समष्िरूपेण डतर तत्त्वज्ञा 

नेन विना अन्यस्य भोगमात्रस्य तद्धिनाक्षकलत्वावगमात् 

तेषा च कल्पकोटिकाङ क्रमिकभोगप्रदान विनोपायान्त 

रेण क्षयेप्सूनामाप्मन्रह्माभेदज्ञानविषयतया चैतन्य नाय 
तीति तथा । एवचिदि पापकम न शिष्यते, : अश्रीर 
वाव सन्त प्रियाप्रिये न स्पृशत ' इत्याविश्चते ;, “अह 
त्वा मवैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिः इति स्मृतेश्च । अथवा 

णनासि च तत्कारणीभूत कूट कपटवबचनाभिधान च त 

त्कारण माया च नाश्चयतीति तथा ॥ ॐ एन कूटविना 

शिन्ये नम ॥ 

ण्कभोगा । एकेन कामेश्वरेण साक भोग भुक्ति । भोग 
सखखरूपानन्दानुमव यम्या सा तथा ! अथवा, एकस्य अ- 

ज्ञानतत्कायैस्य क्रायेकारणरूपेण अभिन्नस्य तदधिष्ठानतया 

स्वसत्ताधायकन्तेन भोग परिपालन यस्या सा। प्रपश्चो 



१८६ ककितातनिञ्चतीभाष्यम् । 

त्पत्निस्थितिनाश्षहतुमायोपाथिकचैतन्यमिलथं । ‹ एकाकी न 
रमते वत पदिश्च पन्नीश्ाभवताम्' इति पुरुषविधन्ाक्यणवच 

नात् , द्पत्योरिच्छिकभेदकत्वावगमेन परमाथत एतत्स्वरूप 

स्थैकचैतन्यलूपतावगमात् , तदुभयभोगस्यापि एकभोगत्वात् 

तद्वतीति वा ॥ ॐ एकभोगायै नम ॥ 

एकरसा । एक अभिन्न रस सामरस्य यस्या सा, 

® रस ह्यवाय छण्ध्वानन्दी मवति ' इति श्रुते । एक नव 
रसषु यख्य श्बङ्गाररस यस्वा सा तथा । अथवा, एकेन 

परमेश्वरेण अस्या क्रियमाण प्रीययतिशयरूप रस एतद्धि 

सयक यद्या सा। अथया णकस्मिक्नेव स्वभर्तरि रम 

निरतिशयप्रीति अजुरागमज्ञा यस्या सा । अथवा, षड्सेषु 

यख्य मध्रुररस प्रियत्वेन यस्या सा, सतत्वगुणप्रधान 

मायापाधिकचैतन्यसवरूपत्वात । \ रस्या ज्िग्धा स्थिरा 
हृद्या आहारा साह्त्विकप्रिया इति भगवद्वचनात् ॥ ॐ 

एकरसाये नमः ॥ 

एकैश्र्यप्रदायिनी । इष्टे प्रयति अन्तयौमित्वेन सवा 
णीति ह्र । "य सर्वेषु भूतु तिष्ठन्य सर्वाणि भूता 
न्यन्तरो यमयति" इति श्रते । तस्मेयैमाणाना जीवाना 

भूतक्षच्दवाच्याना अज्ञानतत्कार्यान्त करणोपदहितपरतिबिम्ब 



रलितात्रि्षतीभाष्यम् । १८५७ 

चैतन्यरूपाणा जामद्ा्यवस्थाभिमानिना अखण्डनद्यसाश्चा 
त्कारबेरायाम् अभेदानुमवात् , ‹ तत्त्वमसि › इति श्चुतेश्च ‹ ए 

कमेवाद्वितीयम् ' ऽति विशेषितत्वाच्च, एकश्चासावीश्वर्च ए 
केश्वर तस्य भाव तदैक्य तन् प्रददातीति तथा। बहुषु वि 
याधनवल्घु तेष्वेको विद्याधनवानिप्युक्ते तननैजननिष्टविद्या 
भवे तदतिदायप्रतीतिवन् एक च निरतिशयमणिमादिकमैश 

य॑निम्रेयस प्रददातीति वा। यद्वा एक मानुष सर्वोत्कृष्ट 

सावैभौमत्वादिरक्षणमभ्युदयसामान्यनैशर्य प्रददातीति वा 

तथा ॥ ॐ एकैश्वयपरदायिन्ये नम ॥ 

एकानपलसाश्नाज्यप्रदा चैकान्नपरूजिना । 

एधमानप्रमा चैजदनकजगदीभ्वरी ॥ ८ ॥ 

एकातपन्रसास्नाज्यप्रद् । आतपात् ना समन्तान् अध्या 

स्माधिदैवताधिभूतानि आ शब्दार्थं । तम्या जाता तापा 

आतपा । तपन्ति श्चाषयन्तीति तपा, आतपभ्य त्रायति 

रक्षतीति आतपत्र सवैससारदु खोपश्नमारमकमार्मज्ञानम् । 
‹ यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहिमेव य।स्यसि इति भगवद्रवनान् । 

अखिर्दु खनिदानाज्ञाननिवतेक एकर लक्षणया अभिन्नन्रह्य 

विषयकमिलयर्थं । एक च तत् आतपत्र च अखण्डाकार 

ज्ञानम् , तेन जायमान यत्सान्राज्य सम्राजो भाव सर्वोत्तम 



१८८ कङितन्निशतीभाष्यम् । 

त्व तत््ददातीति । अथवा, एकातपन्नसास्नाज्य चक्रवरतित्व 

तस्मरददातीनि वा ॥ ॐ एकातपत्रसाज्राज्यमदाये नम ॥ 

एकान्तपूजिता । एकस्य अद्वितीयस्य शछोधितत्वपदाथे- 
स्य अन्ते उपाधौ हृदि परिच्छेदकत्वात् पूजिता अह्मित्य 

परोक्षीकृता, ‹ यत्साश्चाद्परोक्षाद्भद्य ` इति श्रते । एकस्य 

ब्रह्मण अन्ते उप पूजिता षद् गव्यवसाना्थयोरिति धातुपा- 
ठात् उपनिषद्भह्ममाच्रतया पयैवस्यतीत्यथं । एकान्तपूनि 
तति नाश्नोपनिषदियर्थं । अथवा, एकान्ते ‹ गुहानिवाता 
श्रयेण प्रयोजयेत् * इति श्रुत एकान्तस्थर ध्यानादिना 

योगिभिर्विषयीकृतेत्य्थं । थवा, काभमेश्वरेण एकान्ते खी 
लिङ्गे पूजिता । सप्रदायपरवृत्त्यथेमादौ ईश्वरेण बहिर्यागक्र 

मण आदिमसाधनेन सगोयकाङे पूजादिना सतोषितप्वात् 

भूतारथैन्यपदेश । एकान्ते सवप्रविरापनसमये पूजिता 
ध्यानादिना मपादिता साक्षक्छृतेलयथं । ‹ कथ्चिद्धीर प्रलय- 
गात्मानमै्नदावृत्तचक्षुरमृतत्वभिच्छन् ' इति श्रुतेरिति वा ॥ 

ॐ एकान्तपूजिताये मम. ॥ 
एधमानप्रभा । एधमाना विवधेमाना स्वतिक्षायिनी प्रभा 

कान्तियेस्या सा, ! तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा 
£ ५ # सवैमिद् विमानि ` इति श्रुते । ॐ पधमानपरभाये नमः॥ 



लङितानिश्चतीभाष्यम् । १८९ 

एजदनकजगदीश्वरी । एजन्ति कम्पमानानि वचष्टमाना 

नि प्राणवन्ति जीवन्ति अनेकानि नानोपाधिकानि जगन्ति 

जङ्गमानि विचरस्प्राणिन इल्यथ ! दषे प्रेरयतीति इरी । 

स्थावराभा सुखदु खप्राप्निपरिहारोपायानभिक्षत्वेऽपि स्वजी 

वनहेतुभूतोदकपानादिप्रवृत्तिदशेनाच्ेष्टावत्व तत्राप्यस्तीति 
जगच्छब्दो निधिशेषप्रपजच्चमानत्रपरो वक्तव्य , अन्यथा “सर्वे 

शु मूते ' इति श्रुतौ चरप्राणिसान्रपरप्वे सको चपत्ते । अस 
ति विराधे सामान्यवाचकस्य कष्टस्य निरहोषलश्चणाज्गीका 

रस्य न्यान्यव्वात् } अन्यथा ब्रह्मण प्रपच्चमाच्रोत्पत््यादिे 

तुस्व सङ्कचित भवेत् । अत एव आकरे एजत्पद् डपात्तम् । 

यथाकथचित क्रियाश्रयप्वेन प्राणवन्तवमात्रस्य समष्टिहिर 

ण्यग माँश्रय्वैन सर्वेषा प्रेयैत्व सभवततीति भाव ॥ ॐ एज 

दनेकजगदीश्वेये नम, ॥ 

ण्कवीरादिससेव्या चैकप्राजवशालिनी । 

कैकाररूपा चेरिच्री चेप्सिताथेपदायिनी ॥ ९॥ 

एकवीरादिससेव्या । एक अनितरलाधारण बीर 

पुर्चयौदिना कृतमन्त्रदेवतासाक्षात्कारङन्ध पुरुषाथे पुमान् 

विजयप्राप्राभ्युदयश्चारी । राजराजनिष्ठवैयैगाम्भीयोदिथुण 

वत्वेन तन्तदेवतोपासका पुरुषा वीरा इत्युच्यन्ते । यासा 



१९० करङितात्रिश्तीमाष्यम् । 

शाक्तीनामादयो यषा प्राणिकोटीना ता एक्वीराद्य तसा 

कदभ्बै सरसेव्या ससेवितु योग्या । यदा इरी मक्तान- 

नुगरह्ाति सगुणविग्रहवती स्यात् तदा अनेकपरिवारदेवताप 

रिसेविता मन््देताजनोपासनीयेदयथं । अथवा, एकवीरा 

रेणुका, तददय शक्तय ॒शइयामरभर्ुखा › ताभिस्तत्काल- 

प्रपच्वे स्वस्वपीठे स्थिता सतय उपासकानामभीष्टवरप्रदा- 

च्यो दृश्यन्ते । ता अस्या परिसेवकव्वेन स्वयमभीष्टवर 

कामा इलयस्या ्रद्ताया सदहिमातिश्षयोक्ति ॥ ॐ एक- 

वीरादिसंसेव्यायै नभः ॥ 

एकप्रामवश्षाङिनी । प्रभोभौव प्रामव रश्चकत्व एक- 

मनितरसाधारण च तत्माभवे च तच्छार्क इति तथा । 

अथवा, प्रा मवस्य सापेक्षकधमत्वादेकपदस्य चानन्यगामित्वा 

थस्य सामानाधिकरण्येन स्वारस्येन प्यालोन्यमनेन भय 

मर्थ सून्यत । प्रभव च नियस्यलोकोद्धव धिना अनुपपद्य 

मान तदन्तयततत्कायेभथौपन्त्या सिभ्यति । तथा च वटबीजव 

स्त्वन्तमैतपश्चाद्भाविकार्यवच्कूटस्थचैतन्यमिति माव । अथवा, 

प्राभव नामेश्वरत्व वदाक्दप्ननियम्यजगश्चोपडङक्षणविधया य 

स्यैकस्याखण्डचैतन्यस्य तवेकपरामवम् । ‹ पादोऽख सवो भू 
तानि” ‹ एकाशचन स्थितो जगत् ' इति श्रुतिस्मृतिभ्य भूतपूव 



रशितातिश्चतीभाष्यम् । १९१ 

गल्या प्राभवोपङक्षितमेक सश्चिश्चैतन्यरूप शारूते आविष्करो 
ति तथा । अथवा एक च तत् पराभव च एकप्राभव यख्य 

सावैभौमत्वमिति यावत् । प्रभुप्वपरपराया सविकेषाया 
कु मचित् पयेवमानावहयभावे ‹ एष सर्वेश्वर एष भूताधिष- 
तिरेष भूतपार † इति श्रुया अन्तयौभितया साक्षात्कर 
प्युरपादकत्वयुक्सया च इतरवागाद्यवयवप्रेरणातिक्ययाना प 

यौपिरतैवस्तीलयमिप्राय । तथा च निरङ्कशस्ववन्त्रज 
गत्कारणत्वरूपतटस्थलक्षणङक्षि तवेदान्तसमन्वयविषयीभूता 

अखण्डस्चिदानन्दस्वरपा परदेवता अवश्य स्वस्वरूपेभैव 

भ्यातव्येति निष्छृष्टाथे ॥ ॐ एकमाभवशषारिन्यै नम, ॥ 

दकाररूपा । इकार रूप तृतीयावयव यद्वाचकमन्त्रस्य 

यस्या सा तथा ॥ ॐ ईंकाररूपायै नम" ॥ 

दशित । इच्छति इठे इति इंशित्री सर्वत्रेरिका इयय ॥ 

ॐ हैक्गिष्ये नमः ॥ 

ईप्सिताथेप्रदायिनी । अध्यैन्ते पराध्य॑न्ते इयथौ अभ्यु 
५ _ विषयी द्यनि श्रेयसरूपा , आप्र गन्तु मपु इच्छाविषयीमूला 

ईप्सिता , ते च ते अथौश्चेति कमेधारय , ईप्सिताथौन् 

प्रददावीति तथा । केवकेणामदृष्टद्वारया काछान्तरभावि 



१९२ करितात्रि्चतीभाष्यस् । 

फलद्ावप्वमचेतनप्वान्नापपद्यते । तादशाना कस्मिन्नप्यर्थे 

साभर्थ्यादश्चनात् । चेतनाधिष्ठिताना तु कमणा श्रूयक् 

तपराक्रमादिवुष्टराजवत्तदाराधितपरमेश्वर कर्माध्यक्ष , इति 

्ुया स््ञस्य तत्चदधिकारिकृतपुण्यापुण्याजुरूपतया फल 

प्रदाने समर्थस्य सन्तवकर्पने तदन्यस्य चेतनस्य जीवादेस्तत्र 

सामश्यविरहात् स एव तत्तदनुगुणविषयेच्छोत्पादनेन 

तत्साधनानुष्ठापयिता सन् तत्फङूकामना पूरयतीयनीख 

रमीमासकमतनिरासो द्रष्टव्य । अथवा, हेप्तिता जिज्ञा 

सिता, तथा च स्वस्वरूपग्रतिपाद्कवेदान्तश्रवणमनननिदि 

ध्यासनविषयीडता सती अर्थ पा्यमान सवौभ्यर्दितमो 

्षरूप पुरुषार्थं प्रददातीति तथा ॥ ॐ इप्सिता्थेषदा 

यिन्यै नम ॥ 

हद गिल्यविनिर्दैहया चेश्वरत्वविधायिनी । 
हंशानादिब्रह्ममयी चदित्वादयष्टसिद्धिदा ॥ 

ईेदगिलयविनिर्दृहया । इदृक् एतह्वश्चणकृक्षित एतादश 
परिमाण एवस्वरूप एतादृशधमेवानिति प्रयक्षसिद्धार्थो 
विनिरदष्ु शक््यते । ‹ यश्श्चुषा न पश्यति ' इयादिश्रुया 
सर्वेन्द्रियगोचरत्वनिराकरणात् विनिर्दैश्या न भवति । ओ 

पनिषदाना मते तु दपनिषद्ा बेदैकदेशप्वेन इतरप्रमाणा 



ररितत्रिशतीमाध्यम् । १९३ 

नपेश्चतया अज्ञाताथज्ञापकत्वेन प्रामाण्यसुररीछृतम् । इद 

मेव ॒ एतादगेबेति प्रयक्षसिद्धाथैज्ञापने तासामनुवादकप्वेन 
कि क, च 

सापेकषत्वरूपमप्रामाण्य प्रसज्येतेत्यभिप्राय । ॐ ईटि 

लयविनिर्देहयाये नम ॥ 

हैश्वरप्वविधायिनी । ईश्वरस्य भाव तच्ैक्य विदधाति, 
भावरणविक्षेपरक्तिमदज्ञाननिवरततकाखण्डाकारचैतन्यसखशपा 

खती मेदबुद्धिमात्रसपादितैश्वर्यैक्यायोगश्चम निवसैयती 
यथे , ‹स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ' इति श्रुते । अथवा, 
दैश्चरत्य नाम नानादेशविद्याधनोत्कर्षादिमन्त्व तन्तस्माणिनि 

कायपुण्यभ्रारब्धानुसारेण कर्मफल भयच्छतीति वा । ॐ 

हृ्वरत्वविधायिन्यै नमः ॥ 
दरानादित्रह्ममयी । ईंशानतःप्पुशषाघोरवामदेवसद्योजाता- 

ख्यानि पच्च ब्रह्माणि, तानि मय स्वरूपमस्या अस्तीति सा 

तया । अथवा, ई्ञान आदिर्येषा ते तथा अधिकारिपुरुपा 

विष्णुत्रहयन्द्रादय › तेषामपि तत्तन्नामरूपविशिष्टानाम् अबु 

द्विमताम् अन्तयौमिखरूपेण बुद्धिप्ररकसद्विदानन्दस्वरूप- 
परनह्मानन्दभ्रकाशात्मना स्फुरतीति तथा । ॐ ईत्ानादि 

ब्रह्ममय नमः ॥ 
दशिस्वाथष्टसिद्धिदा । दैश्चिप्वमादिर्यासा तास्तथा । (अ 
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१९४ कक्िताव्रिश्चतीभाष्यम् । 

[ ^>. ^ 1 

णिमा महिमा छष्वी गरिमा भरापिरीकशिता । प्राकास्य च 

वर्षित्व च यत्र कामा परागता ` इति वचनात् । ता 

सिद्धीरषटौ ददातीति तथा । अणिमा क्षणमात्नेण अतिसू 

क्मभाव । महिमा महतो भाव । ठष्वी लाघव । गरिमा 

गुरो भौव , जडतरपवतादिवत् भारवश्चेनाप्रकसम्पिस्वमित्य 

थै । क्षणमात्रेण विराडाकृतिमन्त्व प्रापि । हस्तेन चन्द्र 

मण्डलादिस्पशे इशिता, इन्द्रादीनामपि प्ररकता । प्रा- 

काम्य अप्रतिहतकामनावस्त्वम् , वाञ््छिताथेफ्प्राप्निरिल्यथं । 

वशित्व स्ैलोकवक्षीकरणमामर्यम । यत्र कामा परा- 

गता , काम्यन्त इति कामा तिषया यत्न यस्मिन् एश्वर्य 

सति परागता बहिभूता मवन्ति , विषयाणामजुभवाभावे 

ऽपि तल्जन्यसुखवत्त्त आप्रकामत्वमिलयथै । एता अष्ट 

सिद्धय । ॐ दशित्वाष्टसिद्धिदायै नम ॥ 

हक्षिन्नीक्षणसखष्टाण्डकोटिरीन्वरवह्ुभा । 
* इाडिता चेभ्बराधोद्धरारीरेश्ाधिदेवता ॥ 

ईैषिप्री । उदासीनद्रष्री साक्षिणी असगोदासीनज्ञानस्व- 

रूपेय्थं › ‹ साक्षी चेता” इति श्रते, ‹ आति सनिदहित 
गुहायाम् ' इति श्रुते । ॐ हैक्षिच्यै नमर ॥ 



रुकितात्रिश्चतीभाष्यम् । १९५ 

ईश्चणखष्टाण्डक्ोदि । अण्डाना ब्रह्माण्डाना कोटय 

असख्याता , मूतमािकारमेदेन बहुवचन कोदिक्षब्दस्य, 
अनादिष्वात् ससारमण्डङस्य, दक्षणेन भाविकायौलोचनेन 

खष्टा अण्डकोटयो यया सा तथा, ‹तदैश्चतब्हुस्याप्र 

जायेयेति ' ‹ स दईक्षाचक्रेः ! अस्माना इद्मेकमग्र आ 

सीत् नान्यर्किचन मिषत् स इक्षत रोकाञ्रु खजा इति स 

इमष्ठीकानद्जत ` इलयादिश्ते , बाह्यकारणमनपेक्ष्य उणै 

नाभ्यादिदृष्टान्तप्रदौनेन चेतनस्याभिन्ननिभित्तोपादानभर- 

द्ेनयुक्ते, " भरङृतिश्च प्रसिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् ' इत्यदे- 

शेति भाव । ॐ इक्षणखष्टाण्डकोटये नम ॥ 

श्धरवह्लभा । ईश्वर कामेश्वर वह्णभम पति यस्या 

सा तथा । ईश्वराणा ब्रह्मविष्णुरंद्रादीना तन्तश्रिष्ठमहिमो 

त्कभ्पेण प्रीलयतिकायविषयत्वेन अभ्यर्हितिदयर्थो वा । ॐ 

ई्षरवल्यभायै नमः ॥ 
ईडिता } ईड स्तुताविति धातुपाढठात् स्तुतिभि विषयी 

करता, वेदन्तैरिति शेष , ‹ एष निलयो महिमा ब्राह्मणस्य ' 

इत्यादिश्रते । ॐ ईडितायै नम ॥ 
ईृ्राघाङ्गश्चरीरा । ईधरस्य स्विदा नन्दालकस्य शिव 

स्य अर्घ च तत् अङ्ग च अधोज्गम् । आनन्दस्ररूपतः कश्षरीर 



१९६ कङिताविक्षतीमाष्यम् । 

श्रीरवस्स्वरूपरुक्षण यस्या सा तथा । ‹ सश्चिन्मय शिव 

साक्षा्तस्यान-द्मयी शिचा ' इति स्मरते । अथवा, डेश्वर- 

स्याधोज्ग वामभाग शरीर मूर्तियेस्या सा । अथवा, ईश्वरस्य 
इकारस्य अङ्ग शक्तिवीज शरीर सन्त्रात्मिका मूर्तियैस्या 

सा तथा । ॐ ई्वराधाङशसीरायै नम ॥ 

इशाधिदेवता । इरास्येप्युपडक्षण जीवस्यापि, दंशस्य 
तप्पदबाच्या्ंस्य मायोपाधिकस्य विशिष्टस्य अधि उपरि 

बिशेषणद्भयस्य परिल्यागे देवत्ता द्योतमाना द्ुटस्थविन्मात्रस्यो- 

धिवतन््वपदाथंरूपेयथं । अथवा, ईश केशर अभि 

देवता पूज्या यस्या सरा तथा । परमपतिन्नतेयथे ॥ 

= इंशाधिदेवतायै नमः ॥ 

हैश्वरपेरणकरी चेदाताण्डवसाक्षिणी । 

हैश्वरोत्सङ्गनिरया चेतिषाधाविनारिनी ॥ 

ईवरपरेरणकरी । ई धरस्य बिम्बचैतन्यस्य स्वरूपा सती 
जगत्सजंनादिकायप्ररयिश्री प्रेरणकरी आज्ञापकेयथं । 
इरछान्ञानक्रियाशक्व्यावरणविक्षेपल्यक्तिप्रतिफङ्ितिचिस्स्वरूपा 

माविकायोनुकूकप्रारब्धाध्यक्षपरमेश्वरेक्षणनामधेयप्रकाहास्मि 

का भवतीति भाव । ईरपेरण तदाज्ञामनुलङ्कनेन क- 



लश्तित्रि्चतीमाभ्यम् | १९७ 

रोतीति घा, तदीयभार्यात्वेन नितरा तष्श्येत्ति यावत् ॥ 

ॐ हशवरभेरणकयैँ नमः ॥ 
हशताण्डवसाक्षिणी । इरस्य तत्पदवाच्याथेस्य ताण्डव 

नतेनवदप्रयन्नसपाद्य लीषामाच्नमित्यथे , जगत्सजञेनादिषशूपा 

क्रिया चठनरूपकमैत्वसामान्यात , तस्य सध्िणी अस 

सगैप्रकाशरूपिणीप्यथ , * असगो न हि सस्ते ' इति श्रते । 
अथवा, इईशताण्डवस्य परमेश्वरनरूयनाह्याभिव्यश्जितचतुं ष 

िकलोपदेशम्य साक्षिणी । तदुक्तम-- ‹ नतेनाद्धि परेशस्य 

चतु षष्टिकङाजनि ` इति प्रदोषस्तोनञे हेताण्डवनतेनवणेन 

मतिस्फुटमिति नेह ॒छिल्यते ॥ ॐ ईशताण्डवसाक्षिष्यै 

नप ॥ 

ईश्वरोटसगनिखया । देर ख्य सवभत उस्सग ऊरू तौ 
निख्य यस्या सा तथा ॥ ॐ हृ्वरोत्सगनिकयायि 

नय. ॥ 

हतिबाधाविनाशिनौ । हतिवाधा दैवायुपद्रव , शुद्र 
जन्तुपीडा बा, ता विनाशयतीति तथा ।॥ ॐ ईपिबाधा 

बिनारिन्यै नम ॥ 

इहाविर दिता चेद्ाराक्तिरीषत्स्मितानना । 

खछष्छाररूपा रलिला छक्ष्पीधाणीनिषेषिता । 



१९८ रकितातिशतीभाष्यम् । 

दंहाविरहिता । अप्राघ्प्राप्नि प्रति इच्छा इहा, तया 

विरहिता, आप्रकामत्वात् तद्धिरहितेलथं ॥ ॐ इंहाबि- 

रहितायै नमः ॥ 
दशदाक्ति । ईशम्य शक्ति सबैज्ञत्वादिखरूपसामर्थ्य य- 

स्या सा तथा, ‹ देवात्मक्क्तिम ` इति शरुते ॥ ॐ ईसशक्तये 
नम ॥ 

इषस्स्मितानन। । इषत् स्मित मन्दहास यस्य तन् तथा, 

ताहगानन यस्या सा तथा, पयीप्रकामसखेन सर्वदा प्रस 

सुखीयथै । दु खास्परिपरमानन्दरूपततया वा तथा ॥ ॐ 

ईषर्स्मिताननायै नम ॥ 
छकाररूपा । रूप्यतत इति रूप मन्त्रस्य चतुर्थनणैत्वेन 

ज्ञापक यस्या सा तथा ॥ ॐ छकारसरूपाये नम ॥ 

कता ^रुछित त्रिषु सुन्दरम इति वचनात् अ 

लन्तसौन्द्यैवतीय्थं । अनुपमसौन्दया बा ॥ ॐ लि 

तायै नम ॥ 
खक्ष्मीवाणीनिषेविता । रक्ष्मी रमा सर्वैश्वयेशाक्ति , वाणी 

सरस्वती सर्वज्ञानक्शक्ति , ताभ्या नितरा अङ्रत्रिमप्रम्णा 

अनन्यभूता सती सेविता । सेवानाम उन्मीङितज्ञाप्रतीक्षा, 
तद्वस्वादियथं ॥ ॐ लक्ष्मीवाणीनिषेवितायै नम ॥ 



ऊरितातिशतीभाष्यम् । १९९ 

लाकिनी लकलनाखरूपा लसदाडिमपाटला । 

कखन्तिकालसत्फाला लल्छाटनयना्िता ॥ 

लाकिनी । क सुखम् , (क ब्रह्म इति श्रुते , तत्न 

भवतीदयक ब्रह्मभिन्नतया प्रतीयमान दु खात्मक जगत् 

भकम् , लीयत इति लम्, उपलक्षणञयुतपक्यदे , रमक 

मस्यास्तीति काकिनी , अनृतजडदु खरूपजगस्कारगतन्धावृ- 

्तस्वरूपन्रह्मभूता इयं ॥ ॐ लाकिन्यै नम ॥ 

छछनारूपा । रूप्यते ज्ञाप्यते अनेनेति रूप ज्ञापक तन्या 

प्यलिङ्ख चिह्णमिति वा, ठलनाना सख्ीणा रूप वेष साभर 

णाद्यख्कारो वा आकृतिवो यम्या सा तथा, ठकडना 

सिय रूपाणि भूतय यस्या सा तथा, ' छिङ्गाङ्कितमिद 

परय जगदेतद्धगाङ्कितम् ' इति पुराणवचनान् ॥ ॐ लल 

नारूपायँ नम ॥ 

रुसदाडिमपाटला । दाडिमक्चब्दन विकलित वत्पुष्प 

कक्ष्यते, सत् सद्या विकसनप्रकाश्च च तदाडिम च, 

इद इपरुक्षण वन्धूकादीनाम् , तद्वत्पाटरा श्वेतमिश्ररक्तव्णं 
प्रषानमूतिमतील्यथ , ‹ श्वेतरक्त तु पाटलम् इति वचनात् । 

ॐ छसंडहाडिमपाटलाये नम ॥ 



२०० कक्ितात्रिशतीमाष्यम् । 

छढन्तिकालसत्फाङा । कढान्तिकया प्रित मुक्ताफठ 

सखवचितनवरन्नमभ्यया रुखाटमध्यदेश्भूषया, इदसुपरक्षण 

कराटपष्टादीनाम्, ठसत् फाट यस्या सा तथा॥ ॐ 

लखन्तिकाङसत्फाखायै नमः ॥ 

छङाटनयनाचिता । छलारे नयन येषा ते, अन्न छटा 

टशब्देन भूमभ्य छष्त्यते , नयनशब्देन ज्ञानमपि, तथा 

चोध्वेदृष्टिमि सखेचरीमुद्रया विष्ीनवितै असिवरुणयोमे 
ष्यदेशाभिधानाचिदुक्तकृतपरमेश्वराराथनपरपुरषप्राप्यत्वाभि 

धायकात्रिप्रभोत्तरजावाखश्रुतिगतयाज्ञवल्क्योत्तरवाक्यनि्दिं 
छटभूमिकाजयसिद्धिमपयुरुषै अधित साक्षाककृतेयथं । अथय 
वा, दृतीयनेत्रवता श्सिवेन तस्खरूपसृद्रैवौ पूजितेत्यथै । 
ॐ छखाटनयनावितायै नम. ॥ 

लक्षणोज्जञ्वलदिव्याद्धी टक्षकोख्यण्डनायिका। 

रुक्ष्याथा लक्षणागम्या कन्धकामा टतातनु ॥ 

रक्षणोञञवलदिन्याङ्गी ! दीप्यते प्रकाक्चत इति दिव्य 
क्षणे स्वरूपतदस्यनामकै उञ्ज्वर शोभित शुद्धम् जङ्ग 
स्वरूप विग्रहो वा । धृताकटिन्यन्यायेन ‹ तदात्मान स्वय 
मङ्कुरुत ' इति श्रुत सच्विदानन्दधनीभूतजीवाप्मको विरहो 



ककितात्रिशतीभाष्यम् । २०१ 

यस्या सा तथा । अथवा, सामुद्विकशाल्ञोक्तदिव्यरुक्षणै 

रुञ्ज्वछानि सपूर्णानि दिव्यानि यानि अङ्गान्यवयवा शिर 

पाण्यादय अस्या सन्तीति वा तथा ॥ ॐ लक्षणोञञ्वख 

दिव्याङ्गयै नमः ॥ 

छक्षकोस्यण्डनायिका । ठक्चानि च कोख्यश्च अस्या 

तापरिमितानीयथे , ससारस्यानादित्वेन भूतमविष्यदा 
दिभेदेन बहुसस्यावनतवमण्डानाम् , तानि च तान्यण्डानि च 

दिरण्यगमैविराङ्पाणि समष्टिव्यष्टचास्मना विश्वतैजलापा 

धिभूतानि, तेषाम अधिष्ठानविम्बयैतन्यार्मना नयति स्वस 

त्ामापादयतीति नायिका ॥ ॐ रक्षकोख्यण्डनायिकाये 

नेम ॥ 

लक्ष्याय । छक्षणया सोधनया जहंदजहद्श्चणया वी 

प्रतिपाद्यते वेदान्तमदहावाक्याना योऽथ तत्स्वरूपा । अथ 

वा, योगश्चा्ञभ्रसिद्धबहिरन्तरूष्वो ध प्रदेशचिशेषरूपभूमिका 

सु स्वस्वमनोवाञ्छाविषयिक्ेषणत्वन निगुणत्वन वा मना 

विङयरूपहटराजयोगादिसखाधनपरिपाकवकेन साक्षच्छृत चै 

तन्य रक्ष्य इप्युच्यते , अथ्वैते याच्यते शुरु प्रति इति अथे , 

रक््ये योऽथ चिस्स्वूपपरमानन्दषूप सोऽपि सैवेति 

वथा, ' ब्रह्ैनेदमगरत पुरसताद्रह्य पश्चाद्भद्च दक्षिणतश्चोत्त 



२०२ कजिताध्रिश्तीभाष्यम् । 

रेण ' इति श्रते ॥ ॐ लक्याथयै नम ॥ 

छक्षणागम्या । रक्षणानाम शक्यार्थे वाचकस्य पदस्य 

अन्वयाद्यनुपपन्या तत्सबन्धिपदार्थान्तरज्ञानषेतु शक्य 

सबन्धादिपदजन्यपदाथोन्तरज्ञानैतु शब्दबृत्तिरित्युच्यते , 

तस्या वाच्यवाचकतत्सवन्धादिमेदज्ञानपू्निकाया परिच्छि 

न्रसावयवपद्ाथसबन्धज्ञानहेतो केवरचिन्मात्रे निरुपाधि 

के वस्तुनि षष्ठीजालयादीना लक्ष्यतावच्छदकधमौणामभावे 

भरवृत्त्ययोगात् तया अगम्या, गन्तु ज्ञातु योग्य गम्य तन्न 

भवतीलयगम्या । वेद्ान्तमते जहदजक्षणया विद्षण- 

मात्रपरिद्यागस्य अन्यान्यतदूत्म्यानुपपन्त्या बोधितत्वात् 

तदथै सा अवद्यमङ्गीकरत॑न्या । विरोष्यस्य ज्ञानस्वरूप 

स्वेन नियतया रक्षणाजन्यत्वात् तदर्थं सा न अपेक्ष्यत 

इति भाव । तथा च प्रकृताया देवताया जुद्धचैत 

न्यमान्रखरूपतया सय प्रकाशत्वेन कक्षणागोचरत्वात् 
छक्षणागम्येत्ति नाम युक्तमिति भाव ॥ ॐ लक्षणा- 
गम्यायै नम ॥ 

कब्धकामा । छन्धा काम्यन्त इति कामा रेहिकामु- 

ष्मिकसुख साधनानि, खश्णया तत्तजन्यसुखानि वा 

तथाभूत्ता कामा यया सा तथा पयौप्रकामेय्थं , 



रशितात्रिशंतीमाष्यम् । २०३ 

° पयोप्रकामस्य छतात्मनस्तु इदैव सर्वे प्रविदीयन्ति कामा ` 

इति श्रुते ॥ ॐ ब्धकामायै नम ॥ 

छतातनु । छता इव छता कल्पादिवद्वथ सकरपुर- 

षाथप्रद्प्येन जगति प्रसिद्धा , ता इव सुञङ्कमारत्वाद्याश्रया 

तलु मूतं यद्या सा तथा ॥ ॐ छतातनमे नम ॥ 

रक्लछामराजदकिका छस्विसुक्ताखनाख्विना । 

लम्बोद्रपरसूरैभ्या रुज्राद्या कयवार्जला ॥ 

रुखामराजदकिका । ठ्डान्ना कस्तूरी तिककेन कस्तूरी 

पत्रण वा राजत् विभ्राजत् परमक्षाभि अकिक छखाद 

यस्या सा तथा ॥ ॐ ललामराजदलिकायै नम ॥ 

कम्बियुक्तारताश्ि्ा । छम्बिन्य छम्बमाना अध 

प्रसृता मुक्ताल्ता हाया सुक्ताफलछानि वा यस्या सा 

तथा । नघरत्नखचितसुवर्णमुत्तायुन्छै सबङ्केषु प्ररम्ब 

मानै छलादपर्यन्त ठम्बमानकिरीटप्रथममागरूढाटपदना- 

सा्रताटङ्काध कणदेहाकण्ठप्रदे्हस्तचबुष्ठयाङ्गदसमानप्रदेश- 

कूपीसपरित पदकाप्रदेशकटिनिबद्धकाङ्न्यादिषु परिखम्बमा 

नैरियथै ॥ ॐ छम्बिधुक्तारताभ्ितायै नम ॥ 



२०४ कङितान्िक्षदीमाभ्यम् । 

म्बोद्रभसू । छम्बोद्रस्य मह्ागणेशस्य प्रसू जन- 

यिन्ली मातेयं । छम्बोदर प्रसूत इति बा ॥ ॐ छम्बो- 

दरपसबे नम ॥ 

कभ्या ¡ ससारदृश्षायामावारकान्ञानेन स्फुटमप्रकाक्षमा- 

ना सती श्रवणादिसस्छृतान्त कर्णवुत्तातखण्डाकारज्ञानभू- 

भिकाया प्रतिफङितस्वरूपेण विस्मतकण्ठगतकनकभूषणवत् 

पापरभ्ाप्निरूपतया रूष्धु थोग्येति तथा ॥ ॐ छभ्यायै 

नप ॥ 

छञ्वाङ्या । छल्ञया, उपलक्चषणमन्त करणधमौणा सर्वे 

षाम्, आल्या तद्न्वेन आकारवतीदय्थ । तिसोधानादिना 

अन्तर्हिता सत्ती बरादि प्रयन्छतीति छजाह्या भवतीति 
४ ११ च उपचयैते ॥ ॐ छन्नाठ्यायै नम ॥ 

छयवर्जिता । ‹ अविनाश्ची चा अरेऽयमात्मा अलुच्छि 

त्तिथमो ' इस्यादिश्वुत , ख्यो विनाश्च , तेन रहिता 
बर्जितेव्यथं । इदमुपरुक्षण षड्मावविक्राराणाम्, सल 

ज्ञानमनन्त ब्रह्म ` इलयादिश्चते ॥ ॐ छयव्जिताये नमः ॥ 

हीकाररूषा हीकारनिरुया हीपद्परिया । 

हकारबीजा ह्रीकारमन्त्रा ईीकारलक्षणा ॥ 



कलिताश्रिशतीभाष्यम् । २०५ 

हीकाररूपा । ह्वीकार रूप्यते निरूप्यते निर्दृदयत इति 
हप मन्त्रपश्चमावयव यस्या सा व्था । ॐ हकार 

रूपायै नम ॥ 
दीकारनिङया । दीमक्षर निय गृहवद्वच्छेदक यस्या 

सा तथा । स्वीयवाचकल्नारोपितवाच्यतावच्छेदकधमौव- 

च्छिन्नतादिसपादनेन गृहनरतिपुरषवत् व्यावृन्तस्वरूपेण ज्ञा 

पके भवति । अन्यथा, नाम्नो वाच्यार्थे प्रषृर्ययोगादिति 

भाव । ॐ हकारमिखयाये नमः ॥ 

ह्वी पदगप्रिया । पद्यते गस्यते ज्ञायते भनेमेति पदम्, पद्यत 

गम्यते प्राप्यते इति वा पदम् , ह्वीकारस्य मन्त्रावयवत्तया 

तदेवताभ्रकाश्लकसत्मेन तस्या शक्तत्वात्-- ‹ शक्तं पद्म् › इति 

तद्वश्चणत्वात् तथा प्रथम व्याख्यानम् । हकाररेफेकारायुसवारा 

णा बणौना खमष्टिखशूयेण समुदायात्मकत्वात् ° वणेसमुदाय 

पदम! इत्यपि पद्रुक्चणवस्नमस्य घटते । पुरशयौवता स्वदेव 

तासाक्षात्कारद्यरा सकलपुरुषार्थप्रापकत्वात् द्वितीयव्याख्यान 

तथा छतम् । तस्मिन् प्रिया प्रीतिमतीलर्थ ॥ ॐ द्ीपदभि- 
यायै नमः ॥ 

हीकारबीजा । ह्रींकार एव बीज स्ववाचकूमन्लमाग , 

‹ ज्ञापक देवताना यत् बीजमक्षरमुच्यते ' इति वचनात् ही- 



२०६ करङितातरि्तीभाष्यम् । 

कारस्य मायप्रकाक्कजेन, बटधानादि स्वनिषठव्रृक्षाभिव्य 

'लकः्बेन कारणतया यथा बीजमिप्युच्यते- सत्कायैवादिना- 

मव्यक्तनामरूपकारण बीजम् , भभिन्यच्छनामरूपात्मक पश्च) 

द्ावि का्ैमिलङ्गीकार , सकरकारणसमवधाने विक्िषनाम- 

रूपवन्तया कारणस्याभिन्यक्तिरुत्पत्ति , त्था चोक्तवीजस्य 

मायावनिछठन्नवैतन्याभिग्य.खकष्वेनापि बीजत्वम् , तादृक्ष 

दौकारवीज यस्या सा तथा ॥ ॐ हींकारबीजायै नम, ॥ 

हीशारमन्त्रा । ह्ीकारस्य मननात् त्रायत र्ति बाच्य- 

वाचकयोरभदादिति तथा । इीकारघटितो मन्त्रो वा यस्या 
[५ ५५ भ, 

खा इति वा तथा ॥ ॐ ीकारमन्त्रायें नमः ॥ 

हीकाररुक्षणा । हकार शिव , आकाक्षवीजत्वादाकाश- 

वर्प , रेफ बह्धिबीज कार्योत्पादसनिहितश्क्तिमदी 

धरवाचकम् , तथा च हकारयुक्तरेफ शुद्धवैतन्यमेव 
कारणतावनिछन्नम- इति वदति । ईकार मन्मथ्ीज 

तत्कारणङक्षकलया स्थितिदेतु विष्णुरूपयैतन्यममिद्धाति । 
अनुस्थारस्तस्मिन्नेव पदार्थे अभिश्ननिमिन्तोपादाने छ्य बक्ति। 

तथा च ौभिव्युक्ते जगदु्पत्तिस्थितिल्यकारण चैतन्य 
इक्या वाच्यां प्रतीयते । तस्थैवोपाधिपारियागरूपङश्चण 
यस्या सातथा | दीकार छक्षण तरस्थर्क्षण यस्या 



करितातरिश्चतीभेाष्यम् । २०४ 

सेति वा तथा ॥ ॐ हीकारछक्षणायै नपर ॥ 

हीकारजपद्ुपीता हीमती हीचिभूषणा । 

हीशीला हींपवाराध्या हीगमो ही पदाभिधा ॥ 
1) 

हीकारजपसुप्रीता । हवीकारस्म जप हीकारजप, तेन 

सुप्रीता ॥ ॐ हवीकारजपयुभरीतायै नम ॥ 
ह्वी मती । वाचकत्वेन छक्षकत्वेन वा ङष््यपदाथरूपेण 

वा वान्यवाचकयोरभेदेन बा अस्या अस्तीति हीमती ॥ 

ॐ हीमतये नम ॥ 
हवीविभूषणा । केवख्जडमायावाचक रहीकार , तथा 

हि- हकार श्वेतवाचक , रेफ रोहिताथक , इकार नीरा 

थक , तथा च विशिष्टस्य श्ुक्करतनीरूवत्पदाथेवाचक 

तया सत्तवतरजस्तमोगुणवसप्रकृतिवाचकत्वेन परिच्छिन्नादूत 

जडदु खस्वरूपवाच्यार्थकतया प्रकाश्चराहियेन अनुपादेय 
ताया सया तद्वच्छिन्नस्वप्रकाशषचैतन्याकारतया विशिष्टा 
थस्य अपादमस्तकभूषिततङणीवद नन्दस्वरूपतया तद्रा 

कीपदस्य अद्ैश्चयैसिद्धिभदानश्चक्याधायकतया श्लोभायमा 
न भूषणवत् , ‹ क्ृण्डट्ी पुरुष ` इलयत्र ङुण्डलस्योपरक्षणतया 

इतरसजातीयाविव्यावतेकलम् , तथास्यापि बीजस्येतरव्या 

बृत्तवाच्याथेगोचरभ्रमाजनकल्वेन भूषणवत् यस्या सा 



२४८ कङिती्निशतीभाष्यम् | 

तथा ॥ ॐ हीषिभूषणायै नम ॥ 
हशीखा । दहीमिलयनन तद्वाच्या्था ब्रह्मविष्णुरद्रा 

छक््यन्ते, तेषा गीर स्वभाव पारमार्थिक रूप स्चिदान 

न्दात्मकता यस्या सा तथा, तन्निष्ठधमा सत्त्वरजस्तमा 

गुणादयो बा यस्या सा तथा, ' कीकर स्वभावे धर्मे च 

इति वचनात् ॥ ॐ दीशीकायै नमः ॥ 
हींपदाराध्या । द्वीपदन पएकक्षरबीजमन्त्रेण आराधितु 

योग्या तथा । ' हीकारेणैव ससिद्धो युक्तिं मुक्तिं च विन्द 

ति" इति भुबनेश्वरीकस्पवचनादिति यावत् ॥ ॐ हप 

दाराध्यायै नम ॥ 
हीगभा । हीश्षब्वाथा सगुणमूतैयस्तिख गर्भे स्वस्त 

स्पे सशक्तिका अविनाभावसबन्धेन यस्या सा तथा, "मम 

योनिर्महद्धङ्य तस्मिन् गर्म दधाम्यहम् ' इति वचनात् ॥ ॐ 

हीगभायै नम ॥ 
हीपदाभिधा । ह्वीकार अभिधा नाम यस्या सा तथा। 

समष्टिरूपाया समष्टिक्ञब्दवाच्यत्वनियमादिलभिसधि ॥ 

ॐ दहीपदाभिधाये नम ॥ 
हीकारवाच्या हींकारपूज्या ईकारपीषिका। 

हूकारवेष्या हींकारचिन्त्या दीं दीहारीरिणी ॥ 



कषिताचिक्शतीभाष्यम् । ००९ 

हीकारवास्या । मायोपाधिकन्रह्मणि कर्पितधमैण 
शब्दध्र्ृत्युपपत्त हींपदख वाच्या रूढ्येयथै ॥ ॐ हीं 
कारवाच्याये नम, ॥ 

हीकारपूञया । ‹ मूलमन्त्रेण पूजयेत् ' इति पूजाङ्गत्वन मू 
र्मनोर्विनियोग श्रूयते । भूखमनुश्च देवताया स्वक नामेति 
वचनात् । अन्तमुखानामेव मन्त्रशषाखेषु तन्नान्ना ब्युर्पन्नत्वा 
न् । हवीकार नमोऽन्तमुच्चा्यं यथागुरुमप्रदाय श्रीवक्रादौ 
मूरदेवा पूजनीयेत्यागमरहस्यात् ही्ीजेनैव पूजयितु यो 
म्या । अतिग्रियनीजनामत्वादिल्यभिभ्राय ॥ ॐ हकार 

पूज्यायै नम ॥ 
हीकारपीठका । अत्र पीठकब्द् आधारलक्षक । बा 

न्यार्थो हि वाचकशब्दस्य सत्ताप्रदत्वेन आधारे मवति । 

मन्त्रदेवतय।रभेदेऽपि अथेनिष्ठमहिन्न तद्वाव्कपठेऽदश्यमा- 
नत्वाते केर्पितभेढ सपाचयेदमुच्यते । हूैकारस्य पीठिका 
बृत्तिस्थान शकट्या गोचरतया विषयीमूतत्यथं ॥ ॐ हींका 
रपीठिकाये नम ॥ 

ह्वीकारवेद्या । स्वरूपत निगुणन्रद्यतया अन्ञानविषयत्वा- 

श्रयत्वाभ्यामप्राप्रपुरुषाथंरूपतया समाग्दश्चाया प्रतीयमान- 
त्वात् गुरूपसद् नश्रवणादिरूपविध्यभ्रामाण्यनिरासाय र्ष- 

8 7 भा 14 



२१० करिताविक्चतीभाष्यम् । 

णया जुद्धस्वरूपपरमानन्दतया प्रेष्सितत्वात् श्रवणादिजन्य- 

वृसिव्याप्यप्वरूपवेदनाविषयत्वम्। ' न्रह्मण्यज्ञाननाक्षाय बृत्ति 

व्याप्निरितीयते ` ‹ सामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम् ̀  इत्यादि 

वचनात् भगवताप्यङ्गीकृतमिति । हकारेण शुरयुखोद्भूतेन 
वेश्या वेदितुं योग्या । तत्स्वरूपपरिज्ञानद्वारा तप्राप्रिरूपपु 

कषाथेेतुत्वादिति तास्पयम् ॥ ॐ द्वींकारवेद्यायै नमः ॥ 

हीकारचिन्त्या । भस्य बीजस्य पश्चश्रणवान्तगतत्वेन 
उध्कारभेदे ब्रह्मप्रतीकेत्वाविरेषात् । प्रणवे यथा परापरन्र- 

ह्यापास्रनहेतुबदस्मिन वा प्रतीके तद्धबतीति निक्ष । यदा 

भक्तिपाथेक्येन मन्त्रविशेषेषु भवतीति योगवेदमागैरहस्य न 

वादजस्पाद्यवकाश । हकारे उमयचिधनरह्यस्वरूपतथा चि- 

न्वितु योग्या । ध्यानस्य साक्षात्कार प्रलयारादुपकारकस्वेन 

भ्यातव्येलयथं ॥ ॐ द्वीकारचिन्त्यायै नमः ॥ 

हं । हस् हरण इति धालुपाठात समस्तविथेश्रयप्रदा 
नादिश्शक्ल्यारोपाधिष्ठानत्वे सलयपवादावकेषितपरसमानन्दरूप 

युक्तिरियथ ॥ ॐ दहं नम" ॥ 

दीलरीरिणी । मूढमन्त्रारिमिकेत्ति यावत् हमेव शारीर 
मर्विरस्या अस्तीति दश्षरीरिणी ॥ ॐ दकरीरिण्यै नम ॥ 



काङितितितीभाष्यम् । २११ 

हकाररूपा हलधरकपूजिता हरिणिक्षणा । 

हरप्रिया इराराध्या हरिब्रह्येन्द्रबम्दिता ॥ 

हकाररूपा । इकार ङ्प वष्ठावयव यस्या सा, 

मूढविद्यावाच्याथंवाचक यस्या स्रा, तथा ॥ ॐ हृकार- 

रूपायै नम ॥ 

दकधृक्पूजिता । हक युग धरति इति हरुधरक् बर 

राम , तेन पूजिता भ्यान।दिभिराराधितेदयथे ॥ ॐ ह 

शरक्पूजिताये नम, ॥ 

हरिणेक्षणा । हरिण्या एण्या देश्चणभिव इश्चण यस्या 

सा तथा, अतिसतोषेण कातरा्वीति भाव । सर्वत्र स- 

वेदा सवेदर्टीति वा । भक्तेष्वाद्रहेवुद्कषेनवतीति माव ॥ 

ॐ हरिणेक्षणाये नम ॥ 

हरप्रिया । हरख प्रिया शिववह्मेय्थं । हर रियो 

यस्या सरा इति बा ॥ ॐ हृरमियायै नम, ॥ 

हइराराध्या । हरेण समत्र भआराधितु योग्या, केवरस- 

बिदानन्दस्वरूप्वात् ॥ ॐ हराराध्यायै नमः ॥ 

हरिनहेन्द्रवन्दिता । हरि रमेक्ष । ब्रह्मा बाणीक्च । 



०१२ करितात्रिश्च तीभाष्यम् । 

इन्द्रो देवश उपलक्षण मषैदेवमेदहानाम | तैर्वन्द्िता नम 

स्कृता ॥ ॐ हृरिब्रहयन्द्रवन्दितायै नम ॥ 

हयारूढासेविताङ्लचिष्ेयमधसमचिता । 

हयक्षवाहना हसवाहन! हतदानवा ॥ 

हयारूढासेविताह्कि । हयारूढानाम अश्वमात्रसेनानी 

हाक्ति बहयकरी । तया सेवितौ भङ्की यस्या सा तथा ॥ 
५ 

ॐ हयारूढासेविताङधे नम ॥ 

हयमेधसम्चित्ता । हयमेधेन अश्वमेधेन समिता पू 

जिता । पुरुषत्वादिप्राध्यै इरादिभिरियथ ॥ ॐ हयमेध 

समर्चितायै नम ॥ 
हय॑क्षबाहना । वाहयतीत्ति वादनम् , हयश्च केसरी वाहन 

यस्या सा तथा । महारह्मीरूपदुर्गेयथं ॥ ॐ हयेक्षवा- 

इनाय नम ॥ 

हसवाहना । हन्ति गच्छतीति हस सुयै प्राणो वा, 

वाहनवत् आधारमूतप्रतीकमिलयथे , अभिन्यक्तिस्थानमिति 
यावत् , “म यश्चाय पुरुषे । यश्चासाषादिले । स एक ` इति 

रते । अथवा, हसवाहना ब्राहमरूपेणयथे ॥ ॐ हंस 

वाहनायै नम ॥ 



कङितानिशतीभाष्यम् । २१३ 

हतदानवा । हता दानवा अनेकप्रकारशक्तिरूपधरया 

भण्डाञ्ुरादय यया सा तथा ॥ ॐ हतदानवायै नम, ॥ 

हव्यादिपापश्ामनी हरिदश्वादेसेविता । 

इस्तिकम्मान्ुङ्ङुा हस्तिकूत्िपियाङ्गना ॥ 

हद्यादिपापदमनी । हला ब्रह्महत्या आद्िरयेषा तानि 

तथा पापानि शमयतीति तथा, ' हरिदैरति पापानि ' इति 

वचनात् ॥ ॐ: इत्यादिपापश्चमन्ये नमः ॥ 

हरिद्श्वाविसिविता । हरत् हरिद्रणे मरकत इव अन्धो 

यस्येनद्रस्य स तथा आदिर्येषा 1दक्पतीना तै सनिता चर 

णारविन्दसनिधि किंकरतयाभितेयथ ॥ ॐ हरिदिश्वा 

दिसेवितायै नम ॥ 

दस्तिङम्भोतुङ्गछचा । हस्त॒ भस्मास्तीति हस्ती, तम्ब 

कुम्भौ तद्वदुञ्नतौ इचौ सान्द्रौ यस्या सा तथा ॥ ॐ ह 

स्िङ्कम्भोतुद्गकुचायै नम ॥ 

हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गना । हस्तिनि कृत्तौ चभमैणि प्रिय 

प्रीतिमान् शिव , तस्याङ्कना भामिनीखयथ । ॐ हस्ति 

त्तिपियाङ्गनाये नमः ॥ 



२१४ रुणितात्रिश्चतीमाष्यम् । 

हरिद्राङ्ङकुमादिग्धा हयेभ्वायमरा्चिता । 

हरिकेश्चसखी हदादिविव्या हाखामदोह्छसा ॥ 

दरिद्राङुङ्कमादिग्धा । हरिद्राङ्घङ्कमाभया ङपङृक्चण कस्तु 

रीपननादीनाम् । दिग्धा छितं ॥ ॐ दृदिदराङुङ्कमादि 

ग्धायै नम ॥ 
हयेश्धाद्यमराचिता । हर्य॒ सुरेश आदिर्येषाम् अम 

राणा तैर्चिता किंकररतया नियामकत्वेन पूजिते ॥ 

ॐ हृयेश्वा्मराचितायै नमः ॥ 

हरिकेश्सखी । हरय हरिद्ग केशा शिरोरुहा यद, 

° हिरण्य दमश्रुर्हिरण्यकेश › इति श्रुते । तस्य सखी भ्रयोज 

नमनपेक््योपकारिणीप्यथे । यद्वा वर्णेन नीलेन हरिणा विष्णु- 

ना समा केशा अस्य सन्तीति सवाङ्गुन्दरनित्ययौवनवि 
द्रूपसदहितकामेश्वर , तस्य सखी ॥ ॐ हरिकेशसस्यै नमः॥ 

दादिविद्या । छोपासुद्रापासितमनुरूपलय्थं ॥ ॐ हादि 

विद्यायै नम ॥ 
दाछामदाकसा । हाया अमृतमथनाद्ूतवारुण्या 

मदेन इछ्ापेन अरा आरक्तनेत्रान्तरोमाश्चादि चिहवती 

त्यथ ॥ ॐ हारामदालसाये नमः ॥ 



रुशितातिक्षतीभाष्यम् । २१५ 

सकाररूपा सर्वज्ञा सर्येद्छी सर्वमङ्गला । 
स्वक स्ेभर्वी सर्वहन्त्ी सनातना ॥ 

सकाररूपा । द्वितीयखण्डद्धितीय(वयवत्वेन जापकं य- 

स्या मा तथा ॥ ॐ सकाररूपायै नमः ॥ 

सर्वज्ञा । अुप्रनियज्ञानम्वरूपेण सामान्यल्पेण खर्व 

जानातीति स्ेज्ञा, ‹य मतरज्ञ॒ सवेवितत ' इति श्रुते ॥ 

ॐ सर्न्नायै नम ॥ 
मरवेक्षी । सर्व॑स्य कार्यस्य अन्तयीमिरूपेण इषे प्रयती 

ति तथा ॥ ॐ सर्वे्यै नम, ॥ 

सवैमङ्गलछा । सर्वप्रकारेण शुडविकशि्टचैतन्यखूपेण मज्ज 
ल्य परमानन्दस्वरूपा । अत्न बहु्रीहेरविवश्चितत्वात् विव- 

क्षिताया वा सुन्द्रकायो राजल्यादिवत समासार्थं । अथवा, 

स्ेषा मङ्ग यस्या सा तथा । सर्वै प्रकारै ध्यानकीवे 

नपूजानमस्काराद्यचनभक्तिजन्यकेद्कुयै जडानामपि मङ्गल 

सुख यस्या जायत सा तथा । सवषामात्मरूपतया प्रतीय 

मान मङ्गल सुखस्वरूप यस्या सेलि वा । सवेश्ब्दवाच्य 

सकारण भित्र , तस्य मङ्कर सुख यस्या जायते सा तथा, 

सच्विन्मय शिव साश्षात्तस्यानन्दमयी शिवा" इति त्र 



२१६ ररितातिश्चतीभाष्यम् । 

चनान । अथवा, मङ्गढशब्दन मङ्गरहतुभूता सियो 

रक्ष्यन्ते । सर्वेषा प्राणिना मङ्गल मङ्गरुसाधनभूता योषा 

स्वाभिन्नसचिद्नन्द्वत्त्वेन यस्या सा तथा, ' एतस्यैवान- 

न्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ' इति श्रुतेरिलर्थं । 
‹ अञ्युभानि निराचष्टे तनोति श्युमसततिम । स्प्रतिमात्रेण 

यप्पुसा ब्रह्म तन्मज्गक विदु । अतिकस्याणरूपत्वान् निय- 

कस्याणसश्रयात । स्मतृणा वरदस्वान्च ब्रह्म तन्मङ्गर विदु ' 

इत्यादिवचनात् ॥ ॐ स्वेमङ्ूलयै नम ॥ 

स्ब॑करत्री । सर्वं समस्त स्वशक्लया मायाहूपया करा 

तीति तथा, ‹ दशत इंशनीभि " इति भुत ॥ ॐ सर्वकर्व्य 

नम, ॥ 

सवेभरत्र । सर्वं बिभर्तीति तथा, ‹ एष चिधृतिरेषा 
(क 

ाकानाम इति श्रत ॥ ॐ स्मैभर््ये नमः ॥ 

सवहन्तरी । सर्व हरतीति तथा । णभिनौमनत्रथै (यतो 

बा' दतयाविश्चु्युक्ततटस्थकक्षणन्नयमभिदहितभिति वेदित 

व्यम् । ॐ‡ सरवैहन्त्यै नम ॥ 
मनातना । (अजो नित्य क्श्चताऽय पुराण ` इति 

श्रुत नि्यसिद्धस्रूपेत्यथं ॥ ॐ सनातनायै नम ॥ 



रुङितात्रिशतीभाष्यम् । २१७ 

सथौनवया सवीद्गसुन्दरी स्साक्षिणी । 
सवोत्मिका सथैसौख्यदान्नी सर्भविमोहिनी ॥ 

सवौनवद्या । सरवज्ञोनैश्वयौदिगुणैरनवद्या । अवच्यानाम 
विद्यया हीना जडगरकरति मिध्या बाध्यमानत्वात् । तद्धिरक्षणा 

सलज्ञानानन्दरूपत्वादनवध्या । सर्वेषा सवौ भीष्टभ्रापकत्वेन 
सुया बा ॥ ॐ स्वानवद्यायै नम ॥ 

सवङग सुन्दरी । सर्वाणि च तानि अङ्गानि च अवयवा 

शिर पाण्यादय › तेष्वन्यूनातिरिक्तभाववन्वात् यथासञुद्ि 

कलक्षण तद्रत्वन सवौङ्गसुन्दरी । अथवा, सर्वेषामङ्कषु 

शरीरेषु ब्रह्मस्वरूपतया अयन्तप्रेमविषयल्वेन सुन्दरपदार्थं 

वद्विनाभाववान्छाविषयत्वात तथा ॥ च सवीद्गसुन्दरथे 

नप ॥ 

सवैमाक्षिणी । मवेषा जडाना का्यौणा स्फूलयाघायक- 
त्वेन प्रकारक तथा । सर्वं साक्षादीश्चत इति वा तथा ॥ 

ॐ सवेसाक्षिण्यै नम ॥ 

संवौप्मिका ¦ मर्वेषामात्मस्वरूपत्वान् । ' यज्चाभ्रोति यदा 

दन्ते यजाति विषयानिह । यच्चास्य सतता भावस्तम्मादात्मेति 

गीयत ` इनि बचनात्तथा ।॥ ॐ स्बास्मिकायै नम ॥ 



२१८ कङितानिशतीमाष्यम् । 

सवसौख्यदान्री । सुखिन भाव सौख्यम् , सवौणि च 
तानि प्रियमोदप्रमोदानन्दश्षव्दवाच््यानि । इष्टदरेनजन्य 

सख श्रिय । तह्ाभजन्य मोद । तदूनुभवजन्य प्रमोद् । 
भानन्द समष्टि । जीव भोक्ता । तानि ददातीति तथा । 

सवेप्रकारे स्मरणादिभि सौख्य ददातीति वा। सर्वेषा 
मान्रह्मस्तम्बपयेन्ताना यथाकर्मोपासन प्रलक्षेण दह्यमान 

ज्ञनैन्धयादिसदित सुख ददातीति वा तथा) ‹ एष ह्यवानन्द् 

याति ' इति श्रुते ॥ ॐ स्षैसौरुयदाच्यै नम ॥ 

सतैविमाषहिनी । सर्वान विमो्टयतीति अन्यथा भराहय 
तीति वा तथा । ' अज्ञानेनाघृत ज्ञान तन मुह्यन्ति जन्त 
ब॒ +असृतेन हि प्रप्यूढा ' इति श्रुतिस्पतिभ्या अज्ञाना 
वरणश्चक्तिकार्य मोहनादिसत्ताप्रकाशादिप्रधानाधिष्ठानतवेन 
उपचारात् सर्वं माहयतीप्युच्यत । अयो द्टतीतिवत् ॥ ॐ 

सवविमो हन्यै नम ॥ 

स्वाधारा सर्वगता सर्वावशुणवर्जिता । 
सवरुणा सवेमाता सर्बैमूषणभूषिता ॥ 

सर्वाधारा । सर्वस्याधारा । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठाः इति 
श्रुते । सर्वेषा हृदयानि आधार अभिन्यक्तिस्थान उपासना 



कङितात्रितीभाष्यम् । २१९ 

यस्या सेति तथा ॥ ॐ सवोधारायै नम ॥ 

सर्वगता । सर्वं गच्छतीति तथा । ‹ अनेन जीवेनत्मि 

नातुपरविश्य ' इति श्रुते ॥ ॐ सर्षगतायै नम ॥ 

मवोौवशुणवजिता । अवमनष्तवश्च ते गुणाश्च तथा, 

आभ्यास्मिकसबन्धन आरोपिता स्वादय समष्टौ, अन्त 

करणधमौ कामाद्य व्यष्टौ , सर्वे च ते अबगुणाश्च तथा । 
सवांनतयौमितवेन सवातुस्यूतस्ेऽपि तन्तदुपाधिनिष्ठोत्तमाधम 

धत न सबधभ्यत--- घटादिनिष्ठाकाङवत् को शान्तगेतखङ्गव 

द्रा, °सूर्यो यथा सव॑खोकम्य चक्षु न छिप्यते चाक्ुषैवांश्च 
दोषै । एकस्तथा सरवैभूतान्तराप्मा न छिषप्यत कोकटु खेन 
बाह्म ` इति श्रुते ॥ ॐ सवीवशुणवनितायै नम, ॥ 

मौरणा । सर्वेष्वङ्केष्वरणा आर्वती, ‹ असौ यस्ता 

मनो अरुण ' इति श्रुते ॥ ॐ स्वीरुणायै नम ॥ 

स्वमाता । सर्वेण कर्येण मीयते अलुमीयततेऽमदनेति 

तथा । तथा दि-- इद जगत् ब्रह्माभिश्न तत्सत्तास्फ्तिनिय 

तसन्ताप्रकाशाज्ञानविषयत्वातं, यन् यक्नियतसत्ताप्रकाक्वान् 

स तद्भिन्न -- यथा तन्तुका्य पट इति । सवौन मिनाति 

साभेदेन जानातीति तथा ॥ ॐ सर्वमात्रे नमः ॥ 



२२० कितात्रिश्ती भाष्यम् । 

स्वभूषणभूषिता । स्वीत्मकत्वन ये ये प्राणिन यानि 
यानि भूषणालकारभोजनादीन भाग्यवस्तून्यास्मायै सपा 
द्यन्ति, तेषा सर्वेषा प्रयक्तया तै सर्वैभूषिता उपचतेलयथं , 
¢ आत्मनस्तु कामाय सरवै प्रिय भवति " इति श्रुते । अथवा, 

स्ेदेवारमकत्वेन सवेभक्तजनस्म स्वस्वेषटवेवताप्रीयर्थं भूष 
णभूषितप्वेन तथा । अथवा सर्वैभैक्तजनै तत्तदवयवेषु 
भूषगैरारापिता , खस्था म्ाराज्ञीप्वेन असगोदासीनस्व 
भावत्वादिति भाव । यद्वा, सवदेक्षकारलोकेषु भूषणे 
तज्ञ तत्र भवै उच्चाववैभूषणैरारोपित्ता , हस्यश्चादिदहोपा- 

धिका सती तत्तदीयालकारादिषु जुगुप्नारहितेलयथं । भूष 

यन्ति सर्वोत्तमत्वेन प्रतिपादयन्ति भूषणानि वेदान्तम 
हवाक्यानि, सवै समस्तै गतिसामान्यात् एकतात्पर्येण 
भूषिता छक्षणया पयैवसिता समन्विता वेत्यथे ॥ ॐ 
सवभूषणभूषित।यै नम ॥ 

ककाराथौ कालहद्नी कामेकी कामिता्दा । 
कामसजीवनी कल्या कषठिनस्तनभमण्डला ॥ 
ककारा । ‹ क ब्रह्म ' इति श्रुत्या ककारस्य ब्रह्माथक 

त्वेन तग्यतिरिक्तस्यातद्थेस्य बाधितत्वात ॥ ॐ क्रकारा 

थायै नम ॥ 



कङिताच्िश्चतीभाष्यम् । २२१ 

कालहन्त्री । भजपारूपेण प्राणापाननामकचन्द्रसुयैनि- 

यमन पुरुषाणां जियमित्तपरिमितायु स्वरूपैकर्विह्ातिषट्- 
ताधिकसहस्ससख्याकनिगीमनरूपण क्षपयन्ति अवन्रेषायुषो 

युगकसर्पाद्यविरशिष्टस्य बद्धौ पुन सयमने तथा तथा ब्रृद्धौ 
सयुश्लानस्य सरव॑प्राणेन्द्रियस्य बृत्तिरुये मनोन्मन्यवस्था नि 
ष्पद्यते । तथा च श्रुति -- ।प्रथिव्यपरेजोऽनिलसे समुत्थिते 
पश्वात्मक यागरुणे प्रषृत्ते । न तस्य रोगो न जरा न 

मृत्यु प्राप्तस्य योगाच्निमय शरीरम ` इति ‹ अध्यास्मयागा 

धिगमेन देव मत्वा धीरा हषश्नोकौ जहाति इति च । 

तथा च तद्ानीमाविभूतन्रह्मस्वरूपेण ! तत चखवत्सरो 

ऽजायत ' इति श्रुया क्रियाजक्लयास्मककारोत्पत्तिश्रवणात् 

तस्मिन ब्रह्मण्येव लये कार हन्ति नाहयतीत्ति तथा 

नामनिवैवन युक्त वक्तुमिति माव ॥ ॐ काछहृन्व्यै 

नम, ॥ 

कामेश्ली । कामाना भोग्यपदार्थाना यथाषष्ट ईष्ट 

प्रेरयतीति तथा ॥ ॐ कावेश्यै नम ॥ 

कामिताथेदा । काभमितानथौन् ददातीति तथा, ' आप्त 

काम ' इति श्रुते । ससारदक्षायामावृतानन्दस्य अनाप्रबद् 

वभासमानस्य आस्यन्तिकटुखा त्मिका सुक्िमे स्यादिति का 



२२२ करङितातिशतीभाष्यस् । 

म्यभानस्वादात्मन कामितत्वम् | कामितश्चासाव्थग्येति तम्यैव 

ज्ञानस्यावरणाभिभावकत्वेन प्राप्रप्राप्िरूपतया त ददाति प्रय- 

च्छतीति प्रकाशस्वरूपण अनुभावयतीत्यथं ॥ ॐ कापि 

तार्थदायै नमः ॥ 

कामसजीवनी । काम मन्मथ परमेश्रनेत्राभिविष्ष्ठ 

मण्डासुराप्मना अनेककाकदेवलोकविपक्च कामकषासप्रयोग 

समये रतिदेवीप्राथेनलमीचीनतदीयपूवैकाय तपश्चयौदिप- 
रिपाकफलभूत करणार सपूरितापाङ्गावखोकनेन सजीवयति 

सप्राण छत्व तस्मै वरादि प्रयच्छति तेन त्त दर्षयतीति 

तथा ॥ ॐ कोमसजीवन्ये नम ॥ 

कस्या । कङयितु ध्यात योग्या । अथवा, सर्वोत्तिमदेव- 
त्वेन ध्यातुं याग्या कस्या । छठे कामधेनुस्वेन यथा वा- 

िछितार्थकारणम् ॥ ॐ कटयायै नमः ॥ 

करिनस्तनमण्डका । स्तनयो मण्डर आदिमभागौ सा- 

न्त प्रदेक्लौ कठिने अप्रकम्पे अतिस्थिरे वा यस्या तथा ॥ 

ॐ‡ कटिनस्तनमण्डछाये नमः ॥ 

करभोरू" कलानाथसुखी कष्चजिताम्बुद्ा । 

कटाश्चस्यस्दिकरुणा कपारिप्राणनायिका ॥ 



कङितात्रिश्चतीभाष्यम् । २२ 

करमो । करभ इव उरू यस्या स्रा तथा । (मणि 

बन्धादाकनिष्ठ करस्य करमो बहि ' इति प्रमाणादिति भा 

व ॥ ॐ कर्भोरवे नमः ॥ 
कठानाथमुखी । कटा चतु षष्टिकला नाथयति प्रेर् 

यतीति कलानाथ , ! निश्वसितमेतदग्बेदो यजुवद साम- 

वेद  इलयादिश्रते , ‹ शाख्मयानित्वत्त' इति न्यायाच्च । 

तादशमुख बदन यस्या सेति तथा । करानाथश्वन्द्र इव 

मुल यम्या सेति बा ॥ ॐ कलानाथघ्घुरयै नम ॥ 

केष्वजिताम्बुदा ¦ कचेन कशभारेण कषरेण वेय्थं । 
जिता अधरीकछता अम्बुदा मेष। यया सा तथा, मेषम- 

ण्डलापेक्षया उर्ध्वगामिक्षिरोरुहभारा व्योमकेनीति भाव । 

अथवा, केशब्त्तिनीखदेण साट हइ्यासहस्वेन धिक्कृता 

मेषा यया खा तथा ॥ ॐ कचजिताम्बुदायै नम ॥ 

कटाक्षस्यन्दिकरुणा । यथपि दीनेषु परिप।ल्यतादुद्धि- 
देवाना महता करुणेत्युच्यते, तथापि तस्या आन्तरत्नेन 

अक्ञायमानतया तेषु भक्त्यतिशयेन प्रबस्यर्थं सेवादौ तद्वत्ता 

ज्ञानस्यावहयकफलठप्रदानादिहेतुतया निश्चयेन तद्नुरूपकसा 

स्विकवीक्षणस्मेरसमाषणादिसत्तव तत्रावह्य भवतीति का- 

यैसन्त्वप्रसखश्खितकारणसमन्ववत्वात्, करणाया नवरसेष्व- 
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न्त मांवात् , रसक्षब्दस्य मघुरादौ रूढत्वात् तेषामनिवव्वनी 
यत्वऽपि अनुभवगोचरतायामिक्ष्वादिसतारद्रव्यपदार्थनिषठत्वा- 

पन्ये तत्मबन्धवदात परपरया द्रवद्रव्यवृत्तिखन्दनरूप- 

क्रियाश्रयत्वसुपचर्येते । तथा च कटाक्षस्यन्दिनी करुणा 

परिपाल्यताबुद्धिरूपा यस्या सा तथा ॥ ॐ कटाक्षस्य- 

न्दिकरुणाये नम ॥ 
कपाहिप्राणनायिका | कपामस्य अस्तीति कपाली अन- 

न्दमैरव , तम्य प्राणनायिका भ्राणस्येच्युपङक्षण पञ्चानाम । 

नायिका अधिष्ठानल्वेन भररका । ‹ न प्राणिन नापानेन मर्यो 

जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताचुपाभितौ 
इति श्रुते । तस्यापि हृद्यान्तवैतिपरमश्वररूपेति यावत । 

प्राणवह्णभेति वा , प्रियेति भव । ॐ कपालिप्राणना 

यिकाये नमः ॥ 
कारूण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपावलि । 

कालापा कम्बुकण्ठी करनिर्जितपह्यवा ॥ 

कारण्यविभ्रहा । कारुण्य पू्बोक्तष्ठपा, करुणस्य माव , 

तत् विग्रह मूर्तियेस्या सति तथा । कारुण्यस्या- 
न्त करणपरिणामबुद्धिरूपत्वेन नत्रान्तवीक्षासस्मितभाषादि 

नानुभीयमानत्वेऽपि साक्षात्तज्नन्यमनोवाञ्न्छितवरपदाना 
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दीना शरीरावयवविशेषजन्यतया कारुण्य विग्रहो यस्या 

सेति समासोपपत्ति । मायोपाधिकस्य ब्रह्मण जगत्य 

उकरणहेतुमूतस्वेच्छामात्रनिमित्तककमौनधीनसश्चिदानन्दव 

नीभूतास्मकभक्तासुप्राहकविग्रहवन्ता विना देवताया बुद्धा 

वनारोपेण सगुणोपासनमनुपपद्यमान स्यात्, तदर्थं 

देवताधिकरण मन्तप्रकाशिता देवा ' बजृहस्त पुर 
न्द्र ` इत्यादिस्त प्रमाणवेदवाक््यवशात्त् बाधकाभावे 

विग्रहवन्त अङ्गीकतच्या इति प्रतिष्ठापितम् । तथा ‹ बहु 

कशोभमानामुमा हैमवतीम् ` इति केनोपनिषद्धाष्ये हैमानि 

हेमविकाराणि भूषणानि या सेति वा तथा, हिमबत्त 

अपय स्लीतति च तथेति परदेवताया दिव्यजिम्रहवन्तव प्रति 

छ्ापितम् । तथा च महालुभावाना स्वप्रकादाचैतन्यरूपाणा 

मेवभूताना सवौप्मना सर्वोत्तिमाना सूरतित्रयदेवाना ध्याना 
दयुपका(राय तादृशमूरतिमत्वम् अस्तीति न किंचिदनीश्च 

रवादप्रसङ्गावकाश्च इति आस्ता निस्तर ॥ ॐ कार 

ण्यविग्रहायै नम ॥ 

कान्ता । ! कन दीप्तौ ̀  इति धातो भलन्तमनोहरतमे 
त्यथे । मद्नगोपाङविभ्रह्या वा । ‹ कदाचिदाद्या छङिता पु 

रूपा छृष्णविग्रहया । वश्चनादविनोदेन करोति विवश्च जगत् 
8 पध भा 1 
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इति त्रिपुरतापनीये ॥ ॐ कान्तायै नमः ॥ 

कान्तिधूतज्ञपावङि । जपाना जपापुष्पाणाम् , उपलक्षणम् 

अन्येषामारक्तवणौनाम् , भावलि पङ्क दृष्टान्तत्वेन कविभि 

रपप्रश्षिता । कान्त्या अप्राह्तस्वच्छपरमानन्दचिद्धासा धूता 

परियक्ता प्राकृतप्वेन अस्पकान्तिमन्तया उपमायोग्यतया 

यया सा, 'न हि महान्तो नीचैरुपमीयन्ते ` इति न्याया 

दिति भाव ॥ ॐ कान्तिपूतजपावस्यै नम ॥ 

कठारापा । कडा चतु षष्टिका आपो व्यावहा- 

रिककषब्द् यस्या स्रा तथा, ' बेदश्चाख्ञमयी वाणी यद्या 

सरा परदेवता ` इति वचनात् । कर अव्यक्तमधुर सप्रथो 

जन आङ्ाप स्रङापो यस्या सेति वा तथा, ' अव्यक्ता 

भारती तथाः इति मदापुरुषसाश्ुद्धिकवचनात् ॥ ॐ 

कठाछापायै नमः ॥ 

कम्बुकण्ठी । कम्बुशब्दन अत्र शङ्खनिष्ठरेखात्रय रक््य 

ते | तद्वान्कण्ठो यस्या सेति तथा गुणनामेदम् ॥ ॐ 

कम्बुकण्ठ्यै नम॒ ॥ 

करनिर्जितपहवा । करदाब्देन करतल ङक््यते । पह 

ब्द्ाब्देन तभ्निघ्ठपाटस्य ल्िग्धता ठक्षणया इदय्थ । तथा 
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व अन्योन्यगुणयोजैयपराजये, अ्थात्तद्तोरपि तौ सिद्धावि- 

ति तन्नामोपपत्ति । ‹ विवाहश्च विवादश्च समयोरेव दोभते 

इति वचनात् कैरतर तत्साम्यध्वनिरनेन नान्ना छत । 

करेण निजिता पङ्वा यस्या सा तथा॥ ॐ करनि्जित 

पट्टवायै नम ॥ 

कल्पवह्ी सम सुजा कस्तूरीतिलकाशिता । 

हकाराथौ हसगतिहौटकाभरणोज्ञ्वला ॥ 

कस्पवह्ीसममुजा । यथा दिन्यच्ृक्षा नन्दनोद्ाने प्र 

सिद्धा तथा तदढकाराय वस्स्यादयोऽपि कर्पयन्ति सपा 

दयन्तीति कर्पा , कस्पाश्च ता बवस्स्यश्च जतय , ताभि 

समा अजा इस्ता यस्या सा तथा । कविसप्रदायप्राश्या 

सखीथुजाना वह्वीसाम्योक्तिरिति मन्तव्यम् । अत्र समपद् 

स्वारस्येन तेषामपि तदवच्च्छक्नचैतन्यद्वारा यथाप्रारब्थ चे 

तनवङ्कोकवाङ्छितफङकतृत्वमिति ध्वनितम् । " एकस्तथा 

सवैभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ' इति श्रते , 
‹ तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोदसभवम्' इति स्मृतौ च 

भगवता स्वकीयसश्िदानन्दस्वरूपावस्थितिरेवोक्ता । अत एव 

परदेवीभुजाना नैव साम्योक्तिरिति शङ्का निरस्ता वेदि 
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तव्या, ओपाधिकचैतन्येन तथाभूतचैतन्यस्य साम्योपपत्ते ॥ 
ॐ कंट्पवद्टीसमयुजाये नम॒ ॥ 

कस्तुरीतिरकाञ्िता । कस्तूरीतिरकेन रुखाटदेशसस्था 

पितबिन्द्राकारग्रगनामिना अशिता चिहिता अकृतेयथें ॥ 

ॐ कस्तूरीतिरकाश्ितायै नमः ॥ 

हकारा । हकारस्य आकाशचबीजस्य अथा, अथे स्व 

हपचैतन्यम् आकाशविग्रहेय्थं , ‹ आकाशो ह् वै नामना 

मरूपयोर्िर्वहिता ते यदन्तरा तद्भय ' इति श्रुते ॥ ॐ 

हकारार्थायै नम ॥ 
हंसगति । हन्ति गच्छतीति हस प्राण आदिल्यो वा| 

हसस्य प्राणस्य गत्ति गमनागमन रक्षणया तज्नाप्याजपा 

मन््ूपा यस्या सा तथा, "हकारेण बहिर्याति सकारेण 

पुनर्धिश्ेत् ' इति वचनात् । यद्वा, तद्भिमानिदेवतारूपा 

प्रीषोमाप्मकसुयंचन्द्रगती अहोराघ्रात्मककारस्वरूपाया य 

स्या सा । अथवा) हन्ति देहादेहान्तर गच्छति स्वक 

मेवशेनेति हसा जीव › तस्य गति प्राप्यस्थान मुक्ति 

रिखयथं , ' ब्रह्मविदाप्नोति परम्" ‹ यद्रत्वा न निवकषन्ते' 

इति श्रतिस्मृतिवचनात् । अथवा हन्ति स्वकायेभूत 

जगत्मविश्चतीति हस । ! हसस्तु परमेश्धर ' इति नृसिहता 
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पनीये । गम्यते प्राप्यते शरणप्वेन प्रप्ते चतुधिधभक्तरि 

वि गति । हसश्वासौ गतिश्चेति सामानाधिकरण्यसमास } 

८ हथ श्युचिषत् ̀  इति श्रते । आहोखित् › €सस्य नक्मवां 

नस्य गतिरिब गमन यस्या सा तथा । उताहो, हसरशब्देन 

नातैकदेशेन हसक पादकटकमुत्यते , गम्यते अनेनेति 

गति चरणम्, हसयुक्ते गती पादारविन्द यस्या सा 

तथा । यद्वा, हंसशब्देन निलयानिव्यसारासारजडाजडादिवि 

सतुबिचेकसमथौ , हन्ति गच्छन्ति प्रतिप्राम प्रतिदेशाम् 

इति हसा परिश्राजक्षा चलुथश्रमिण निष्कामा › तेषा 

गति गम्यते ज्ञायते साश्चास्कियत इति गति › ' सन्यास्यो 

गाद्यतय श्ुद्धसत्वा ' इति श्रुते । "ये पूरे देवा क्षयञ्च 

तद्धि ते तन्मया अमरता वै बमूनु † इति श्रते । जीघन्मु 

क्तपुरुषाुमूयमानपरमानन्दसुक्तिस्वरूपेयथ ॥ ॐ हस 

गत्यै नम ॥ 

हाटकाभरणोज्ञ्वखा । हाटकस्य सुबणेस्य कायोणि च 

तानि आभरणानि च हाटकाभरणानि तैरुञ््वला लथा, 

प्रकारिता अढकरृतेल्थ । हाटकस्य सुवणेरूपन्रहमाण्डस्व 

आभरणव दुऽज्वङा प्रकाडाकरी सत्तास्पूतिकरीय्थ । यद्रा, 

तस्मिन्नामरणै मङ्गखसूत्रादिभि सनाथस्लीमण्डटसखरूपर 
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ञ्ञ्वखतीति । आहोस्वित्, कायकारणद्वयरूपवसुदानेन चसु 

स्वरूपेण वा उज्खवडति प्रकाशत इति तथा, ‹ वदुरन्तरिक्ष 

सत्" इति शरुते ॥ ॐ हाटकाभरगोज्ञ्वक्ायै नम ॥ 

हारहारिङचामोगा हाकिनी इल्थवर्जिता । 
इरित्पतिसमाराध्या हठात्कारहतासुरा ॥ 

हारदारिङचाभोगा । हरस्य परमेश्वरस्य इमे सबन्धिन 

हारा रँश्वरत्वाप्तकामप्वनियचप्तत्वादयो गुणा › तान् इरति 

तद्धिपरीताविद्याद्याधानेन उत्सादयतीति हारहारी, कु 

चयोराभोग पयैन्तभूमि यस्या सा तथा । परमेश्वरस्य 
तद्विषयकवान्छया तदेकसक्तमनस्प्वेन तत्कारणीभूताविद्या 
वष्वृत्तित्वेन तश्षीकतमायप्वस्वरूपेश्वरप्व समानाधिकरणा 

पतकामप्वादय अपहता › जीवेद्वरयोरेकल्न तेषा तद्गगा- 

ना च सामानाधिकरण्यायोगादिद्यथे । तथा च ईश्वरस्य 

सदिष्टसाघनमिलयन्यन्न पदार्थे बुद्धिमनत्तस्यैव बहुभवनरूपत 

या तस्य जगदाकारत्वाधायका-इलयधिकशगुणोस्मेक्षाविषयसप्येन 

भगस्यातिशषयोक्तिरिति द्रष्टव्यम् । अथवा, हारान् युक्तास 

जञ हरति आदत्ते इति हारहारी कचाभोगो यस्था सेति 

तथा षदूप्रकारेण सुक्ताक्षरेण यथोचितकारू भूषितवतीति 

भाव ॥ ॐ हारहारिङ्कचाभोगाये नमः ॥ 



ककितातिक्चतीभभ्यम् । २३१ 

हाकिनी । ाकयति जन्ममरणयो छेदयतीति दा 

कनी, ‹ हाक च्छेदे इति धातुपाठात् ॥ ॐ हाकिन्यै 

नम ॥ 

हस्यवजिता । हङसरबन्धि हस्य हृष्यादि्धारा जनक 

त्वम , तद्क्ञिता, कामादिविहयीनशयुद्धैतन्यस्वरूपत्वात् । 

हस्य कपट ॒मिश्रेऽवप्यन्यथा स्वान्त करणाचिष्छरति तेन व 

जिता । अविद्याविरदहिततन््वपदरक्ष्याथैभूतस्वादिति यावत् ॥ 

ॐ हर्यवजितायै नम ॥ 

हरित्पतिसमाराध्या । हरिता दिश्चा पतय महेन्द्रादय , 

वै सम्यक् श्रद्धाभक्तिपूवैकम् आराधितु योग्या । तद्धिपक्ष 

निबदैणनेष्टभापकदैवतत्वादेयभिसधि ।॥ ॐ हरित्पतिस 

माराध्यायै नम ॥ 
हटात्कारहताञ्रा । हठात्कारेण अतिशीघ्रतया इता 

पराभूता असुरा असुरपक्ना महिषादयो यथा सा तथा, 

समवबख्यो कि स्तेके सामाध्युपाय बरावङबिचारणा 

च भवति । प्रवरस्य तु दुबैरेषु वैरिषु सिंहस्य मेषेष्विव 

तद्योगेन अतिट्बरयाबिन्बारेणैव देवरोकसुखप्रदा-इति ना 

माथैविचारणायाभितरेषु कैञुतिकन्यायेन तत्कारणत्व ध्व 

नितमिति योजनीयम् ॥ ॐ हदात्कारहतासुराये नम ॥ 



२३२ कङितात्रिशशतीभाष्यम् । 

हरषैप्रदा हविर्भोकत्री हादैसतमसापहा । 
दी सकास्यसतुष्टा हसमन्त्राथरूपिणी ॥ 

हषेप्रदा । हषं आनन्दकारक सुखबिकासादिका्यशिय 

स्वात्मसभावनेतरपरिभवनिमित्तचित्तव्ृत्तिविशेष , कायैस्य 

कारणाधिनाभावितया तस््दान तद्धेतोरण्याक्चिपतीति युख- 

प्रदेयथे । मरददातीति प्रदा | भथवा, हर्ष धनयौवनादि 

सुख पुत्रबन्धुबगौदिरूपेण परिष प्रकर्षेण गति खण्ड 

यतीति वा तथा ॥ ॐ हषेप्रदाये नप ॥ 

हबिर्भक्त्री । (स बह्मा स शिवि स्रि सेन्द्र सो 
ऽक्षर परम स्वराट्" इति श्रुते बसुरुद्रादियाकारेण हवीषि 
यजमनिन अप्नौ भ्क्षिपरानि स्वाहामुखेन भुङ्क इति तथा । 

यद्वा हवींषि काङान्तरभाबिफडानि अदृष्टात्मना सुक्ष्मरू- 

पाणि तन्तद्चजमानजीवगतानि भूतसुक्ष्माभिधानानि समष्टि 

च्यष्टथार्मनेश्वरजीवोपाधिभूतानि मायाविद्याशष्दितानि सु 
क्तिपथन्त भुनक्ति पारयतीति वा तथा । अन्यथा ससा 

रस्यानादित्वामावेन आदिमशरीरादयुतपत्तौ अङ्गीकरियसाणा 
याम् पभरपजच्चस्याकस्मिकत्वमङकृताम्यागमग्रसङ्गश्च स्यादिति 

माव ॥ ॐ हविभोकत्यै नम ॥ 



कङिता्रिश्चतीभाष्यम् । २३३ 

हादेसतमसापहा । हृदथावच्छिक्न हाद , योषद् नि 
हित गुद्धायाम् ' इति श्रुते । अस्मिन् यप्सलतमस आवारक 
पवात् तम आसीत् ' इति श्रुया च आस्मविषयक तदाश्रय 

मज्ञानम अन्थेकरम् भव्याञ्चताकाशचमिस्युन्यते, महावाक्य 

भवणजन्यधीचन्तिप्रतिफकिताकारेणापहन्तीति सा तथा | 

नाह ब्रह्मास्मि ससारी ब्रह्म नास्ति न भाति च~-इलयज्ञानस्य 

सोऽह बह्यासिमि सिदानन्वृक्षण --इति एकाकार वृत्तिना 

ष्यत्बनियमेन बाधाथिष्ठानम् ' नेह नाना ` इति श्रतिसिद्ध 

नद्मरूपेति यावत् ॥ ॐ हादंसतमसापदायै नमः ॥ 

हली सखास्यसतुष्टा । हष्ठीसै चित्रदण्डै छुमारिकाभि 
एकताङूादियुक्तगीतपूतैक यह्कास्य नतैन तस्मिन् सतुष्टा 
प्रीत्तिमतीत्यथै । ' नारीणा मण्डलीनृप्य बुधा ह्वीसक 

चिदु ' इति हारावरटीकोभात् मण्डलाकार नृदयस्तुष्टूत्यथं ॥ 

ॐ हृद्धीसरास्यसतुष्टाये नम. ॥ 

दसमन्त्रा्थेरूपिणी । हसे परमहसै उपास्यो यो मन्त्र 
प्रणव सस्य शाक्चबोधिततत्वाथरूपिणी । वाच्यलक्ष्या्थस्व 

रूपेण ज्ञायमानेदयथ । अथवा, हसमन्त्न अजपा । हकार 

सकारौ शोधिततत्त्वपदार्थौ, हकारस्य परोक्षवाचिन सकार. 
स्य तादृशस्य च भागवयागरूक्षणया निष्प्रपच्चनियश्चुद्धम 



२३४ कलितात्रिश्चतीभध्यम् | 

्तनुदधसश्िदानन्दस्वस्पेयर्थ ॥ ॐ हसमन्त्रार्थरूपिण्यै 
नमः ॥ 

हानोपादाननिरक्ता दर्षिणी हस्सिदरी । 
हाहाद्हखखस्तुल्या हानिव्र द्धि विवजिता ॥ 

[0 हनोपादाननिरुक्ता । अनिष्टसाधने हान परिदयागक्रि- 
या । इष्टसाधने उपादान स्वीकारक्रिया । परिजि्ीषी 
आदित्सा वा । अप्राणो हयमना द्यु ' ' अकायम् ' "अ 

शरीर वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्परश्षत ` इति बहश्चते 
अशरीरस्य ब्रह्मणोऽन्त करणादिघमोणामसभवात् ताभ्या 

निदयक्ता नि सज्ेप्यथं , ‹ विञुक्तश्च विभुन्यते ' इति श्रुते ॥ 

ॐ हानोपादाननिेक्तायै नम" ॥ 

हर्षिणी । ‹ एष श्येवानन्दयाति ' इति श्रुते हषेयति 

खतोषयतीति तथा ॥ ॐ हर्विण्यै नम, ॥ 

हरिसोदरी । हरिणा कृष्णेन समान एक उदरम् उत् ईषत् 

अर भेदक अवच्छेदकमिलय्थं । उज्ैरर कूटो वा अलयल्पमि 
श्वामूतमायोपाधिकवैतन्यावस्थाविशेषरूपा । अपरेयमि 
तस्प्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूता महाबाहो 

ययेद धायते जगत् ' देवात्मशक्ति स्वगुणैर्चिगूढाम ' इलया 



ककिताच्रिश्चतीमाष्यम् । २३५ 

दिस्छृतिश्ुतिभ्याम् इश्वरस्य रूपभेदवन्त्वावगमादिति मन्त 

व्यम् ॥ ॐ हरिसोदर्थे नम ॥ 
हाद खखस्वुघ्या । हादषहूनामकगन्धर्वौ सख्यौ येषा 

जनाना तैस्तथा । स्तुया गुणिनिष्ठगुणाभिधान स्तुति । 

तदाश्रयत्मेन प्रतिपादनीयेयथं ॥ ॐ हाश्ृहूयुखस्तु 

त्यायै नम ॥ 
हानिशृद्धिविर्वाजनिता । अवयवोपचयरूपा बृद्धि , तदप 

चयरूपा हानि , ताभ्या वजिता, ‹न कमणा वधते नो 

कनीयान् ' इति श्रुते । उपरृक्षणम् , षडूमावविकाराणा 

शरीरधर्मतेन क्मनिमित्त्वादीश्वरे तदभावेन नि्विकारे- 

यथ ॥ ॐ हानिदद्धिषिवर्जितायै नमः ॥ 

हय्यङ्घवीनहदया हरिगोपारूणाद्युका । 

लकाराख्या रुतापूल्या ख्यस्थित्युद्धवेश्वरी ॥ 

हय्यङ्गकी नष्दया । हस्यज्गवीनचत् नचनीतसरशविरल 

सृद्रवयवपरिणामद्रवत्वसारद्ययोगिहद यज्कपारसरूपपरिणा 

मवतीति सा तथा। हृदयाभवेऽपि सरचौत्मकतया तद्रत््म् । 

इश्चणादिवन्मायापरिणामरूपा दया वा हृदयशब्देन उन्यते । 

° अवागमना › इति श्रा सर्वनिषेधात् ॥ ॐ हृन्यद्गवी 

न्टदयायै नमः ॥ 



२३६ ककितित्रिशतीमाष्यम् । 

हरिगोषारणाश्युका । हरिगोप इन्द्रगोप आद्रौमघा- 

नक्षत्रे बषोसुद्धवा अष्टपादा रक्तवणो बङ्खा कीरति- 

शेषा , तथा शोणमह्युक अम्बरम् , स्वार्थे कम्रल्यय; 

किरणानि वा यस्या सा तथा । ॐ हरिगोपारणांश्ु- 

कायै नम ॥ 
छकाराख्या । लकारयुक्त मूलमन्त्र आख्या वाचक 

शार्द यस्था सा तथा । ककारस्य शक्रवीजस्य वार्थ , 
° सेन्द्र ' इति श्रुते । ककारयुक्तस्य मायावीजस्य वा स्त- 

च्धमायेयथे ॥ ॐ लकाराख्यायै नम ॥ 

छ्तापूज्या । छवन्ति चिनमन्ति अयन्तनग्रा भवन्तीति 

खता परमपतित्रता अश्न्धलयादय सिय , तामि स्थिरमा 

ङ्गस्याय स्वेषटदेवतास्वेन पूज्या पूजनीया | तदुक्तम्- ‹ समां 
रा्य महेक्षानीं मुक्ति जुक्तिं च चिन्दति' इति । अथवा, 

केदारादिगौरीविहेषमू्तौ कताभि उपक्षण बन्यपूजोपकरणै 
पूञ्या अकृता | शबरी वा वनदुर्गं वेति भाव ॥ ॐ 

रतापूज्याये नमः ॥ 
ठयस्थिस्युद्धवेश्वरी । वैपरीयेन विशेषण योज्यम् । द्ध- 

वततीप्युद्धब कायोत्मना अभिव्यक्ति । स्थिति ज्ञानविषय 

तायोग्यकालावच्छेद् अनु मवसत्तावत्त्वभिति यावत् । छ्य 



कङिताच्रिशतीभाष्यम् । २३७ 

इत्पन्नकायैस्य कारणात्मना अवस्थिति वाचारस्मणयोग्यते 
प्यथ । तासा क्रियाणाम् अचेतनकायैत्वायोगेन घटादिकार्ये 

चेतनस्य निमित्ततादक्लेनात् एकतटस्थेश्वरत्व वा, गोपुरादौ 

नानाचेतनदश्चंनात्ता हृशनानेश्वरत्व वेति विशये, “ यत्तो वा इ 

मानि भूतानि जायन्ते ' इति श्रुतौ ‹ यत › इत्येकवचनपच्च 
म्या नानात्वतटस्थत्वे , ( जनिकठुँ भ्रक्ृति ' इति सूत्रम् । जनि- 
कतुं कार्यस्य भकृतिर्पादानमपादानसज्ञा स्थात् । ' अपादाने 
पश्चमी ` इति श्चासखनात् अभिन्ननिमित्तोपादनत्वमीश्रत्वमिति 

सिद्धान्त । तटस्थलक्षणमेतत् , ज्ञायमानस्य ब्रह्मण छक्षण 
परमाणयो अषङ्यवाच्यत्वादियसभिप्राय । आदौ खयकषब्दो 
पाद्ानेन अनादित्व प्रपश्चस्य सूचितम् । जगत इति शब्द् 
परणन नाम योजनीयम् । तथा च जगत खयश्च श्ितिश्च 

उद्धवश्च तेषामीश्चरी । कूटस्थचैतन्यमात्रसिदाननदाधायक 
तथा विवतैकारणमिलयै ॥ ॐ छयरिथिप्युद्धवेन्व 

छाश्यदोनसतुष्टा लाभालामाविवर्जिता । 
लडध्येतरान्ञा छावण्यकालिनी लघुसिद्धिदा ॥ 

खास्यदकषेनसतुष्टा । यथा राजा सपूणैकाम प्रयोजनम 



२३८ करितात्रिशतीम।भ्यम् । 

जुदिद्रयापि सगयादिलीराविशेषान् परयति बारुकादिनरय 

वा, तथा अज्ञानाम् इष्टानिष्टमिशरोदासीनपदाथंचतुष्टयानु- 

भवजन्यहषंशोकादिसमवन्मदो द्रेकशोकातिरेकदेतुकविदहिता 

दिकरणाकरणरूपचरणाद्यङ्गपरिस्पन्दरूपनानाविधभ्राणिकाय 

निकायजन्यलास्यदक्ेनेन अनुदिह्यापि प्रयोजन सदुष्टा त 
त्तत्कमानुसारेण फलप्रापकेश्वरतया सवेसमानलत्नात् , ‹ नाद्- 

त्ते कस्यचिप्पाप न चैव सुञ्चत बिभ्र * इति भगवद्वचनात् । 
स्य दवतादिवारवनितादिमि क्रियमाण ताङूगीतयुक्त 

चख तदश्ीनेन सतुष । तदीयफरप्रदानोन्मुखकृपारसवती 

सथं ॥ ॐ छास्यदद्ेनसतुष्टायै नम ॥ 

खामाङाभविवर्जिता । भप्राप्तप्राप्िष्छोम , कृतेऽपि यते 
तद्प्राप्निरखाम , ताभ्या विवर्जिता, पयाप्रकामप्वेन नित् 

परत्वात्, "नमे पाथौस्ति कतव्य त्रिषु ोकेषु किंचन' 

इति भगवद्वचनात् ॥ ॐ छाभालाभविषनितायै नम ॥ 

छङ्ष्येतराज्ञा । इतरेषा जीवश्नान्तिकरिपताना गुणसूर्या 
दीनाम् उपासनाचिधिशूपा वा, कमेविधिरूपा वा आज्ञा प्रेरणा 

खुङ्ध्या अविषयीकरता यया सा तथा । छयुदधनेतन्यस्य निशि 
्क्रियाद्यात्मकत्वाभावेन विश्यविषयत्वादिति यावत् । अथ 

वा, किंकरीत्वाभावेन इतरेषा देवतानाम् आज्ञा प्रेरणा छङ्ध्या 



लक्ितात्रिश्चतीभाष्यम् | २२३९ 

उपेक्षणीया यया सा वथा, ' सर्वस्याधिपति सवेस्येश्लान ` 

इति श्रुते । इश्वरस्य स्वैनियन्तृस्वेन स्वेतरानियम्यत्वादिति 

जञातज्यम् ॥ ॐ लद्ष्येतराङ्ञायै नम ॥ 

रवण्यक्चाक्िनी । ङावण्य सौन्दर्यं परमानन्दस्वरूपतया 
अतिशय ग्रीतिविषयत्व शाङत इति तथा । सवीवयवसाधा- 

रणञ्ु द्रमाववतीति वा ।॥ ॐ लावण्यक्चाहिन्ये नमः ॥ 

छघुसिद्धिदा । उघुना उपायेन सिद्धिं वाच्छिताथेप्रा्चिं 
ददातीति तथा, घुशन्द रुक्षणया छधिमासिद्धिषर । 

तथा च रधिमा्दैश्वप्देति वा । अथवा, ठघूना भल 
न्तास्पज्ञानभाग्यकरीररूपचरणवतामप्यतिनिङ्कष्टाना तिये- 

गादीनामपि सिद्धिं सुक्तियोग्यताहेतुक्ञानादिसाधनसपत्ति 

तत्कायैमहिमातिश्चयोन्नेया ददातीति सा तथा ॥ ॐ छ्घु- 

सिद्धिदायै नम. ॥ 

लाक्चारससवणोभा रक्ष्मणाग्रजप्रजिता । 
लभ्येतरा खन्ध भक्तिरुलभा खाइरायुधा ॥ 

लाक्षारसस्वणोभा । ठाक्चारसेन कक्षाद्रवेण समानो 

वर्णो यस्या मा तथाभूता शोभा कान्तिर्यस्या सा 

तथा । अतिपाटलनिमरहममेलय्थं ॥ ॐ लाक्षारससवणी 

भायै नम ॥ 



२४० ककितात्रिशतीभाध्यम् । 

लक्ष्मणाप्रजपूजिता । अग्रे जायेते इव्य्रजौ रामभरतौ 
छक्ष्मणस्यापि ज्येष्ठभूतरामाचारानुकारित्वेन चतुर्भिरपि दा- 
शारथिभि पूजितेप्यथं । रामस्य रिवलिङ्गप्रतिष्ठाता- इति 
नामवतवान्यथानुपपन्त्या शिवद्पतिपूजकप्वेन तदितरेषा तह 

शक्मीपुरुषाणा तरिसिद्धिरिति ध्वनितोऽथे ॥ ॐ छक्ष्मणाग्र- 
जपूजितायै नम ॥ 

छभ्यतरा । कभ्यानि कल्धव्यानि कर्मोपासनाविक्षाणा 

फरुतेन साध्यानि मव्यानीयथे । तेभ्य इतरा बिक्षणा । 

८ तस्सत्य स आत्मा ' ^ निप्यो नित्याना चतनश्चेतनानामेको 

बहूना यो विदधाति कामान् । तमात्मस्थम् ` इति ध्यत्साक्षाद् 

परोक्षाद्रह्य ' इयादिभि श्रतिभि आप्मन निलभ्राप्तस्वषूप 
त्वेन प्राप्र्राप्रन्यरूपतया मोक्षरूपस्वेन चतु्चिघक्रियाफङत्वा- 

भावादिति मन्तव्यम् । अथवा, इतराणि ध्मीयैकामरूपन्नि- 

वगरूपाणि फङानि छन्धन्यानि प्राप्तव्यानि यस्या सका 
कादिति सा तथा, उक्तश्रुते ॥ ॐ कशभ्येतरायै नम ॥ 

छब्धभक्तिसुरूभा । भक्ति सामान्यविशेषाकारेण द्वि 
विधा । तत्राशा आतैजिक्ञाखथौथिभि यैङैन्धा तत्तत्फलो 
देशेन समयविशेषे चिच्छिद्य विच्छिद्य भात्रा तेषा सुखमा 
तन्तस्रारब्धानुसारेण पर्दानोन्पुखस्वा्मरूपतया सनिदहित 



लङितात्रिशतीमाष्यम् | २४१ 

त्वात् । द्वितीया भक्तिस्तु बह्मसराक्षात्कारवता पुरुषेण येनैकभ 

क्तितया रन्धा, ‹ एकभक्ति्िक्िष्यते ' इति स्मृते , तस्य सु 

छभा, खात्मरूपतयथा सदा ज्ञायमानत्वात् । ̀  ज्ञानी स्वात्मैव 

मे मत्तम् ' इति गीतासु । अथवा, छञ्धा प्राप्ता सलयपि कण्ठ 

गतचामीकरवत् रज्धमक्तीना सुकुमा सुखनानायासेन कष्टेन 

विना साध्यतया छाभम प्राप्रिर्यस्या सा तथा, (मक्लया 

मामभिजानाति ' इति स्मरते ॥ ॐ लब्धभक्तिसुरभायै 
नमः ॥ 

काङ्गछायुधा । शेषरूपतया हरायुषेखथे , ° अनन्त 

शास्मि नागानाम् ' इति श्रीमगवदचनात् ॥ ॐ छाङ्रायु 

धायै नमः ॥ 

छम्मचामरहस्तश्रीद्यारदापरिषीजिता । 

कल्ञापदसमाराध्या पटा लकुखेग्वरी ॥ 

छप्रचामरदस्तश्रीकारदापरिवीजिता । म्नौ करसबद्धौ 
धृताविलर्थं , छम्नौ चामरौ ययोस्तौ तादृश्षौ हस्तौ ययोस्ते 
श्रीश्च महाखुक््मी शारदा चते ताभ्या वीजिता परिषवी 

जिता । अनादिकाङादारभ्य परिचर्थया बीञ्यमानेदयर्थ ॥ 

ॐ ठग्मचामरहस्तशीशारदापरिवीजितायै नमः ॥ 
8 ए + 16 



२४२ कङितातिशतीभाष्यम् । 

छलनापदसमाराध्या । छल्ञानाम अन्त करणधमं जुगु 
प्साेतु गृहनसराधनम् › उपरक्चषण मनोधमोणाम् , तख पदम् 

आश्रय , ‹ काम सकस्पा विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा ब्रृतिरधू 

तिरी धींभीरियेतप्सर्व मन एव ' इति श्रुत । तस्मिन समा 
राध्या चिन्तनीयेल्यथं ‹य आत्मनि तिष्ठन्नन्वरो यमयति" 

° शुहाहित गह्रेष्ठ॒ पुराणम ` ‹ तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति 

धीरा ` इयादिश्रृतिभ्य । अथवा, छल्ञापद् जीवचक्रम् , 

तस्मिन् तद्धिष्ठानानन्दाभिव्यक्तिहैतुत्तया बहियोगक्रमेण पू 

जनीयेवयथे ॥ ॐ लल्नापदसमाराध्याये नमः ॥ 

रुपटा । कमिति प्रध्वीवाचकबीजेन तदुपरक्षित जगल 

क्ष्यते , पटशब्दन आवारकप्वध्मवन्तया भविद्या रक्त्यते , 

खम जगत पट कारणीभूता अचिद्या यस्या सा तथा) 

£ मायिन तु महेश्वरम् ' ‹ य एको जार्वान ' इति श्रुते । 

¦ अक्ञानेनावृत ज्ञानम् ' इति स्खतेश्च । अथवा, ठम्पटो नाम 

तन्द्री आरस्यम् , कर्मो पासनाबाहुस्येऽपि प्रतिबन्धकभूथस्त्े 

शीघ्रतया परमेश्वरस्य फकदानोन्मुखताया राजादिव्िर- 

विम्बितसेवाफकदानवैसुख्ये तद्रत्तोपचारात् , छम्पटो यस्या 
सा तथा । अथवा, छम्पटादीनामन्त करणधमौणामध्यास- 

वशेन तदषच््छिन्ने चैतन्ये सन््वरजस्तम कायौणासुपरुन्धे 



करितात्रिश्चतीभाष्यम् । २४२ 

स्तद्रत्त्व वा ॥ ॐ छपटाये मय, ॥ 

लङ्कुखे्री । क प्रथिष्युपरुक्षितजगत् रीयते अस्मि 

लिति कुम् , मायोपाधिकनैतन्यम् , प्रखयाधिष्ठानम् । 

° यत्प्रयन्त्यभिमविश्चन्ति ` इति श्रुते । छीयमान छर ककर 

निरुपाधिकमिलयथ । तश्च सा ईश्वरी च सा तथा । अथवा, 

छङ्कुह स्थानविशेष स्वाधिष्ठान मणिपूरक वा, तस्येशवरी; 

विष्णुरुद्रातिमकेत्यथ , भूतखुष्टश्रुतौ प्रथिन्या उदके तख 
तेज्ञसि तस्य परमात्मनि छयशभ्रवणात् । ' सदायतना सस 

तिष्ठा * इति । तस्येन्वरी बिभूतिविष्टोषो वा ॥ ॐ लक्ुङे 

श्वरे नम, ॥ 

लञ्माना रञ्थरसा रन्धसपत्ससुन्नति । 

हीकारिणी चर्हीकारी दीमध्याहीशिखामाणि ॥ 

कल्धमाना । सवै प्राणिमि छन्ध मान अध्यस्ताहका 

र , आभमानाप्मकस्तद्रदहकार प्रकीत्यैते ` इति स्मरणात्। 

अध्यासेनाहकाराधिष्ठानेलयथ । अथवा; मान पूजायाम् ' इति 

स्मरणात् रयै प्राणिभि विचैन्धयकुकसोन्दयातिकषयादि 

वशात् पूजा लभ्यते सुखदेतु सा तदन्त्याभिणा पूर्वमेव 

कन्धा, पूजादिजन्योपकारस्य सुखादि स्वस्वरूपतया छब्ध- 



२४४ कङितात्रिशतीभाष्यम् । 

त्वात् । यद्वा मान परिमाण अणुमहदीषहस्वभेदेन प्रसि 

द्ध । (सवा एष महानज आस्मा महान प्रभुर्वै पुरुष ' 

^ अण्नेदप्मेयान् महता महीयान् ' इत्या दिवेदवाक्यैजैलसूर्था 

दिवदुपाधिधममाणामुपहिते गजस्तम्भमस्कुणसपादौ प्र्तीयमा 

नत्वात्, छड्ध मान परिमाण उपहितया जगत यया 

सा तथा ॥ ॐ लब्धमानायै नम ॥ 

छब्धरसा । रसो वे स ` इति श्रुते रसवत् रस्ते 
सबध्यत इति अयन्तप्रीतिविषय आनन्द , स॒ खस्वरूप 

त्वन छष्धो यया सरा तथा । श्रङ्गारगसो वा, तन्यलकम 

ङ्गखाभरणपुष्पाखकारवन््वादिति भाव । शुद्धसन्त्वपधान- 

मायोपाधिकतया, “र्चा क्िरधा स्थिरा ह्या आहारा 

सात्तिकभ्रिया › इति गीतावचनात् नैवेदयादौ कटूवाम्कल्व 
णादीना देवादिविषये निषेधाश्च प्रीति्िषयष्वेन मधुररसो 
छञ्धो ययेति वा तथा ॥ ॐ छमन्धरसायै नम ॥ 

छञ्धसपत्समुन्नति । ठछन्धा स्वस्वरूपतया स्वत ॒ सि 

द्धा या सपद् सल्कामप्वाद्य स्धिदानन्दादयो बा 

साभि समुन्नति सर्वोद्ष्टता यस्या सेति तथा । ब्रह्मण 

मायासात्रापाधिना अभिव्यञ्यमाना गुणा कमानुद्भूतत्वा 



कङितात्रिशतीभाष्यम् । ९४५ 

दनाकस्मिका सन्त सर्वो्ृष्टभाव ब्रह्मण ज्ञापयन्ति | 

‹तमीश्वराणा परम महेश्वर त देवताना परम च दैवत । 

पतिं पीना परम पुरस्ताष्धिदाम देव शुवनेशमी्यम् ' 
‹ सलयकाम सलयस्रकल्प ' ‹ एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो 

ऽन्तयौम्थेष योनि सवैस्य ' इति ‹ गतिर्भतो प्रथु साक्षी! 

इत्यादि श्रुतिस्खृतिशतेभ्य ‹ एष निलयो महिमा ब्राह्मणस्य ! 

इति प्रसिद्धनिलयोस्कषेवत्व ब्रह्मस्वरूपमेवेति नान्न विन्चारणीय 

किचिदस्तीतयभिप्राय ॥ ॐ छब्धसपत्स्ुनत्ये नमः ॥ 

हवीकारिणी । ह्वीकार दितीयखण्डसमाप्टयवयवत्तया वा 

ख्यवाचकसबन्धन अस्या अस्तीति तथा ॥ ॐ दीका 

रिण्यै नम ॥ 
हीकाराधा । अज्ञ ह्ीकारशब्देन तत्कायैमूता वेदा › 

तेषामप्य्थंतया कारणतया वा नाद्या आदौ भवा पूवैभा 
वीद्यर्थ । शब्दस्य अथैविषयस्वेन प्रवृत्ते रक्तिम्रहादौ 
काव्यादिक्ृतौ च अथज्ञानपूतैकशब्दप्रयोगदश नादर्थ॑स्य पूव 

मावित्वसुक्तमिति भाव ॥ ॐ हींकार्यै नमः ॥ 

हीं मभ्या । अस्य बीजस्य जगदसिन्ननिमिन्तोपादानभूत 
मायाविशिष्टचैतन्यवाचकतया तस्प्रतीकत्वेन सजिष्ठयावहरुण 
चस्त्व तदुपाखनातिश्शयमदिप्नाभिग्यज्यते । अन्यथा मन्त्रपुर 



२४६ ररिताधिश्चतीभाष्यम् । 

श्चयोखिष्टसिद्धथभावप्रसङ्ग स्यात् । अन्यवदितपूवैनान्नान- 

भिन्यक्तसवरूपस्यापि हाब्दजारस्य पएतद्रीजमातरास्मतैवाङ्क- 
रितबीजा्थबन्तया पूवेभावित्वयुक्तम् । इदानीमभिव्यक्ता 

त्मकस्वाथैकतया विवतेवाद्माभिल वाचारस्भणाकारेण ना 

मरूपट्यवत््वमुच्यते । हीकारबीजाथे तेन शब्देन कक्ष्ये । 

मध्ये उ्यवहारकङ़ दीं यस्या सा तथा । घटादिषु वस्तुषु 

सश्िदानन्दप्रतीलया व्यवहारकाकेऽपि प्रपश्चकारण ब्रह्मानु- 

स्यूततया भासमान जगत्कारणमिति सिद्धान्त । अनेनाचे- 

तनपरिणमारम्भादिवादा निष्प्रमाणतया युक्खाद्याभासक 

स्वेन निरस्ता वेदितव्था ॥ ॐ दींपध्यायै नम ॥ 

हीदिखामभि । रके यथा चडामणि सर्वाङ्गरचिता 
भरणापक्षया तद्धिजातीयभ्रकाश्षसत्ताद्याश्नरयवान् उन्तमाङ्ग- 

स्थानविशेषे स्थापित महदैश्वयोदि तद्वत पुरुषस्य ज्ञाप 
यति, तथा सवंशन्वजारतद्वाच्या्थेभूतचिलदसवन्धरूप- 

प्पच्चव्वकातिसूष्ष्मद्धीवणौत्मकश्रीवियाराजबीजस्य सख 
क्ञानानन्दात्मकलक्ष्याथेमूता सती दींबीजजापकाना सवौ 
भदानेन पारमैश्व्य॑व्यखयतीति गुणयोगकृतनामेदम् । 

तथा च हीम शक्िसामणि परमतात्परयेण ज्ञापयतीलथं ॥ 

ॐ हींशिखामणये नप, ॥ 



कङितात्रिशतीभाष्यम् । २४५७ 

ईहीकारकुण्डाभ्रिशिसा हीकारशादिचन्दरिका। 

हीकारभास्कररचिहीकाराम्भोदचश्चला ॥ 

हीकारङुण्डाभिशिखा । हीकार एव ण्ड वाच्यवाच 

कसबन्धेन परनद्यावच्छेदकतया आहवनीयादिखदश्षम् ; त 

स्याभनिश्िखा, ‹ उीप्रेऽ्नौ जुदोति ?- इति प्रमाणेन (आ 

हवनीये जुहोति "~ इति विधिवाक्यावगतष्टोमाधारताया 

केवलावनीयस्यायोग्यतया साम्रिज्वाङ्ख हदोमाधारताया 

ज्ञायमानायामदृ्टद्वारा स्वरग॑स्रबन्धेन स्वार्थकतया तज्ज्ञा 

पकरवेद्वाक्षयस्यापि पुरुषा सवन्धित्वमाहवनीयनिष्ठहोमा 

धिकरणदीप्राभरिञ्वाकास्वाधारभूतङकण्डसाथेक्यसपावकेवामा 
ति । तथा स्ववाचकबीजस्यापि ` मन्तरैहपासीत ` इति वि 

धिगतदेवतोपासनकरणाना मन्ाणामपि स्ववाचकेतया सा 

थेक्यसपादनात्तथोच्यते ॥ ॐ हीकारङगण्डाभिशिखायै 

नम ॥ 

ह्ीकारशशिचन्द्रिका । ह्वीकार एव शशी चन्द्र॒तस्य 

स्वरूपामेदभूतप्रकाशचैतन्य चन्द्रिक पदेनोपमीयते । यथा 
चन्द्रस्वरूपभूतामृतप्रसारमभूत्ता उयोत्स्ञा देवादिस्वैछोकाना 
खजीवकतयोपकरोति, तथा हृढतरभक्तिपरवरपुरुषधौरेया 



२४८ रलितात्रिश्चतीमाप्यम् | 

दीना हीकारवान्यार्थतया तद्भिन्नत्वेऽपि जगद्धिवतेकारण 

तया स्धिदानन्दाधायकस्वेन सजीवयतीति भावे ॥ ॐ 

हींकारशरिचन्दरिकाये नम ॥ 

ह्वीकारभास्कररुचि । भास कान्ती करोति प्रसारयति 

छाकोपकारायेति तथा सू्यै , तस्य रुचि प्रचण्डभातु । 
यथा छके सूयं वषास्वतिगाढतरस्रवदुदकधारासग्याप्दि 

गन्तरासु दिवा विद्यमानोऽपि सूय साक्षादयमिति चाक्षुष 

ज्ञानगाचरो न भवति, तद्भाने शिष्टाना भोजनादिसजीव 

कठ्यवहारामावन तदुपायासिद्धथाप्रसन्नमनासि भवन्ति, 

तथा ज्ञानमागौनधिक्ारिणा मोक्षमार्गोपायमूताविदितदेवता 
रूपष्काराणा जनाना बहुतरपुण्यमहिन्ना महावातनेव मेघा 

वरौ दुरीङताया चण्डभालुरिव सुखसाधन रुरुकृपापाङ्ाव 
छोकनरूपदीक्षावक्षेन प्रतिबन्धकदुरितापगमे परदेवतारूप 

हकार पुरश्चयेया साक्षाद्राच्या्थौपरोक्षज्ञानहेतुर्मवति । 
चिरकाठनेरन्तयैभावनाध्रकषेण तस्मिन्नभिगखे मति वह 

क्याथेरूपपरमानन्दचिप्कङा स्वयमेवाभिज्यक्ता सलयानन्दा 

लुभवामृतिन सुखयतीति तथोच्यते ॥ ॐ हींकारमास्कर 

रचये नमः ॥ 

ह्ीकाराम्मोदचज्चङा । अम्भास्ि अगृतानि ददतीय 



ल्कितापिक्षतीभाष्यम् । २४९ 

भ्मादा , हारोऽपि कामवर्षप्वन तैरुपमीयत । तेषु चजच्च 
खा चिश्युछठता विद्यमाना तदभिन्नप्रकाश्चमाना सती वर्षाद् 

क्वारा सस्याद्यत्पाद्कल्व यथा उयनन्जि तथा हीकारवाच्य 
तया तदभिन्नापि तस्स्वहूपविचारणाया चुद्धकक्ष्या्थखरूपा 
सत्यपि अनिर्वेचनीयस्ववाचकमन्त्रप्रकाशितदेवतात्वेन स्वा 
[4 श (५ च ४०. [९ # -4 च 

मीष्टपुरुषार्थप्ापरिेदुमूतेयभिसधि ॥ ॐ हीकाराभ्भोद 

चश्चलायै नम ॥ 

हीकारकन्दाद्कुरिका हीकारेकपरायणा । 

हीकारदीरधिकाहसी हींकारोच्यानकेकिनी ॥ 

हीकारकन्दा्भुरिका । हकार ण्व कन्दम् दढतरबीज 

भाव तस्य अद्कुरिका आदिप्रसव नूतनाभिन्यक्तिरिय्थं । 
यथा रोके अद्कुरादिक ऊन्दादिनिष्ठोत्पादकक्क्तिमनभिभू 

यैव स्वय स्न्धराखापत्रपुष्पफलाद्यास्मना यथा बिवर्वमा- 

न तस्स्रामभ्येप्रकटनकारण भवति, तथा हकारस्य वेदैकदे- 
शाप्वेन इतरभ्रमाणानपेक्षतया स्ववान्याथेज्ञापनन स्वत प्रा 

माण्ये स्थितऽपि तस्नन्यज्ञानविषयतावच्छेदकधमरूपनाना 

भरकारजगत्परिणामहेदुत्वसाधकाघटितघटनापदटीयसीमायोपा- 

धिकस्वेन तदथद्वयरूपा सती तन्मात्रप्रमाण्वेशचेलथं ॥ ॐ 



२५० कङितातिश्चतीभाष्यम् । 

हीकारफन्दाङ्करिकायै नम ॥ 

हीकारिकपरायणा । हकार एव एक अनितरसाधारण 

चतुर्बिधपुरुषाथेसाधकतया परम् अयन ज्ञापक प्रमाण 

यस्या सा तथा अस्य बीजस्य वाच्यार्थो माया, सा निर- 

धिष्ठाना न सिभ्यतीत्ति तदुाश्रयत्वविषयस्व।भ्या तद्रहित तेन 

ज्ञाप्यत इति माव ॥ ॐ हीकारिकपरायणायै नम ॥ 

हीकारदीर्षिका्सी । ह्वीकार एव दी्धिका राजोद्यान 

वनक्रीडावापी । ससारफाननसनचारिरोकविश्रान्तिकास्म 

त्वेन द्वीकार तयोपमीयते, ‹ आराममस्य पश्यन्ति न त 

पश्यति कश्चन ' इति श्रते । आ समन्ताद्रमलयस्मिन इलया 
राम अथवा जगत् । तत्रोपासनादिना परमानन्दप्रापक- 

तयावा हकार उपमीयते । तस्मिन हसी सीस । यथा 

रोके सारासारविवेकिदस्या आधारद्ुवणकमलादिमती वापि 

का महाराजसवन्धिनी विज्ञाप्यते, तद्वद्ान्या्थैरूपतया भका 

शमाना सती स्वसबन्धि्रीजस्य युखोत्पादकत्वमोक्षहेतुत्व 

द्योतयतीदखयभिभ्राय ॥ ॐ हीकारदी्षिंकाहस्यै नम ॥ 

हीकाराद्यानकेकिनी । हकार एव उद्यानवत् फङानुभा 
बकत्वात् तथोच्यते तस्य केकिनी मयूरी । यथा कोके 



कङितात्रिशतीभाष्यम् | २५१ 

बहुषु पक्षिषु आरण्यकेषु सस्स्वपि तस्या रूपध्वनिभ्या 

सुखतया दृश्शंनश्रवणादिजन्यप्रमोदसाधकवया उद्यानाखक 

रिष्णुत्वम् , तथा ब्भीकाररूपदेवताभ्वने सञचिदानन्दरूपत 

वाच्यार्थस्य च परमपुरुषाथसाधकत्वेन अविशिष्टव्वेऽपि ज 

ह्यविष्णुरद्रादिमूर्तिष्ु उद्यानतरुवक्िकक्षगुल्मादिवदुत्तमनीच 

देवतियेङ्मनुष्यादिषु च मयूरीव स्वेच्छया स्वैव्यापकत्वेन 
तदास्मरूपतया शरीरन्द्रियप्राणाच्चाधास्परमग्रमास्पदपरमा 

नन्दरूपप्रलग्गोचराहशृ्तिव्याप्यतयैतद्वीजप्रकाश्या भवती 

त्यथ ॥ ॐ हीकारोश्यानकेकिन्यै नमः ॥ 

हीकारारण्यहरिणी हीकारावाल्बह्छरी । 

हीकारपञ्रश्युकी हींकाराङ्गणदी पिका ॥ 

हवीकारारण्यहरिणी । ह्ीकारवान्यार्थैकदेकाभूतमायावि 

द्यातत्कायौणा बन्धरूपतया गहने व्याघ्रादीनामिव भयहे 

तूना सद्भावेन दुष्रवेश्चत्वरूपधर्म॑साम्येन हींकारस्य अरण्यो 

पमितस्वम् । तथा च अरण्यमिव हकार इति सरवत्रोपमा 

नोत्तरपदसमास । तत्रैव सति यथारण्यगतपुदषस्य शीघ्र 

दृष्टिपिथ गता हरिणी एणी व्याघाद्यभावनिश्चयेन तदधिगम 

फलप्राप्तिस्ाधनततामवगमयति धीर पुरुषस्य, तथा निरन्तरम 



२५२ कशितात्निशवीभाष्यम । 

क्तिमजनपरभाणिलोकस उपासनापरिपाकमदहिश्ना अपरोक्षौ- 

कृता्ञाननिडत्तिपूवक भयापकरणेनानन्व् प्रापयतीति तयो 

पमितेति भाव । ' तमेव विदित्वातिखरव्युमेति ' इति श्रुत ॥ 

= द्ीकारारण्यहरिण्य नम ॥ 

हीकारावाल्वष्खरी । ईदौकारमन्त्रवाचकतानिरूपितवा 

च्यतानामकसबन्धावच्छिन्नपरदेवतास्वरूपप्वन तदुपासना 

विषयफ़ख्दानसमथी सती आवारमान्नप्ररोहदिडनद्वयो 
पमीयते । तथा च तप्सबन्धितया हीकार जपादिना आ 

वाख इव सर्वैदा सरक्षणीय इति तासयांथं परिनिष्पन्न 

इति यावत् ॥ ॐ दवीकारावालवह्ये नपर ॥ 

हीकारपखरशुकी । सन्दाधिकारिणामप्युपास्लनाकारण 

साधारणपावेतीप्रतीकतया हकारस्य बालठकादिङारूनानिषय 

व्वधमेपुरस्कारण पल्रोपमा । तथा च तनलयश्चुकीव सला 

पादिना मसुष्यादिचित्तरश्जिनी । एव तत्तददृष्टालु सारेण फ- 

छदाक्ती सती तयोपभितेति द्रष्टव्यम् । हीकार परामिव 
कस्य शुकी तस्सार्थक्यकरिणीदयमिप्राय ॥ ॐ हीकारप 

ञ्रश्क्ये नमः ॥ 
हकाराङ्गणदीपिक। । अङ्गणवत् स्वैसाधारणविश्रान्ति 

स्थानत्या हींकारस्य तदुपमा तस्य दीपिका । यथाङ्गणारो 



ककितातिश्चतीमाष्यम् । ५५३ 

पितदीप बाह्याभ्यन्तरवस्तुजात प्रकाङयन तत्रयलोकाना 

मन्धकारादिनिवर्तनपू्वकमभीषटन्यबहारहेतुत्तया सर्वान् छा 

घयति स्वयमपि तै सरक््यते, तथा हकारबीजा्थश्रवणम 

नननिदिष्यासननिरन्तराभ्यासादपरोक्षीकतस्वयप्रकाश्चानन्द 

रूपा सत्ती स्वसेवकान् सर्वोस्किषयतीति तद्ुपभिता सती 

तथोच्यते ॥ ॐ हीकाराङ्गणदीपिकायै नम ॥ 

हीकारकन्द्रासिही हीकाराम्मोजशङ्गिका । 

हीकारखमनोमाध्वी हीकारतरुम्ञरी ॥ 

हीकारकन्दरािद्ी । पवेतरिखाभ्रवतिंगुहा कन्दरा द 

रीदयथे । वेदमौक्िपरितदहीकारस्य प्रास्यविषयदटिप्ुप्राणि 
परनेशयोग्यताविकलतया कन्द्रापमा । तेत्र यथा सिंही 

स्वेतर्ुद्रमृगप्रवेश्षभयहेतुसटादिस्वन्याप्यचिह्णाजुमिता तस्या 

स्वाश्रयमाल्ता धीरस्य तत्परिसरनखनिघोतभुक्ताफछादि 

प्रापनं च नयत्ति, तथा मन्दभक्ततन्द्रीबुञुक्षादिकट्टुषित- 

परिचछिन्नाभिमानदेवतान्तरप्रतिपादकबीजतया स्वदेवतैक 

भाव कामितार्थ च प्रापयतीति सिंह्युपमिता सती तथो 

न्यते ॥ ॐ हींकारकन्दरारिंद्यै नम ॥ 

हीकाराम्भोजभूञ्िका । हीकारख उद्टैश्चयौप्मकयपुरुषा 



०५४ कङितात्रिशतीभाष्यम् । 

थैसाधकनानाश्चक्तिमन्तया नानाप्रकारवणौन्तरघटितत्वेन प- 
रागपरिमङादिमत्कमलोपमितत्वमिति याजनीयम् । कमे 

यथा मध्ुमात्रसास्माददिणी शृङ्गी रमते सर्वेपुष्परसमघुपा- 

नसखरामाव्येन सर्वेसमापि मध्वाधिक्यधिविदिषया प्रमूतम 
धुवन्त्वेन च तस्मिनेव विशिष्यासक्तिमती, तथा सवैमन्त् 
बी जवाच्यदेवतात्मना सबोलुगतापि हकारस्य विष्िष्टगुण 

वत्वेन सरवेपादृनसगुणब्रह्मप्रतिपादकतया तदीयस्वरूपत 

टस्थरक्षणवच्त्वेन सद्मिन्नस्वरूपतया सर्व॑श्चब्दजारप्रछृति- 

त्वेन च रूढ्या कक्षणया वा तत्सबन्धिनी सती तदुपास 

काना तदधिष्ठानततथा च तैखक््यत इति शद्ग्युपमया ब 

णितेति ताप्पयेम् ॥ ॐ दरीकाराम्भोजभृ्धिकायै नम ॥ 

हीकारसुमनोमाध्वी । द्वीकारस्य वाञ्छितफरप्रदानसा- 

धकतया सुमन साहश्यम् । अथवा, पुष्पाणि व्यवहारसमये 

बहुसाबधानत्तया व्यवहतैव्यानि परममादैवाधिकरणस्वेन बहु 

मान्यप्वात् , तथा हकारोऽप्युपासनवेकाया परबरह्मवाचकप्वेन 

परयन्नपूैकमेकराप्रमनसा देवताभिन्नप्वेन भ्यातस्य इति निय 
मसपादनार्थं पुष्पोपममिति विभावनीयम् । तथा च वा- 

य्वादिना शुष्काणि पुष्पाणि निमैशधुत्वेन फटान्यजनयित्वा 

परिपतन्ति फछ्जनकदाक्तेरभाषेन , तदितराभि तु तद्वत्वेन 



लकिताज्निश्चतीभाष्यम् । २५५ 

तल्ननकानि छोके दृष्टानि , पुष्परसश्च पथिवीकारणभुतादक 

त^मात्रख्वरूपमधुररसाप्मकत्वात् पुष्पाणा फलजनकशक्तिज्ञा 

पको भवति , तथ हकारस्यापि स्वैजनकताश्चक्याधायकत 

दधिष्ठानसशिदानन्द्परब्रह्मस्वरूपा सती तन्मन्त्रप्राप्त्या 

यथोक्तफ्हेतुतया तदथैरूपेण तद्ुत्तिरमवतीति माध्वीसमा- 
नधमेवन्त्वमस्या उपपद्यत इति विकेचनीयमिति यावत् ॥ 

ॐ हीकारसुमनोमाभ्व्ये नम ॥ 
हीकारतरुमल्री । फलार्थिन स्वारूढजनान् पतनादि 

भ्य प्रतिबन्धकेभ्यस्तारयति पार प्रापयत्ति फङ्छाभेन सर 

तोषयतीति तरु । ह्ीकारद्य कस्पादितसदैषटान्तीकृत । 

रक्षाबत्ता सवादिप्रहृत्तिजनकप्वेन शाखोपराखाप्रगता पुष्प 

मखरी फरुकारणयोग्यता ज्ञापयतीवे पुरुषाथायिना अस 

क्षयप्रचतेकप्वेन प्रयक्खह्ूपा सती गुरूपदिष्टमन्त्रदेवतात्म 

कतया मन्त्रोपासनायामभिमुखीकरणेन पुरुषार्थान् प्राप 

यतीति मक्लरीसादङ्य प्राप्त परदेवताया इति विवेचनी 

यम् ॥ ॐ हीकारतसमञ्जयँ नम॒ ॥ 

सकाराख्या नमरसा सकशरागमसस्तुला । 

सवेवेदान्ततात्पयभूमि, सदसदाश्चया ॥ 
सकाराख्या । सकारयुक्ता श्रीविद्ानाभिका आर्या 



२५६ कलितात्रिश्चतीभाष्यम् । 

वाचकशचब्द यस्या सा तथा ॥ ॐ सकाराख्यायै नम ॥ 

समरसा । सम एक रस॒ मध्ुरादिरसवह्ुडपिण्डादा 
बेकरूपेण कार्ये व्यवस्थितेत्यथे । अथवा, ससारदश्ाया 

स्ेज्ञतवकिंचिञ्जञत्वादिविकेषणमेदेन भिन्नरसवत् भिन्नस्भा 

वचत् प्रतीयमानयोरीश्वरजीवयोर्वेदान्तश्रवणादिना जन्या- 

खण्डाकारब्त्तिव्याप्या अह ब्रह्मास्मि- इलयभेदानुभवदश्चा- 

यमेकर्पतया साक्षाक्कियते इति सा तथोन्यते, “रसो त्रै 

ख ` इति श्रुते , रसक्षच्दाथे परत्रह्म समर अभिन्न यस्या 
सा तथा । तैन्तिरीयोपनिषत्प्रतिपाद्चेवयथं ॥ ॐ समरसा 

नम ॥ 

सकङागमसतस्तुता । आ समन्तात् गमयन्तीति आगमा , 

सकङूपद्।थेगोचरसविकल्पक्रमाजनकवेदा इत्यथै । सकले 

रन्यूनानतिरेकेणतिहासपुराणसदितयाववङ्गोपाङ्गरहस्यादियो 

गित सकठश्चब्दा्थं । तै सस्तुता सम्यक् नाते पर किषि 
दस्तीति निश्चयपूर्वक स्तुता गुणिनिष्ठशुणाभिधानविषयतया 
तदुपजीवकेयथं । सवौर्थभरकाराकवेदाना सर्वश्ञजेनेदपर्येण 
तदीयस्तुतिविषयतया शुद्धचेतन्यात्मकतया मोक्षकारणीभू 
तक्ञानस्वपत्वेन जिज्ञास्येति ध्वनितोऽथै ॥ ॐ सकरा 

गमसस्तुतायै नम ॥ 



लरङितातिशतीमाध्यम् । २५४ 

सर्ववेदान्ततात्पयैभूमि । बेदानामन्त अवसान तत्त्वम 

स्यादिमहावाक्यानि, तेषा तात्पर्य समन्वय सामानाधिक 

रण्यमिलयथै । तस्य भूमि विषय ज्ञाप्यभिति यावत् । 
‹ उपक्रमापसदहारावभ्यासाऽपूबेता फङम् । अथेवाकोपपत्ती च 

लिङ्ग तात्पर्यनिर्णये ' इति वचनोक्तताप्पर्यनिणोयकप्रमा 

णवबछेनातीन्द्रियधमोदिगोचरत्ाक्यवत् सर्वेषा वेदान्ता 

नाययुपास्षनाज्ञानविधि विनाकर्मैशचेषतया अज्ञातज्ञापकत्वेन 

शासनादेव शाखक्षब्दवाच्यानामद्वैते बरह्मणि गतिसामान्येन 

कर्मोपासनाकाण्डद्धयार्थोपकारयैप्वेन मोक्षदेतुज्ञानजनकत्वेन 

प्थवसानमिति तात्पयैविषयता अखण्डवैतन्यस्येति सि 

दधान्ताथै इत्यभिसधि । ‹ सामानाधिकरण्य च विशेषण 
विशेष्यता । रक््यरक्षणभावश्च पदार्थप्रयगात्मनाम् ` इति 

न्यायेन सबन्धत्रयेण अखण्डार्थं वेदान्ता बोधयन्तीति 

° तत्त॒ समन्वयात् ' इयधिकरणे भ्रतिष्ठापितमिलयङमतिवि 

सरेण ॥ ॐ सवैषेदान्ततात्पयभूमये नम, ॥ 

सदसदाश्रया । अपरोक्षतया सभ्निति भरतीत्तिविषयतया 

व्यवद्ियमाण सत्कार्यं॑रूपादिवन्तया व्यावह्ारिकखत्ताश्र य 
पथिव्यप्ेजोभूतत्रय सदित्युच्यते । असत् सद्धि्रतया परौ 
्षज्ञानगोचर वाय्वाका्चादि तत्कार्यं च स्पादिभिन्नगुणाश्न 
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२५८ रुलितात्निरतीभाष्यम् । 

यञुच्यत इत्यथै । तयोराश्रया उपाद्ानत्वेन तद्धिष्ठानभूते 

व्यथं । आरोपितस्याधिष्ठानमन्तात्तिरिक्तसन्तान्चून्यतया सत्ता 

स्फ़तिप्रदत्वेन सवेदा तदनुस्यूतेति ध्येयम् ॥ ॐ सदसदा 

श्रयायै नम ॥ 

सकरा सच्चिदानन्दा साध्या सद्रतिदापिनी । 

सनकादिसुनिध्येया सदाशिवकुदटुम्विनी ॥ 

सकरा । आरोपितकलाभि उपासनार्थं करस्पिताभि 

जाबाछिना सलयकाम प्रप्युक्तषोडशकरायुक्तपुरुषोपासनभ्रति 

पादकच्छान्दौग्यवन्वनरीलया कराश्चब्दितावयतै सह वर्षते 

इति सा तथा । चतु षष्टिचन्द्रकराभ्या वा सहिता । 

अथवा; कङाशचब्द सुखादिकान्तिवचन तया सहितेति 

वा ॥ ॐ सकलायै नमः ॥ 

सशिदानन्दा । सच्ासौ चिष्व सित् सबिश्चासौ आन- 

न्दश्च , काठत्रयाबाध्यत्व सत्त्वम् , स्वेतरम्रकाशाप्रकाश्यत्व 

चित््वम् , परमप्रेमास्पद्त्वमानन्दप्वम् , ‹ स ज्ञानमनन्तम् ' 
‹ विज्ञानमानन्वम् ' ° सदेव सोभ्येदमम आसीत् ' प्रज्ञा 

प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म ` ' आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् ' (आ 

नन्द् ब्रह्मणो विह्धाश्न विभेति कुतश्चन › इत्यादिश्रुतिभ्य । 



ककितान्िक्चतीभाष्यम् । २५९ 

ते खरूप यस्या सा तथोक्ता | वेदान्तश्षाश्मोक्तबद्यस्वरूप 

लक्षणलकितिय्थं ॥ ॐ सखिदानन्दायै नम, ॥ 

साध्या । कर्मोपासनादिभि महावाक्यश्रवणजन्यब्रह्म 

विधात्वेन साधनचवुष्टयसपन्नाधिकारिणा अपरोक्षतया 
साधितु प्राघुमह्षा, फरस्वरूपस्वादिदखथे । साध्वीति वा 
पाठ साधो ज्ञी, सन्त्वगुणसपन्नत्वात् साधु, सकङ- 

विद्यापारगप्वे सति सदाचारसपन्न दैवीसपत्तिमानिय 

थं । तदेकनिष्ठा परमपतित्रता सती स्जीणा पातित्रयसप्रदा 

यप्रवतकेति यावत् ।॥ ॐ साध्याय नमः ॥ 

सद्तिदायिनी । समीचीना पुनराबृत्तिरदिता सुखमात्र 

रूपा गति , गम्यते ज्ञायते प्राप्यते इति बा गति । यत् 

ज्ञायते तदेव गति , तदन्यस्याज्ञातस्वात् गतिप्वालुपपत्ते । 

ज्ञाते फरे इच्छया तत्साधनेषु पुरुष प्रवतेते, न त्व 

ज्ञातफरसाधने~ इदयन्वथल्यतिरेकाभ्याम् , ‹ बह्मविदप्राति 

परम् ' ! ब्रह्म वेद् ब्रहैव भवति ' ‹ये पूर्तं देवा ऋषयश्च 

तद्विदु ते तन्मया अमृता मे बभूवु ' इव्याविश्रया च 
परदेवतास्वरूपमेव युक्तिखखषूपतया सद्रति । तदावार- 

काज्ञानाभिभवेन स्वरूपानन्दमभिव्य.खयतीति दाथेनी । 

अभेदेऽपि गतिदानयो क्म॑कर्तश्रयाग उपपद्यते । ‹ तदा 



२६० रङिताच्रिश्चनी माष्यम् । 

[ ^> 

पमान स्वयमङ्कुरुत ` इद्यान्विदिलयथ । सतीं वा सत्त्वगु 

णयुक्ता देवयानादिगतिं वा ददातीति सा तथा | ॐ सट 

तिदायिन्यै नम ॥ 

सनकादिस्रुनिध्येया । मननश्षीखा मुनय , मननश्ञब्दन 

छक्षणया तप्साश्चात्कारवन्त इत्यथ ; ब्रह्मण मानसिकपुत्रा 

ज्ञानवैराग्यादिबहुका मोश्चमागप्रवतेका , सनक आदि 

येषा त॒समुनय सनन्वनसनाततनसनसप्कुमारप्रमुखा निर 

षणा निश्चिन्ता , तैर््येया अलयाद्रेण स्वात्माभद्ज्ञानन स 

बंदा विषयीकृतेत्यथे , ‹ प्व बा अहमस्मि भगवो देवत अह 
वै स्वमसि' 'क्षत्रज्ञ चापि मा बिद्धि आत्मान चेद्धि 

जानीयादहमस्मीति पूरुष ` ‹ अथ योऽन्या देवतासुषास्त 

ऽन्याऽसाबन्याऽहमस्मीति न स वद् यथा पञ्यु ' 'स्रत्यों 

स मृप्युमाभ्रात्ति य इह नानेव पश्यति ' इध्यादिश्रतिस्प्रति 

शतेभ्य । ॐ सनकादिश्चनिध्येयाये नम ॥ 

सदाक्षिषदङ्खटुस्बिनी । सदाशिव कटुम्नम अस्या अस्तीति 

तथा ॥ ॐ सदाशषिवकटुभ्बिन्ये नम ॥ 

सकलाधिषछठानरूपा सत्यरूपा समाकूति, । 

सथैप्रपश्चनिमौच्री समानाधिकवर्जिता ॥ 



करिताच्रिशतीभाप्यम् । २६१ 

सकलाचिष्ठानरूपा । {अथात आदेशो नेत्ति नेति" 

° नेह नान स्ति किंचन ' इदयादिनिषधश्रुतिभ्य प्रतिपन्ना । 

° सर्वं खस्विद न्रह्य' इलयादिवाधाया सामानाधिकरण्य 

मवगस्यते । काय॑म्य कारणामेदज्ञान बाधा । तद्धिता 

ज्ञानस्य च्रमरूपप्वात् । तथा च श्रुतिनिषेधस्यावभ्यपेश्षाया 

्रकृल्यादीनामपि तच्त्वज्ञानेन निशृत्तौ भूतपू्ैगलया स्बौधि 
छठानस्वेन अनुभूयते इति भाव ॥ ॐ सकलाधिष्ठान- 
रूपायै नम ॥ 

सयह्पा । सस्य जडानूतपरिनिछिश्व्याच्त्तस्व स्चिदान- 

न्दृरूप यस्वा सा तथा| परिणामवादमाश्रित्य सत् अपरोक्ष- 
ज्ञानयोग्यानि पएरथिव्यप्तेजासि, यन्तृ परोक्षङ्घानचिषया नि 
ल्यानुमेया इप्यथे › ‹ सश्च लयच्चाभवत् ' इति श्रुते । सत्य 

कूप यस्या सा तथा ॥ ॐ सल्यरूपायै नमः ॥ 

समाकृति । समा अभिन्ना सशिदानन्दरूैकरसा जा 
कृति भूतिं स्वरूप यस्या सा तथोक्ता । समा अन्यूना 
नतिरिक्ता यथाश्चाखप्रमाण मूतिवि्रहो यस्या सत्ति वा। 
समा सदाशिवेन गुणसौन्दयेबरूवी्यैयशोगाम्मीयैैरयङ्गि- 
तादिपरिज्ञानसर्वज्ञत्वादिषहुरूधर्मविरेषे मूतियेस्या सेति 
चा । चतु्चिधमूत्रमेषु तत्तस्रारब्धानुसरेण सर्मा 
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तत्र तत्र निवासयाग्या मूर्ियैस्या सत्ति वा । कमौध्यक्ष 
तया तन्त्फखविशेषदानेधु सम। पक्ष पाततरहिता मूर्ियैस्या 
सा ¦ समा बास्यस्थविरप्वादिभावविकारवभजिता ण्क 
भरकारा निलयौवनश्ाछिनी मूर्तिर्यस्य सा। (मम स्वेषु 
भूतेषु मद्भक्तिं कभते पराम ' अङ्कुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तराप्मा 

सदा जनाना हृद्ये मनिविष्ट ` इति स्खतिश्चुतिभ्यामे- 
करूपत्वावगमा दिल्याश्य ॥ ॐ समाङतये नम ॥ 

सरवेप्रपश्चनिमौन्नी । ससारस्यानादितया माक्षस्थायित्वन 

च भूतमभविष्यद्तेमानगलया सवेशब्दनानय्रत्व ब्रपच्छभ्य , प्रप 
छ्च्यते विस्तायेते वियत॑त दति भपश्च , ‹ एक बीज बहुधा 

य करोति' इति श्रुते । तस निराली निमाणमसिष्यक्ति 
तज्निमित्ततया तत्तप्कवरैत्वमुपचयेते, दवदत्त पचतीतिवत् ॥ 

ॐ सवैपभरपश्चनिमीभ्यै नम, ॥ 

समानाधिकवजिता । कइरकशषीरुजातिगुणादिभि तुर्य 

समान , तै श्रेयानधिक , तै्वजिता । ‹न तस्य प्रति- 

मासि ' ‹ विश्वाधिको रुद्रो महर्षि ' इति श्रुते , ! सबौधि 

पत्य छ्ुरुते महात्मा ' इति ¦ एकमेवाद्वितीयम् ` ‹ न तत्स 

मोऽऽस््यभ्यधिक कुतोऽन्यो छोकत्रये ' शइत्यादि शरुतिस्मृति- 
भ्या चेति भाव । एतदृष्टथा समाननीय समान पूजनी 
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योऽधिक तहूयेन वर्जिता । ' एकमेवाद्धिवीय ब्रह्य  इलयादि- 

्रतेरिति बाथ ॥ ॐ समानाधिकव जिताय नमः ॥ 

सर्बोचुङ्गा सगहीना सगुणा सर्कलेश्वरी । 

ककारिणी कान्यलोला कामेन्वरमनोहरा ॥ 

सर्वोततङ्गा । कायौपेक्चया कारणस्याधिकत्वात् खवा 
पश्चया उत्तङ्गा उन्नता, ‹ पादोऽस्य विश्वा भुतानि । च्रिषा 

दस्यासृत दिवि ' इति शरुते ॥ ॐ सरवोनुङ्कायै नमः ॥ 

सगहीना । निरवयनस्वेन पिष्कारणप्वन वा निर्युणत्वेन 

वा निराश्रयत्वेन वा निलश्ुद्धबुद्धयुक्तस्वरूपत्वेन सबन्धर 
हिता वा, ‹ असगो न हि सज्जते" ‹ न चास्य कथिल्लनिता 

न चाधिप ` इद्यादिश्रतेशियारय ॥ ॐ समगहीनायै 

नम ॥ 

सगुणा । समा एकप्रकारा गुणा सलयकामत्वाद्य य 

स्या सा तथा | 'गुणी सर्वैविद्य ` ' सलयक्राम सलयसक- 

स्प › इयादिश्रेते । िमूतिंखरूपतया सत्त्वरजस्तमोगुणै 
सह वतैते इति वा तथा ॥ ॐ सगुणाये नप ॥ 

सकलेष्टदा । इच्छाविषयभूतानि इष्टानि काम्यानीलय- 
थं , सकलानि च तानीयभेदसमासर , अन्यथा जीवादि- 
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वत कर्सिमिधिद्धिषये असामश्येशङ्का स्यात् । एकस्य पदाथेख 

बहूनाभिच्छाविषयप्यदक्षेनात् , एकत्र कामनायामपि तत्स- 
द भावित्वेन सवेप्रापकत्वोक्तौ परदेवताया बहुफरप्रदाद्ेन 
अयन्तविश्वसनीयतया अतिश्यप्रतिभानाश्चेयथं । अथवा, 
परिच्छिन्नपरिमितभाग्यवरराणिन सर्व॑स्य स्व॑त्र इच्छाया 

मपि, यानि स्ाणि खलबुद्धया शास्नातिरोधेनेष्टानि एषित- 
व्यानि वाञ्छितच्यानि, सान्येव प्रयच्छति ददाति, न तद् 

धिकानि, रोकेच्छाया बहुप्रकारत्वेन दुष्पूरणीयत्वादिति 

भव । सर्वेषा प्राणिनामिष्टया इञ्यया पूजया विषयीङ्ता, 

यज्ञेन वा समाराधिता तस्य फलप्रदेत्यथे । ' अह च स 

चैयज्ञाना मोक्ता च पभयुरेव च ' ‹ण्ष ह्यव साघु कम का 

रयति यमेभ्यो ोकेभ्य उन्निनीषति ' इति स्ख्तिश्चुतिभ्या 
परमेश्वरार्पणनुद्धथा क्रियमाणस्यैव कमेण छुभफटत्वात 
मुक्तिद्तुत्वेन, काम्यफराथिना जन्ममरणादिबन्धकत्वेन स्व- 

सषफङतथा अनाद्रणीयत्वादियथे । अथवा, करभि अ- 

वयतरै तरतमभावैरिय्थं । तै सहितानि इष्टानि फ- 
कानि मसुष्यानन्दादित्रह्मानन्दपयैन्तानि फलानि आानन्द् 

सरूपाणि ददातीति तथा ॥ ॐ सकलेष्टदायै नम ॥ 

ककारिणी । तृतीयखण्डद्धितीयवणेरूम ककारावयव 
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वाचकं अस्या जस्तीति तथा । ॐ ककारिण्यै नमः ॥ 

काव्यलोला । वार्मीकिवेद्व्यासादिषतेषरु काव्येषु री 
डा, वाच्यलक्ष्या्थंमेदेन तन्न सबद्धेत्यथे । अथवा, कवि 

भि तेषु स्तुतिविरेषेषु प्रीतिमतीत्यथै ॥ ॐ काव्यो 
काये नम, + 

कामश्वरमनोहरा । करामेश्वरस्य मन हरतीति तथा । 

ॐ कामेश्वरमनोहराये नम ॥ 

कामेभ्वर प्राणनाडी कामेरोत्सङ्गवासिनी । 

कामेन्वरालिदह्धिताङ्गी कामेन्वरसुखप्रदा ॥ 

कामेश्वरप्राणनाडी । कामेश्ररस्य प्राणनाडी यथा नाद्या 

प्राण सचरति सा तथा, जीवनाडीवयथे । (इडया तु बहि 

याति › इति ल्यखण्डवचनातं । रोके विक्षम्यमाने पक्तौ हृदय 
पुण्डरीकाकार मासखण्डाप्मकान्त सुषिरा्टदरोपेतमङ्कष्ठप 

रिमाणसुषिरयुताधाभागक्णिकामध्य दश्यते, तद्या कर्णिका 

या कसरायमाना एकश्चत नाडीनामङ्करा तद्े्टनपुरीतश्नाम 

कनाड़ीसुषिरविन्यस्तमूका भवन्ति तत्र सुषुभ्नानासकनाडी 

मूखाधारादारभ्य ब्रह्मर धपयैन्त गता । तस्या षट् चक्राणि 

मूराधारादीनि तन्तन्मादृकावणेसरितयोगश्चाखोक्तदरुसयु 
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तानि सनद्धानि वतैन्त । तस्या मूर प्र» बीदेवता बिसत्तन्तुत 

नीयसी इण्डङिन्यधोमुखावरणनचक्तिरमिद्राति । तस्या दृक्षि- 

णभागे इानामनाड़ी भ्रुमध्यपयेन्त भता । वामे 

पिङ्गला तथा । तथा च जा्रदबस्थाया नेत्रयो दपलयात्मना 

श्रुतिप्रतिपादित , म्बे मनउपाधिक › सुद्ुप्तावज्ञानोपाधि 

क , जाति स्थूकुशरीराभिमानी चि हप्युच्यत, स्वमन सू- 

कष्माभिमानी तैजस ; सुषुप्रौ कारणाभिमानी प्राज्ञ । सुषु- 
प्तौ कारणाप्मना स्थितानि स्थुलसूकष्मश्चरीरजन्यमोगस।घन 
परारन्धकर्मबरेन पु्यपदूयरा नाडीमार्नेण तन्तद्रलकानि प्रवि 

शन्ति इन्द्रियाणि । तदुपरमभारन्धोद्रो घे आन्दोलिकाया वि 

मानो राजा गृहान्तरे सोपानमागद्धागा प्रासादे विहस्य त- 

दवच््छिन्नान्त पुरपयेदे शयान इव नाडीद्रार पुरीतसविदय 

तद्बच्छिन्नहृदयोपाधिक परमात्मान यदा प्रचिश्चपि तदा 

सुप्र इप्युच्यते । लिङ्गशरीर कारणाप्मना दीयत । तद्ा प्राणा 

दिवायव प्रङीनवृत्तय सन्त आयु स्वरूपेण शरीर रक्षन्ति । 
तथा च भाविजाग्रस्स्वप्रभोगाचुकूरखकमानुबन्धप्राणधारण सु- 

पप्रौ सोपाधिकचैतन्यस्यैव दश्यते । तप्सन्तया च नाडीना 

भ्राणसचारयोम्यतापि । एव च सति *न प्राणेन नापानेन 

मर्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मन्नेतावुपा- 
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भरित ! इति श्ुया * जीव प्राणधारणे ' इति धातुपाठाचच प्राण 

नाडीदाब्दस्य लक्षणया परमारमैवोस्यते । कामेश्वरस्थैव 

प्रारन्धकमेजन्यश्चरीरमात्रामावेऽपि चृतकाटिन्यन्यायेन मूरति 
मत्तया तद्न्तयौमिसभावनया एतन्नाम । कामेश्वरस्य प्राण 

नाडी तदधिष्ठानचैतन्यमिति फकितोऽथे ॥ ॐ कामेश्वर 

प्राणनाख्यै नम ॥ 
कामक्षोत्सगवासिनी । कामेश्चस्य उन्सगे वामाद्के वक्तती 

ति तथा । ‹ अनेकमन्मथाकारकामेशोत्सगवासिनी ` इति 

कङितातापनीये ॥ ॐ कामेक्नोत्समवासिन्यै नम, ॥ 

कामेश्चराङिङ्गिताङ्खी । तेन आदिङ्कितम् अङ्गीकृतम् अङ्ग 

यशा सा तथा ॥ ॐ कामेश्वराछिङ्गिताडख्य नम ॥ 

कामेश्वरसुखप्रदा । कामेश्वराय सुख प्रददातीति बा । 

कामेश्वरख यस्सुख ब्रह्मखरूपसश्चिद्ानन्द साक्चात्कारत्म 

कम् , ‹ द्वो भूत्वा देवानप्येति ' इति श्रुत्युक्तन्यायात् स्व 

कीयभक्ताना कामेच्राभेदरूप सश्चिदानन्दघनाप्मक मोक्ष 

द्वातीयथं ॥ ॐ कामिश्वरसुखमरदायै नम ॥ 

कामेश्वरप्रणयिनी कामेन्वरविलासिनी । 

कामेग्वरतप सिद्धि, कामेन्वरमन"पिया ॥ 
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कामेश्वरप्रणथिनी । कामेश्वरस्य स्वस्वरूपे परमानन्दधने 

या प्रीति तद्िषयभूतेयथं ॥ ॐ कामेन्वरपणयिन्यै 
नम ॥ 

कामेश्वरनिरासिनी । कामेश्वरस्य विरास कायौत्मना 

बिवर्तोऽस्या अस्तीति तथा ॥ ॐ कायेश्वरविरासिन्यै 

नमः ॥ 

कामेश्वरतप सिद्धि । कामेश्वरस्य तप॒ जगदाखरोचना 

प्मकम् , सिष्यल्यलयेति सिद्धि, तपस साघनभूतेल्थं । 
खीपुरुषात्मना करिपतभेदवक्षात्त जगत्स जेनसाधनभूतत्यथं ॥ 

ॐ कामेश्वरतप सिद्धये नमः ॥ 
कमेश्वरमन प्रिया । मनस त्रिया तथा, निरवधिक- 

रेमास्पदद्यथै । ॐ कामेश्वरमन'रेयाये नम ॥ 

कामेन्वरप्राणनाथा कामश्वरविमोहिनी । 

कामेश्वर ब्रह्मविद्या कामेन्वरगरहेम्बरी ॥ 

कामेश्वरप्राणनाथा । कामेन्धरस्य प्राण दहिरण्यगम 

त नाथयति पारयतीति तथा । कामेश्र प्राणनाथो वद्धभो 

यस्या सेति वा तथा ॥ ॐ कामेश्वरथाणनाथाये नम ॥ 

कामेश्वरविमोहिनी । विमोहयति स्वय भिन्ननिमरहवती 
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सती आबा द्पती--इति द्िपभरकारकज्ञानवन्त करोतीति सा 

तथा । अमेदज्ञानव्रत तद्विपरीतज्ञानवत्तत मोह तच्करोती 

ति सा तथा। अथवा, मोहो नाम बुदधेरेकारम्बनतया तद्- 

न्याविषयकत्वम परमेश्वरस्य स्वस्वरूपपरदेवतापरमानन्द् 

साक्षात्कारेण स्थाणुषन्निश्चरूतया उपश्वारेण मोहवन्तया तदि 

तरप्रपञ्चाकारछृल्याद्याश्रयताददौनेन मोहयतीप्युपचारनाम । 

मो्यतीवेलय्थं । अन्त पुरगत राजान सियासक्तमितिव 

दियथं ॥ ॐ कामेश्वरविमोहिन्यै नम ॥ 
कामश्वरब्रह्मविय्ा । कामेश्वरस्य तत्वपद्ा्थसाक्षात्कार 

भूतेलथे , "य॒ साक्षादपरोक्षाद्भ्य ' इति श्रुते ॥ = 

कामेन्रब्रह्मविद्ायै नम ॥ 
कामेश्वरगृहेश्वरी । गरह्यत इति प्रह सर्वज्ञानम् तस्य ईश्च 

री विषयाधिष्ठानभूतत्वेन नियामिकेयथै । अथवा, ‹ गृहिणी 
गृहमुच्यते ' इति न्यायात कामेश्वर गृहैर सखस्य अ 

धिपति अस्या अस्तीति सा तथा ॥ कामेश्वरणरहे्वरयै 
मप ॥ 

कामेभ्वराङ्ादकरी कामेभ्वरमदहेग्बरी । 
कामेश्वरी कामकोरिनिलया काह्विताथेदा ॥ 
कामेश्वराहाद्करी । आह्वाद ॒दृपिजन्यसुख परमेश्वरस्य 
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निलतृप्वसूपा शक्ति , परदेवता्मकतया त॒ करोतीति 

तथा ॥ ॐ कामेश्वराहादकरये नम ॥ 

कामश्वरमदेश्वरी । महती च मा इश्वरी निरूपाथिकरैश्च 

यवती, ' महान्प्रमुरव पुरुष ' इति श्रते । कमेश्वरम्य मह 

दैर्यम् अस्या अम्तीति तथा , भगवतीदयर्थ । ' दे््यैस्य 
समग्रस्य वीयैस्य यशस श्रिय । ज्ञानमैराग्ययोश्चैव षण्णा 

भग इतीरणा ‹ तमीश्वराणां परम महेन्रम ' इति श्रते ॥ 

ॐ कमिष्वरमहेपयै नमः ॥ 

कामेश्री । मन्मथापासितकादिवद्ारूपेद्यथं ॥ ॐ 

कामेश्व नमः ॥ 

कामकोटिनिख्या । षण्णवत्िपीठेषु मभ्य कामकादि 
॥ 4 शभ्रीचक्रमिल्यथं । निख्य गृह यस्या सा तथा॥ ॐ का- 

मकोरटिनिरुयाये नम" ॥ 

काह्किताथेदा । का्धितान् काष्ाविषय्ीभूतान् , प्राप्तम 

जातीयेच्छा क्का, वद्धौचराम् पदाथौन् ददातीति तथा । 

कोङ्किता सती उपास्यदेवता मे प्रसन्ना भूयादितीच्च्छया 
चिरकारोपासिता सती पुरुषाथौन् अप्रा्थयमानस्यापि 
स्वयमेव ददातीययं ॥ ॐ काह्धितायैदायै नम ॥ 
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रुकारिणी न्धरूपा रन्धधीरैन्धवाज्छिता 
रञ्धपापमनोदूरा लन्धाहकारदुगैमा ॥ 

कछकारिणीं वृतीयखण्डतृतीयवर्णत्वेन वाचकतया अस्या 

अस्तीति सा तथा ॥ ॐ लकारिण्ये नम ॥ 

छञ्धरूपा । रूप्यते ज्ञाप्यत ण्भिरिति खूपाणि रक्षणा 

नि स्वरूपतटस्थभेदेन सशुणनिगौणपराणि;, छञ्यानि यया 

सा तथा । रूप्यते ज्ञाप्यत इति रूपम् अथे , उपङक्षण नाम्नो 

ऽपि, छन्ये नामरूपे यथा सा तथा । आदौ स्वय मायोपा 
धिना शाब्दाथेभावमापद्य पश्चात् व्याकरणमकरोदिति भा 

व ॥ ॐ ठन्धरूपाये नम ॥ 

छन्धधी । निश्चयास्मिका सविकसर्पनामका अन्त कर 

णवृत्तयो धिय , ता उपाधितेन प्रतिबिम्बाधिष्ठानर्वेन कष्या 

यया सा तथा । वृत्त्यारूढ चैतन्य ज्ञानमिति वा, चैतन्य 

व्याप्रा बृत्निर्बेति बेदान्तसिद्धान्त । जाना निषयाणा प्रहणे 

तादृश्ीना इृत्तीना असामथ्यं जगदान्ष्यप्रसङ्गेन स्वरूप्चै 

नन्यमन्त करणादयुपहित फङचैतन्यतया प्रकाशयति । तथा 
च " ्रह्मण्यज्ञाननाश्ाय बृत्तिव्थाध्निरिहेष्यते ' इति न्यायेन 

छल्धा धी तन्व मस्यादिमहावाक्यश्रवणजन्यवृत्तिव्यापियैया 
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सत्यथ । अथवा, धी शन्दन सवेज्ञप्यादिकयुन्यते, तत् 

खन्ध ययेति वा, ‹य मवज्ञ॒ सचैविन् ' इति श्रुत ॥ ॐ 
छन्धधिये नम ॥ 

कच्यवाञ्छिता। वाञ्छया वषयी भूत वाज्छतम इषटफ 
रमिलयथं । छच्ध पूवैमव प्राप्न तद्ययेति तथा । अ।प्रकामेति 
यावन् ॥ ॐ छब्धवाज्छितायै नम, ॥ 

न्धपापमनोदूरा । पापप्रधानानि च तानि मनासि च 

पापमनास्ति रथानि पापमनाक्ति यैस्ते सदा पापानचिन्तका 

इलयथे । तषा दुरा अवेगरप्य्थं , ‹ अन्यन्न ध्मौदन्यन्नाध 
मौदन्यत्रास्मार्कृताङ्ृतात् इति शरुते । ' तमेत बेदाजुवच 

नेन राह्मण विविदिषन्ति ' इति श्रुखया विहिताना तत्तहणौ- 
रमधमाणामीनश्रापैणबुद्धया 1 क्रयमाणानामात्मज्ञानमाधन 
तया श्रूयभाणस्वात् तद्न्येषा दु खप्रापनिसाधनस्वेन पापवा 
सनाभ्रभानल्वेन दुरभिगमेयथे ॥ ॐ लबन्धपापमनोद् 
राये नमः ॥ 

ठब्धादकारदुगेमा । अहकारोऽभिमान उपरुक्षण त 
त्का्यणामासुरसपत्तिविशेषाणाम् । छञ्ध अकार राजस 
तामसात्मक यैस्ते दु सेनाप्यधिकप्रयन्नेन क्रियमाणसाध 
नकङपिन अधिगन्यु ज्ञातुमशक्या । सत्त्वगुणाभाते देदे 
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न्द्रियादौ सुखप्रकाक्षाभ्याप्तौ मन स्थेयौभावेन रजस प्रव 

कस्य विक्षेपकस्य तमसश्वावरणप्रधानस्य विवेकञ्चानप्रतिष 

न्धकस्य निद्राङस्यादिसमुद्धबस्य कार्येण जमित्वादिषूपेण 

भ्रेयोमागसाधनाजुष्ठाने गुरुषेदयो श्रद्धाक्षये बाह्यविषयस 

पादनव्यभ्र मनसि राभालामहेतुकहषरोकजन्यरागद्ेषपर 

तन्ये अनात्मज्ञाञयुरसपत्तिमता चित्ते न भातील्यारश्य । 

प्रत्युत जननमरणप्रवाहरूपसखसारमेवानु भवान्ति, `" तान 

द्विषत क्रूरान् ' इति भगवहचनात् । अतो निरभिमानपुर 

षेण स्वाभीष्टलाभाय चित्त सद्ा चिन्तनीयेलयर्थं । ' य्तय 

श्ुद्धसस्वा ` इदयादिप्रमाणेभ्य इति द्रष्टव्यम् ॥ ॐ छन्धा 

हकारदुगमायै नम ॥ 

रब्धशरक्िखन्यदेहा लब्पैन्वर्थससुन्नति । 

रब्धघ्रद्धिरैन्धलीला कन्धयौवनश्ाछिनी ॥ 

छन्धशक्ति । छब्ा शक्ति सकरूसामथ्वदेतुभूता मा 
यासिका यया सरा तथा) "ते ध्यानयोगानुगता अप्यम् 

देवात्मशशक्ि स्वरुणै्निगृढाम् ' इति श्रते ॥ ॐ ठब्धश्च 

क्त्ये नम ॥ 

छञ्धदेहा । कन्ध देह बिप्रह ययासातथा | स्वे 
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च्छावरुभ्बितमूति धृतकाठिन्यन्यायेन जीवत्वाभावेन कमा 
धीनत्वाभावातं | तथा च सति अभ्यस्तमायाश्चक्ते मेदक 

स्वस्वाभाव्यन ‹ पतिश्च पल्ली चाभवताम् ` इति श्रुलया च 
दपतिमूतिमती बभूतेयभिप्राय ॥ ॐ लब्धदेहाये नम ॥ 

ऊब्यैश्धयससुन्नति । रेश्चयोणा समुन्नति आधिक्य प 

यचसानमिदयर्थं , रन्धा देखयैसमुश्नति यया सा त्तथा, 

‹ तभीश्वराणा परम महश्वरम › इति श्रते ‹ नान्तोऽस्ति 

मम दिव्याना विभूतीना परतप ' इति स्मृतेश्च । ‹ सर्व 
शर एष सतैक्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनि सवैस्य ` इति 

रुतौ निरुपाधिकमहदैर्यसपत्ते तदुपासकानामगस्त्यादि 
महर्षीणा दशनात् तदीयमहदैश्वयैस्य निरवधिकत्वभिति 
कि वक्तव्यमिति ज्ञायते इत्यभिप्राय ॥ ॐ टठब्यै्बयै- 

सञ्चुभत्ये नम ॥ 
कन्धबृद्धि । बृद्धिनोम ज्याप्चि परिपूणेतेयथ , अन 

यवोपचचयात्मका न, तस्या कर्म॑जन्यत्त्रेन विनाशदेतुत्यात् , 

स वा एष महानज आत्मा न वधते कमणा" इति 

श्तिवचनात्; ‹ निष्क्रिय निष्कछम् ̀  इति अवयवमालनि 
पेधाश्च, तथा च ठन्धा इद्धि सर्वैव्यापकता स्वस्वरूयेव 
सती उपाधिभिजेन्यैस्तदा्रयमूते अभिन्यश्यत । न 
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त्वनिव्यमानारोपिता इति निष्कषथ॑ ॥ ॐ लब्धट्द्धथे 

नमर ॥ 

छन्धलीखा । खीा अन्यप्रयोजनाथंव्यापारा स्वह 

मात्रहेतुका वा, तत्तत्कालोचितश्रञ्ारादिनवरसाङ्गीकारसमये 

तदुचितभङ्गीविक्ेषा वा छच्धा यया सा तथा ॥ ॐ छक्यं 

खीखायै नम" ॥ 

छञ्धयौवनशालिनी । अस्तिष्वजननव्धनभावविकारा 
वस्था बाल्यम्, परिणाम अपक्षो नादा उत्तरावस्था 

जरा, दहाभावेन तदुभयनिषेधे अथौद्यौवनमु , यौति 

गन्छतीति युवा दृढबलबीयं , तस्य भाव यौवन तदु 
यवयोऽवस्थाराहियेनैकस्वकूपता , त्वन्ध प्राप यौवन यया 
सरा तथा) ^ अजरोऽ्तोऽभयो ब्रह्म ' इति श्रुते सवेदा 

ण्कप्रकारस्वरूपवतीत माव ॥ ॐ छन्धयौवनश्रालिन्यै 

नघः ॥ 

लज्धातिक्ठायसवौद्गसौन्दयी रन्धविश्रमा । 
रब्धरागा खन्धपतिरैन्धनानागमस्थितिः ॥ 

ड्धातिकयसर्वाङ्गसौन्दया । सुन्दरो रुचिर तस्य 

माव सौन्दथम, अवयवाना सर्वेषा सौन्दथमतिक्षायि 

स्वाङ्गेषु सवौवयवेषु रन्ध यया सा तथा, यथाश्चास्लो्ता 
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वयवविन्धासविशोषत्वन सवैमनाहरमूतिवतीयथ , ८ न 
तम्ब प्रतिमास्ति' इति भुत ॥ ॐ ठलन्धातिश्चयसर्वाङ्गसौ 
नदर्यायै नम ॥ 

छन्धविभ्रमा । विभमो बालक्रीडा ठन्धा यया सा 

तथा , मर्वाप्मकतया सर्वकचचैत्वादिति माव ॥ ॐ कन्ध 

विश्चमायै मम ॥ 

छष्धरागा । कन्ध सजातीयो राग काम , ‹ मोऽका- 

भयत” इति श्रव्या जगस्सजैनस्य कामनापूंकर्वप्रतिषाद् 

नात्, छ्ब्धो रागो यया मा तथा इयं ॥ ॐ लन्धरा 

गायि नम ॥ 
छन्धपति । छन्ध॒स्वेन्छयैव सखयवरे पति कामेश्रसे 

यय। सा तथा ॥ ॐ छन्धपतये नम, ॥ 

छल्धनानागमभ्थिति । आ सम-तात् नानाभ्रकरि कमो 
पासनाज्ञ्।नकाण्डतदङ्गत्वादिभि गमयन्ति सार्थान् प्रका 

शयन्तीलयागमा वेदा नाना अनेकशाखाप्रभिन्नसामाद्य 
तरैषा सिति परिपालन कन्धा यया सरा तथा । नाना 

गमस्थिति वेदचतुष्टयोक्तमयीद्ा काण्ड्यविषया छन्धा 
यया सेति वा । ससारस्थानादित्वेन निरपेक्षघरमाणभूतान् 
वेदा् ' सर्वे वदा यत्क भवन्ति ' इति श्चुते स्वस्ररूपभूतान् 
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महाध्रख्ये सर्य सर्गादौ जायमानदिरण्यगभंस्यान्यूनानति 

रेकेण तनेत प्रतिभासयति स्वय द्पती भूत्वा तदुक्तधमी 

नसुष्ठाय परेषामप्यनु्ठापयतीति च । ‹ वेद्श्माञ्धे ममैवाज्ञे 
(५ & [4 न्ध € [0 वते एव च कमणि । यदि ह्यह न वर्तेय जातु कमेण्यतन्द्र 

त । उत्सीदेयुरिमे लोका न कयौ कमं चेदहम् ' इदयादि 

भगवद्व्वनादिति द्रष्टव्यम् ॥ ॐ छभ्धनानाममस्थिव्ये 
नम, ॥ 

रन्धभोगा लन्धस्ुखा रुन्धहषीभिप्रजिता । 

हकारमूर्तिहीकारसौधदाङ्कपोतिका ॥ ५४॥ 

छन्धभोगा । भोग सुखमाघ्राज्चुमव दु खाजुभये उन्य 
साने जीवाविन्ेषप्रसङ्गात् ¦ कन्ध मोग यया सा तथा। 

जीववत करभिकस्वेष्टपदाथौनुभवानन्तरकारीन सुख न भव 

ति, स्वस्या आनन्दरूपत्वेन सिद्धस्वरूपत्वात् › साधनभूत- 

भोगोऽप्येतद्धिषये सिद्ध इत्युपचर्यते इति छञ्धभोगेस्यु 

च्यते ॥ ॐ ठब्धभोगायै नम ॥ 

छन्धसुखा । रन्ध सुख अचुकूरुवेदनीय स्वस्वरूपभूत 

सुख तत्माधन च धमं गयासरा ततथा । ॐ रन्ध 

खायै नम, ॥ 



२७८ ककितात्रिशतीभाष्यम् । 

लन्धहषाभिपूरिता । छन्ध या हषे दृकमिनिमत्तकचि 

तोह्टासविक्षष सुखप्रसादशरीरपुष्टथादिकार्योन्निय जगला 

स्वाभीष्टपदार्थानुभवादिजन्य सतोष इति प्रसिद्ध , तेनाभि 

पूरिता अभित समन्तदन्यूनानततिरेकेणाविन्छिननरूपतया 
पूरिता भरिता  तद्विपरीतदु खाच्यनुर्पादेन तन्मात्रसमाश्रया 

निलप्रसन्नञुखीत्यथे ॥ ॐ खन्धद्षाभिपूरितायै नमः ॥ 

हकारमूतिं । वाच्यवाचकत।मेदसबन्धेन हकार सूर्वि 

निभहो यस्था सा तथा ॥ ॐ ह्ीकारभूर्त्ये नम ॥ 

। हीकारसौध्ङ्गकपोतिका । सुधामय सौधम , सुधा- 
विकार अद्भाटिकेलयथं , तस्य शङ्ख शिखर चन्द्रशषरादि- 

मित््युपरिभार , निरूपाधिकचिश्रान्तिजन्यसुखानु भवतु 

त्रया ईकारस्य सौधोपमा , तन्र हकारस्य श्रेतव्णैतया 

भट्रङिकसारश्यम् , रेफस्य लोदितरूपतया इष्टकादिदता 

धोभिस्सयुपम।, हकारोपरि दकारस्य श्धृङ्गोपमा, ङर्वैगत्व- 

साम्यात् , तदुपरितनबिन्दु सवंप्रङातभूतशषब्दाथीप्मक- 
तथा तद्वयवत्वेन विचित्र्वरूपोऽपि सुष्मतया अपवरक- 

गत्तकपोतक्ान्तेष जागरूक दश्यत इति तदथत्येन वरद 
वैलोपमानक्षब्देनामिधीयत इति भाव ॥ ॐ हीकारसौध- 

शृङ्ककपोतिकायै नमः ॥ 



ररितीतरिक्चतीभाष्यम् । २७९ 

हीकारदुग्धाग्धिखुधा हीकारकमलेन्द्रि । 

हीकारमणिदीपाचिहौकारतरुशारिका ॥ 

हीकारदुग्धार्धिुधा । दोहान्निष्पन्न बुग्धम् । स्वनग 
तस्य पयस स्वीयतापादन्स्तक्रियाविशेषो दोह । इपठ 

क्षण चोपरणादीनाम् , चथा च प्रदीपालकार सिद्ध › अनन्तो 

द्कभ्रसारितनिन्नभूरदेश्च अब्धिरुच्यते । अप धीयते 

अस्मिन्निति तथा । तस्मिन् मजीवकत्व धमे । डिस्भक 

सजीवने स्तन्यादौ दशनात् । हींकारस्यापि हकारयुक्ततया 

शेतबणैत्वाद्मृतेतोशच तप्सादृश्यम् । तस्य सुधेव सुधा 

तदभिन्यक्तप्वाविश्ेषात्तस्सेवकाना निलत्वे सति बहुविधेम 

हिमक्षाछितया दशैनादिति भाव ॥ ॐ हीकारदुग्धान्धि 

सुधायै नमः ॥ 

ह्वीकारकमङेन्दिरा । ह्वीकारबीजस्य बिचित्रवणेतया पर 

मप्रीतिविषयतया च कमलोपमा । तम्य वाच्याथवया तदु 

परितनत्वेन सवैपुरषार्थ्रदावृत्वान्च कमलकाब्देनाभिधीयते । 

तस्था पद्मार्यत्वात् हकारकमरूस्य इन्दिया तद् धीननत्रह्म- 

विदययथे ॥ ॐ हींकारकमलेन्दिरायै नमः ॥ 

हकारमणिदीयानचिं । अभिदैविकादुपदरवानमिभूततय 



२८० ललितातरिक्षतीभाष्यम् । 

सति चिरकाावस्थायित्व मणिदीपसारकष्यम ह्वीकारस्य । 

तस्य प्रकाश अनितरसाधारणमहातिभयवन्त्वेन अनर्षत्व 
मावेद्यत्ति ! चदुपासकस्य निरवधिकमहतत्वापादकरहीकार 

वार्यततया तत्परकाक्लके्यथं । तथा नव निरन्तरनमोऽपाकर 

णेन स्वेष्टपदाथोपादनेन च सुखयतीति फितोऽथै ॥ ॐ 

हीकारमणिदीपार्चिषे नम ॥ 

द्ौकारतङश्चारिका । तारयति फलाथिन स्वारूढान् 

पतनादे रश्चत्तीति तर , तस्य शारिका पिङ्गतुण्डनेत्र्चरणा 

शारिका अभ्यासातिश्षयेन मलुष्यभ।षायामपि भाषते । 
भूतभविष्यद्वतेमानखोकयाव्रापरिज्ञात्री सती द्युमाञ्चुमफङ 
प्राप्तिं च स्वभाषया बदति । अस्य बीजस्य वान्यार्थतया 

तत्सबन्धिनी सती वेद्वाचा सम प्रकाश्षयतीत्यथे ।॥ ॐ 

हीकारतस्कारिकायै नम ॥ 

हीकारपटकमणिर्हीकारादद्योषिम्बिता । 

हीकारकोष्ासिता हींकारास्थाननलैकी ॥ 

हीकारपेटकमणि । गृहनसाधनतया ह्वीकार पेटकेन 
दष्टान्तीक्रियते । तस्य मणि बैद्धयेमित्यथे । यथा हीरा 

दिमणि पेटकादौ गापितोऽपि स्वकान्त्या बाह्याभ्यन्तर तस्थ 



छङितत्रिश्चतीभाष्यम् । २८१ 

प्रकाश्चयनितरपेटकेभ्य त॒ व्यावतयति, तथेदमपि बीज 

स्ववाचकतयेतरवर्णेभ्य निरतिकायमहिश्चा भेदयतीति माच ॥ 

ॐ हीकारपेटकमणये नम, । 
हीकारादशेबिम्बिता । अस्य बीजस्य इतरपरमाणानपेश्ष 

वेदान्तग॑ततया निर्दोषप्वादादशचसाम्यम् । तस्मिन् निम्बिता 

प्रतिबिभ्बिता, मायाभ्रतिबिम्बचैतन्यस्यैव जगत्कारणतया 

सर्वत्र दपेणे मुखमिव प्रतिफङतीति तात्पयौ्थं ॥ ॐ 

हीकारादगौबिम्बितायै नमः ॥ 
हरीकारकोशासिङता । हकार एव कौश तस्यासिकता 

अतिदीधेखङ्गभियथ । सर्ववैयदिजन्यदु ला वततेकत्नमसि 
कताया इव परदेवताया अपि । तथासेन बहि प्रकटनायो 

भ्यतामादश्येन आच्छाद्कापेक्षया हकारस्य वा चकशब्द् 
तया अथौवारकस्वौपस्यादसिकोश्चतुल्यता । तथा च हकार 
कारो विद्यमाना असिकतेव ठु खनिवारकप्वे सति भक्ताभय 

करीति भाव । स्वषामायुधविक्ेषाणाम् असिपदयुपरक्ष 

णम् । ‹ महेद्धय बज्युद्यतम् ' ‹ भीषास्माद्रात पवत्ते' इत्या 

दिशते ॥ ॐ हीकारकोकश्ासिरतायै नमः ॥ 

हींकारास्थाननतकीं । हकार एव आस्थान सभामण्डप 

मवांश्रयत्वान् । तस्य नतकी नटनसनन्धभूसयोगन्वरणवि 



५८२ ककितात्रितीभाभ्यम् । 

न्यासोपलक्षितताङानुसारिहस्ताद्यङ्ख चेष्टा नैनम् , तस्कर््री 

नसैकी । द्ीकारवान्याथेतया मायादिसबन्धासबन्धनिमित्त 
कचिचित्रतरकायत्पाद्नव्यापाराजुकार विकार्य विकारिस्बरूप 

वत्तया बर्टखोकमनोधत्तिमेदेन तीत्रमन्दमन्दनरप्रीतिरूपभ 

क्तिविषयतयाभिव्यक्तानभिष्यक्तेष्टफलसाधनत्तया स्वकीयपु- 

ण्यादितारतम्येन बुद्धिञ्युद्धिमेदालरतिभातीत्यथं ॥ ॐ द्री 

कारास्थाननतेक्यै नम ॥ 

हीकारद्चक्तिकासुक्तामणिहौकारयाधिना 

कैकारमय सौवणैस्तस्भविहुमपुलिका ॥ 

हकारदयुकतिकासुक्तामणि । हकार एव शुक्तिका नी 

प्र्ठत्रिकोणाकारा, तस्या मुक्तिकेव सुक्तफलामवाभिव्यन्य- 

माना-- यथा स्वातीमद्। नश्चलज्ञ सवेदेशेषु मघसघात्पतल्ञक 

बिन्दु शछुक्तिकान्प पतित सभुद्रदेशषविशेषे सुक्ताकारेण 

परिणमते, तथा मत्त्वरजस्तमेगुणात्मकहुःबीज वच्छेदेन म 

नोक्टरवाचामगोचरसुन्दरतरपरदेवतामूल्यौ सवैगतमपि चै- 
वन्य विशिष्याभिव्यञ्यते । तथा च मौक्तिकाथिना शुक्स्यु 

पाद्प्नवत् परदेवतासाक्षात्कारेप्सूना हीकारोपादानमाव 

श्यकभिति भाव ॥ ॐ दीकारशुक्तिकाषटक्तामणये नमः॥ 



करितात्रिश्चतीभाष्यम् । २८१ 

हीकारबोधिता । सिद्धे पदार्थे इन्द्रियादिसबन्धे सति 
स्त एव ज्ञानो पपन्तिद्शचैनान्न ज्ञाने विधिरपेक्षित , क्रियाफ- 

छत्वाभवात् । तरदं नियापरोश्वधमीदिज्ञानवत् शुद्धमद्या- 

मेद ॒वेदैकदेशद्वीकारेैव बोभ्यते, अज्ञातज्ञापकप्वेन वदस्य 
स्वत प्रामाण्याभ्युपगमात् , परचैतन्यस्य च ज्ञायमानत्य 

परमानन्द्रूपतया पुरुषाथैरूपस्वात् | भत ह्वौकारेणैव मू 

छमन्त्रातमना बोधिता ज्ञापिता । हकाररेेकाराणा व्यस्त्व 

दशाया भिन्नभिन्नाथेकाना मेने हीकारात्मना परिमि 

स्चिदानन्दस्वरूपश्रीत्निपुरसु-दयौ तदथेत्वेन अदैतसखरूपं 

तया अरतिभानात् । ° नन्योऽतोऽस्ति द्रष्टः इद सर्वं 

यद्यमास्मा  ‹ एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित । 

एकधा बहुध। चैव ट हयते जङ्चन्द्रबत् ' इत्यादिशरुते । 

" आस्मा वा अरे रृष्टव्य ' ' तद्धिजिन्ञासस्वः / आत्मान 

पश्येत् ̀  शत्याप्रिङिङ्रोदतव्यभ्रल्ययानामहेताथैकदया न वि 

धित्वमिति सिद्धान्त ॥ ॐ द्वीकारबोधितायै नमः ॥ 

हवीकारमयसौवणैस्तम्भविदुमपुत्निका । सिङ्गकप््वीरेणु 
सुवणैमिल्युकयते । अनुन्छि्चमानद्रवत्वस्य नेमित्तिकत्वेऽपि 
वैजसान्तर प्रदीपप्रभादावददौनात् । पद्ाथौन्तरसखयोगे रज 

तादिवदतितेज सयोगात् भस्मभावापत्तेश्च हीरमणौ लोहके 



२८४ लदिताच्रिश्चतीमाष्यम । 

रूयप्वा माचवत्त्वेऽपि पाथिवत्ववदन्न पाथिवस्वे बाधाभावात् । 

द्रवप्वस्यादकस्वभावत्वन तत्कायप्रथिव्यामपि उपलम्भोपप 

तेश्च । तद्धिकार , सौवणश्वासौ स्तम्भश्च । सौव्भस्तम्भस्य 

नवरल्नमण्डपभारवादिष्वे सति तद्भिश्नत्वेन चव्रुकारभूतत्व 

स्थेव गाधस्य॑स्य हीकारेऽपि जगदाश्रयप्वे मति तत्कारणत्वे 
सति त्दन्तभूतत्वे सति परमानन्द जनकष्वस्य सन्तवेन हका 

रमय शलयभेदोपचार प्रदीपारूकारद्योतनाथं इति ज्ञातन्यम्। 

हीकारे उपमेये मयग्देनोपमानाभेद्कल्पनाते । तस्मिन्वि 

चित्रपिङ्गप्रधानरूपे तत्सबन्धिसया विद्ुमपुनरिकेव प्रतीय 

माना विदुमन प्रवाङन कृता पुत्रिका सारुमभ्लिका । सौव 
गस्तम्भशच्द उपलक्षण भिन्त्याकीनाम् , प्रायस्स्वदद्ैनात् तबु 

पादान स्वत मनोज्ञस्य स्तम्भस्यातिज्ञयदशेनीयतायै । दुरं 
भतरप्रवापुत्रिका स्तम्भमण्टप तत्छामिन तदश च प्रक 

छटीकरोति तथा श्रीपरदेवतापि रुूढ्धैतद्रीजाथतथा तदव 

च्छिन्ना सतती तदादीन सवोन भूषयति सफरीकरारतवीलयथ ॥ 

३“ द्ीकारमयसौवणंस्तम्भविहुमपुननिकायै नमः ॥ 

ईीकारबदापनिषरूयकाराध्वरदक्षिणा । 

हीकारनन्दनारामनवकल्पकवष्छरी ॥ ८७ ॥ 



कलितात्रिशतीभाष्यम् २८५ 

हीकारेदोपनिषत् । न्ते ज्ञायन्ते सर्वे पदाथा 
अनेनेति वेद् । जायेकवचनम् । हकार एव वद । 
ज्ञापकत्वाविशेषान् । तस्य उपनिषद्वेदान्तभाग रक््यार्थो 

वा, तत् ब्रह्मोपनिषत्परमिति श्रुत । कर्मोपासनाज्ञानकः- 

ण्डमेदेन चत्वागऽपि बेदा ज्िप्रकारा । ‹ तमेत वदानुव 

चनेन ब्रक्षणा नितिदिषन्ति इति वाक्येन ज्ञानसाघनतया 

कर्मोपासनयो बतिनियुक्त्वात् , ‹ अन्धतम प्रविक्ान्ति ये 

ऽविश्याजुपासते । तततो भूय इव ते तमो य ड विद्याया 

रता ' इति श्रुया तदुभयो ससारफर्कस्वेन निन्दित्वा, 

° आत्मान चेद्धिजानीय।द्यमस्मीति पुरुष । किमिच्छन् क 

स्य कामाय शगीरमनुसञ्वरेत् ' ‹ आत्मकाम आप्रकाम ' 

इ्यादिशुतिभ्य अद्ैतज्ञानेत्पाद्कवेद मागस्योपनिषच्छब्द 
वान्यस्य मोक्षफलकतवेन फरप्रतिषादनान्तदुभयश्रतिपाद्क 

वद्भागावेश्षया श्रेष्ठत्वम् , खाके साधनापेक्षया कटस्य श्रष्ठस्व 

नात्तमप्वप्रसिद्धे । तथा च पूर्वकाण्डद्वयाथस्प जन्यतया 

तत््रतिपाद्कनेदभागस्योपनिषन्छेषप्ववत् हुींकारस्थापि पर- 

देवताभ्रकाशकत्वेन तन्छेषत्वात्तस्या प्राधान्यसुक्तमिति द्रष्ट 

च्यम् । बेदान्तेूयनिषच्छन् तस्नन्यतारूपङाक्यसवन्धेन प्र 

वस॑ति । मुरूयया वृत्त्या तु त्रह्मविश्यायामेव । तथा हि--खप 



२८६ कङिताधिक्चतीभाष्यम् । 

छब्द समीपदेश्चाथेक । ब्रह्मण्यभ्यस्तमायासमीपदेकषक 

तत्पदा्थैप्रतिबिभ्बितमविद्योपाधिकनयैतनय जीवशाव्दवान्यमुप 

शच्वाथ रक्षणया प्रतिपायते । नि शब्द षद् इति पदस्य 

विशेषणम् । मन इति पद सदनगव्यवसादनेषु मवति । 

तथा च उपश्चब्दवाच्यो जीव अविद्या निहत्य सयक्त्वा 

जह्यस्वशूपेण निषीदति वतत इति उपनिषदिस्येकोऽथे । 

जीव ब्रह्म स्वरूपत्वेन निगन्छति जानातीयन्योऽथै । जी- 

च ब्रह्मस्वरूपेण अवसीदति परिसमाप्रोतीति चृपीयाऽथ । 

एवययुपमिषन्छब्दस्य ब्रह्मविध्ावाचकत्वेन प्रसिद्धस्य तद्राष्व 

कवेदभागे ठक्षणवन्तवेऽप्युपनिषन्छब्दवान््यो भवति । तथा 

च ह्ीकार एव वेद् तस्य उपानषतभधानमूता ब्ह्मविदे 

यथे । ॐ दीकारषेदोपनिषदे नम ॥ 

हीकाराध्वरदधिणा । हकार एव अध्वर यज्ञ॒तस्य 
दक्षिणा समाप्रिसाधघनम् , दक्षिणाया दत्ताया यज्ञसमात्नि 

दशेनात । हीकारस्यापि जप यजनास्मकतया अध्वान 
राति गच्छतीलयध्वर मागैसाधक इत्यथ । दक्षिणापद् 
फङवाचिः उरत्विर्व्यापाराणां दृक्षिणाफङ्त्वददीनात् । ही 

काराध्वरस्य हीकारजपयज्ञस्य दक्षिणा फसाधनीभूतपुर 
साथेरूपा । अथवा हीकाराध्वरस्य दृक्षिणा पत्री, ‹ मखस्य 



ककितात्निशतीमाष्यम् । २८७ 

दक्षिणा पत्नी ' इति वचनात् । ' ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्या 
मिति मे मति › इति भगवद्वचनात् । दईौकारलक््याथेज्ञान- 
मेव इीकाराध्वर ह्वीकारजञानयज्ञ , ‹ प्रधान दक्षिणा मखे" 

इति वचनात् द्भिणावत्फभूतत्वेन प्रधानभूतेति वा । दे 
वतोदशेन द्रव्यल।गो याग इप्युख्यते । लयक्तद्रन्यस्य अ्नौ 
भक्षेपा होम । कहलिरदेश्न बद्यामथविभागो दक्षिणा । अ- 

र्थभ्य वेदिबदिदेदोऽथैविभागो दानमिति तेषा मेद ॥ ॐ 

दीकाराध्वरदक्षिणाये नम ॥ 

ङीकारनन्दनारामनवकर्पकवह्री । नन्दयलयानन्व्यती 

ति नन्वन स चासौ आरामश्च तथा । देवेन्द्रोद्यान मिचि 

त्रस्वरूपतया विजातीया्थैकत्वात् । दकार एव नन्दना 

राम सुखकैविश्रामभूमि , तस्य नवा नूतना अतिकोमले 

त्य । कल्पयतीति कस्पका कल्पका च सा वह्वरी चेति 

तथा । देवोद्याने विद्यमानाना बृक्षगुस्मखतावृणादीनाम् 

ण्तद्लोकातिशायिपुष्पफलादिमक्वेऽपि न सर्वोत्तमिताप्रसि- 

द्धि । कल्पवसर्ल्यास्तु यथाकम यथासेवमुपासकना सवौ- 

थेप्रदानशक्तिमत्त्वेन सर्वोर्छष्टता । तथा व्रह्मनिष्णुरुद्राणा 

तद्धाचकत्रणेमेदानाम अन्योन्यसबन्धतया एकत्र प्रतीयमा 

नत्वेन चिर्जीवित्वफलादिभ्रदामेन आनन्द्कततया सस्रारता 



२८८ कलितात्रिङ्तीभाष्यम् । 

पकशामकष्वेन च ह्वीकारस्य न^टनापमा । तत्र सवौथप्रदा 
दृस्वेन कामेश्वरालिङ्कितकोमलतरसुन्द रमूत्या विरिष्टपुरुषा 
थैचतुष्टयकस्पनन सशुणनिशैणोपासकाना तदवतात्मना प्रा 

धान्येन समष्टिरूपतया सादृइयेन नव्रकस्पकवलरीत्युत्यत 

इति भाव ॥ ॐ हीकारनन्द्नारामनवकट्पकवह्थे 
नम ॥ 

हीकारदहिमवद्वह्गा हीकाराणेवकौस्तुभा । 

हीकारमन्त्रसैस्वा हींकारपरसौख्यदा ॥ 

हीकारहिमवद्ङ्गा । हिमा"यस्मिन् सन्तीत हिमवान् 

रीतलपवेतराज । ह्वीकारस्य अभृता।दसाधकतथा शीत 

छता बोध्या । तस्माद्ङ्धेव पावनी सभपुरुषायेप्रदा 

मन्त्रदवतास्मनाभिन्यक्तेयर्थ॥ ॐ द्वीकारदिमवद्ङ्गायै 
नमः ॥ 

हीकारणेवकौस्तुभा । कौस्तुभ क्षीरान्थिज-मयु चतु 
देशरतेषु यथा शरेष्ठ सवौधिकप्रकाशादिशुणतया, तथा पर 
देवतापि अपारमहिमापरिच्छिन्नह्वौकारमन्त्रवेद्यत्वेन तन्नि 

प्पञ्ना सती ‹ अत्राय पुरुष स्य ज्योति › इति श्रुते स्वय 

प्रफाक्षतया विथोतत इलं । अत्र कौस्तुभहृदयस्य छषक्ष्मी 



कङिता्रिरूती्ाष्यम् । २८९ 

पतिप्नसवैदेवोत्तमसप्वसकखसुन्दरतमस्वगुणा इव विष्णो ही 

काराणेवविद्योतमानर्हौकारदेवतोपास्कस्यापि नारायणाभेदेन 

श्रीकान्तत्वादिधमो स्वत एव भिध्यन्तीति कौस्तुभपद्न भ्व 

नितमिति द्रष्टव्यम् ॥ = हीकारार्णवकौस्तुभायै नप ॥ 

हीकारमनत्रसवंस्वा । सवोणि च तानि स्वानि च धना 
नि अणिमाद्य्टै्चयैजनकल्वादीनि तानि तथा । ह्रीकारधटि 

ता हकारो वा तेषा सर्वस्वा सकटरसपत् सर्वांथेसाधकक्च 
कतिरित्यथं ॥ ॐ हीकारमन्धसवस्वाये नम, ॥ 

हवीकारपरसौख्यदा । हीकारपरा ह्वीकारमन्त्रजपपरा 
हक(रघटितश्चीविश्ाजपपरा वा । तेषा सौर्य चतुविधपुरु 
षथेप्रापिजन्यानन्द तहुदातीति तथा । हीकाराणा व्यष्टि 

रूपण वाच्याथेना िमूर्तीना पर सौरूय सामरस्यस्ुख एकी 
भावानन्द् ददातीति वाथे । £ यत्न नान्यत्पश्यति नान्य 

च्छरृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा । यत्रान्यत्पक्षयलयन्य 
न्छुणोयन्यद्धिजानाति तदस्पम् ' " नास्पे सुखमस्ति ' इति, 

‹ आनन्द् ब्रह्मणो विद्धान् न बिभेति छतश्चन ' इति , यदा 

हयतैष एतस्मिश्नदृश्ये ऽनात्भ्येऽनिशक्तेऽनिरयनेऽभय प्रतिष्ठ 
विन्दते । अथ सोऽभय गतो मवति `, ‹ विज्ञानमानन्द् ब्रह्म 

रातिदौतु परायणम् ' इत्यादिबहुश्रुतिभ्य अखण्डंस्िदा 
९ प $ 19 



२९० रङिता्िशशतीमाष्यम् । 

नन्दबरह्मस्वरूपतया सैव फक भवति, अन्यज्ञानादन्यफलठ 

्ाप्रेरयोगात्त । ‹ बह्म बद् ब्रह्मैव भवति" ‹ तरति शोकमा 

त्मवित् °, ‹ येन मामुपयान्ति ते । तषामषह सभुद्धतौ सत्यु 

ससारसागराति ' ब्रहैव सम ब्रह्माप्यति ` इ्यादिश्रतिस्मर 

ति्नतेभ्य स्वखर्पप्राप्ररेव पुरुषार्थस्य प्रदाव्त्व सिद्धम ॥ 

ॐ हौकारपरसौरू्यदाये नम ॥ 

इति श्रीमप्परमहसपरित्राजकाचायंस्य श्रीगोविन्दभगव 

स्पूज्यपादरिष्यस्य भीमच्छकरमयवत कृतौ 

श्रीरुलितात्निशतीभाष्यम् सपृणेम् ॥ 

इत्यव ते भयाखूयात देव्या नामक्रातक्नथम् । 

रहस्थातिरहस्यत्वाद्धोपनीय त्वया सुने ॥ 

किववणीनि नामानि आीदेव्या कथिनानि हि। 
चाक्लयक्चराणि नामानि कामेशाकथितानि च ॥ 

खमयाक्षरनामानि द्युमाभ्या कथितानि वै। 
तदन्मरभैथित स्तोचमेलस्य सद्र किसु ॥ २॥ 

नानेन सदद्रा स्तोच्र शरीदेवीप्रीतिदायकम् । 

रोकच्रयेऽपि कल्याण सभवेन्नान्न सश्ाथ ॥ 



लङितात्रिशतीभाष्यम् । २९१ 

हति हयसुखगीत स्तोश्ररष्ज निकाम्य 

प्रगकिनकल्दुषोऽभूचिन्सपयो तिमेत्य । 
निजशुरुमथ नत्वा कुम्मजन्मा तदुक्त 

पुनरधिकरहस्य ज्ञातुमेव जगाद् ॥ ५ ॥ 

अगस्त्य उ्च- 

अन्वानन महाभाग रहस्यमपि मे चद् । 

किव वणीनि कान्यज्च राक्तिवणीनि कानि हि ॥ 

उभयोरपि वणीनि कानि वा बद देशिक । 

इति पष्ट कुस्मजेन हयग्रीवोऽवदत्पुनः ॥ ७ ॥ 

लव गोप्य क्रिमस्नीर साश्चादस्बाचुशासनालः। 

इदं त्वनिरहस्थ ने चश््यामि णु कुम्मज ॥ 

णलदिज्ञानमान्रेण श्रीचिश्ा सिद्धिदा भषेत् । 

कल्य हन्य चै शोवो मागः परकीतिलः॥ ९ ॥ 

छाक्त्यक्षराणि शोषाणि हकार उमयात्मकः। 

च्व विमागमज्ञास्वा य विद्याजपरारिन ॥ 



२५२ ललितत्निक्चतीभाष्यम् । 

न तषां सिद्धिदा विद्या कर्पकारिक्षातैरपि । 

चतुभि श्िवचक्रेश्च हाक्तिचक्रैञ्च पञ्चभि ॥ 

नवचक्रे ससिद्ध श्रीचक्र किवयायेपु । 
लिकोणमष्टकोण च दशाकोणद्धगय लभा ॥ १२॥ 

चलुदे्ार चैतानि शक्िचक्राणि पश्च च । 
विन्दुख्ाषटदर पद्य पद्य षोडक्ापतकम् । १३॥ 

चतुरश्र च चत्वारि शिवचक्राण्यजुक्रमात् । 

तरिकाणे वैन्दव शिष्ट अश्टारेष्टदलाम्बुजम् ॥ 

दच्ारयो षाडक्ार भृग्रह शुवनाश्रक। 

होवानासपि शाक्ताना चक्राणा च परस्परम् ॥ 

अविनाभावसबन्ध थो जानाति स चक्रवित् । 

्िकोणरूपिणी द्राक्तिविन्दुरूपपर रिव ॥ 

अविनाभावसबन्ध तस्माहिन्दुनरिकोणयो । 
एव वि मागमज्ञात्वा श्रीचक्र थः समचैयेत् ॥ 



कङिताि्यतीमाष्यम् । २९३ 

न तत्फलमवाभोनि रुलितास्बा न तुष्यति । 

ये च जानन्ति टोकऽस्मिन्धीविद्याचकवेदिनः।)। 

सामान्यवेदिन स्वँ विरोषज्ञाऽतिदुलैम। 
स्वयविच्याधिशो षज्ञो विद्दोषल्ञ समचैयेत् ॥१९॥ 

तस्मै देय लतो ग्राद्यमद्ाक्तस्तस्य दापयेत् । 

अन्धनम, प्रविद्ास्ति येऽविद्या मसुपासते ॥ 

इति श्रुलिरपाहेतानविद्योपासकान्पुन । 
विख्यान्यापासकानेव निन्दत्यारूणिकी शुनि, ॥ 

अश्चुत्ता सश्चुतासश्च यज्वानो येऽप्ययज्यन, । 

स्वथेन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमर््रि च ये विदुः ॥ 

सिकता इव सयन्ति रदिमभि ससुदीरिताः। 

अस्माह्योकादसुष्माचेव्याह चारण्यकश्चुति, ॥ 

यस्य नो पथिम जन्म यदि वा चाकर स्वयम्। 

लेनैव लभ्थते विधा ओमत्पश्चदशाक्षरी ॥ 



२१९५४ कलितान्निश्चतीभाष्यम् । 

हति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यत , 

मा्षौकहेतुविद्या तु श्रीचिच्या नात्र सक्ाय' ॥ 

न जिल्पादिज्ञानयुक्ते विदच्छब्द प्रयुज्यत । 

माद्दौकहेतुविश्ा मा श्रीचिच्ैव न सशय ॥ 

तस्मादि्याविदेवाश्च विषान्विदानितीयैत । 

स्वय विद्याचिदे दद्याल्र्यापयत्तटुणान्दछ्धी ॥ 

स्वयविद्यारहस्यज्ञो विब्यामाहात्म्यवेश्यपि । 

विच्याविद् नाचयेचचत्को वा त पूजयेल्लन,॥२८॥ 

प्रसद्खादिदस्ुक्त त प्रक्र श्रृणु कुम्मज । 

य कीलैयत्मक्रद्धकल्या दिन्यनामरातन्नयम् ॥ 

तस्य पुण्यमह वश्ये श्रुणु स्व कुस्मसभव । 

रहस्यनामसाहखपाटे यत्फलमीरितम् ॥ ३० ॥ 

तत्र कोरिशगुणितमकनामजपाद्वषेत् । 

कामेन्वरीकामेह्ाभ्या कुत नामशहलस्रयम् ॥ 



करितातिशतीभाष्यम् । २९५ 

नान्येन तुलयेदेतत्स्तोन्रेणान्यक्तेन च । 

श्य परम्परा यस्य भावि वा चोसरोश्तरम् ॥ 

तेनैव लभ्यते चेतत्पशाच्छ्रेय परीक्षयेत् । 
अस्था नान्ना चिष्ात्यास्तु महिमा केन वप्यैते ॥ 

चा स्वय शिवयोवषेकपद्याभ्या परिनि.खला । 
नित्य षोडकासख्याकान्विप्रानादौ तु मोजयेत्॥ 

अभ्यक्तास्तिलतैरेन सातानुष्णन वारिणा । 
अभ्यच्यं गन्धपुष्पादयै कामेन्वयौदिनामभि, ॥ 

खपापूपै शाकैराै पाथम फलसयुतै । 

विश्ाविदो विद्ठोषेण मोजयेस्षोडश् दविजान ॥ 

एव निलयाचैन कुर्यादादौ ब्राद्यणमोजनम् । 
न्रिरतीनामसि, पश्चाद्राह्मणान्कमशयोऽ्चैयेत् ॥ 

तैलाभ्यङ्गादिकं दत्वा विभवे सति भक्तित । 

छ्द्धपतिपवारभ्य पौणेमास्यंवधि कमात् ॥ 



२९६ ककिताश्चिशतीमाष्यम् । 

दिवसे दिवस विप्रा भोञ्या विद्ानिसल्यया। 

दक्ाभि पश्चसिबोपि धिभिरेकेन वा दिनै ॥ 

त्रिद्ात्षष्टि हातविपा समोज्यास्तिष्ठात क्रमात् 
ण्व य" कुर्ते नत्या जन्मभध्ये सक्रुल्लर ॥ 

तस्यैव सफल जन्म भुक्तिस्तस्य करे स्थिरा । 

रहस्यनामसाहस्रभोजनेऽप्येवपेव हि ॥ ४१ ॥ 

आदौ निव्यवरिं कुयीत्पश्चाट्राष्मण भोजनम् । 

रहस्यनामसाहस्रमहिमा यो मयोदित, ॥ ४२ ॥ 

सङ्ीकराणुरच्रेकनान्नो महिमवारिधेः । 
वाग्देवीरचिते नामसाहसरे यश्यदीरितम् ॥४३॥ 

लत्फल कोरिशुणित नाश्नोऽप्येकस्य कीलैनात् । 

एतदन्यैजये स्तोभरैरण्वनैरयत्फल भवेत ॥ ४४ ॥ 

तत्फल कोरिगुणित भवन्नामशशालश्रयात् । 

वाग्देवीरवितास्तोध्रे तादशो महिमा यदि ॥ 



कङितातिश्चतीभाष्यम् । २९७ 

साक्ात्कामेश्कामशीक्रुतेऽस्मिन्यृखतामिति । 

मकृत्सकीलैनादेव नाञ्चामस्मिञ्दातच्रये ॥४६॥ 

मवेचिन्तस्य पयसिन्वनमन्यानपेक्षिणी । 
न ज्ञातव्यभितोऽप्यन्यन्न जस्षन्य च कुम्भज ॥ 

यद्यत्साध्यत्तम काय लन्तदथेभिद् जपेत् । 

नक्त्फल मवा्ोति पश्चात्कायं परीक्षयेत् ॥ 

ये ये प्रयोगास्नन्त्रषु तैस्तैयैत्साध्यते फलम् । 

तत्सर्वं सिध्यति क्षिप्र नामविष्ानकीलनात् ॥ 

आयुष्कर पुष्टिकर पुश्चद वच्यकारकम् । 

विच्याप्रद् कीर्तिंकर सुकवित्वप्रदाथकम् ॥५०॥ 

स्बैसपत्प्रद सैमोगद सवैसोख्यदम् । 

सवीमीष्पद चैव देव्या नामशतच्रयम् ॥५१॥ 

एलख्पपरो मूयान्नान्यदिच्छेत्कदाष्यन । 

ण्लत्कीतैनसतुष्टा श्रीदेवी ललिताम्विका ॥ 



२९८ कङितात्निगतीमाप्यम् । 

भक्तस्य यद्यदिष्ट खात्तत्तत्पूरयत भुवम् । 

तस्माल्छुम्मोद्धव सुने कीतय त्वमिदं सद्ा ॥ 

नापरं किंचिदपि ते बोद्धव्य नावद्िष्यते । 

हति ते कथित स्तोत्त लखिताप्रीतिदायकम् ॥ 

नाविद्यावदिने ब्रयान्नामक्ताय कदाचन । 

न शठाय न दुष्टाय नावेन्वासाय कर्हिचित् ॥ 

यो ब्रूयाञ्चिरातीं नान्ना तस्यानर्थो महान्भवत् । 
इव्याज्ञा चाकरी प्राक्ता तस्माद्वोप्यभिद् त्वया ॥ 

ललिताप्रेरितमैव मयोक्तं स्नातसुन्तमम् । 

रहस्यनामसाहस्रादपि गोाप्यभिद् सुने ॥ ५७ ॥ 

पवसुक्त्या हयग्रीव कुम्मज तापसोत्तमम् । 

स्तोतेणानन लिता स्तुत्वा तिपुरखुन्दरीम् । 
आनन्दखहरीभभ्रमानसः ममवत ॥ ५९ ॥ 

इति श्रीरलिताननिशतीस्तोत्र सपूणम् ॥ 
--- ~~ .; ~-~----- 
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सेनोचाटनम् , शरसाधनोच्ाटनभस, सेना- 

स्तम्भनमारणहोमम्, पुत्तछ्छयोन्मादमरण- 

तच्छान्तिम् , मारणध्यानम् , उच्ारनध्या- 

नम्, गजपीडाम् , तच्छान्तिम् , तदुच्ार- 

नम्, गजाश्वद्द्धिकरहोमम्, पञ्चायुघपञ्च- 

गब्यप्रतिष्ठाम्, वशीकरणम् , पुत्तलिकावि- 

धानम् , श्यकिनौीम् , तदश्टशक्तीः, म्रहविषा- 

दिशान्तिम्, सेनोच्चाटनम्, वाणवेधम्, 

अरिमरणदोमम् , श्षुरिकादिसाधनविद्धेषक- 

रीषहामम्, सेनास्तम्भनम्, स्वैवशीकरण- 

होमं चोपदिशति तयोदशपरकेन  -.. १९५--२१४ 

१४. चवुरक्चरसोरविद्यातदज्गदेवीष्यानमन््रसाघन- 
विष्य्यविधानानि, पञ्चराक्तिनवशक्तिपीठ- 
मन्वावरणपूजासौरार्व्यमन्तद्रव्यतत्फलानि , 
चतुरक्षरीयोगम् , अजपातिन्यातदङ्गतद्धश्ा- 

नदीक्नामिषेकान् , अजपायोगम् , विषरहर- 
णाभिषेकम्, तक्षकादिविषहरणप्रयोजनति- 
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ककतदङ्गतद्धयानतत्साघनानि, सावरणपूजा- 
म्, नवग्रहपूजाम् , नवग्रहवर्णध्याना्यद्र- 
व्याणि, मरहशान्त्यभिषेको, नवग्रहसमिद्विशे- 
घान् , अ्रहशाम्तिहोमविधितत्फलानि, सौरा- 
छशाक्षरतदङ्गानि, पञ्चाकन्यासतद्धयानतत्ता- 

घनपञ्चाकंशक्तिपूजाफलानि, दिनेशपूजाफलं 

चोपदिशति चवुदंशपयलेन ... २१५--२३१ 

१५. चन्द्रविद्यातदङ्गतद्धयानानि, अषटशक्सयावर- 

णश्रीकरहोमश्चास्यादि लामहोममहासिद्धहो- 

मान् , अश्चिहोत्रतदङ्गतद्धयानानि, षडद्रव्य- 
गुरुदश्चिणाद्रव्यहोमप्रकारष्टपुष्पहामचवुथि- 

कशान्तिहोमान् , ग्रहज्वरहरामिषक्रम्, आ- 

युष्मत्तासिद्धिजाठरा्थिविनच्रद्धिविधीन्, श्री- 

करकमलहोमम् , चोपदि शति पञ्चदशपरकलेन २३२--२४५ 

१६. महागणपतिमन्त्रतद्धयानतद ज्गमिथुनतद्धया- 
नानि, षदङ्गणेश्षशङ्खपद्मनिधितच्छक्त्यषटहोम- 

द्रव्याणि, नवशक्यासनमन्त्रदीक्षामिषकान्, 

क्राथोषधनानाद्रव्यहोमान् , नानाफलाप्त्य- 

भीष्टदतर्पणानि, गजसिद्धिहोमम् , मेखला- 

लेख्यक्षरमन्तरम्, नवधाविभज्यहोमम् , गुरु- 

दक्षिणाम्, भूम्यकाक्षसवेनायकेकाश्चरतदङ्ग- 
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तच्छयानतत्ताधनानि, पञ्चवरिघ्नेशा्टविघ्रैशव 

श्यहोमान् , कन्यावरसिद्धिहोमम्, पुनश्च 

होमद्रव्यविषफलकविशेष्रान् , इष्टदतर्पणन- 

वनीतमक्षणवर्षोकरणविधानानि, क्िप्रगण- 

पतिमन्त्रतदङ्गतद्ध्यानानि, चतुरविं्नेशाख 

ण्डनाल्किरहोमा्टद्रव्यहोमान् , श्रीकरत्ष- 

णम्, इष्टापत्तितपणं चोपदि शति प्रोडशशश- 

पटल्न -.-. २४६- २६२ 

१७. मन्मथमन्त्रतद ङ्गतद्धयानानि, नव गक्तीः, 

पञ्चबाणमन््रम् , अष्ट शक्तीः, मदनमन्बः 

तद्त्यत्रीमाखानन्तनदक्च न. पोडश्च अ- 

क्तीः, सरपरिचारिकाः, स्रीवरयमन्मययो- 

गतद्रशीकरणयन्त्राणि, पतिसवननमन्तरम् , 

कन्यावरलिद्धिम् , सवैरोकवदयगोपालमन्त्र- 
तदङ्गध्यानसाधनानि, प्रातःकारुष्यानम- 

ष्याहध्यानसायंकारूष्यानानि, भेजनकि- 

द्विभिक्षासिद्धिमन््रसिद्धिफलानि चोपदि- 
शति सप्तदशप्ररलेन --. २६४--२७५ 

१८. प्रणवतदज्गघ्यानसाघनानि, चतुन्यूदतच्छ- 
क्िचतुरविधात्मदेवताशक्तिप्रयोगान् , ष्रि 
भयोगप्रत्यूहान्, अष्टयोगाङ्गशोष्णदहन- 
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छावनयोगाम्यासखथानादि विधानानि, विष- 

इरणाक्षरयोगपरकायगप्रवेशभूतवणंशक्तिकाल- 
पञश्चकविधीन् , अष्टविधसिद्धिसूच कावस्थाः, 

अणिमादष्टसिद्धीश्चोपदिशव्यष्टादशपटलेन २७६- २९१ 

१९. श्रीमदष्टाक्षरमन्त्रदीश्चाविधिम् , नवशक्त्यशा- 

युघपञ्चावरणजपगुणविधीन् , रुरुपूजादक्षि- 

णाद्रव्यावरणवीरचवुष्टयाक्षरवणौश्चरमूर्तीः , 

आयुषध्यानमन्त्रव्णचुःष्टिकरणपूजावर- 

णाष्टनागावरणानि , मत्स्याचाविर्भावम् , 

अक्षरमूर्तिपूजाफलानि, चोपदिगव्येकोनविं- 
शपय्टेन ॥ ... २९२ ३०४. 

> 4 





॥ ब्रपर तारः ॥ 
- <> - 

(त ~~ € ¢ 

अकचटतपयादयेः सप्रभि्वणवर्गे- 

विंरचितसमुखबाहापादमध्याख्यहत्काः । 

सकर्जगदधीरा शाश्वता विश्चयोनि- 

वितरतु परिशुद्धि चतसः शारदा वः ॥ १ ॥ 

अथाभवन्नह्यहरीश्वराख्याः 

पुरा प्रधानास्रख्यावसाने । 

गुणप्रभिन्ना जगतोऽस्य सष्टि- 

सिितिक्षयस्पष्टनिविष्टचेष्ठाः ॥ २ ॥ 

स्वनिष्पत्ति च कृत्यं च ते विचिन्य समाचिदन् । 

वक्तारमजमव्यक्तमरूपं मायिनं विभुम् ॥ ३ ॥ 

1, .. -हत्कुक्षिमध्या. 

+. 
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मूर्याभासेन दुग्धाग्धौ अषराद्समाङुले । 

मरत्संघटनोत्की्णहरीकणशीतल ।। ‰ ॥ 

उद्यदादिलयकरिरणप्रशान्तशिक्िरादये । 

पूणचन्द्रकरामशप्रतिष्चुव्धजलराशये ॥ ५ ॥ 

अनन्तभोगे विमले फणायुतविराजिते । 

रायितं शाङ्गणं रावरोरिपद्यभुवस्तदा ¦ ६ ॥ 

वुष्टुह्टमनसो विष्टरश्रवसं विभुम । 

सूक्तिभिः स्तुतिभिः प्रीतः स्वमूति स व्यद रायन ॥ 

नीलोत्पखदलगप्रख्यां नीलकुच्वितमूधजाम् । 

अष्टमीचन्द्रविभ्राजछखाटामायतश्चुबम् ।। ८ ॥ 

रक्तारविन्दनयनासु्नसीमरुणाधराम् । 

मन्दस्मिताधरमुखीं खुसन्मकरङण्डराम् । ९ ॥ 

कम्बुग्रीवा प्रथुद्धधंसविसरदुजमण्डराम्। । 

अनेकरलनप्रत्युप्रवख्याङ्गदसुद्रिकाम् । १० ॥ 

हारतारावरीराजप्परथूरोव्योममण्डलाम् । 

कौस्तुभोद्धासितोरस्कां श्रीवत्सदयतिदीपिताम् ॥ 

५ .विलसद्धनमण्डलाम्. 



प्रथमः पर्कः । 

ङसदोद्रिकाबन्धभास्वरां संग्तोदरीम् । 
गम्भीरनाि विपुल्जघनां पीतावाससम् ॥ १२॥ 

प्रथुशत्तोरुमापूणैजानुमण्डल्बन्धुराम् । 

वृत्तजङ्खं गूढगुरूफां प्रपद्ाजितकच्छपाम् ॥ १३ ॥ 

तनुदीाङ्गखी भाखन्नखराजिविराजिताम् । 

चक्रसव स्िकराङ्खान्जध्वजाङ्कितपदद्धयाम् ॥ १४ ॥ 

तां दृष्ठ तरटात्मानो विध्यधोक्षजशंकराः । 

अविष्ठन्नितिकतेव्यमूढास्तत्रा्वीदजः ॥ १५ ॥ 

स्वाभिन्ध्रसीद् विश्या के वयं केन भाविताः । 

किंमूखाः किंक्रियाः स्वमस्मभ्यं वकतुमहेसि ॥ 

इति पृष्टः परं ज्यातिरुवाच प्रमिताक्षरम् । 

यूयमक्षरसं भूताः खष्टिस्थयन्तहेतवः ॥ १७ ॥ 

तैरेव विकृतिं यातान्तेषु वो जायते ठ्यः । 

इति तस्य वचः श्रुत्वा तमणप्रच्छत्सरोजभूः ॥ १८ ।\ 

अक्षरं नाम किं नाथ कुतो जातं किमात्मकम् । 

इति पृष्टा हरिस्तेन सरोजोदरयोनिना ॥ १९ ॥ 
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^ द. ~ ^ मूरणेमणेविकृतीर्विकृतेर्विकृतीरपिः । 

तसप्रभिन्नानि मन्त्राणि प्रयोगाश्च प्रथग्विधान् | २०॥ 

वैदिकास्तान्त्रिकांशचैव सर्वानित्थसुबाच ह । 

भ्रकतिः पुरुषश्चेति निले कारश्च सत्तम ॥ २९ ॥ 

अणोरणीयसी स्थूास्स्थूा व्याप्रचराचराः । 
आदित्येन्द्रादितजोमद्यत्तत्तन्मयी विभुः ॥ २२ ॥ 

न श्वेतरक्तपीतादिवर्भोरनिर्धाय सोन्च्यते । 

न गुणेषु न भूतेषु विशेषेण व्यवस्थिता ॥ २३ ॥ 

अन्तरान्तबहिरैव देहिनां देहपूरणी । 

स्वसंवेद्यस्वरूपा सा टरश्या देशिकद् तेः ॥ २४ ॥ 

ययाकारास्तमो वापि ठब्धा या नोपरभ्यते । 

पुनपुंसकयोस्तुस्याप्यङ्गनासु विशिष्यते ॥ २५ ॥ 

प्रधानमिति यामाहुया शक्तिरिति कथ्यतते । 

या युष्मानपि मां निलयमवष्टभ्यातिवतेते ॥ २६ ॥ 

साहं यूयं तथेवान्यदद्ेयं तन्तु सा स्पृता । 
प्रख्ये व्याप्यते तस्यां चराचरमिदं जगत् ॥ २७ ॥ 

(~ 

1. .. .विकृतिविकतिं विहृतेरपि; 4. ..स्थूलन्यप्त,.. 



प्रथमः पटलः । 

स्व स्वां वेत्ति परमा तस्या नान्योऽस्ति वेदिता । 

सा तु कारात्मना सम्यड्यैव ज्ञायते सदा ॥ २८ ॥ 

ख्वादिश्रर्यान्तोऽयं कालः प्रस्तूयते ह्यज । 

नलिनीपत्नसंहलयां सृक्ष्मसुच्यभिवेधन ।॥। २९ ॥ 

दठे दङे तु यः कारः स कारो रुववाचकः । 

ख्वैसतरुटिः स्या्रश्चद्धिः कटं तावन्चुटिं विदुः ॥ ३० ॥ 

काष्ठा तावत्क ज्ञेया तावत्काष्ठो निमेषकः । 

सोऽङ्कछिस्फोटतुल्यश्च माव्राष्टाभिस्तु तैः स्मरता ॥ 

काठेन यावता स्वीयो हस्तः खं जनुमण्डरम् । 

पर्येति मारा सा तुल्या स्वयेकन्चासमात्रया ॥ ३२ ॥ 

षष्टयुत्तरेस्ु विशतेर्नश्चासेनीडिका स्मृता । 
द्विनाडिका सुहूतैः स्यालिशद्धिस्तैरहननिशम् ।॥ ३३ ॥ 

4 भ € भ (~. [3 

तरिंशद्धिरप्यहाराब्ेमासा द्वादराभिस्तु तेः । 

संवत्सरो मानुषोऽयमहोरात्नं दिवौकसाम् ॥ ३४ ॥ 

तथा दिव्यैरहोरत्रैखिशतेः षष्टिसंयुतेः । 

दिव्यः संवत्सरो ज्ञेयो दिव्यैः संवत्सरस्तु तेः ॥ 
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मवदादशसाहसेभन्नरेकं चतुयुगम् । 

तैः सहस्रैः शतानन्द तैकं दिनमिष्यते । २३६ ॥ 

तावती तव राचरिश्च कथिता काल्वेदिभिः । 
रहोरात्रे (~ [नो [4 

तथाविचैरहोरातरैस्तिराद्धिमासमृच्छति ।॥ २७ ॥ 

तथाविधेद्धादशभिमौसेरब्दस्तव स्मृतः । 

तथाविधानामब्दानां रातं स्वमपि जीव्रसि ।॥ ३८ ॥ 

तवायु्मम निश्वासः काठेनेवं भ्रचोद्यते । 

स जानाति विपाकश्च तस्यां सम्यग्व्यवस्थितान् ॥ 

सोऽन्वीक््य त्वाददामायुः परिपाकं प्रदास्यति । 

म्रकृतेश्च कचित्काखो विकरातिं प्रतिपादयत् ॥ ४० ॥ 

सा तन््वसंज्ञा चिन्मात्रज्योतिषः सनिधेस्तथाः । 
(र ^ क धधर्न [न क क विचिकीधेनी भूत्वा कचिदभ्येति बिन्दुताम् ॥ ४९ ॥ 

कठेन भिद्यमानस्तु स विन्दुर्मवति नरिधा। 

स्थूलसष््मपरत्वेन तस्य त्रैविध्यमिष्यते ॥ ४२ ॥ 

स चिन्दुनाद्बीजत्वभेदेन च निगदत । 

बिन्दोस्तस्माद्धियमानाद्रवोऽव्य्तास्मको मवेत् ।। ४३ ॥ 

1. सनिधेस्तदा. 



प्रथमः पटरः | ॥ 

स रवः श्रुतिसंपन्नेः शब्दब्रह्मेति कथ्यते । 

तद्विस्तारप्रकारोऽयं यथा वश््यामि साप्रतम् ॥ ४४ ॥ 

अन्यक्तादन्तरुदितविभेदगहनात्मकम् । 

महन्नाम भवेत्तत्त्वं महतोऽरहकृतिस्तथा ॥ ४५ ॥ 

भूतादिकवैकारिकतेज सभेदक्रमादहंकारात् । 

कालप्रेरितया गुणघोषयुजा शब्दसृष्टिरथ शक्या ॥ 

राब्दाग्योम स्पदोतस्तेन वायु- 
स्ताभ्यां रूपादरदिरेतै रसाच्च । 

भ्ञापस्त्वेभिगन्धतोऽभूद्धराद्या 

भूताः पच्च स्युशौणानांः करमेण ॥ ४७ ॥ 

खमपि सुषिरचिहमीरणः स्या- 

टखनपरः परिपाकवान्डृदानुः । 

जख्मपि रसवद्भना धरा ते 

सिततरितिपाटख्श्यु्रषीतभासः ॥ ४८ ॥ 

वृत्तं ज्य)भ्रो बिन्दुषट्काच्ितं 

तद्धायोरमरः स्वस्तिकोदयन्रिकोणम् । 

1. .. .त्रिमदगहनात्मकम् ; १. अम्मांस्येभिर्मन्धतो ; 

3. स्युयुंणोनाः. 



प्रपञ्चसरे 

अन्जोपेतार्धन्दुमद्विम्बमाप्यं 

स्यायज्ञोयच्चातुरश्रं धरायाः ॥ ४९॥ 

निव्रत्तिसंज्ञा च तथा प्रतिष्ठा 

विदयाहया शान्तिसरान्यतीते । 

स्युः शक्तयः पच्च धरादिभूत- 

प्रोत्थाः कमान्नादकखादिभूताः ॥ ५० ॥ 

पुटयोरुभयोश्च दण्डसंस्था 

प्रथिवी तोयमधः कृशानुरूष्वम् । 

पवनस्त्वथ पाश्वगोऽपि मध्ये 

गगनं भूतगतिस्तनूद्धवयम् ॥ ५१ ॥ 

व्योश्रि मरुदत्र दृहनस्तत्रापस्तासु संस्थिता प्रथिवी । 

सचराचरात्मकानि च तस्यां जातानि सर्वभूतानि ॥ 

श्रो्त्वगक्षिजिद्वाघ्राणान्यपि चेन्द्रियाणि बुद्धः स्युः । 

वाक्पाणिपादपायूपस्थानि च क्मसंज्ञानि तथा ॥ ५३ ॥ 

वचनादाने सगती सविसर्गानन्दको च संप्रोक्ता । 

वागाद्थौः समना बुद्धिरहंकारश्चित्तमपि करणम् ॥ 



प्रथमः पररः । ९. 

भूतेन्द्रियेन्दरियार्थेरुदिष्टस्तत्वपच्व विंशतिकः । 

ज्यानन्दकेश्च तैरपि तत्त्वचतुर्विशातिस्तथा प्रोक्ताः ॥ ५५ ॥।. 

करणोपेतेरेतैस्तत्त्वान्युक्तानि रहितवचनायैः । 

भूतानीन्द्रियदशकं समनः प्रोक्तो विकारषोडशकः ॥ 

अग्यक्तमहदहंकृतिभूतानि प्रकृतयः स्युरषटौ च । 

तन्मात्राहुंकाराः समहान्तः प्रकृतिविकृतयः सप्र ॥ ५७ |, 

सत्त्वं रजस्तम इति संप्रोक्तश्च त्रयोगुणास्तस्याः । 

तत्संबन्धाद्धिकृतैरभेदत्रितयैस्ततं जगत्सकलम् ॥ ५८ ॥ 

देवाः सश्रुतयः स्वराः समरुतो खोकाश्च वैश्वानराः 

काङाः शक्तियुतासिबगेसहितास्तिखस्तथा वृत्तयः । 

नाड्योऽन्यच्च जगत्रयेऽत्र नियतं यद्वस्तु संबध्यते 

विश्वेषां स्थितये चरन्त्यविरतं सूर्यन्दुवैश्वानराः ॥५९॥' 

एष सगः समुत्पन्न इत्थं विश्वं प्रतीयते । 

विश्वप्रतीतौ हि यतः प्रपच्चस्त्ववगम्यते ॥ ६० ॥ 

साब्दन्रह्यति यत्प्रोक्तं तदुदेशः प्रयते । 

अतः परमवाच्यं हि स्वसंवेदयस्वरूपतः ॥ ६१ ॥ 



१० प्रपश्चसरे 

शब्दब्रह्मेति शब्दावगम्यम्थं विदुवुधाः । 
स्वतोऽथांनवनोधत्वालरक्तो नैतादृशो रवः ॥ ६२ ॥ 

स तु सर्वत्र संस्यूता जति भूताकर पुनः । 
~ आविभंवति देहेषु प्राणिनामथनिस्यृतः ॥ ६३ ॥ 

प्रकृतौ कालनुन्नायां गुणान्तःकरणात्मनि । 

देह्चतुिधो ज्ञयो जन्तोरुत्पत्तिमदतः ॥ ६४ ॥ 

ओद्धिदः स्वेदजोऽण्डात्थश्चतुथस्तु जरायुजः । 

उद्धिय भूमिमुद्रच्छयेाद्भिदः म्थावरस्तु सः ॥ ६५ ॥ 

निर्दिष्टस्कन्धविरटपपत्रपुष्पफलादिभिः । 

पच्चभूतात्मकः सर्वैः क्ष्मामधिष्ठाय जायते ॥ ६६ ॥ 

अम्बुयोन्यभ्रिपवननभसां समवायतः । 

स्वेदजः^स्वि्यमानेभ्यो भूवह द्यः प्रजायते ॥ ६७ ॥ 

यूकमत्कुणकीराणुस््ुख्यादयाः क्षणभङ्गुराः । 

अण्डजो बलुखीभूताच्छुहशोणितसंपुटात् ॥ ६८ ॥ 

कारेन भिन्नास्पूणोत्मा निरच्छन्प्रकरमिष्यति । 

अहिगोधाचयोमेदरि्युमारादिक् सः' ॥ ६९ ॥ 

1. अदिगोधावयोभदाः शिद्यमारादिकच्छपाः. 



प्रथमः पटलः । ११ 

जरायुजस्तु प्राम्यातः क्रियातः रत्रयतिसंमवः । 

स जायते चतुरविशत्तत्त्वसंयुक्तदेहवान् ॥ ७० ॥ 

स्वसथानवच्च्युताच्छुह्णाद्विन्दुमादाय मारुतः । 

गभांशयं प्रविचि यदा तुल्यं तदापरः ॥ ७१ ॥ 

आतेवात्परमं बीजमादायास्याश्च सूरतः । 

यदा गभयं नेष्ययथ संमिश्रयेन्मरुत् ॥ ७२ ॥ 

मायीयं नाम योषोत्थं पौरुषं कामणं मलम् । 

आणवं नाम संप्रक्तं मितं तन्मख्द्रयम् ॥ ७३ ॥ 

सृक्ष्मरूपाणि तत्त्वानि चतुविशन्मरुद्रये । 

तत्र युक्तं नययाञ्चु ततस्तद्रभ॑मारुतः ॥ ७४ ॥ 

संक्षोभ्य संबधेयति तन्मरं शोणिताधिकम् । 

खली स्याच्छु्खाधिकं ना स्यात्समभागं" नपुंसकम् ॥ ७५॥ 

स्वगाभिर्मरुदग्न्याद्भिः कयते काथ्यते च तत् । 

सान्द्रीभूतं तदह्ैव मातुरङ्क्ठसेमितम् ॥ ७६ ॥ 

आयामि वुदरदाकारं परेऽहनि विजृम्भते । 

पक्षेण चतुरश्रं स्यान्मातुभुक्तरसात्मवत् ॥ ७७ ॥ 



१२ पपञश्चसार 

मिखितादपि तस्मात्तु प्रथगेव मलद्वयान् । 

किटभूतद्यं पूवे बीजयुग्मं समुन्नमेत् ॥ ७८ ॥ 

उध्वै तु मरुता नुन्नं तस्मादपि फलद्वयात् । 

उभयात्मिक्यधोचृत्ता नाडी दीघा भवेदृजुः ।। ७९ ॥ 

अवाङ्मुखी सा तस्याश्च मवेत्पक्षद्धये द्वयम् । 

नाड्योस्तत्संधिबन्धाः स्युः सप्तान्या नाडयो मताः ॥ 

ततो या प्रथमा नाडी सा सुषुम्रेति कथ्यते । 

या वामेडेति सा ज्ञेया दक्षिणा पिङ्गला स्मता \॥ ८१ ॥ 

या वामसुष्कसंबन्धा सा श्िष्यन्ती सुषुम्नया । 

दक्षिणवृकमाभरिय धनुर्वक्रा हृदि स्थिता ॥ ८२ ॥ 

वामांसज्ञत्वन्तरगा दक्षिणां नाडिकामियात् । 

तथा दक्षिणसुष्कोत्था नाडी या वामरन्ध्रगा ॥ ८३ ॥ 

अन्या धमन्यो याः भोक्ता गान्धारीहस्तिजिद्धिका । 

सपूषाटबुषा चेव यञ्खिन्यपि शद्धिनी । ८ ॥ 

हरिति च बिद्धः प्रधाना व्यापिकास्तनौ | 

काचिन्नाडी बहिर्क्त्रा या मातु्दि वध्यते ।। ८५ ॥ 



प्रथमः पटलः । १३ 

यथा तस्पुष्टिमाप्रोति केदार इव छुस्यया । 

मातुराहाररसनञ्घातुभिः पुष्यते कमात् ॥ ८& ॥ 

ऋमब्द्धौ परंञ्योतिष्कटा क्षत्रज्ञतामियात् । 

सक्षत्रज्ञं मलं तत्त॒ सभूतं सगुणं पुनः ॥ ८७ ॥ 

सदोष दूष्यसंपन्नं जन्तुरियभिधीयते । 

फखकोराद्रयं तत्तु व्यक्त पुंसो न तु खियः ॥ ८८ ॥ 

नपुंसकस्य किंचित्तु ज्यक्तिरत्रोपठक्ष्यते । 

मभ्यस्थायाः सुषुम्नायाः पवेपच्चकसंभवाः ॥ ८९ ॥ 

शाखोपराखतां प्राप्राः सिरारृश्चत्रयात्परम् । 

अधरक्षमिति प्राहुः शरीराथविक्ारदाः ॥ ९० ॥ 

तद्धेदांश्च बहू नाहुस्वाभिः सवाभिरेव च । 

व्याप्नोति स्वतो वायुरयेन देहः प्रवस्येतेः ॥ ९१ ॥ 

देहेऽपि मूखाधारे तु समुदेति समीरणः । 

नाडीभ्यामस्तमभ्येति घ्राणतो द्विषडङ्के ॥ ९२ ॥ 

अहोरा्रमिनेन्दु भ्यामूध्वधोलृन्तिरुच्यते । 

वामदृक्षिणनाडीम्यां खादुद्ग्दक्षिणायनम् । ९३ ॥ 

1. मेदः प्रवतत 



१४ प्पञ्चस्तर 

अत्रापि चतनायातोरागति बहुधा विदुः । 

रेतःशोणितजं प्राहूुरकऽन्ये मातुराहतान् ।॥ ५४ ॥ 

आहाराद्रसजं प्राहुः केचित्कमफङं विदुः । 

कथ्िदस्य परं धाश्नो व्याप्निमेव विवक्षति ॥ ५५ ॥ 

कश्चित्कसप्रकारज्ञः पितुरदेहाव्मनासक्रत् । 

1संबभध्य मथनेद्रेकविधिना डुहधातुतः ।॥ ९६ ॥ 

तत्परंधाम सेजस्कं संक्रान्तं मारुतन तु । 

रत रक्तव्यतिकृतादीपादीपान्तरं यथा ।। ९७ ॥ 

कश्चित्त् भोतिकञ्याप्रे जन्मकाल वपुष्यथ । 

ुतञ्धिदेय जीवात्मा निष्पन्न इति शंसति ।॥ ९८ ॥ 

बहुना किं पुनः पुंसः सांनिध्यरासरविजुंभिता । 

प्रकृतिर्युणसंभिन्ना चिदोषात्मा' महीयसी ॥ ९९ ॥ 

पच्चभूतमयी सप्रधातुभिन्ना च भौतिकः । 

पच्चभिश्च गुणयुक्ता पच्वेन्द्रियविचारिणी ।। १०० ॥ 

पच्चेन्द्रियार्थगा मूयः पञच्चबुद्धिपरभाविनी 1 
पच्चकर्मेन्द्रियगता पशच्चत्वाद्ा प्रवततते ॥ १०१ ॥ 

1. तिसध्यमथनोद्रेकविलोनाः; ५. पर. >. त्रिदोष। सा. 



श्रथमः पटलः | 

परेण धाञ्ना समनुप्रबद्धा 

मनस्तदा सा तु महाप्रभावा । 

यदा तु सकत्पविकस्पकृटया 

यदा पुननिश्चिनुत तदा सा॥ १०२॥ 

सयादुद्धिसंज्ञा च यद् प्रवेत्ति 

ज्ञातारमात्मानमहंकृतिः स्यात् । 

तदा यदा सा त्वभिखीयतेऽन्त- 

न्तं च निधारितमथेमेषा ।॥ १०३ ॥ 

यदा स्वयं व्यशखरयितुं यतेत 

महीयसी सा करणेः कमेण । 

तदा तु बिन्दुस्फुटनोद्धवखय 

रवख सम्यक््रविजम्मितं स्यात् ॥ १०४ ॥ 

[क 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमछकरभगवतः कृतो 

प्रपञ्चसारे थमः पटकः ॥ 

) 20 

१५ 
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द्ितायः पररः ॥ 

अथ व्यवस्थित त्ववं मासास्क्षादिनादपि । 

मुहूतोन्नाडिकायाश्च क्षणादपि च वधत ॥ १॥ 

जन्तुः षडङ्गो पूते स्याच्छिरः षादौ करावपि । 

अन्तराधिश्चति पुनः षडङ्घषु प्रवतत ॥ २ ॥ 

अध्िनासास्यक्रणंश्रुकपोरुचिब्ुकादिकम् । 

प्कोष्ठकोपरांसाचं करमूरुप्रपदादिकम् ॥ २ ॥ 

उरः कुकिस्तनाद्यं च ततः सवीङ्गवान्विभुः । 

काठेन जन्तुभेवति दष स्त्वनुगुणा यदि ॥ ४ ॥ 
0 1 

प्रसूतिसमय साऽथ जनित्री छश्चयन्मुहुः । 

संबृताम्यसुषुम्राख्याऽवा ङ्मुखोऽनिख्चोदितः ।। ५ ॥ 

तस्यां प्रहिण्यां कृतिम प्नवक्त्राक्षिनासिकः । 

पुराकृतानां पापानामयुतं संस्मरन्युहुः ॥ ६ ॥ 

तस्याः कायाभिना दग्धः छदैः किन्नाङ्गबन्धनः । 

्रल्युद्रारपरीतश्च तत्पायुद्रारगोचरः ॥ ५ ॥ 



द्वितीयः पटः । १७ 

तदा भ्ुमितैः स्वीयवायुभिर्दशतां" गतैः । 
संपिण्डितश्चरीरस्तु मोक्षमेव किरेच्छति ॥ ८ ॥ 

प्राणाद्या वायवस्तत्र पूवमेव छृतास्पदाः । 

परस्परमपानश्च प्राणश्च प्रतिबध्यते ॥ ९ ॥ 

भ्रयात्यष्वै यदृ प्राणस्तदापानोऽप्यधस्तथा । 

यदा समानः कायाभ्रे संधुक्षयति पाचितुम् ॥ १० ॥ 

तदा तत्पाकमुक्तं तु रसमादाय धावति । 

व्यानो जन्तोस्तु तदेहमापादतलमस्तकम् ॥ ११ ॥ 

उदानः प्राणसहितो निमेषोन्मेषकारकः । 

खउद्वारकारको नाग उन्मीर्यति कूमकः ॥ १२ ॥ 

छ्ुतद्ृतकृकलखो देवदत्तो जुम्भणकरमेकृत् । 
धनेजयाख्यो देदहेऽस्मिन्कृयोद्रहुविधान्वान् ॥ ९३ ॥ 

स तु छोकिकवायुत्वान्सृतं च न बिुच्चति । 

इत्यमी मारुताः प्रोक्ता दश्च देह्ाधिगामिनः ॥ १४ ॥ 

चहयन्च दशान्ये स्युस्तेषां सप्र तु घाठुगाः । 

त्रयस्त्रिदोषगाः प्रोक्ताः स्वेदञ्केदान्त्रेगश्च ते | १५ ॥ 

1. दश्षधागतैः; 2 अतिबाध्यते. 

"९. 2 । 
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त्वगस्ड्ां समेदोऽस्िमल्नाशुङ्कानि घातवः। 

ते दूष्याः कफपित्तेरा दोषास्तस्पेरको मरुन् ॥ १६ ॥ 

समवायी स विश्वास्मा विश्वगो विश्वकभक्रत् । 

पस दोषो वास वा दूष्यः क्रियातः संप्रधार्यते ॥ १७ ॥ 
४ भ [५9 

बुभुक्षा च पिपासा च शोकमोहौ जरामृती । 

षड्मेयः प्राणबुद्धिदेहधरम व्यवस्थिताः । १८ ॥ 

मज्नास्थिस्नायवः शुङ्खाद्रक्तात्वञ्यांखशोणिताः ¦ 

इति षादकौशिकं नाम देहे भवति देहिनाम् ॥ १९ ॥ 

रसादिवः क्रमास्पाकः शु्कान्तेषु तु धातुषु । 
श्ुङ्खपाकात्खयं भिदयेदोजो नामाष्टमी दश्चा ॥ २० ॥ 

्षित्रक्ञख तदोजस्तु केवङाश्रयमिष्यते । 

यथा स्नेहः प्रदीपस्य यथाथमशनितिषः ॥ २१ ॥ 

बहुद्ारेण कुम्भेन संवृतस्य हविभुजः । 

यथा तेजः प्रसरति समीपाखोकशक्तिमत् ॥ २२ ॥ 

तथा देहावरृतस्यापि शषित्नज्ञस्य महाषः । 

इन्द्रिये: संप्रवर्तन्ते स्वं स्वमर्थग्रहं प्रति ॥ २३॥ 

1. ख दोषोऽथवा दूष्यः; 2. देहधर्मेष्वस्थिताः. 



द्वितीयः पररः । १९. 

नभः रोत्रेऽनिखश्चमेण्यभ्भिश्चश्चुष्यथो रसः । 

जिह्वायामवनिर््राण इत्थमर्थप्रवतनम् ॥ २४ ॥ 

यदा पित्तं मरचयुन्नं विनं प्रविरापयेत्' । 

धातूस्तदा कमाप्रक्तं छसीकां द्रावयेतक्रणात् ॥ २५ ॥ 

श्रुता सा तु लसीकाह्या रोमक्ूपेः प्रवत्ते । 

बहिः सवैर कणर्स्तद्ा स्वेदः प्रतीयते ॥ २६ ॥ 

यदा कफो मरुत्तं युन्नो मीन) प्रवतत । 

ऊर्ध्वीभूतं हृदो बाष्पं प्रसेकं च प्रवतेयेत् ॥ २७ ॥ 

कफात्मिकास्तु विचतीः कणरष्कुखिपूर्विकाः । 
गण्डमालादिका वापि छुयांजनन्तोस्तु क्मजाः ॥ २८ ॥ 

ग्रहणी नाम सा पात्री प्रस्धताखलिसनिभा। 

अधस्तस्याः प्रधानाभ्मिः स समानेन जुद्यते ॥ २९ ॥ 

तस्याधस्ताश्रिकोणाभं ज्योतिराधारमुत्तमम् । 

विद्यते स्थानमेतद्धि मूखाधारं बिदु्ुधाः ॥ ३० ॥ 

अथाहृतं षड़्सं बाप्याहारं कण्ठमागैगम् । 

छष्मणाजुगतं तस्य प्रभावान्मधुरीभवेत् ॥ ३१ ॥ 

1. प्रविचाल्येत्; 2. एका सा तु लखीकाहद्रोमकूपैः ; 

ॐ. ऊरध्वैभूतान्तको बाष्पं. 



२० पपश्चसार 

तत्र स्वाद्रम्ङख्बणतिक्तोषणकषायकाः । 

षड्साः कथिता भूतविकरदया द्रव्यमाश्रिताः ॥ ३२ ॥ 

तथैवामाशयगतं पश्चापित्ताशयं जत् । 

तदा तस्यातुगमना्कटुकत्वं प्रपद्यते ॥ ३३ ॥ 

तत्रान्त्ान्तरसंश्छिष्टं पच्यते पित्तवारिणा । 

पच्यमानाद्रसं भिन्नं वायू रक्तादिकां नयेत् ॥ ३४ ॥ 

तन्न किट प्रथम्भिन्नं म्रहण्यां चिनुतेऽनिङः । 

तञ्चीयमानं विण्णाम ग्रहणीं पूरयेन्मुहुः ॥ ३५ ॥ 

सा तेन शकृता पूर्णा बक्िता प्रतिमुच्चति । 

पुरीषं पायुमार्गेण तत्पाकेऽच्छांभसा ततः ॥ ३६ ॥ 

अङ्गं खेद्वदभ्यन्तव्योत्नः सृष्मेः सिरामुखैः । 

वस्िमधिूरयेद्वायुः पूर्णे सुज्चति धारया ॥ ३७ ॥ 

मूतराशयो धलुवेक्रो वस्तिरियभिधीयते । 

मूत्रमित्याहरुदक वस्तेमेंहननिगेतम् ॥ ३८ ॥ 
९९ ् 

अपथ्यभाजामनयोमागयोर्दोषदुष्टयोः । 

परमेदमूत्रकृच्छरदेरहण्यादेश्च संभवः ॥ ३९ ॥ 
~~~ 

1. अच्छाभखसतः. 



द्वितीयः परः । 

इत्थंभूतः स जन्तुस्तु जरायुच्छन्नगा्रवान् । 

अपलयवत्म संगम्य सञ्यते वायुना सुहु: ॥ ४० ॥ 

जायतेऽधिकसंविभ्नो जृम्भेऽङ्खेः प्रकम्पितैः । 
मूर््योद्रणं न श्वसिति भीया च परिरोदिति ॥ ४१॥ 

अथ पापछ्तां शरीरभाजा- 

मुदरान्निष्करमितुं महन्प्रयासः । 

नलिनोद्धवधीविचित्रवृत्ता 

नितरां कमेगतिस्तु मानुषाणाम् ॥ ४२ ॥ 

जायते पुनरसौ निजाङ्गकै- 

जम्भते जनितभीति कम्पते । 
उल्बणं सिति रोदिति उवरा- 

स्रागनेकशतदुःखभावितः ॥ ४३ ॥ 

मूलाधारासखथमञुदितो यस्तु भावः पराख्यः 
पश्चात्पश्यन्लयथ हृदयगो बुद्धियुड्यध्यमास्यः । 

वक्त्रे वैखयंथ रुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्ना 

बद्धस्तस्माद्वति पवनप्रेरितो वणेसङ्घः ।॥ ४४ ॥ 

२१ 
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स्रोतोमार्मस्याविभक्तत्वहेतो- 

स्तत्राणानां जायत न प्रकाशः । 

तावद्यावत्कण्ठमूधौदिभेदो 
वर्णव्यक्तिस्थानसंस्था यतोऽतः ।। ४५ ॥ 

ज्ञातास्मीति यदा भावो मनोऽदहंकारबुद्धिमान् । 

जातश्चित्पूवेको जन्तोः स भावः क्रमवर्धितः ॥ ४६ ॥ 

वध्नाति मातापित्रोस्तु पू बन्धुषु च कमात् । 

स पीत्वा बहुराः स्तन्यं मातरं स्तन्यदायिनीम् ॥ ४७ 

इच्छन्नोदिति तां वीक्ष्य तत्न स्यादितरेतरम् । 

बन्धस्तन्नाधिकतोरमतिच्खिग्धमनन्यगम् ॥ ४८ ॥ 

पितरं वीक्ष्य तत्रापि तथा रातरमेव च । 

पिदन्यमातुखादीश्च समुद्वीक्ष्य प्रमोदते ॥ ४९ ॥ 

एवे 'संबन्धसंसारबान्धवो विस्मरिष्यति । 

पू्ेकमे च गभखत्ुद्धुतह्ृशमेव च ॥ ५० ॥ 

अथ स्वसुत्तारयेतुमाहयेज्ननीं मुहुः । 

अवैशयान्सुखस्रोतो मार्मखाविश्दाक्षरम् ॥ ५१ ॥ 
1. संबन्धिसंसारषन्धवो. 



द्वितीयः पटलः । २३ 

अप्यव्यक्तं प्ररुपति यद् क्रुण्डडिनी तद् । 

मूखाधारष्टिसरति सुषुम्ना वेष्टनी य॒हुः ॥ ५२ ॥ 

चरिचतुःपथ्चषद्सप्राष्टमो दशम एव च । 

तथा द्वाद्शषपजच्वाराद्धेदेन गुणयेत्मात् ॥ ५३ ॥ 

यदा ि्ोऽथ गुणयेत्तदा त्रियुणिता विभुः । 

शक्तिः कामाभ्निनादात्मा गूढमूर्तिः प्रतीयते ॥ ५४ ॥ 

तदा तां तारमिलयाहरोमात्मेति बहुश्च॒ताः । 

तामेव शक्त न्रुवते हरेरात्मेति चापरे ॥ ५५ ॥ 

त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा त्रिवणो सात्रयीचसा। 

त्रिखोका सा तिमू्िः सा त्रिरेखा सा विशिष्यते ॥ ५६॥ 

एतेषां तारणात्तारः शक्तिस्तद्धतञ्चक्तितः । 

यदा चलुधौ गुणिता सुष््मादिष्थानवाचिका ॥ ५७ ॥ 

वाचिका जाग्रदादीनां करणानां च सा तदा| 

यदा सा पश्चगुणिता पशच्चपच्वविभेदिनी ॥ ५८ ॥ 

पच्वानामक्षराणां च बणोनां मरतां तथा । 

गुणिता सा यदा षोढा कोशोभिरसमेदिनी ॥ ५९ ॥ 

1. द्वियणिता. 
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तदा षड्गुणिताख्यस्य यन्त्रस्य च विभेदिनी । 

यदा सा सप्नगुणिता तारहृ्धेखयोस्तदा ॥ ६० ॥ 

भेदैरहायैः शान्तान्तेर्भिद्यते सप्तभिः प्रथक् । 

अकारश्चाप्युकारश्च मकारो चिन्दुरेव च ॥ ६१ ॥ 

नादः शक्तिश्च शान्तश्च तारभेदाः समीरिताः । 

हकाररेफमायाश्च बिन्दुनादौ तथैव च । ६२ ॥ 

शक्तिशान्तौ च संप्राक्ताः राक्तेभेदाश्च सप्रधा । 

अङ्कभ्योऽस्यास्तु सप्रभ्यः सप्रधा भिद्यते जगत् ॥ &३ 

छोकाद्वि्वीपपातारसिन्धुप्रहमुनिस्वरेः । 

धालादिभिस्तथान्यैश्च सघ्रसंख्याप्रमेदकैः । ६४ ॥ 

यद्ध सा गुणिता तदा प्रकरतिमेदिनी । 

अष्टाक्षरा हि वसवाञ्चा मातृका मूतिभेदिनी ॥ ६५ ॥ 

द्धा गुणिता नाडी ममीशादिविभेदिनी । 

द्वाद्शास्मिक्यपि यदा तद् रारयकमूतियुक् ।॥ ६६ ॥ 

मन्त्रे च द्वादश्छाणोख्यमभिधत्ते स्वरानपि । 

तत्संख्यं च तदा यन्त्रं शक्तेस्तद्रणितात्मकम् ।। ६७ ॥ 



द्वितीयः पटलः । 

पच्चाशदंशगुणिताथ यदा भवेत्सा 

देवी तवात्मविनिवेरितदिव्यभावा । 

सौषु्नवत्मेसुषिरोदितनादसंगा- 

त्पज्चादादीरयति पड्किश्च एव बणौन् ॥ ६८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचाय॑स्य 

श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

प्रपञ्चसारे द्वितीयः पटलः ॥ 

२५. 



तृतीयः पटलः ॥ 

अथोभयात्मका बणौः स्युरम्नीषामात्मभेदतः । 

त एव स्युखिधा भूयः सोमेनाभ्निविभागश्चः ॥ १ ॥ 

स्वराख्याः षोडश भ्ोक्ताः स्पशाहाः पच्चर्विंङतिः । 

व्यापकाश्च दशते स्युः सोमेनागन्यात्मकाः कमात् ॥ २ ॥ 
[3 

एषु स्वरा हस्वदीयभदेन द्विविधा मताः । 

पूर्वो हस्वः परो दीर्घो जिन्दुसगौन्तिको च तौ ।॥ ३॥ 

आद्यन्तस्वरषद्कस्य मध्यगं यज्चतुष्टयम् । 

बणौनामागमधनैस्तन्नपुसक मरितम् ॥ ४ ॥ 

तश्चतुष्कं सुधुम्नास्थे कुयोस्राणेऽयनस्थितिम् । 

दक्षेत्तरख्ये प्राणाख्ये स्यातां दक्षोत्तरायणे ॥ ५ ॥ 

दक्षः सव्यस्थिते दूस्दीयौः पथ्चोदयन्ति च । 

भूतभूतकाभिस्तदुदयः श्रागुदीरितः ॥ ६ ॥ 

निन्दुसर्गौ तु यौ प्रोक्तौ तौ सूयेशशिनौ कमात् । 

तयोर्विकारविस्तारः परस्तात्संभ्रवक््यते ॥ ७ ॥ 
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स्पर्शाख्या अपि ये वणः पच्चपथ्चविभेदतः । 

भवन्ति पच्चवर्गास्तदन्लय आत्मा रविः स्मृतः ॥ ८ ॥ 

चतुविशतित्त्वस्थास्तस्मादणाः परे कमात् । 

तेन सपर्यया: सौराः प्राणान्नीलाम्बुखास्मकाः ॥ ९॥ 

व्यापकाश्च द्विवगौः स्युस्तथा पञच्चविभेदतः। 

शशीनारन्युत्थिता यस्मार्स्वरस्प्ग्व्यापकाक्षराः ।॥। १० ॥ 

तन्रिभेदसञुद्भूता अष्टत्रिंशत्कलाः स्यूताः । 
(3 [3 ४9 ए (4 [ [^ 

स्वरः सोम्याः स्पशयुग्मेः सोरा यादयश्च बहिजाः ॥ ११॥ 

षोडशाद्रादशदशसंख्याः स्युः करमशः कटाः । 

वर्णेभ्य एव तारस्य पच्भेदैस्तु भूतगेः ॥ १२॥ 

सर्वगाश्च समुखन्नाः पच्वारशात्संख्यकाः कटाः" । 

ताभ्य एव तु तावलयः शक्तिभिर्विष्णुमूतंयः ॥ १३ ॥ 

तावस्यो मादृभिः सा तेभ्यः स्यू रद्रमूवैयः । 
तेभ्य एव तु पच्वाशस्सयुरोषधय हेरेताः ॥ १४ ॥ 

याभिस्तु मन्त्रिणः सिद्धि प्राप्तुयु्बाञ्छिताथंदाम् । 

अगृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी रतिधृतिः ॥ ९५ ॥ 

1. पञ्चाशद्रणैसंल्यकाः. 
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शशिनी चन्द्रिका कान्ति्ज्यास्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्गनाः। 

पूणणोपुणौगृताकामदायिन्यः सस्वराः कलाः ॥ १६ ॥ 

तपिनी तापिनी धूम्रा मरीची उवाछिनी रुचिः । 

सुषुम्नाभोगदाविश्चाबोधिनीधारिणीक्षमाः ॥ १७ ॥ 

ण्कामादया वसुदाः सौराः षडान्ता द्वादशेरिताः । 

धूम्रा्िरूष्मा उवखिनी ज्वाछिनी विष्फुलिङ्किनी ॥ १८ ॥ 

सुश्रीः सुरूपा कपिलाः हव्यकव्यवहे अपि । 

याद्यणेयुक्ता बहयुत्था दद्य धमप्रदाः कटाः ॥ १९ ॥ 

रुष्ट ऋद्धिः स्मरतिर्मेधा कान्तिखक्ष्मीनयुतिः सिरा । 
स्थितिः सिद्धिरकारोत्थाः कटा दश्च समीरिताः ॥ २० ॥ 

अकारभ्रभवा ब्रह्मजाताः स्युः सखष्टये कलाः । 

जरा च पालिनी शान्तिरैश्वरी रतिकाभिके ॥ २१॥ 

वरदा हादिनी प्रीतिदीघी चोकारजाः कठाः । 

उकारम्रभवा विष्णुजाताः स्थुः सितये कटाः ॥ २२॥ 

तीक्ष्णा रौद्री भया निद्रा तन्द्री श्चुत्काधिनी" क्रिया । 

उत्कारी चेव मृद्युश्च मकारक्षरजाः कटाः ॥ २३ ॥ 

1. प्रीतिरङ्गदा. ५. कभायाः सुधाः सौयाः षडान्ता ; 3. कम- 
खा; 4. क्रोधनी. 
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मकारमप्रभवा रुद्रजाताः संहृतये कटाः । 

बिन्दोरपि चतस्रः स्युः पीतश्चेतारुणाः सिताः ॥ २४ ॥ 

निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च बिया शान्तिस्तथेव च । 

इन्धिका दीपिका चैव रेचिका गोचिका परा ॥ २५ ॥ 

सूक्ष्मा सुद्ष्मासृता ज्ञानामृता चाप्यायिनी तथा । 

व्यापिनी व्योमरूपा चेलयनन्ता नादं संभवाः ॥ २६ ॥ 

नादजाः षोडश प्रोक्ता मुक्तिमुक्तिप्रदायकाः । 

केदावनारायणमाधवगोविन्द विष्णवः ॥ २७ ॥ 

मधुसूदनसंज्ञश्च सप्तमः स्यात्तिविक्रमः । 

वामनः श्रीधरद्रैव हषीकेशचस्त्वनन्तरः ॥ २८ ॥ 

पद्मनाभस्तथा दामोदराह्लो बासुदेवयुक्् । 

संकर्षणश्च प्रद्यन्नः सानिरुद्धः स्वरोद्धवाः ॥ २९ ॥ 

ततश्चक्री गदी शार्ङ्गा खङ्गो श्की ही तथा । 

खसटी शूिसंज्ञश्च भूयः पाशी च साङ्कुी ॥ ३० ॥ 

सु्खन्दो 'नन्दजो नन्दी नरो नरकजिद्धरिः । 

कृष्णः सत्यः साततश्च शौरिः शुरो जनादन: ॥ ३१॥ 

1. नन्दनो. 
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भूधरे विश्वमूर्िश्च वैकुण्ठः पुरुषोत्तमः । 

बली बलानुजो वारो व्रष्नश्च वृषस्तथा ।। ३२ ॥ 

हंसो वराहो विमखो नरसिंहो मूतये हलम् । 

कीर्विः कान्तिस्तुष्टिपुष्टी धृतिः क्षान्तिः क्रिया दया ॥३३॥ 

मेधा च हषौ श्रद्धाह्ा रजा लक्ष्मीः सरस्वती । 

प्रीती रतिश्च संप्रोक्ता कमेण स्वरसक्तयः । ३४ ॥ 
(के 

जया दुग प्रभा सला चण्डा वाणी विखासिनी । 

विजया विरजा विश्वा विनद्ा सुनदा' स्मृतिः ॥ ३५ ॥ 

ऋद्धिः समृद्धिः डुद्धि बुद्धिभक्तिमेतिः क्षमा । 

ध्मोमा दिनी छा वसुदा वसुधापरा ॥ ३६ ॥ 

्परा परायणा सूक्ष्मा संध्या प्रज्ञा प्रभा निश्चा। 

अमोधा विद्युता चेति मूयादयाः सवेकामदाः ॥ ३७ ॥ 

एकपश्वाङदुदिष्टा नमोऽन्ता वणेपू्विकाः । 
सधातुप्राणश्चक्यात्मयुक्ता यादिष मूतैयः ॥ ३८ ॥ 

श्रीकण्ठोऽनन्तसुक््मौ च त्रिमूर्विरमरेश्वरः । 
अर्धौ भारमूतिश्च स्थितीशः स्थाणुको हरः ॥ २३९ ॥ 

1. चतथा; 9. रमामा; 3. पारा; 4. निधीश्चः, तिथीश प 
अतिथीशशः. 
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इण्डीशा भौतिकः सद्ोजातश्चानुप्रहेश्वरः । 

अक्ूरश्च महासेनः स्युरेताः स्वरमूतेयः ॥ ४० ॥ 

ततः 'क्रोधीशचण्डीडापच्चान्तकशिवोत्तमाः । 

तथैकरुद्रकरभकनेव्राहूचतुराननाः ॥ ४१ ॥ 

अजेशशवेसोमेरास्तथा ङाङ्गलिद्ारकौ । 

अधेनारीश्वरश्चोमाकान्तश्चाषाडिदण्डिनौ ॥ ४२ ॥ 

अन्रर्मीनश्च मेषश्च रोहितश्च शिखी तथा । 

छगरृण्डद्धिरण्डो च समहाकालचाङिनोः ॥ ४३ ॥ 

भुजङ्गेशः पिनाकी च खङ्गीशञ्च बकस्तथा । 

श्वेतो शृगुश्च खलिः शिवः संवतेकः स्मृतः ।॥ ४४ ॥ 

पूर्णोदरी च विरजा दृतीया शार्मरी वथा । 

लोलाक्षी बतुंलाक्षी च दी्ेघोणा तथेव च ॥ ४५ ॥ 

भसुदीधैसुखिगोमुख्यौ नवमी दीघजिद्धिका । 

कुण्डादयु्वकेश्ी* च मुखी विक्तपू्विका ॥ ४६ ॥ 

सज्वारोस्क भियाविद्याुख्यःऽ स्युः स्वरञक्तयः । 

महाकाटीसरस्वत्यौ स्ैसिद्धिसमन्विता ॥ ४७ ॥ 

1. केोडीश्चः; 2. सखमहाकालपालिनौ ; 8. खुदीधौ सुसुखी चैव, 
खदीपा सुसुखी चैव. 4. कुण्डोदयुध्वेकेक्यो च ; 5. .- मुखाः. 
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गरी तरैखोक्यविद्या च तथा मन्त्राणश्चक्तिका । 

भूतमाता छम्बोदरी द्राविणी नागरी तथा ॥ ४८ ॥ 

खेचरी मजरी चैव रूपिणी वीरिणी तथा । 
कोदरी पूतना मद्रकाङीयोगिन्य एव च । ४९ ॥ 

शङ्किनी गिनी काङरात्री ऊुर्दिन्यः एव च । 

कपर्दिनी तथा वजा जया च सुमुखेश्चरी ॥ ५० ॥ 

रेवती माधवी चेव वार्णी वायवी तथा । 

रक्षोऽवधारिणी चान्या तथेव सहजाहूया ॥ ५१ ॥ 

रक्ष्मीश्च व्यापिनी भमायेदयाख्याता वणेशचक्तयः । 

इत्यक्तक्चिविधो न्यासः कमात्सवेसमृद्धिदः ॥ ५२ ॥ 

चन्दनङुचन्दनागरुकपूरोक्षीररोगजल्घुसणाः । 

तक्रोखजातिमांसीमुरचोरप्रन्धिरोचनापत्ाः ॥ ५३ ॥ 

पिप्पङबिस्वगुह्ारुणदृणकल्वङ्काहुकुम्भिवन्दिन्यः । 

सौोदुम्बरीका्मरिकास्थिरान्जद रपुष्पिकामयूर शिखाः ॥ 

प्ठक्षाभ्रिमन्थसिद्ीङुराहदभश्च कृष्णदरपुष्पी । 

रोदिणड्ण्डुमच्हतीपाटरचिघ्रातुखुस्यपामागोः ॥ ५५ ॥ 

1. मन्रातमशचक्तिके ; 2. कूर्दिन्य ; 3. रैवेयाद्याता, ` 
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शतमखङताद्धिरेफो बिष्णुक्रान्ती मुसस्यथाखलिनी । 

दूब श्रीदेविसहे तथैव लक्ष्मी सद्ाभद्रे ॥ ५६ ॥ 

आदीनामिति कथिता वणौनां कमवस्चादथोषधयः 

गुचिकाकषायभस्मप्रभदतो निखिरसिद्धिदायिन्यः 

यथा भवन्ति देहान्तरमी पजच्वाश्दक्षराः । 

येन येन प्रकारेण तथा वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ ५८ ॥ 

समीरिताः समीरेण सुधुन्नारन्धनिगेताः । 

व्यक्ति प्रयान्ति वदने कण्ठादिस्थानघट्टिताः ॥ ५९ ॥ 

उच्चैरन्मा्गगो वायुरुदात्तं कुरुते स्वरम् । 

नीचेगेतोऽनुदान्तं च तियेक् स्वरितविस्ठतिः' ।॥ ६० ॥ 

अर्थैकदित्रिसंस्याभिमातराभिङिपयः कमात् । 

सव्यखना हखदीषषुतसंज्ञा अवन्ति ताः ॥ ६१॥ 

अकारेकारयोर्योगादेकायो वणे इष्यते । 

तस्यैतेकारयोगेन स्यदिकाराक्षरस्तथा ।} ६२ ॥ 

1. खरिखमीरितः. 

>, 3 
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उकारयोगात्तस्यैव स्यादोकाराहृयोऽक्षरः । 

तस्मैवौकारयोगेन स्यादौकाराक्षरस्तथा ॥ ६३ ॥ 

संधयक्षराः स्युश्चत्वारो मन्त्राः सर्वाथसाधकाः । 

त्वणवेभयोव्धक्तिरुरोः सम्यक् प्रहश्यते' ॥ ६४ ॥ 

बिन्दुसगात्मनोव्यैक्तिममसोरजपा वदेत् । 

कण्ठात्तु निःसरन्सगैः प्रायोऽचामेकतः परः ॥ ६५ ॥ 

नश्वरः स्म एव स्यात्सोष्मा समप्राणकस्तु हः । 

स सगः शेषितः कण्ठे वायुनाकादिमीरयत् ॥ ६६ ॥ 

सगेस्पदोनमत्रेण कं खरस्पशचेनात्तु खम् । 
स्तोकगम्भीरसंस्पश्चद्रधो ङश्च वहिगतः ॥ ६७ ॥ 

ससगस्तालुगः सौष्म्यः शं च वरी च यं तथा । 

ऋटुरेफषकारांश्च मूधेगो दन्तगस्तथा ॥ ६८ ॥ 

लतवगरसानोठादुपूपध्मानसंज्ञकान्। 
दन्तोष्ठाभ्यां च वं तत्तत्खथानगोऽणौन्समीययेत् ।॥ ६९ ॥ 

~~ ~~ -----------~ = प 

1. अदिते, 
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इखाः पच्च परे च संधिविकृताः पच्वाथ बिन्द्रन्तिकाः 

काद्याः प्राणहूताशभूकखमया याद्याश्च शाणौन्तिकाः ।, 
हन्ताः षक्षक्साः करमेण कथिता भूतात्मकास्ते प्रथ- 

क्तेसतेः पश्चभिरेव वणेदश्षकैः स्युः स्तम्मनायाः क्रियाः ॥ 

उदद्रादिव्टाः कोणेसौ चतुथौ्णकावसौवारः । 

दृष्यैव द्वितीयरक्षा वहेरदन्द्रयोनिकादिवषीः । ७१ ॥ 

मरुतः कपोखबिन्दुकपशच्चमवणौः शौ तथा व्योश्नः । 

मनुषु परेष्वपि मन्त्री करोतु कमोणि तस्य संसिध्ये ॥ 

स्तम्भनाद्यमथ पाथिवैरपा- 

मक्षरेश्च परिवषेणादिकम् । 

दाहशोषणसदाल्यतादिका- 

न्वहिनायुवियदुत्थितेश्वरेत् ॥ ७३ ॥ 

दश्चभिर्द॑शभिरमीभि- 

नेमोऽन्तिकैदेन्दशश्च बिन्दुयुतेः। 

योनेमेध्ये कोण- 

त्रितये मध्ये च संयजेन्मन्नी ॥ ७४ ॥ 
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पूवोक्ताष्टिन्दुमात्रातस्रयमथ रवतन्मान्नतामभ्युपैता- 

कारादीन्ब्यष्टकादीनपि तद्जुगतान्पच्चविंशात्तयैव । 
यादीन्संयुक्तधातूनपि गुणसदहितेः पच्चमुतेश्च ताभि- 

स्तन्मात्राभिन्यतीलय भरकृतिरथ हसंज्ञा भतरेव्याप्य विश्वम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 

प्रपञ्चसारे तृतीयः पटलः ॥ 



चतुथः पटलः ॥ 

अथ व्यवस्थिते त्वेवमस्य शक्तिसमिष्यते । 

कृतकस्य जगति सततं रूढ संस्थिते: ॥ १ ॥ 

भ्राणात्मकं हकाराख्यं बीजं तेन तदुद्धवाः । 

षद्धमयः स्यू रेफोत्था गुणाश्चत्वार एव च ॥ २॥ 

पवनाथाः एरथिव्यन्ताः स्पशोयेश्च गुणेः सह । 

करणान्यपि चत्वारि सङ्भातश्चेतनेति च ॥ ३ ॥ 

ईकारस्य गुणाः प्रोक्ताः षडिति कमतो" बुधैः । 

उकारान्तास्त्रकाराद्याः षड्वणाः षड़म्य एव तु ॥ ४ ॥ 

भ्रभेदेभ्यः समुत्पन्ना हकारस्य महात्मनः । 

ऋकाराद्यास्तु चत्वारो रेफोत्था पराः स्पृताः ॥ ५ ॥ 

एकारादिविसगौन्तं वणानां षद्कमुद्रतम् । 

इदेकारख षडङ्कभ्य इतीदं षोडशांशवत् ।॥ £ ॥ 

येभ्यः संजज्िरेशेभ्यः स्वराः षोड स्वंगाः । 

तेभ्यो बणोन्तराः स्वे ततो मूरमिदं विदुः ॥ ७ ॥ 
1. क्रमते. 
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गतो वो बीजतामेष प्राणिष्वेव व्यवसितः । 

नद्याण्डं मस्तमेतेन व्याप्रस्थावरजङ्गमम् ॥ ८ ॥ 

नादः प्राणश्च जीवश्च धोषश्चेदयादि कथ्यते । 

एष पुस्ीनियमितेरङघेश्च सनपुंसकैः ॥ ९ ॥ 

रेफो मायाबीजमिति त्रिधा समभिधीयते । 

शक्क्तिः श्रीः संनतिः कान्तिङक्ष्मीर्मेधा सरस्वती ॥ १०॥ 

क्षान्तिः पुष्टिः स्मरतिः शान्तिरियाय्ैः स्वाथेवाचकेः । 

नानाविकारतां प्राप्ैः सैः स्वेभोवेर्विकल्पितेः ॥ ११ ॥ 

तामेनां छण्डलीत्येते सन्तो हृदयगां विदुः । 

सा रौति सततं देवी भङ्गी संमीतकध्वनिः ॥ १२॥ 

आकृतिं स्वेन भवेन पिण्डितां बहुधा विदुः । 

ण्डी सवथा ज्ञेया सुषुश्नालुगतेव सा ॥ १३ ॥ 

चराचरस्य जगतो बीजत्वान्मूखमेव तत् । 
मूढस्य बिन्दुयोगेन शतानन्द त्वदुद्धवः ॥ १४ ॥ 

रेफान्वितेकाराकारयोगादुसपत्तिरेतयोः । 
देकराख्यो भवास्तेन हरिरित्येष शब्धते ॥ १५ ॥ 
1. सक्तिभ्रीः. 
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इरत्वमस्य तेनेव सर्वात्मत्वं ममापि च । 
अस्य चिन्दोः समुद्भूया तदन्तो हं स उच्यते" ॥ १६ ॥ 

स हकारः पुमान्प्रोक्तः स इति प्रकृतिः स्ता । 

अजपेयं मता राक्तिस्तथा दक्षिणवामगा ॥ १७ ॥ 

बिन्दुदंश्षिणभागस्तु वामभागो विसर्गकः । 

तेन दश्षिणवामाखूयौ भानोः पुंञ्लीविरोषितौ ॥ १८ ॥ 

चिन्दुः पुरुष इत्युक्तो विसगेः भ्रकृतिमेता । 
पुप्रकृयात्मको हंसस्तदात्मकमिदं जगत् ॥ १९ ॥ 

पुरूपं सा विदित्वा स्वं सोऽहं भावञयुपागता । 

स एष परमात्माख्यो मुरस्य महामनोः ।! २० ॥ 

सकारं च हकारं च रोपयित्वा प्रयोजयेत् । । 

संथिं वे पूवैरूपाख्यं ततोऽसौ प्रणवो भवेत् ॥ २१ ॥ 

ताराद्विमक्ताबरमांशतः स्यु- 

भूतानि खादीन्यथ मध्यमांशात् । 
इनादितेजांसि च पूवेभागा- 

च्छब्दाः समस्ताः प्रभवन्ति छोके ॥ २२ ॥ 

1. तदन्तोऽसौ हमुच्यते, तदन्तः सोऽदसुच्यते; 2. भागौ 
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एवमेषा जगत्सूतिः सवितेयभिधीयते । 

यदा 'तदैति सैस्तच्तेश्वतुर्विशातिधा भिदाम् ।॥ २३ ॥ 

तद्रणेभिन्ना गायत्री गायकत्राणनादइवेत् । 

सप्ग्रहात्मिका प्रोक्ता यदेयं सप्रभदिनी ॥ २४॥ 

तदा स्वरेशः सूर्योऽयं कवर्गे्स्तु रोहितः । 

चवर्गप्रभवः काव्यष्टवगोहुधसंभवः ॥ २५ ॥ 

तवर्गोत्थः सुरगुरुः पवर्गोत्थः शानेश्चरः । 

यवर्गजोऽयं सीतांुरिति सप्तगुणा स्ियम् ॥ २६ ॥ 

यथा स्वरेभ्यो नान्ये स्युवेणाः षड्गभेदिताः । 
तथा सवित्रुस्यूतं गृहषद्कं न संशयः ॥ २७ ॥ 

इति संखीनसू्यीरे व्भषदके तु षङ्णाः । 
हृडेखेयं तथा यन्नं स्मयते स्प्रतिकोविदैः । २८ ॥ 

सर्वव्याप्रा हि सा शक्तिः शाश्वद्धास्कररूपिणी । 

स्वभासा क्रमते यत्र तत्रास्या स्थितिरिष्यते । २९ ।}. 

अस्यास्तु रजसा चैव तमसा च दिवानिशम् । 

सन्त्वावष्टन्धबिन्द्वात्मा मेर चरति" भास्करः ॥ ३० ॥ 

1. मेरुरति, 
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अस्या विकाराद्रर्णभ्यो जाता द्वादक्षराश्चयः। 

छवादिकाटोपचितेस्तेः स्याच्चक्रगतिस्त्रधा ॥ ३१ ॥ 

ऋक्षराशयादियुतया चक्रगलया जगस्सितिः । 

वक््यामि चक्ररूपं च प्रबन्धं राशिभिथेथा ॥ ३२ ॥ 

अन्तवदहिर्विभागेन रचयेद्रािमण्डरम् । 

भूचक्रं एष मेषादिः प्रविज्ञेयोऽथ मानुषः ॥ ३३ ॥ 

आचैर्मेषाद्वयो रारिरीकारान्तैः प्रजायते । 

ऋकारान्तैरुकाराययषषो युग्मं ततस्िभिः ॥ ३४ ॥ 

एदैतोः ककटो राशिरोदौतोः सिंह संभवः । 

अमः शवगङेभ्यश्च संजाता कन्यका मता ॥ ३५ ॥ 

षड्भ्यः कचटतेभ्यश्च पयाभ्यां च प्रजज्ञिरे । 

वणिगादयास्तु मीनान्ता राशयः शक्तिजुम्भणात् ॥ ३६ ॥ 

चतुभियदिभिः साध स्यात्क्षकारस्तु मीनगः। 

स्यावामधौधिके पच्चनाडिकौ चापककंटौ ॥ ३७ ॥ 

पादाधिका मकरयुर्विंसहबरश्चिकसंज्ञकाः । 

पादोनौ कुम्मदषभो वणिकन्ये च पच्चके ॥ ३८ ॥ 

1. स्यातामधोदिकौ. 



४२ प्रपञ्चसरि 

तनिपादोनौ मीनमेषो संख्योक्ता रारिसंश्चिता । 

चापनीरजयुद्धन्याः पीताः स्युरुभयास्त्वमी ॥ ३९ ॥ 

बणिड्धकरमेषाह्कुरीरा रक्तरोचिषः । 

चरावरिष्टाश्चत्वारः स्थिराः शताः प्रथङ्ताः ॥ ४० ॥ 

स्युः ककंटो बृथिकमीनराशी 
विभ्रा चपः सिंहकधन्वमेषाः । 

तुखा सङ्कम्भा मिथुनं च वैश्याः 

कन्या वृषोऽथो मकरश्च द्राः ॥ ४९१ ॥ 

अङ्गारावजबृशचिकौ बषतुरे शुक्रस्य युद्घन्यके 

बौधे कर्कटकाहयो हिमरुचः सिंहस्तथा गोपतेः । 

चापाञ्जावपि येषणौ मकरङुम्भाख्यौ च मान्दौ भरहाः 

प्रोक्ता राद्यधिपा बो च कलशो सोऽयं करमो दर्शितः ॥ 

प्रो धनशरादृबन्धुपुत्रश्त्ुकङ्त्रकाः । 

मरणं घमेकमोयव्यया द्वादशराशयः ॥ ४३ ॥ 

ततस्वदृध्वैभागस्थो भुवश्चक्रः समस्तथा । 

स तु सिहादिको यस्मिन्यैदृकी नियता गतिः ॥ ४४ ॥ 
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तदूष्वभागसंस्थः स्यास्स्वश्चक्रशयापि तादृशः । 

स तु चापादिको दैवश्वक्रखरैनाभिकस्त्वयम् ॥ ४५ ॥ 

धनुस्तु देवङम्नत्नात्समासाछ्म्नमुच्यते । 

वेध्या धनुरमेषसिहमकरषेभकन्यकाः ॥ ४६ ॥ 

सङकुम्भयुग्मवणिजो मीनककंटगृदिचिकाः । 

अयं तु राशिवेधः स्यादतो बेधस्तु भातमकः ॥ ४७ ॥ 

मूकाश्िनीमघञ्येष्ठारेषयाश्ेषकास्तथा । 

याम्यपूवीनुपूर्बादिदयौधिपुष्यानुराधकाः ॥ ४८ ॥ 

स्वातीशतभिषाद्रौ च श्रोणारोहिणिहस्तकाः । 

पादं पादत्रये बुध्याद्योजयेद्धेमधेकेः ॥ ४९ ॥ 

चरस्थिरोभयात्मानश्चातुवैण्यरुणात्मकाः । 

राहि राह्यधिपास्तवेवं बुध्युर्ेधविधानतः ॥ ५० ॥ 

एभ्य एव तु रारिभ्यो नक्षब्ाणां च संभवः । 

स चाप्यक्षरमेदेन सप्र्विंशतिधा मवेत् ॥ ५१ ॥ 

आभ्यामश्वयुगेजाता' भरणी छृत्तिका पुनः । 
हिपित्रयाद्रोहिणी च तत्परस्ताच्तुष्टयात् ॥ ५२ ॥ 

1. आभ्यामश्वयुजेजाता. 
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¢ 

एदैतोगृगशीषा द्र तदन्ताभ्यां पुनवसू । 

अमसोः केवखो योगो रेवत्यथै प्रथग्गतः ॥ ५३ ॥ 

एय 9 र ७९, € 

कतसतिष्यस्तथाग्छेषा खगयोषञ््योमघाः । 

चतः पू्बोथ छजयोरत्तरा इञ्योस्तथा ॥ ५४ ॥ 

हस्तश्चित्रा च टयोः स्वाती डादक्षरादभूत् । 

विकषाखास्तु ढणोद्धुतास्तथा देऽभ्योऽचुराधकाः ॥ ५५ ॥ 

च्येष्ठा धकारान्मूलाख्यो नपफेभ्यो बतस्तथा । 

पूवौषाढा भतोऽन्या च संजाता श्रवणो मतः ॥ ५६ ॥ 

श्रविष्ठा चापि यरयोस्तथा शतमिषग्कतः । 
वशयोः प्रोष्ठपात्संज्ञा षसहेभ्यः परा स्पृता ॥ ५७ ॥ 

ताभ्याममोभ्यां खा्णोऽयं यदा तै सह् वत्स्यते । 
तदेन्दुसूय्ोयोगादमावास्या प्रतीयते ॥ ५८ ॥ 

कषतो भुवनं मत्तः कषयोः संगमो भवेत् । 
ततः क्षकारः संजातो नृरसिहस्तस्य देवता ॥ ५९ ॥ 

स पुनः षसदैः साध परप्रोष्ठपदं गतः । 
कारस्करास्यामलकोदुंबरो जम्बुसंज्ञकः ॥ ६० ॥ 
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खदिरः कृष्णवंशौ च पिप्पलो नागरोहिणौ । 
पलाशाः पुक्षकाम्बष्ठवनिस्वाजुनविकङ्ताः ॥ ६१ ॥ 

चकुः शवरः सर्जो वरः पनसाकको । 

रामीकद्म्बनिम्बाग्रौ मधूकान्ता दिनाङ्धिपाः ॥ ६२ ॥ 

आयुष्कामः सकं बृं छेदयेन्न कदाचन । 

सेचयेद्रयेचापि पूजयेखणमेदपि ॥ ६३ ॥ 

तिथिनक्षत्रवारेषु स्वेषु मनब्रजपो वरः । 

तस्मादेषां दिनादीनां वक््यन्ते देवता अपि ॥ ६४ ॥ 

अन्धियमानकधाता शकषिरद्रादितिसुरोड्यसपांश्च 

पिच्र्यमभगदिनच्रत्त्वष्टारो मारुतस्तयेन्द्राप्नी । 

भित्रेन्द्रौ निकरैतिजाङे विन्धे देवा हरिस्तथा वसवः 

वारुणोऽजेकपाददहिदुश्िः पूषा च देवता भानाम् ॥ 

अश्वेभाजयुजङ्कसपेसरमा माजरकाजा बिरी 
मूषा मूषिकरद्रयानमदहिषी व्याघ्रो यमारोहणम् । 

व्याघ्रञेणी हरिणी श्ववानरपञ्चुः शाखाख्रगी खी हयो 

मर्यो गौः करिणीति साधु कथिता नक्षत्नरयोन्यः कमात् ॥ 



४४ 
व 

भ्रपश्चसार् 

एभ्योऽमावास्यान्ता 

. बतेन्ते प्रतिपदादिकास्तिथयः । 

राश्चिभ्योऽथ तिथीना- 

मभ्यधैयुगं तु राशिरेकं स्यात् ॥ ६७ ॥ 

तेन िशत्तिथयो 

द्वादशधा बणैतो भिन्ना; । 

ता एव स्युद्धिविधाः 

पुनरपि पूर्वान्यपक्षभेदेन ॥ ६८ ॥ 

पक्षः पजच्चद्राहः 

स्यासपूवेः प्रतिपदादिकः शुद्धः । 
तद्वज्जेयोऽप्यपरः 

कृष्णः प्रतिपद्ादिकः प्रोक्तः ॥ ६९ ॥ 

धज्ञासाम्ये सयपि 

सौम्यात्तु हासबृद्धिवस्तिथयः । 
त समा; पक्षद्धितये 

तरिशद्धेदास्तथा हि संपोक्ताः ।॥ ७० ॥ 



चतुथेः पटलः । 

अग्न्यदव्युमा सविघ्ना 

नागा गुहसबिदमातरो दुगौ । 
कङुभो धनपतिविष्णू 

यमहरचन्द्राः कमेण तिथ्यधिपाः ॥ ७१ ॥ 

रारिभ्यः सदिनेभ्यः स- 

तिथिभ्यः शक्तेज॒म्भणससुत्थानात् । 

अक्षरभेदविकारा- 

त्करणान्यपि सप्भेदकान्यभवन् ॥ ७२ ।॥ 

सिहग्याघ्रवराहाः 

खरगजबृषङुक्कुटाः प्रतिपद्धोत् । 
अन्यां तिथ्यर्धेऽर्थे 

तिष्ठन्याः ङृष्णगोश्तुदं इयाः ॥ ७३ ॥ 

एवं संग्रहराशिक 

दिनतिथिकरणप्रमेद्काः काथेताः । 

अस्माद्पश्चाविभेदा- 

द्विज्ञेया पच्चवणे निष्पत्तिः ।। ७४ ॥ 

७ 



४८ भपञ्चसरि 

वणः पीतश्चेता- 

रुणासितशयामकास्तथा कायाः । 

इति मूलाक्षरविकृतिं 

कथितमिदं वणेविकरतिबाहुल्यम् ॥ ७५ ॥ 

सचराचरस्य जगतो 

मूखत्वान्मूढतास्य बीजस्य ॥ ७६ ॥ 

यां ज्ञात्वा सकलमपास्य कमबन्धं 
तद्विष्णोः परमपदं श्रयाति लोकः । 

तामेनां त्रिजगति जन्तुजीवभूतां 
हृेखां जपत च नियमच॑यीत ॥ ७७ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिनाजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्द मगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

भीमच्छकरभगवतः कृतौ 

्रपश्चसारे चतुथः पटलः ॥ 

4 



पञ्चमः पटः ॥ 

अथ प्रवय विधिवन्मनूनां 

दीक्षाचिधानं जगतो हिताय । 

येनोपङग्धेन समाप्ुवन्ति 

सिद्धि परवह च साधकेशाः ॥ १ ॥ 

दद्याच्च दिनव्यभावं 

क्षिणुयाहुरितान्यतो भवेद्दीक्षा । 

मननात्तत्तवपद्स्य 

ल्ायत्त इति मन्त्र उच्यते भयतः ॥ २ ॥ 

दैवादिकस्याप्यथ मानुषादेः 

दैत्रादिकस्याप्यथ वस्सरस्य । 

आदिं समारभ्य समग्रसंप- 

द्त्नेन दीक्षाविधिमारमेत ॥ ३ ॥ 

+. 4 



वै 

प्रपञ्चसार् 

दभकममेणि दीक्षायां 

मण्टपकरणे गृहादिविधिषु तथा । 

विदितो बास्तुबछिः स्या- 

द्रक्षाविन्नोषश्चान्तिसंपद्धयः ॥ ४ ॥ 

अभवत्पुराथ किर वास्तुपुमा- 

निति विश्रुतो जगदुपद्रवछरत् । 

चतुर श्रसंस्थितिरसौ निहितो 

"निहतः श्चितौ सुरगणेरितिजः ॥ ५ ॥ 

तदहसंश्थिता ये 
क ऋ, क 

देवास्ते बिश्रृताखिपच्चाशत् । 

मण्डटमध्यादयर्च्या 

यथा तथोक्तकमेण कथ्यन्ते ॥ ६ ॥ 

करत्वावनिं समतलां चतुरश्रसंसथ)- 

मष्टाष्टकोद्यतपदां च सकोणसूत्राम् । 

तस्यां चतुष्पदसमन्वितमध्यकोष्ठ 

जह्मा तु साधकवरेण समचैनीयः ॥ ७ ॥ 

1. निद्ित 



पञ्चमः पटर: | 

भ्राग्याम्यवारुणोद- 

ग्दिक्तो चतुष्पदेषु समभियजेत् । 

-आर्याख्यं सविवस्व- 

त्संज्ञं मित्रं महीधरं करमशः ॥ ८ ॥ 

कोणद्रयार्धकोष्ठे- 

ष्वच्याः सावित्रसवृरक्राह्याः । 

सेन्द्रजयरुद्रतजय- 

सापश्च तथापवत्सकोऽगन्याद्याः ॥ ९ ॥ 

अश्रेः पार्श्वस्थिपद- 

दन्दरे शै गुहा्यमणौ च तथा । 
जम्भकपिकिपिन्छाख्यौ 

चरकरिविदार्यो च पृतनाः प्रोक्ताः ॥ १० ॥ 

अर्धपदाययन्तादु च 

चतद्धषु दिक्षु क्रमेण बहिरच्यौः । 

वासवयमजलशश्चिना- 

मष्टावष्टौ च मन्त्रिणा विधिना ॥ ११॥ 

1. आर्यक. 
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ईलानाख्यः स पजन्यो जयन्तः शक्रभास्करो । 

सत्यो ृषान्तरिक्षौ च देवताः प्रागुदीरिताः ॥ १२॥ 

अभ्रिः पूषा च वितथो यमश्च अ्रहरक्षकः । 

गन्धर्वो भृङ्गराजश्च मृगो दक्षदिगाश्रिताः ॥ १३॥ 

निजतिदौवारिकश्चैव सुप्रीवो वरुणस्तथा । 

पुष्पदन्तासुरौ शोषयोगौ प्रयग्दिगाभरिताः ॥ १४ ॥ 

वायुनौगश्च मुख्यश्च सोमो भह्वाट एव च । 
अगेखाख्योऽदितिसतद्दितिः सौम्यदिगाश्रिताः ॥ १५ ॥ 

इतीरितानामपि देवतानां 

चित्राणि कृत्वा रजसा पदानि । 

पयोऽन्धसा साधुबर्विधेयो 

द्रव्येश्च वा तन्त्रविशेषसिद्धैः ॥ १६ ॥ 

भूयो भूमितले समे विरहिते छोमास्थिलोष्टादिभिः 
कतेग्यं नवसप्तपच्चकमितिदस्तैः परीणाहतः । 

युक्तं दवारचलुष्ककस्पितपयोभूरुद् चतुस्तोरणं 

द्भेखक्परिवीतशुज्वङ्तलं स्यात्संबृतं मण्डपम् ॥१५७॥ 



पञ्चमः पररः । ५३ 

सप्ताहतो बा नवरात्रतो वा 

प्रागेव दीक्षादिवसाद्यथावत् । 

सपालिकापच्चमुखीश्चराव- 

चतुष्टये बीजनिवापमुक्तम् ॥ १८ ॥ 

अन्यस्मिन्भवने सुसंबततरे शुद्धे स्थले मण्डलं 

्ृयौसप्राग्वरुणायतं पदचतुष्कोपेतभानूदरम् । 

पीतारक्तसितासितं प्रतिपदं वहयादिशवौन्तिकं 

याम्योदीच्यसमायतं प्रणिगदन्यन्ये च तन्मन्त्रिणः ॥ 

वैष्णव्यस्त्वथ पाका अपि चतुधा ङ्कुलोच्छायकाः 

वैरिञ्च्यो घटिकास्तु पच्चवदना ग्यष्ाङ्ुरोच्छूयकाः । 
होवा: स्युद्धिषडङ्कलखा अपि शरावाह्वा जढक्षाखिताः 

सत्रैश्च प्रकरय्य पङ्कषु च ताः पोक्तकरमाद्धिन्यसेत् ॥ 

प्रथगपि शारीतण्डुल- 

पृणासु सदभेबद्धक्ू्चौसु । 

मृ्वाटुकाकरीवेः 

कमेण पूणानि तानि पात्राणि !। २१॥ 



५४ प्रपश्चसारे 

राटीकङ्कुदयामा- 

तिल्सषपमुद्रमाषनिष्पावाः । 

खल्वाढकीसमेता 

बीजानि विदुः प्ररोहयोग्यानि ॥ २२ ॥ 

्रक्षाल्य तानि निचपेदभिमन्त्य मृङ- 

बीजेन साधक्वरस्त्वपि पात्रकेषु । 

विप्रारिषा च बिधिवत्परतिपाद्यमान- 

शङ्खादिसुर्यतरपशच्चमहास्वनैश्च ॥ २३ ॥ 

हारिदराद्धिः सम्यगभ्युक्ष्य वखै- 
राच्छाद्याद्धिः सिश्चतां पच्वधोषैः । 

सायंप्रातः शवैरीषु प्रदद्या- 

ुकद्रव्यैसद् छि साधकेशः ॥ २४ ॥ 

भूतपिव्यक्षनाग- 

जह्यशिवा देवताश्च विष्ण्वन्ताः । 

ताभ्यः मेण रात्रिषु 

सप्तञ्चु वा नवसु बरिर्देयः ॥ २५ ॥ 



पञ्चमः पररः । 

राजतिरनक्तरजो 

दधिसक्त्वन्नानि भूतकूराख्यम् । 

पित्र्यं तिकतण्डुलकं 

सोड्म्बिकधानखाजकं याक्षम् ॥ २६ ॥ 

केरोदसक्तुपिष्ट 

नागं पद्याक्षतं च वैरिज्च्यम् । 
अन्नापूपं दवं 

गुखोदनं वैष्णवं च दुग्धान्नम् ॥ २७ ॥ 

कृसरं च वैष्णवेयं 

यदि नवरान्रं मेण बङिरुक्तः । 

तारादिकैनमोऽन्तैः 

खैः स्रैरपि नामभिश्च बछिमन्त्रः ॥ २८ ॥ 

पात्राणि त्रिविधान्यपि 

परितः पुनरष्टदिश्चु बलिक्लप्निः । 

चीजारोपणकमं 

भथितमिदं सावेकामिकं भवति ॥ २९ ॥ 

५५ 
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प्रागेव छक्षणयुतानि च मण्टपेऽस्मि- 

न्कुण्डानि कारयतु सम्यगथो दिज्ञासु । 

आखण्डलाकंभववारिपभाधिपानां 
दोमात्रकाणि विरसद्ुणमेखलानि ॥ ३० ॥ 

चतुरश्रमर्धशरिबिम्बविरसितमथ च्निकोणकम् । 

पद्यदरखरुचिरवृत्तमिति ब्रुवते सुधाविधिषु" कुण्डलक्षणम् ॥ 

विदाद्धिश्चतुरधिकाभिरङ्गखीभिः 

सू्वेणाप्यथ परिसृत्य भूमिभागम् । 

ताभिश्च प्रखनतु तावतीभिरेकां 

यक्सा चाङ्कुलिमपि मेखलाश्च कार्याः ॥ ३२ ॥ 

सत्त्वपू्विकगुणान्विताः कमा- 
थेप 

दादशाष्टचतुर ङ्क च्छति: । 

सवैतोऽङ्कलछिचतुष्कविस्टता 

मेखराः सकरुसिद्धिदा मताः ॥ ३३ ॥ 

1. बुधा विधिषु 



पञ्चमः पटकः । ५७ 

योनिस्तत्पश्चिमस्मामथ दिशि चतुरभ्रस्थलारब्धनाव्छा 

तन्मध्योह्धासि रन्ध्रोपरिपरि बितताश्वव्थपत्रालुकारा । 

उत्सेधायामकाभ्यां प्रकृतिविक्ृतिसंज्ञङ्कट्ट ङ्का स्या- 

द्िस्दया द्वादञ्चाधौङ्कुकभितनमितभ्रा निविषटेव करण्डे ॥ 

अथवा दिशि कुण्डमुत्तरस्यां 

प्रविद्ध्याञ्चतुरश्रमेकमेव । 

गदितैरपि लक्षणैः समेता- 

पघनं टष्टिमनोहरं च कान्या ॥ ३५ ॥ 

ततो मण्टपमध्ये तु स्थण्डिङं गोमयाम्बुना । 

उपषिप्य यथान्यायं तस्य मध्ये निधापयेत् ॥ ३६ ॥ 

सूत्रं प्राक् भ्रयगानत्ताभरः विप्रास्लीवेचनैः सह । 

गुणितेनाभितो मस्स्यौ मध्यादारभ्य विन्यसेत् ॥ ३७ ॥ 

तन्मध्यस्थितयाम्योदगग्रं सुत्रं निधापयत् 

ततो मध्यात्सपद्धस्तमानेन च दिशं प्रति ॥ ३८ ॥ 

सूत्रेषु मकरान्न्यस्येत्सपष्टानन्योन्यतः समात्? । 

सृन्नाग्रमकरेभ्यस्तु न्यसेत्कोणेषु मत्खकान् ।॥ ३९ ॥ 

1. प्र्यगाश्चाम्रं; 2. कमात्. 
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कोणमत्स्वस्थिताप्राणि दिक्षु सूत्राणि पातयेत् । 

ततो भवेचतुष्कोष्ठं चतुरश्रं च मण्डङम् ॥ ४० ॥ 

त्राभ्निमारतं 9 च, (५ ् 

त सुत्रं नेतं निपातयत् । 

प्राग्याम्यवारुणोदीच्यसुत्रा्रमकरेषु च ।॥ ४१ ॥ 

भनिहिताभरयुगं सूत्रं चतुष्कं प्रतिपातयेत् । 

छत एवं भवेयुस्ते कोणकोषटेषु मत्स्यकाः ॥ ४२ ॥ 

एषु प्राग्बारुणात्सूतरान्याम्योदीच्यां निपातयेत् । 

षद्पच्वाङ्घात्पदानि स्युरधिकानि शतद्वयात् ॥ ४३ ॥ 

यदा शतदाजो विभजेत्पदानि कमक्ञः सुधीः । 

पदैः षोडशभि्ध्ये पद्मं वृत्तत्रयान्वितम् ॥ ४४ ॥ 
„अ ^ 4 तैरष्टचत्वारिशद्धी राशिः स्याद्वीथ्यशीतिमिः ॥ 

सद्ादशैः शतपदैः शोभायुग्द्धारकोणकम् ।॥ ४५ ॥ 

दवाराणि पदषट्काणि शोभाख्याः स्युञतुष्पदाः । 

चतुष्पदाश्चोपरोभाः षट्पदं कोणकं भवेत् ॥ ४६ ॥ 

बृत्तबीथ्योरारचयेन्मधभ्य सूत्रचतुष्टयम् । 

भ्राग्याम्यवारणोदीच्यसूब्नाभ्रमकरेषु च ॥ ४७ ॥ 

1. सूत्राभिपातयेत्; 2. निहतं च युगं सूत्रचतुष्. 3. तथो. 



पञ्चमः पटर: । ५९ 

गनिदहिताभयुगं सूत्रं तद्धवेद्राकिमण्डरम् । 

कर्णिकायाः केसराणां दरसंधेदेरुस्य च ॥ ४८ ॥ 

दला्रबृत्तराश्चीनां बीथ्याः श्ोभोपरोभयोः । 
वृत्तानि चतुरश्राणि व्यक्तास्थानानि कल्पयेत् ॥ ४९ ॥ 

मवेन्मण्डरूमध्यार्धं कर्णिका चतुरङ्गुला । 

उयङ्कढाः केसराश्च स्युः संधिश्च चतुरङ्कुखा ॥ ५० ॥ 

तथा दलानां मानं तदग्रव्यङ्कुर्कं भवेत् । 

अन्तराङं परथग्ृत्तत्रयस्यः व्यङ्गं भवेत् ॥ ५१ ॥ 

ततश्च राशिचक्र स्यारस्वं स्वं वणविभूषितम् । 

राशिमङ्खख्कैः इ्याखड़मिनवभिरेव वा ॥ ५२ ॥ 

द्वात्रिशदङ्कटं शचेतत्परस्तात्तावदिष्यते । 

बृत्तचक्रमुरान्येके चतुरश्रं च तद्धिदः ॥ ५३ ॥ 

यदि वा बतुख्मराः स्युश्च द्वादक्षराश्चयः । 

ते स्युः पिपीङिकामध्या मातुलङ्गनिभा अपि ॥ ५४ ॥ 

चचक्तं च चतुरश्रं च च्यश्रा दाद्शराश्शयः 

भवेयुः पङ्कजदलनिभा वा कथिता बुधैः ॥ ५५ ॥ 

1. निहताग्रयुतं; २. एथगकतत त्रयस्य ; 3. षड्भिरष्टाभिरेव वा. 
-- --- -- - --- ~ =----- 



६० परपञ्चसरि 

तद्रही रुचिरान्ड्याच्चतुरान्कल्पराखिनः । 

छङितान्रूढकुसुमान्फर्पलवयोभितान् ॥ ५६ ॥ 

जलजैः स्थलजैरवापि सुमनोभिः समन्वितान् । 

हससारसकारण्डडुकभरमरकोकिठेः ॥ ५७ ॥ 

मयूरचक्रवाकायैरारूढबिटपानतान् । 

"सवेतुनिष्कृतिकरान्विोचनमनोहरान् ॥ ५८ ॥। 

तद्वहिः पाथिवं कयौन्मण्डरं कृष्णकोणकम् । 
मण्डलानि तु तच्वज्ञो रादयन्तान्येव कारयेत् ॥ ५९ ॥ 

राशेरन्यत्र रचयेसरमोहादन्यमण्डलम् । 

आवाह्य देवतामन्यामचंयेदन्यदेवताम् ॥ ६० ॥ 

उभाभ्यां कभते शापं मन्त्री तरख्दु्मतिः । 
कालात्मकस् देवस्य राक्िव्याप्निमजानता ॥ ६१ ॥ 

छृतं समस्तं व्यथै स्यादज्ञेन ज्ञानमानिना । 
तस्मात्सर्वप्रयतनेन रा्न्साधिपतीन्कमात् | ६२ ॥ 

अवगम्यानुरूपाणि मण्डलानि च मान्यधीः ] 
उपक्रमेदचयितुं होतुं बा सर्वदेवताः ॥ ६३ ॥ 
1. सवेतैनिवैतिकरान् ; %. मण्डक्ानिव, 



पञ्चमः पटलः । ६१ 

रजांसि पच्चव्णानि पञ्चद्रन्यात्मकानि च। 

पीतजुङ्ारुणशितिश्यामान्येतानि भूतश्चः ॥ &४ ॥ 

हारिद्रं स्याद्रजः पीतं तण्डुलं च सितं भवेत् । 

तथा दोषा रजःक्षारसंयुक्तं रक्तमुच्यते ॥ &५ ॥ 

कृष्णं दग्धपुङाकोर्थं श्यामं बिस्वद्लादिजम् । 

सितेन रजसा कार्याः सीमा रेखा विपश्चिता ॥ ६६ ॥ 

अङ्कुलोस्सेधविस्ताराः' सवेमण्डरकरम॑सु । 
पीताः स्यात्कणिका रक्तशुङ्धपीताश्च केसराः ॥ &७ ॥ 

दलान्यच्छान्यन्तराकं इयामचूरणेन पूरयेत् । 

सितरक्तासितेवैणेश्॑तत्यसुदीरितम् ॥ ६८ ॥ 

नानावणेविचित्रा स्युशित्राकाराश्च वीथयः । 

द्वारशोभोपशोभाश्राः सितरक्तनिशासिताः ॥ ६९ ॥ 

राशिचक्रावदिष्टानि कोणानि श्चणु यानि वै । 

पीठपादानि तानि स्युररुणान्यपि तानि वा । 

तत्तसपादोक्तवणोनि तत्तदाकारवन्ति वा ॥ ७० ॥ 

1. अङ्खलोत्सेधविटपाः ; ‰. रइयामं चूर्णेन पूरयेत् ; इयामचूणेन 

कारयेत् . 



६२ प्पञ्चसर 

अथवारुणानि च दानि तथा 

दृढसंधिरप्यसितरुग्भवतिः । 

असितारुणच्छरजसा 

विहितान्यपि बतुंखानि कथयन्त्यपरे ॥ ७१ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिराजकाचा्थस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाददिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

प्रपञ्चसारे पञ्चमः पटलः ॥ 



षहः पटः ॥ 

अथ पुनराचम्य गुरः 

प्राग्वदनो विष्टरोपविष्ः सन् । 

प्राणायामं सङिषिन्यासं 

कृत्वा न्यसेत्तरष्यादीन् ॥ १ ॥ 

ऋषिशैरत्वाच्छिरसैव धाय- 

उछन्दोऽक्षरत्वाद्रसनागतं स्यात् । 
धियावगन्तव्यतया सदैव 

हदि प्रदिष्टा मनुदेवता च ॥ २ ॥ 

ऋषिवणीदिको धातू स्तो गलया प्रापणेन च । 

यात्याभ्यां यत्खरूपं स रुरुः स्यादषिवाचकः ॥ ३ ॥ 

इच्छादाना्थको धात् स्तरछदाद्यश्च दादिकः । 

तयोरिच्छां ददातीति छन्दो मन्त्रा्णेवाचकम् ॥ ४॥ 

आत्मनो देवताभावभ्रधानादहेवतेति च । 

पदं समस्तमन्त्रेषु विद्रद्धिः समुदीरितम् ॥ ५ ॥ 



६४ प्रपश्चसारे 

हृदयिरसोः शिखायां कवचक्ष्यस्त्रषु सह चतुर्थीषु । 

नवयाहकया च वषडदुं बोषट्फटपदैः षडङ्गविधिः ।॥। ६ ॥ 

हृदयं बुद्धिगम्यत्वासखरणामः स्यान्नमःपदम् । 

क्रियते हृदयेनातो बुद्धिगम्यनमस्किया ॥ ७ ॥ 

तुङ्ाथेत्वाच्छिरः स्वे स्वे विषयाहरणे द्विठः। 

शिरोमन्त्रेण चोत्तुङ्गविषयाहृतिरीरिता ॥ ८ ॥ 

1शिखादेशसयुदिष्टा बषडिलयङ्गयुच्यते । 

तत्तजोऽस्य तनुः प्रोक्ता शिखामन्त्रेण मन्त्रिणः ॥ ९॥ 

भ्कचग्रहण इलयस्माद्धातोः कवचसंमवः । 

हुंतेजस्तेजसां देहो गृह्यते कवचं ततः ॥ १० ॥ 

नेत्रदष्टिः समुद्दिष्टा वषड् ददीनमुच्यते । 
दर्शनं दशि येन स्यात्तत्तेजो नेत्रवाचकम् ॥ ११ ॥ 

असुत्रसादिको धात् स्तः क्षेपचखना्थंको । 

ताभ्यामनिष्टमाक्षिप्य चाख्येत्फट्पदाभिना । १२ ॥ 

्रोक्तानीयङ्कमन्त्राणि सवेमन्तरषु सुरिभिः। 

पञ्चैव यस्य मन्त्रस्य भवन्यङ्गानि मन्त्रिणः ।॥ १३॥ 

1. रिखातेजः समुदि्टा; २. कवप्रहण. 



षष्ठः पटः । 8५ 

सर्वेष्वपि च मन्त्रेषु नेतररोपो, बिधीयते । 

: अङ्खुलीषु करमादङ्गेरङ्कष्ठादिषु विन्यसेत् ॥ १४ ॥ 

कनिष्ठान्तासु तद्वाह्यतख्योः करयोः सुधीः । 

अश्चेण ताङ्रितयं कृत्वा तेनैव बन्धयेत् ॥ १५ ॥ 

दिशो दश कमादङ्कषट्कं वा पञ्चकं न्यसेत् 

जपारम्भे मनूनां तु सामान्ययं प्रकल्पना ॥ १६ ॥ 

शाङ्खं सगन्धपुष्पाक्षततोयं वामतः प्रविन्यस्य । 

साङ्गं मन्त्रं पूजामूर्तन्येस्येरूपदेशेन ॥ १७ ॥ 

न्यस्येच्च दक्षभागे सुमनःपाच्र तथाभितो दीपान् । 

अन्यत्साधनमखिरं पुरता गन्धाक्षतादिकं मन्त्री ॥ १८ ॥ 

प्रथमं निजसव्यतो यथाव- 

सखयजेहेवमयान्महाशुरन्स्वान् । 

गणनाथमन्यतश्च पाश्चा- 

ङशदन्ताभयहस्तमुञ्ज्वलाङ्गम् ॥ १९ ॥ 
*ॐ 

रक्तं धर बृषतजुमथाम्नौ हरिं इयामवण 

ज्ञानं रक्षो दिशि मरुति पीतं च वेरागम्यसंज्ञम् । 

1. तनषु, 

न, 5 



६६ प्रपञ्चसरे 

भूताकारं द्विरदतनुमेश्वथमीशचे च कृष्णं 

नञ्पू्ैस्तेयजतु दिशि चित्राणि गात्राणि पीडे ॥ २०॥ 

मध्येऽनन्तं पद्ममस्िश्च सूर्य 

सोमं वाहं तारवर्विभक्तेः । 
सन्तवादींश्च त्रीन्गुणानात्मयुक्ता- 

वदाक्तिः किंजल्केषु मध्ये यजेच्च ॥ २१॥ 

श्रेता कृष्णा रक्ता 

पीता इयामानलोपमाः शङ्का । 

अज्नजपासमाने 

तेजोरूपाश्च शक्तयः प्रोक्ताः ॥ २२ ॥ 

विन्यस्य कणिकोपरि शारी- 

स्तदुपरि च तण्डुखानि तथा । 

तेषामुपारि च दभा- 

्पूर्वोपरि कूचैमक्षतोपेतम् ॥ २३ ॥ 

त्रिगुणेन च तन्तुरूपभाजा 

परितोऽसोौ परिवेष्टितं यथावत् । 

1. .. .नवोपमा. 



षष्ठिः पटकः । 

छघुनाटघुधूपितं च कूर्चो 

परिङ्कम्भं निदधातु तारजापी ॥ २४ ॥ 

न्यख द्भेमयं कूर्वमक्षता- 

द्यायुतं सनवरल्रके घटे । 

पूरयेत्सह कपरादिकान्ते- 
=. [१ ^ = © 

रक्षिरोषधिनिपाचितेजटेः ॥ २५ ॥ 

अथवा दशमूटपुष्पदुग्धा- 

द्विपचर्मोत्कथितेः कषायतोयेः । 

स्तनजदरुमचर्मसाधितेवो 

सरकः संयतधीः ज्ुभोदकैवी ॥ २६ ॥ 

शङ्के कषायोद्कपूरिति च 

विखोड्य सम्यग्विधिना सगन्धम् । 

कठाः समावाह्य विनिक्षिपेत्त- 

त्काथोदकपूणयुखे च म्भे ।! २७ ॥ 

न्निविधं गन्धाषटकमपि 

शक्तय वेष्णवं च रोवमिति । 

६७, 



६८  भ्रपश्चसरे 

गन्धाष्केन राक्तिः 

स्यात्कङ्रो मन्त्रिणा कृतेऽनन्ता ॥ २८ ॥ 

चन्दनकपूरागर- 

इङ्कमकपिमांसिरोचनाचोराः । 

गन्धाष्टकमपि शाक्तः 

सांनिध्यकरं च ठोकरजनछ्रत् ॥ २९ ॥ 

चन्द् नह्वीबेरागरु- 

कुष्ठास्रगुश्ची रमां सिञुरमपरम् । 

चन्दनकपूरागर- 

दरुरुधिरकुशीतरोगजकमपरम्' ॥ ३० ॥ 

अष्ट्चिश्चस्रमेदेन याः कटाः प्रागुदीरिताः । 

गुरूपदेशक्रमतस्ता विद्वान्विनियोजयेत् ॥ ३१ ॥ 

याः पश्चाश्चत्करस्तारपच्चभदसमुत्थिताः । 

पच्चपच्चकसंमिन्ना विदुसतास्तत््ववेदिनः ॥ ३२ ॥ 

सप्रात्मकखय तारस्य परो द्रौ तु वरौ यतः । 

ततस्तु शक्तिशान्ताख्यौ न पल्यते परेः सह ॥ ३३ ॥ 

1. ...रोगजमपरम्. । 



षष्टः पटलः । 

प्रथमप्रकृतेदै सः प्रतद्विष्णुरनन्तरः। 
त्रियम्बकस्वृतीयः स्याच्चतुथेस्तत्पदादिकः ॥ ३४ ॥ 

विष्णुर्योनिमथेल्यादिः पञ्चमः कर्प्यतां मनुः । 

चतुमेवतिमन्तरात्मदेवमावाह्य' पूथताम् ॥ ३५ ॥ 

अत्र याः पच्च संप्रोक्ता ऋ्वस्तारस्य पच्चभिः। 

कलाप्रमेदेश्च मिथो युज्यन्ते ताः प्रथक्कूमात् ॥ ३६ ॥ 

कुयौतप्राणप्रतिष्ठां च तत्र तत्र समाहितः । 

प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण पुनस्तोयं कडात्मकम् । 

उच्चारयन्मूकमन्त्रं, कटश संनिधापयेत् ॥ ३७ ॥ 

अश्चत्थचूतपनस- 

स्तबकः सुब्नामवछ्धरीयुक्तेः । 
सुरतरुधिया पिधाय 

कुम्भयुखं वेष्टयीत वासोभ्याम् ॥ ३८ ॥ 

पुनस्तोयगतं देवं साध्यमन्रानुरूपतः । 

सकटीज्य च गुरुरुपचारान्स माचरेत् ॥ ३९ ॥ 

1. ... .देवतावाह्य, 

१९ 
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आसनखवागते साध्थपाये साचमनीयके । 

मधुपक चमस्नानवसनाभरणानि च ॥ ४० ॥ 

सुगन्धसुमनोधूपदी पनैवेयवन्द नान् । 
प्रयोजयेद्चनायामुपचारास्तु षोड ॥ ४१ ॥ 

अध्येपाद्याचमनकमधुपकाचमान्यपि । 

गन्धादयो निवेद्यान्ता उपचारा दश क्रमात् ॥ ४२ ॥ 

गन्धादयो निवेद्यान्ता पूजा पच्वोपचारिकी । 

सपयोखिविधाः प्रोक्तास्तासामेकां समाश्रयेत् ॥ ४३ ॥ 

गन्धपुष्पाक्षतयवकुशा्रतिखस्षपाः । 
48.43 दवं चेति कमाद्ध्यद्रव्याष्टकमुदीरितम् ॥ ४४ ॥ 

पायं श्यामाकदूबाञ्जविष्णुक्रान्ताभिरुच्यते । 

जातीख्वङ्गतक्षोलेर्मतमाचमनीयकम् ॥ ४५ ॥ 

मधुपर्क च सश्षद्रं दाधि प्रोक्तं मनीषिभिः । 

ञद्धाभिरद्िविहितं पुनराचमनीयकम् ॥ ४६ ॥ 

चन्द्नागरुकधूरपङ्क गन्धमिदोच्यते । 
अथवा ठघुकाश्मीरपटीरमृगनाभिजम् ॥ ४७ ॥ 



षष्ठः पटर: । ७९ 

वुखस्यौ षड्जे जात्यौ केतक्यो करवीरकरौ । 

शस्तानि दश पुष्पाणि तथा रक्तेत्पखानि च ॥ ४८ ॥ 

उत्पलानि च नीलानि कुञयुदानि च माखती । 

मद्धिकाङ्कुन्दमन्दारनन्यावतीदिकानि च ॥ ४९ ॥ 

पटादपारदीपार्थपारन्यावतेकानि च । 

चम्पकानि सनागानि रक्तमन्दारकानि च ॥ ५० ॥ 

अशोकोद्धवविस्वाव्जकर्णिकारोद्धवानि च । 

सुगन्धीनि सुरूपाणि स्वागमोक्तानि यानि तै ॥ ५१ ॥ 

स॒ुककरैः पतितेम्लनेजीर्णेवा जन्तुदूषितैः । 
आाघ्ातिरङ्गसंस्पष्ेरुषितिश्चापि" नार्ययेत् ॥ ५२ ॥ 

सगुग्गुल्वगरूजीरसिताञ्यमधुचन्दनेः । 

साराङ्गारविनिक्षिरमैन्त्री नीचैः प्रधूपयेत् ॥ ५३ ॥ 

गोसपिंषा वा तेदेन वयौ च खघुगभेया । 

दीपिते सुरभि शुद्धं दीपमुञचैः प्रदापयेत् ॥ ५४ ॥ 

सुसितेन सुञयद्धेन पायसेनः सुसपिषा । 

सितोपदंरकद्ीदध्यादयेश्च निवेदयेत् ॥ ५५ ॥ 
----~ ~ --- -~--------~+ 

संस्पृष्टः पयुंषितेश्च; २. यायतेन 
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न 

प्रपश्चस्तरि 

व्णमेनुप्रपुटितैः करमशः शतार्धै- 

न्यासक्तमादभियजेत्सकङायु मन्त्री । 

गन्धादिभिः प्रथमतो मनुदेवतासु 

बैरोक्यमोह नमिति प्रथितः प्रयोगः ॥ ५६ ॥ 

हृदयं सरिरस्तथा शिखाथो 

कवचं चेयनङादिकाभ्रिषु । 

पुरतो नयनं दिशां क्रमास्स्या- 

स्पुनरस्नं च समर्पयेतकरमात् ॥ ५७ ॥ 

हारस्फटिककखाया- 

लनपिङ्गल्वदहिरोचिषो टना; । 

अभयवरोद्यतहस्ताः 

" प्रधानतनवोऽङ्गदेवताः केथिताः ॥ ५८ ॥ 

आदावङ्गावरणं 

सकलरबिधानेषु पूजनीयं स्यात् । 

अन्ते च छोकपाला- 

वृतिरथ कुलिशादिकान्तं वा ॥ ५९ ॥ 



षष्ठः परलः । 

इन्द्रानियमनिश्ाचर- . 

¦ ,:वरुणानिलक्षशिरिवाहिपतिविधयः। , 

जात्यधिपहेतिवाहन- 

परिवारान्ताः करमेण यष्टव्याः ॥ ६० ॥ 

पीतः पिङ्गः कृष्णो 

धूमः, ख॒ङ्च धूम्रसितशुङ्धाः । 

का्ारुणास्बुजाभा 

कोकेदा वासवादयः प्रोक्ताः ।। ६१ ॥ 

वजः स्यक्तिद्ण्डः 

खङ्खः पाञचा्ुशो गदाशुडे ।, 

रथचरणनकिनसंज्ञ 

प्रक्तान्यस्नाणि रोकपाखानाम् । ६२ ॥ 

पीतहिमजटख्दगगना- 

' विरप्रभारक्तङ्कन्दनीखरुचः । ` 

1कृरवन्दारूणवणीः 
[ #॥ प्रोक्ताः स्युवेणैतोऽपि वज्राद्याः ॥ ६३ ॥ 

1. अरविन्दारुण... 

७ ड 
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कृते निवेदये च ततो मण्डं परितः क्रमत् । 

मङ्गखङ्करपत्राणि स्थापनीयानि मन्त्रिणा ॥ &% ॥ 

उपदिप्य कुण्डमत्र 

स्वचरणयोग्या विखिख्य रेखाश्च । 

अभ्युक्ष्य प्रणवजपनः 

प्रकल्पयेद्योगविष्ठरं मन्त्री ॥ ६५ ॥ 

अथवा षट्क्रोणावृतत- 

तिकोणके गुरुजनोपदेशेन । 

भ्राणाच्चिद्योत्नविधिना- 

प्यावसथीयाह्येऽनरस्थाने ॥ ६६ ॥ 

तत्राथो सदतुमतीमथेन्द्रियाभां 

स्मृत्वा तां सकखजगन्मयीं च शक्तिम् । 

तद्योनौ मणिभवमारणेयकं वा 

तारेण क्षिपतु गृदोस्थमेव वाभ्िम् ।॥ ६७ ॥ 

चििपङ्गरपदयुक्त्वा 

हनदहपचयुग्मकानि सवेज्ञम् । 

` 1. परणवजलेन. # 



षष्ठः पटखः । ७५ 

आज्ञापयाभ्रिजाये 

प्रभाष्य मनुनानलं उवख्येत् ॥ ६८ ॥ 

अभर प्रञ्वछितं बन्दे जातवेदं इताश्चनम् । 

सुवणवणंमनङं समिद्धं विश्वतोमुखम् ॥ ६९ ॥ 

अनेन उ्वकितं मन्त्रेणोपति्ठेद्धुताशनम् । 
ततः प्रविन्यसेदेहे जिह्वामन्तरेविमावसोः ॥ ७० ॥ 

-सलिङ्गगुदमूधौस्यनासानेत्रेषु च मात् । 

सरवाङ्घेषु च जिह्वाश्च वक्ष्यन्ते त्रिविधास्मकाः ॥ ७१ ॥ 

दिरण्या गगना रक्ता कृष्णा चेव तु सुप्रभा । 

चह्ुरूपातिरक्ता च जिह्वाः सप्रति सात्त्िकाः ॥ ७२ ॥ 

पद्मरागा सुबणो च तृतीया भद्ररोदहिता । 

रोदहिताख्या तथा श्वेता धूभ्रिणी सकरालिका ॥ ७३ ॥ 

राजस्य: कथिता ह्येताः कमात्कस्याणरेतसः । 

बिच्धमूर्षिस्फुखिङ्गिन्यौ धूम्रवणौ मनोजवा ॥ ७४ ॥ 

लोहिता च कराखसख्या काङी तामसाजहिका । 

अनरेरार्धिबिन्द्रन्तसादिवान्ताक्षरान्विताः ॥ ७५ ॥ 
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साच्त्िक्यो दिग्यपूजासु राजस्यः काम्यकमेसु । 

तामस्यः ऋूरकारयेषु प्रयोक्तव्या विपश्चिता ॥ ७६ ॥ 

सुराः सपितरगन्धवेयक्षनागपिश्चाचिकाः । 

राक्षसाश्च क्रमाद्नेराभ्रिता रसनास्वमी ॥ ७७ ॥ 

जिहासु त्रिदश्चादीनां तत्तत्कायसमाप्रये । 

जहुयाद्राञ्छितां सिद्धि दद्युस्ता देवतामयाः ॥ ७८ ॥ 

स्वनामसदृशाकाराः प्रायो जिह्वा हविभुजः । 

मन्त्री भरविन्यसेद्धूयो वहेरङ्गानि वरे कमात् ॥ ७९ ॥ 

सहस्रार्चिः स्वस्तिपूणं उत्ति्ठपुरुषस्तथा ¦ 

धूमन्यापी सप्तजिहो धनुधेर इतीरिताः ॥ ८० ॥ 

अङ्गमन्त्राः कमादष्टमूतिंश्चाथ प्रविन्यसेत् । 

मूधौ सपाश्चेकट्यन्धुकटिपाश्ौसकेषु च ॥ ८१ ॥ 

प्रादक्षिण्येन बिन्यस्येद्यथावहेरिकोत्तमः। 

जातवेदाः सप्रजिहो हव्यवाहन एव च ॥ ८२ ॥ 

अश्वोद्रजसंज्ञश्च स वैश्वानर एव च । 
कोमारतेजाश्च तथा ` विग्यदेषसुखाहयौ ॥ ८३ ॥ 

1. विश्वदेवमुखाहयौ. 



ष्ठुः पटलः । ७७४ 

स्युरष्टमूतेयो बहेरम्नये पदपू्विकाः । 

प्रणवादिनमोऽन्ताश्च पुनद॑भेचतुष्टथेः ॥ ८४ ॥ 

दिक्क्रमात्संपरिस्तीये सम्यर्गन्धादिभिरथजेत्। 

सध्ये च कोणषटके च जिह्भिः केसरेषु च ॥ ८५ ॥ 

अङ्गमन्त्ेस्ततो बह्म अष्टाभिमूर्तिभिः क्रमात् । 

ततोऽभ्रिमनुनानेन मन्त्री मध्ये च संयजेत् ॥ ८६ ॥ 

बैश्वानरं जातवेदसुक्त्वा चेहावहेति च । 

लोदिताक्षपदं सवेकमोणीति समीरयेत् । 

नूयाच्च साधयेयन्ते बहिजायान्तिको मयुः ॥ ८७ ॥ 

त्रिणयनमरुणप्नावद्धमोरं सुहा 
श्ुकमरुणमनकाकस्पमम्भोजसंस्थम् । 

अभिमतवरशक्तिस्वस्तिकाभीतिहस्तं 

नमत कनकमाराङछरतांसं कुातुम् ॥ ८८ ॥ 

जिह्वा उ्वाङारुचः प्रोक्ता वराभययुतानि च । 

अङ्गानि मूतंयः शक्तस्वस्तिकोदतवोद्रेयाः ।। ८९ ॥ 

संस्कृतेन धृतेनाभिद्योतनोद्योतितन' च । 

व्याहयनन्तरं तेन जुहुयान्मनुना तरश्चः ॥ ९० ॥ 

1. अभिथोतितोद्योतितेन. 
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गभाधानादिका वहेः समुद्वाहावसानिकाः । 

क्रियास्तारेण वै कर्यादाञ्याहुयष्टकैः प्रथक् ॥ ९१ ॥ 

जिह्ाङ्गमूर्तिमनुभिरेकाव्लया इुनेत्तथा । 

जिह्वायां मध्यसंस्थायां मन्त्री उ्वाङावी तनौ ॥ ९२ ॥ 

1ताराददेङमिभेदैः पूर्वः पूर्वैः समन्वितः । 

मनुना गाणपयेन ्नेसपूतै दश्चाहुतीः ॥ ९३ ॥ 
९.९ भ भ जुहुयाच्च चतुवारं समस्तेनैव तेन तु । 

आज्येन संभ्यमनुना पच्चर्विंशतिसंख्यकम् ॥ ९४ ॥ 

जुहूयात्सवहोमेषुः सुधीरनखदपतये । 

तान्त्रिकाणामयं न्यायो हुतानां समुदीरितः ॥ ९५ ॥ 

पुनः साध्येन मनुना हुनेदष्टसहसकम् । 

अथवाष्टशतं सर्पिः संयुक्तेन पयोन्धसरा ॥ ९६ ॥ 

(च. भ [+ भ > 
द्र्यैर्विधानपरोक्तेवौ महाव्याहृतिपश्चिमम् । 

पुनः समापयेद्धोमं परिषेकावसानिकम् ॥ ९७ ॥ 

भूरवःस्वभभवस्वःपरव स्वाहान्तमेव च । 
अभ्रये च पएरथिव्यै च महते च समन्वितम् ॥ ९८ ॥ 
1. ताराभिदैश्भिः प्रोक्तैः; 2. जुहुयात्; 3. जुहुयात्स्वधमेषु. 
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वायवे चान्तरिक्षाय महते च समन्वितम् । 

आदिलयाय च दिवे च महते च समन्वितम् ॥ ९९॥ 

चन्द्रमसे च दिग्भ्यश्च महते च समन्वितम् । 

महाग्याहृतयस्त्वेताः सवशो देवतामयाः ॥ १०० ॥ 

बह्मापणाख्यमनुना पुनरष्टावथाहुतीः । 
जुहुयान्मन्त्रवर्येण कमेबन्धविमुक्तये ॥ १०१ ॥ 

इतः पू प्राणबुद्धिदेहधमोधिकारतः । 

जाभ्रसस्वपनसुषुप्तीनामन्तेऽवस्थास्वितीरथेत् ॥ १०२ ॥ 

ततश्च मनसा वाचा कमेणेति प्रभाषयेत् । 

हस्ताभ्यां च तथा पद्धथामुद्रेण तु भाषयेत् ॥ १०३ ॥ 

, शिन्ना च यत्कृते प्रोक्त्वा यदुक्तं यसस्छृतं तथा । 

तत्सवैभिति संभाष्य ब्र्मापेणपदं वदेत् ।। १०४ ॥ 

मवत्वन्ते द्विठश्चायं बरह्मापैणमनुमेतः । 

हते वु देशिकः पश्चान्मण्डङे बकिमारमभेत् ॥ १०५ ॥ 

नक्षत्राणां सराहीनां सवाराणां यथाक्रमम् । 

द्द्ाद्रछं गन्धपुष्पधूपपूरैकमाद्रात् ॥ १०६ ॥ 
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ताराणामश्चिनादीनां राशी: पादाधिकद्रयम । 

मेषादिमुक्त्वा नक्ष॒त्रसज्ञां पूवेमनन्तरम् ॥ १०५७ ॥ 

देवताभ्यः पदं प्रोक्त्वा दिवानक्तपदं तथा । 

चारिभ्यश्चाथ सर्वेभ्यो भूतेभ्यश्च नमो वदेत् ॥ १०८ ॥ 

एवं राशो तु संपूे तस्मिस्तद्त्रयोजयेत् । 

तथा राइयधिपानां च ग्रहाणां तत्र त तु ॥ १०९ ॥ 

सप्रानां करणानां च दद्यान्मीनाहूमेषयोः । 

अन्तराले विस्तव संप्रोक्तः कलश्ात्मकः ॥ ११० ॥ 

पुननिबेद्यमुद्धूय पुरोवत्परिपूञ्य च । 

सुखवासादिकं दत्तवा स्तुया तद्युक्तया पुनः । 

स्तुत्वा यथावस्रणमेद्धक्तियुक्तस्तु साधकः ॥ १११ ॥ 

दोभ्यौ पदाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दशा । 

वचसा मनसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग हरितः ॥ ११२ ॥ 

बाहुभ्यां च सजानुभ्यां शिरसा वचसा धिया । 

पश्चाङ्गकः प्रणामः स्यासपूजासु प्रवराविमौ ॥ ११३ ॥ 

गुबौद्यास्तारादिका यागमन्त्रा 

रेोकेशन्तास्ते चतुर्थीनमोऽन्ताः । 



षष्ठः पररः । ८ १ 

पूजायामप्यभ्रिकारये द्विठान्ता 

बीजैः पूजा खाद्विभक्या वियुक्तैः ॥ ११४ ॥ 

वाससी च पुनरङ्कङ्िभूषां 

होमच्तसु सुखजश्रवरेषु । 

ईन्धरापणमिति भरतिदत्त्वा 

वर्धितो द्िजसुखेरितवाग्भिः ॥ ११५ ॥ 

नन्तवा ततस्तनुृते परमात्मने स्वं 

द्रव्याधमेव गुरवे चतुरंशकं वा । 

दत्त्वा दशांशामथवापि च वित्तशाल्यं 

दित्वापेयेन्निजतनुं तद्धीनचेताः ॥ ११६ ॥ 

अथ पटुरवसुख्यवाद्यधोषे- 

द्विजसुखनिष्पतदाशिषां रवेण । 

नियतमपि सुस्थितं च शिष्यं 

करुराजछेरभिषेचयेयथावत् ।। ११७ ॥ 

यथा पुरा पूरितमक्षरेषटैः 

सुधामयः शिष्यतनौ तथैव तैः । 
न. 6 



८२ प्रपञ्चसरे 

प्पूरयन्मन्त्रिवरोऽभिषेचये- 

द्वाप्रये मङ्कु यथेष्टसंपदाम् ॥ ११८ ॥ 

विम परिधाय वाससी 

पुनराचम्य गुर प्रणम्य च। 

निकटे समुपासतो वद्- 

दथ रिष्यख मनुं त्रियो गुरुः ॥ ११९॥ 

गुरुणा समनुगृहीतं 

मन्त्रं सद्यो जपेच्छतावृत्त्या । 

गुरुदेवतामनूना- 

मेक्यं संभावयन्धिया शिष्यः ॥ १२० ॥ 

मन्त्रे मन्त्रगुरावपि 

मन्त्री मन्त्रस्य देवतायां च । 

लिषु विहितसतत्तभक्तिः 

प्रयेह निजेष्सितं फएठं रभते ॥ १२१ ॥ 

संक्षेपादिति गदिता हिताय दीक्षा 

जपरणां प्रवरफख्प्रदा चिराय । 



षष्ठः पररः । 

प्राप्यैनं जपविधिरादरेण कार्यो 

विद्वद्भिः सहूुतविधि निजेष्टसिद्धये ॥ १२२ ॥ 

्रोक्तेनैवं करुशविधिनेकेन वानेकङुम्भै- 

भक्या यो वा सुमतिरभिषिच्वेन्नरो मन्त्रजापी । 
कामान्प्राप्रोययमिह परत्रापि किं तत्र चित्रं 

छोकेथिन्त्यो न खलु मणिमन्बोषधीनां प्रभावः ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरि्राजकाचा्य॑स्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

प्रपञ्चसारे षष्ठः परदः ॥ 



सप्तमः पटः ॥ 

अथाक्षराणामधिदेवतायाः 

समस्तबोधस्थितिदीपिकायाः । 

अरशेषदुःसप्रशामाय नृणां 

वक्ष्येऽजपादेः प्रवरं विधानम् ॥ १॥ 

जह्या स्यारषिरीरितः सुमतिभिगायत्रसुक्तं च त- 

च्छन्द्स्त्वेऽपि सरस्वती निगादेता तन्त्रेषु तदेवता । 

आद्यन्तस्वरषद्कङष्वपरयोरन्तस्थितैः कादिभि- 
वरगयान्तगतेः कमेण कथितान्यस्याः षडङ्गानि च ॥२॥ 

पथच्चाशाद्रणभेदैविंहितवदनदोःपादयुङ्कक्षिवक्षो- 
देशां' भाखत्कपदोकङितिशाशिकलामिन्दुकुन्दावदाताम् । 

अक्षसकुम्भचिन्ताछिखितवरकरा त्रीक्षणां पद्मसंस्था- 
मच्छाकस्पामतुच्छस्तनजघनभरां भारती तां नमामि ॥३॥ 

1. देहा. 



सप्रमः पररः । ८५ 

काननचृत्तद्रयश्ि 

शतिनोगण्डोष्ठदन्तमूरधास्ये । 
दोःपत्संध्यग्रेषु च 

पार््द्रयघ्रषठनाभिजठरेषु ॥ ४ ॥ 

हृदोमूलापरगल- 

कक्षेषु हृदादिपाणिपादयुगे । 

जटराननयोव्यौपक- 

संज्ञा न्यस्येदथाक्षरान्कमशः ॥ ५ ॥ 

संदीक्ितो बिमल्धीगुरणानुरिष्टो 

क्ष न्यसेत्सुनियतः प्रजपेच्च तावत् । 

अन्ते हृतं भरतिहुनेन्मधुरत्रयाक्तैः 

य॒द्धेस्तिङेरभियजेदिनशोऽक्षरेशीम् ॥ & ॥ 

व्योमाविः स चतुदेशस्वरविसगौणैस्फुरत्कर्णिकं 
किञल्काङ्खितस्वरं प्रतिदढ्प्रारञ्धवगौष्टकम् । 

ष्माबिम्बेन च सप्तमाणेवयुजाश्राशासु संवेष्टितं 

वणोन्जं शिरसि स्मरतं विषगद्रध्वंसि सत्युंजयम् ॥ ७ ॥ 



८६ भरपश्चसरे 

प्रविधाय पद्ममिति पीठमथो 

कथितक्रमेण विधिनाभियनेत् । 

नवभिश्च शक्तिभिरयुत्र समा- 

वरणैः समचयतु वणेतनुम् ॥ ८ ॥ 

मेधा प्रज्ञा प्रभा विया 
# »९ 

धीधृतिस्खतिबुद्धयः । 

विद्यश्वरीति संप्रोक्ता 

भारा नव शक्तयः ॥ ९ ॥ 

भङ्गान्यादौ तदनु च कलायुग्मशाश्चाष्टवगौ- 
न््ह्याण्यादीञ्छतमखमुखानप्यथो छोकपाखान् । 

सस्वेभरन्यः प्रवरकुसुमेधूपदीपेनिवेये- 
वेणो जापी यजतु दिनशो भारतीं भक्तिनम्रः ॥ १० ॥ 

जह्माणी मादेशी 

कोमारी वैष्णवी च वाराही । 
इन्द्राणी चायुण्डी 

समहाछक्ष्मीति मातरः प्रोक्ताः ॥ ११ ॥ 



सप्तमः पटलः । ८७ 

चगंस्वरयाचसाः 

कमेण कङ्धौतरजतताश्राः स्युः । 

इति रचितं रुचकमिदं 

साधकसवीथेदायि सततं खात् ॥ १२ ॥ 

त्निवारमम्भः परिजप्तमेतया 

पिबेदिनादावपि विद्यया सुधीः । 

अनेडमूकोऽपि कवित्वगर्वितः 

परां च कीर्तिं रभमतेऽकंमासतः ॥ १२ ॥ 

कमरोद्धवोषधिरसेव च या 

पयसा च पक्रमथ सर्िरपि । 

अयुताभिजप्रमसुना दिनशो 

छितं कविभेवति वर्सरतः ॥ १४ ॥ 

चर्णोषध्याश्निताभिः कठशचममङ्धीरद्धिरापूरयित्वा 

प्रातस्तेनाभिषिश्वेदशारतपरिजप्रेन यं चापि मासम् । 

ख स्यान्मेधेन्दिरायुःप्रशमकवियशो विशधसंवादयुक्तो 

नारी बन्ध्यापि नानाशुणगणनिरयं पुत्रवयै प्रसूते ॥१५॥ 



< ८ प्रपश्चसरि 

आधारोदयच्छक्तिविन्दूत्थिताया 

वक्त्रे मूरधन्दुभसन्याः प्रभायाः । 

क्षाधान्ताणन्पातयेद्रहिसोम- 

्रोतान्मन्त्ी मुच्यते रोगजतिः ॥ १६ ॥ 

विन्यासेरथ सजयेहताशनाचे- 
ध्यौनैश्च प्रभजति भारतीं नरो यः। 

स श्रीमान्भवति च.मङ्श्षु क्यकतां 

क्ष्वेखादी यति जरापरत्युरोगान् ॥ १७ ॥ 

कटाः कखानादभवा बदन्यजाः 

कचादिवणीनुभवाष्तादिकान् । 

पयादिकान्माक्षरजाश्च बिन्दुजाः 

कमाद्नन्तावधिकास्तु षादिकान् ॥ १८ ॥ 

कु्याकलाभिरभि- 

मन्त्री दिनरस्तन्यै-तथा न्यासम् । 
सानिभ्यकृत्समथेः 

प्रातिमाकलरादिषु प्रविज्ञेयः ॥ १९ ॥ 



सप्रमः पटकः । 

मन्त्रोद्धारविधाने 

वणेव्यलयासक्टपिरुदिष्टा । 
आभिः श्रीकण्ठादि- 

प्रोक्तैव नामभिविंोषज्ञेः ।॥ २० ॥ 

अष्टाक्षरोक्तमनुवयेवििष्टमूपति 
संस्मृ विष्णुमपि मन्त्रितमो यथावत् । 

व्णैन्यसेदपि पुरेव च केशवादि- 

मूद्यी युतेवेपुषि भक्तिभरावनस्रः ॥ २१॥ 

रुद्रादीञ्छक्ियुतान्न्यस्ये- 

याद्यास्त्वगादि धातुयुगान् । 

श्रीकण्ठादौ विद्धा- 

न्वणौन्पराग्बीजसंयुतान्वापि ॥ २२ ॥ 

सिन्दूरकाश्चनसमोभयभागमधै- 
नारीश्चरं गिरिसुताहरभुषचहम् । 

पाशाभयाक्षवल्येष्टदहस्तमेवं 

८९. 

स्मृत्वा न्यसेत्सकठ्वाञ्छितवस्तुसिद्धये ॥ २३ ॥ 



प्रपञ्चसरे 

शक्या शक्तिश्रीभ्यां 

शक्किशरङ्कीभिरन्वितेवेर्णैः । 

शरीदाक्तियुगरारायै- 
रथवाभिदहितः सम॒द्धये न्यासः ॥ २४ ॥ 

अथानया पच्चविमेदभिन्नया 

प्रपच्चयागस्य विधिः प्रवक््यते । 
छृते तु यरिमिन्निह साधकोत्तमाः 

यान्ति निवांणपदं तदव्ययम् ॥ २५ ॥ 

पै महागणपतिं स्वविधानसिद्ध- 
रूपं च साङ्गमपि सावरणं विचिन्य । 

बीजेन संयुतमृचा प्रजपेतः माला- 
मन्तरं निजेषटव्रिधयेऽवहितो यथावत् ॥ २६ ॥ 

स चतुञ्चत्वारिंश- 

द्वारं बीजं तथेकवारख्रचम् । 
प्रजपेतुराचत्त्या 

माङपूवै मनुं च मन्त्रितमः ॥ २७ ॥ 
1. ्रजपेन. 



सप्तमः पररः । 

-स सुनिरछन्दोदेवत- 

मपि साङ्गं मादृकां च चिन्यस्येत् । 

भ्रागभिहितेन विधिना 

वारन्रितयं गृहाश्च सप्र तथा । २८ ॥ 

चदने च बाहुपाद्- 

द्वितये जठरे च वक्षसि यथावत् । 

अकोद्यान्विन्यस्ये- 

त्रमेण मन्त्री सखरादिवर्गेशान् ॥ २९ ॥ 

तारश्च शक्तिरजपा परमात्मबीजं 

वहेःप्रिया च गदिता इति पथ्चमन्त्राः । 

एभिखितीयल्पिभिः कथितः प्रपच्च- 

यागाहयो हुतविधिः सकटार्थदायी ॥ ३० ॥ 

ज्या स्याटृषिरस्य 

च्छन्दः परमान्विता च गायत्री । 

सकरूपदाथसद्थै 
परिपूणे देवता परंञ्योतिः ॥ ३९ ॥ 

९१ 



९२ परपञश्चसरे 

जायाम्नषटदयमथो शिरश्च सोऽहं 

हंसात्मा त्वथ च शिखा स्वयं च वभे । 

ताराख्यं खमुदितमीक्षणं तथाल्ञं 

प्रोक्तं स्याद्धरिहरवणंमङ्गमेवम् ॥ ३२ ॥ 

अत्राकारहकारादयावाद्ौ शान्तान्यकौ मनू । 

हकारश्चाप्यकारश्च बिन्दुः सर्गी च साक्षर: ॥ ३३॥ 

साकारश्चात्ममनश्रः षडिन्द्रियास्मक उच्यते । 

सकारोकारहकारा बिन्दुः पच्वाणेको मनुः ॥ ३४ ॥ 

करणात्मसमायुक्तः परमात्माहयो मनुः । 

स्वाकारेदंदीघाभ्यां बहिजायामनुम॑तः । 

वागादीन्द्रियसंभिन्नः सोऽयं पच्वाक्षरास्मकः । ३५ । 

ब्रह्मा हत्तया स्या- 

त्परमपदेन प्रकाशितः प्रवरः । 

गायकसंन्राणनतो 

गायत्रं समुनिनिगदितं छन्दः ॥ ३६ ॥ 

परमन्यदतिश्चयं बा 

योतिस्तेजो निरूपितेऽन्यद्यत् । 



सवमः पटलः । 

अतिश्चायि च नितराभेति 

कथितेवं देवता परंञ्योतिः ॥ ३७ ॥ 

सखेति स्वगैः स्वेति चात्मा समुक्तो 

हेतयाहुतिर्हेति विद्याद्रातिं च । 

स्वगात्मावण्यातता धामश्चालाः 
वहेजौया यत्र हूयेत सवम् ॥ ३८ ॥ 

स इति परततं परं तु तेज- 

स्त्वहमिति मय्युदिते मनोऽस्य यत्र । 

तदिति सकरचिल्मकाशचरूपं 

कथितमिदं रिरसोऽपि मन्त्रमेवम् ॥ ३९ ॥ 

हमिति प्रका्चितोऽहं 

स इति च सकरभकाश्निर्वाणम् । 

अवतुरुमयुष्णमश्चीतं 

यत्तदि तीत्थं प्रकाशितेह शिखा ॥ ४० ॥ 

प्रतिमथ्य गुणत्रयानुबद्धं 

सकलं स्थावरनङ्गमाभिपूणम् । 

1. स्वखगौत्मास्यातताधामशाखा. 

९३ 



९४ प्रपश्चसारे 

सखगुणैर्भजविन्दुसन्ततात्मा- 

खिङुलोकस्थितिव्ममन्त्रयुक्तम् ॥ ४१ ॥ 

आयैखिभेदेस्तपनान्तिकेयै- 

व्छ॒जलयजसरं जगतोऽस्य भावम् । 

तेजस्तदेतन्मयुवयैकस्य 

नेत्रत्रयं खन्त उदाहरन्ति ॥ ४२ ॥ 

हकाराख्या धातु- 

हैरणार्थे साधकानमीष्टानि । 

संहरतीह यदेत- 

तेजोरूपं तदस्त्रमन्त्रं स्यात् ।॥ ४२ ॥ 

यदा ल्िपिविहीनोऽयं तदात्माष्टाक्षरः स्मृतः । 

एतत्सवप्रपश्स्य मूलमष्टाक्षरं स्यतम् ॥ ४४ ॥ 

भपश्चयागस्त्वमुना कृतो न्यासविधिः स्मृतः । 

वदेहेऽनले द्रव्यैः हयो द्ुतविधि द्विधा ॥ ४५ ॥ 

मातृकान्यासवत्साथ किपिनाष्टाक्षरेण तु । 

नियं न्यसेत्संयतात्मा पच्चाशद्वारसुत्तमम् ॥ ४६ । 



सप्मः पररः । ९५ 

पच्चज्ञानेन्द्रियाबद्धाः सर्वास्तु छ्पयो मताः । 

नाभिरारात्तनं सव तत्तदिन्द्रियगोचरम् ॥ ४७ ॥ 

मतेव्याशेषलोकान्तर्वति यत्तेज रेश्चरम् । 

ह्याभ्नो जुहुयात्तस्मिन्सद्ा सवत वर्तिनि ॥ ४८ ॥ 

दह्यात्मभिर्महामन्र्रह्यविद्धिः समाहितैः । 

ह्यनो ब्रह्महविषा हूतं ह्मापेणं स्मृतम् ॥ ४९ ॥ 

वं वणेविभेदभिन्नमदृढं मांसान्रमल्नावरृतं 

देहं तत्कषरमक्षरे सुविशदे सवत्र वरिन्यथ । 

त्वा बह्महताराने विमरुधीस्तेजःस्वरूपी स्वयं 

भूत्वा सव॑मलुं जपेदभियजेद्धयायेन्तथा तपेत् ॥५०॥४ 

[द्श्चापि सबिन्दुकस्स्वथ कलायुकेशवाद्यस्तथा 

श्रीकण्ठादियुतश्च शक्तिकमलामारैस्तथेकेकश्चः । 
यासास्ते द्राधा प्रथङ् निगदिताः स्युज्रदह्ययागान्तिकाः 

स्वै साधकसिद्धिसाधनाविधो संकर्पक्पद्रुमाः |! 

प्रपच्चयागस्तु विङ्ोेषतो विप- 

सरपच्चसंसारविदोषयापकः । 



९& प्रपश्चसरि 

परश्च नित्यं भजतामयन्नतः 

परस्य चार्थस्य निवेदकस्तथा । ५२ ॥ 

दरव्येयैथा यैः कियते प्रपच्च- 

यागक्रिया तानि तथैव संपत् । 

याखप्यवसाञ्ु च ताश्च त्वा 

्राप्रोति यत्तत्कथयामि स्वम् ॥ ५३ ॥ 

भरोक्तक्रमेण विघ्ना- 

दिकमपि हूत्वा क्रमेण मन्त्रितमः । 

एकावृत्त्या जुहुया- 

सपच्चयागाहयं धृतेन ततः ॥ ५४ ॥ 

भश्वत्थोदुम्बरजाः 

प्ठक्षन्यभ्रोधसंमवाः समिधः । 

विरुसषपदोग्धघता- 

न्यष्ट द्रव्याणि संप्रदिष्टानि ॥ ५५ ॥ 

एतेजेदोति नियुताधिकलक्षसंख्यं 

मन्त्री ततोऽधैमथवापि तद्कं यः । 



सप्तमः पटलः । ९७४ 

स व्वेहिकी सकरसिद्धिमवाप्य वाञ्छा- 

योग्यां "पुनः परतरां च परत्र याति ॥ ५६ ॥ 

एकद्विकलिकचतुष्कडशाताभिव्ृ््या 

तांस्तान्समीक्ष्य विरति प्रजुहोतु मन्त्री । 

शुद्रमहारिविषमजञ्वरभूतयक्ष- 

रक्षःपिङाचजनिते महति प्रकोपे ॥ ५७ ॥ 

दवादशसहसखरमथवा 

तदिगुणं बा चतुगुणं वाथ । 

जुहया्छुदरमदण्- 
विषमज्वरभूतसंभवे कोपे ॥ ५८ ॥ 

अयथाप्रिपत्तिमन्बकाणां 

प्रजपात्स्यादिह निस्मृतिर्मराणाम् । 

शमयेदचिरात्सहसवृत्त्या 

मतिमान्वस्तुभिरेभिरेव जुहन् ॥ ५९ ॥ 

1. पदं परतर. 

>. 



९८ भरपश्चसर् 

एतैः सहल्लद्धितयाभिच्च्या 
जुहोति यस्तु कमशो यथावत् ¦ 

जयेतक्षणेनैव स विस्मृतीश्च 

सापस्मृतीः शापभर्वांश्च दोषान् ॥ ६० ॥ 

मघुरत्रयावसिक्ते- 

रेतैरक्षं जुहोति यो मन्त्री । 

तस्य सुराधिपविभवो 

महदद्धया वृणलख्वायते नाचेरात् ॥ ६१ ॥ 

क्षं तदधेकं वा 

मधुरत्रयसंयुतेहुनेदेतैः । 

अब्दत्रयाद्थावो- 

कित्रभुवनमसखिटं वशे कुरुते ॥ ६२ ॥ 

वह्यादीन्यपि कमा- 

ण्यभिकाङ्छ्न्नेभिरेव सदृव्यैः । 

जुहुयात्का् गुरुता- 

छाधवमभिवीक््य योग्यपरिमाणम् ॥ ६३ ॥ 



सप्तमः पटलः । ९९ 

छश्च तिखानां जुहुयाद्यवानां 

शान्त्यै भ्रियेऽथो निनिश्च तावत् । 

दौरभ्येन पुष्टयै यशसे धृतेन 

वश्याय जातीङसुभेश्च रोणैः ॥ ६४ ॥ 

शारीतण्ड्खचूणेकेक्चिमधुरासिक्तेः स्वसाध्याकृतिं 
कृत्वाष्टोध्वेशताख्यमस्य शितधीः प्राणान्प्रविष्ठाप्य च । 

न्यासोक्तक्रमतो निशासु जुहुयात्तां सप्तरात्रं नरो 

नारौ वा वशमेति मङ्घु विधिना तेनैव रोणेन वा ॥ 

पच्ारादौषधिविपाचितपच्चगव्य- 

जाति ध्ुतेन शतच्त्ति हृनेद्धटाभ्नौ । 

तावठजप्य विधिनाभिसमच्ये सिद्धं 

भस्माददीत सकराभ्युदयावहं तत् ॥ && ॥ 

अनुदिनमनुिम्येत्तेन किंचित्समया- 

त्तिङकमपि विदध्यादुत्तमाङ्गे श्षिपेच । 

अनुततदुरितापस्मारभूतापमृत्यु- 

प्रहिविषरहितः स्यासीयते च प्रजाभिः ॥ ६७ ॥ 



१०० प्रपश्चसरि. 

एकादशा्धकणिकां वरकाच्चनस्य 

दद्यात्तदैव गुरवेऽथ सहल्रहोमे । 

अर्धोध्वैपच्चकणिका द्विकणा च साधौ 

स्यादक्षिणेह कथिता मुनिभिखिधैव ॥ ६८ ॥ 

निजेप्सितं दिव्यजनेः सुरद्रूमा- 

; स्समस्तमेव प्रतिरुभ्यते यथा । 

भ्रपच्यागादपि साधकैस्तथा 

करभ्रचेयाः सकलाथंसंपदः ॥ ६९ ॥ 

अथ हितविधये विदुषां 

वक्ष्य प्राणान्निहोत्रविदहितविधिम् । 

वद्धा पद्मासनमृजु- 

कायो, मन्त्री विशेत्पुरोवदनः ॥ ७० ॥ 

शक्तेः सत्तवनिबद्धमध्यमथ तन्मायारजेवेष्टितं 
भ्ाम्रक्षोऽनिकदिग्गताश्रजठरं मध्ये च नाभेरधः । 

मधभ्यप्राग्बरुणेन्द्रयाम्यरसितेः कुण्डे्व्वरद्रहिभिः 
मूलाभ्रारमनारतं समतलं योगी स्मरेत्सिद्धये ॥ ५१ ॥ 



सप्रमः परः | १०९१ 

मध्येन्द्रवरुणशशियम- 

दिग्गतानि कमेण कुण्डानि । 

आवसथजसभ्याहवनी- 

यान्वादायेगाहेपलयानि ॥ ७२ ॥ 

चिद्रूपात्सकलभ्रमाप्रभवकान्मूलप्रकृल्यात्मनः 

कर्पाकांस्रतिरोमतोऽग्रृतमयीं ज्योतीरुचाच्छां धिया । 

सपष्टामक्षरमाछिकां तु जुहुयाक्कुण्डषु' तेषु. कमा 

त्कल्पान्ताभनिशिखास्पुरत्ुदरकेष्वास्रावितां' वणरेशः ॥ 

क्षायास्ते सप्तवगौ मरकतपयुमेदाहनीटाभवणो 

भूयः स्युविद्रुमाभाः कङखिशिसमरुचः पुष्यवेद्धयेभासः । 

सर्वे ते पच्चशोभी खवदमतमया व्यापकाः स्परीसंज्ञाः 

मुक्तामाणिक्यरूपांः सुमतिभिरुदिताश्चाष्टशः स्युः स्वराख्यः ॥ 

एतानि केतोरम्ृताकरारे 

मेन्दस्य रक्तस्य च भार्गवस्य । 

गुरन्ञसोमांशयुमतां कमेण 

नवानि रल्नामि :विदुमैवानाम् ॥ ७५ ॥ 
~ 

1. ...आन्रावितां. 



१०२ प्रपश्चसरे 

इयेवं हुतविधिमन्वहं दिनादौ 
7 [+ १ 

ये सम्यग्विद्धति मन्त्रिणः शताधेम् । 

ते रत्रैरपि कनकांडुकैः सधान्यैः 

संपन्नाः सकट्जगस्रिया भवन्ति ॥ ७६ ॥ 

अन्रावगीन्यासेः 

वामश्रवणान्यथावसथजाते । 

असितपवगचतुथी- 
सृष््माः° सम्याह्यये च सभ्रोत्राः ॥ ७७ ॥ 

इयुतवगेकृतीयौ 

पराः सक्चान्तीश्च पथ्िमे बहम । 

शररारे्ठफादिपश्वक- 

सयातिथिरोचनानि सव्येऽप्नौ ॥ ७८ ॥ 

मलनात्वग्वगो दिक- 

भौतिकभाराहयप्रतिष्ठोश्च । 

गादेपये जुहुया- 

दित्युक्त होमकमेवणौनाम् ॥ ७९ ॥ 
----- ----- --------- ~~ 

1. अन्यदावगोन्त्यासो ; 2. सूक्ष्मान् 3. सश्रोत्रान्. 
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[ ^4 ज्योन्ना मध्ये स्थितेऽप्रावखिरूमविरतं शब्दभैनदरेऽनिेन 
स्पदी स्वेनेव रूपं पुनरपरभवे सौम्यजेऽद्भी रसं च । 

याम्ये गन्धं परथिव्योभयरुचिरुचिरैरक्षरोवेष्टनेयोः 
मन्त्री स्यात्सर्ववेदयप्रतिमथनससुद्धासितभ्रयगात्मा ॥ 

सतारशक्लयाद्यजपान्तमेतं 

हृत्वा महात्माथ शताधसंख्यम् । 

विन्यस्य तावश्च तथेव सूत्र 

मात्राकृतिनियतनुश्च भूयात् ॥ ८१ ॥ 

कृल्पादियसुखस्वमूखविरुसत्कर्पानखान्तस्फुर- 

शन्द्राकंम्रहकाटभूतभुवननद्येशविष्ण्वादिकः । 

सनव्यक्तोऽक्षरसंज्ञकोऽगरतमयस्तेजोदरयो्यस्रभो 

नियानन्दमयस्त्वनादिनिघनो यः खात्स हंसात्मकः ॥ 

अनुदिनममरुना भजतां 

विधिनाहारक्रियासु मन्त्रविदां । 

प्राणायाः स्युमेरुतो 

गादेपलयादिकानि कुण्डानि ॥ ८३ ॥ 

1. ...शचिरेष्वक्षरोधे. .. 
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सप्रम्यन्तां च कुण्डाख्यामाख्यां च मरुतामपि । 

हिरण्या गगना रक्ता कृष्णाभिव॑णमीरयेत् ॥ ८४ । 

ससुप्रभाभिः सहिताः शुचयः पावका इति । 

अग्निं बिह्यय चेयेवमात्मानञुपचयं च ॥ ८५ ॥ 

ऊर्वाधस्तिर्यगृध्वौधस्तिर्यक्सममथो वदेत् । 

गच्छतूक्त्वा ठयुग्मं च पज्चाप्नीन्संस्मरेत्ततः ॥ ॥ ` ८६ ॥ 

इताहुतिसमुदीप्तशिखासंयुक्तरोचिषः । 

गाहेपल्ादिकं भूय उपचययान्तमेव च ॥ ८७ ॥ 

मन्तं सवेमनुक्रम्य जिह्वाः संस्मरय सरश्च: । 

बहुरूपां तु संकस्प्य पच्चानठशिखायुताम् ॥ ८८ ॥ 

अहं वैश्वानरो भूत्वा जुहोम्यन्नं चतुधिधम् । 
पचाम्येवं विधानेनेयापूणे संयतेन्द्रियः ॥ ८९ ॥ 

तृष्णीं हुत्वा पिधायाद्धिरुपस्परश्य विधानतः । 
आरभ्य मूलाधारं सखमामस्तकमयुस्मरेत् ॥ ९० ॥ 



सप्रमः पररः । १०५ 

्ित्रज्ञसंज्ञकमयु प्रकृतिस्थमाद्े 

व्याप्रद्विसप्तभुवनान्तमनन्तमेकम् । 

पच्चाननाभिरसनापरिदत्तछ्ुद्ध. 

साना्यतर्पितमतकिंतमात्मरूपम् ॥ ९१ ॥ 

संचिन्य क्षुरितामृताक्षरशताधांम्भोऽवसिक्तं हवि- 
स्तेजप्त्वा कुटिखान्तराधिरधिकं संदीप्तपश्वानलः । 

साय॑प्रातरनेन होमविधिना भोज्यानि निलयं भज- 

न्प्राणी न प्रमदोदरं भ्रविशति प्राणाद्निहोच्री पुनः ॥ ९२ ॥ 

इति तव सषडङ्खवेदशाखरा- 

दयुपहितसवैविकारसंघमाहुः । 

तनुरियसुदिता विरिच्चविश्व- 

स्थितिख्यस्रष्ठिकरीह बणैमाला ॥ ९३ ॥ 

इति जगदंनुषक्तां तामिमां वणेमालां 

न्यसत जपत भक्या जुहताभ्य्चैयीत । 

निरुपमकवितायुःकीतिंकान्तीन्दिराप्तयै 

सकर्दुरितरोगोच्छिन्तये मुक्तये च ॥ ९४ ॥ 



१०६ प्रषश्चसरे 

इतीरिता सकख्जगस्रभाविनी 

कमोक्रमक्रमगुणिताणेमाखिका । 

अभीष्टसाधनविधये च मन्त्रिणां 

मवेन्मनुप्रतिपुटिताक्षमाछिका ॥ ९५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचाय॑स्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कतौ 

प्रपञ्चसारे सप्चमः परदः ॥ 



अष्टमः पटः ॥ 

अथ प्रवक्ष्यामि सुदुकेभाष्यै 

विद्यां विषशशष्टां त्रिपुराभिधानाम् । 

"धातच्रीप्रमेदापि जगयवाप्च- 

तविंश्यस्रकारा” च्रिदराभिवन्या ॥ १ ॥ 

तनिमूतिंसगौश्च पुराभवत्वा- 

श्रयीमयस्वाश्च पुरेव देव्याः । 

ख्ये त्रिरोक्या अपि पूरणत्वा- 

स्रायोऽम्बिकायाखिपुरेति नाम ॥ २॥ 

व्योमेन्दुवहचधरबिन्दुभिरेकमन्य- 

द्रकाच्छकेन्द्रशिखिभिः सरमाधैचनद्रः । 

अन्यदद्य शीतकरपावकमन्वमन्ते- 

्बजिरमीभिरुदिता ज्जिपुरेति विद्या ॥ ३ ॥ 

1. सा ननिभेदापि; 2. रिंशस्प्मेदा. 



१०८ भरपञ्चसरि 

वगौ्र्यातिश्चयदतया वाग्भवं बीजमुक्तं 

ैरोक्यक्षोभणवरशताङृष्टिदं कामराजम् । 

शाक्तं क्ष्वेखापहरणकविताकारकं मन्त्रमेत- 

स्मोक्तं धर्मद्रविणसुखमोक्षप्रदं साधकानाम् ॥ ४ ॥ 

नाभेरथाचरणमाहदयाञ्च नासि 

मूध्रस्तथा हृदयमिलयमुना करमेण । 

बीजेखिभिन्य॑सतु हस्ततछे च सव्ये 

दक्षाहये द्वितयमप्युभये ठृतीयम् ॥ ५ ॥ 

मूधेनि शुह्हृदोरपि 

नेतलितये च कणैयोरास्ये । 

अंसद्रये च प्रष्ठ 

कूपरयोनीभिमण्डङे न्यस्येत् ॥ £ ॥ 

वारभवेन'पुनरङ्कुलीष्वथो 

विन्यसेश् पुनरुक्तमागेतः । 

अङ्गषट्कमञुना विधाय 'त- 

हेवतां विशदधीर्विचिन्तयेत् ॥ ७। 



अष्टमः पर्कः । १५९ 

आताम्राकोयुताभां कङितिशशिकलाराशितप्नां त्रिणेवां 
देवीं पूर्णन्दुवकां विधृतजपपदीपुस्तकाभीयभीष्टाम् । 

पीनोतङ्गस्तनाती वङ्रुसितविरप्नामस्क्पङ्कराज- 
न्युण्डसख्यण्डिताङ्गीमरुणतरदुक्ूखानुलेपां नमामि ॥ ८ ॥ 

दीक्षां प्राप्य विरिष्टङक्षणयुजः सत्संभदायाद्ररो - 

ङेच्ध्वा मन्त्रममुं जपेत्सुनियतस्तत्तवाधलक्षावधि । 
स्वाद्रक्तेश्च नवैः पराशङुसुमेः सम्यक् समिद्धेऽनठे ` 

मन्त्री भानुसहसरकं भ्रति हूनेदश्वारिसूनिरपि,॥ ९ ॥ 

प्राणायामैः पविन्नीछततनुरथ मन्त्री निजाधारराज- 

द्योनिस्थां दिव्यरूपां प्रसुदितमनसाभ्यचयित्वोपचारः । 

आबद्धा योनिसुद्रामपि निजगुदकिङ्गान्तरस्थां भरदा . 

भूयो द्रव्येःसु्दधैररणरुबिभिरियारमेद्राहयपूजाम् ॥१०॥ 

वामादिशक्तिसदहित परिपूज्य पीठं 

तत्र प्रकर्प्य विधिवन्नवयोनिचक्रम् । 

योनो निधाय कर्ह त्वथ मध्यगाया- 

माबाह्य तां भगवतीं प्रयजेत्करमेण ॥ ११ ॥ 



११० भरपश्चसरि 

वहेः पुरद्वितयवासवयोनिमध्य- 

संबद्धवहिवरुणेशसमाश्रिताश्री । 

देव्यचनाय विहितं मुनिभिः पुरेव 

लोके सुदुखेभमिदं नवयोनिचक्रम् ॥ १२ ॥ 

वामा जयेष्ठा रौद्रिका साभ्बिकेच्छा- 

ज्ञानाभिख्या सक्रिया कुल्जिकाद्वा । 

बही चान्या स्याद्िषघ्नी च दृत- 

योह सवानन्दका शक्तयः स्युः ॥ १३॥ 

प्रा्धध्ययोन्योः पुनरन्तराङे 

संपूजयेत्परागगुरुपादपङ्किम् । 

पराभिधानामपराहयां च 

परापराख्यामपि वाग्भवादिम् ॥ १४ ॥ 

तेनेव चाङ्गानि विदिग्दिशासु 

मन्त्री यथोक्तक्रमतः प्रपूज्य । 

तन्मध्ययोनेरभितः शराश्च 

संपूजयेत्यश्चममय्रभागे ॥ १५ ॥ 



अष्टमः पररः । 

सुभगा भगाः भगान्ते 

सर्पिणि भगमालिनी" अनङ्गाह्वा । 

तत्पूवैकुसुमसंज्ञा 

तदादिके चाथ मेखलामदने ॥ १६ ॥ 

संपूज्य योनिषु च मावृगणं सचण्डि- 

कान्तदेङेष्वभियजेदासिताङ्गक्यैः ।, 

तेर्भैरैः सह सुगन्धसुपुष्पधूप- 

दीपादिकेभेगवतीं प्रवेरेसिवेदयैः ॥ १७ ॥ 

असिताङ्गाख्यो रुरुरपि 

चण्डः क्राधाहयस्तथोन्मत्तः । 

सकपाङिभीषणाख्यः 

संहारश्चाष्टमैरवाः कथिताः ॥ १८ ॥ 

इति कमाघ्या विहिताभिषेकः 

संप्रीणयित्वा द्रविणैयरं च । 
जघ्वाचैयित्वोक्ततयाथ हुत्वा 

युखीत योगांश्च गुरूपदिष्टान् ।। १९ ॥ 

1. भगां; 2. भगमालिनीमनङ्गाहया. 

१११ 



११२ प्पञ्चसरि 

अच्छाभः स्वच्छवेषोः धरणिमयगृह वाग्भवं लक्षमेकं 

यो जप्यात्तदशांशं बिदितहुतविधिमेन्त्रजप्रा नादिः । 

काव्यैनोनाथेवृत्तेखिभुवनमखिलं पूरयेन्मन्त्रजापीः 

मारया विहलाभिः पुनरयमनिक्ं सेव्यते सुन्दरीभिः ॥ 

रक्ताकत्पोऽरुणतरदुकूातंवाटेपनाठयो? 

मोनी भूसद्यनि सुखनिविष्टो जपक्चमेकम् । 
बीजं मन्त्री रत्िपतिमयं प्राक्तहोमावसाने 

योऽसौ .छोके स सुरमनुजैः पूज्यते सेच्यते च ॥ 

सयुरासुरसिद्धयक्ष- 

विद्याधरगन्धवमुजगचारणानाम् । 
प्रमदामदेवेगतो विकीणो- 

भरणाः स्स्तदुकूख्केशजालाः ॥ २२ ॥ 

+अतिदुःसहमन्मथव्यथाभिः 

प्रथितान्तःपरितापवेपिताङ्गथः । 

चनघमेजतोयबिन्दुसुक्ता- 
फलसक्तोरङकचान्तबाहुमूढाः ॥ २३ ॥ 

1. खच्छमूषो ; 2. पूरयेच्च लकः; 3, ,..ठेपहथो. 
4. अतिदुःसहमन्मथाभिघातव्यथिता.. . 



अष्टमः पटलः । ११३ 

-रोमाज्चकञ्चुकितगात्ररूताघनोद्य- 

दुत्तङ्गपीनङ्कचङ्कम्भनिपीडिवाङ्गथः । 

ओत्सुक्यभारप्रथुवेपथुखेदसन्न- 

पादारवन्दचरनस्खख्नाभियाताः ॥ २४ ॥ 

-मारसायकनिपातेदारिता 

रागसागरनिमम्रमूतेयः । 
ासमारुततरङ्किताधरा 

बाष्पपूरभरविहटेक्षणाः ॥ २५ ॥ 

मस्तकारचितदोद्वेया ललि- 

प्राता हरिणश्चावखोचनाः । 

वाल्छिताथेकरणोद्यताश्च त- 

ृष्टिपातमभि संनमन्ति ताः ॥ २६ ॥ 

धरापवरके तथा जपतु रक्षमन्यं मनु 

सुख्छयुमां॒काभरणङेपनाढ्यो वद्षी । 

अमुष्य वद्नादनारततयोच्चरेद्धारती 

विचित्रपदपद्धतिर्भवति चास्य खोको वदो ।॥ २७ ॥ 

"7. 8 



११४ प्रपञ्चसरि 

पलाकषपुष्वैमधुरत्रयाक्ते- 
होमं .विदध्यादयुताव्धिं यः । 

सरख्वतीमन्द्रिमाञ्यु भूया- 

स्सौभाग्यकषम्योश्च स मन्त्रजापी ॥ २८ ॥ 

राजीकरलाहङमीवटोत्यैः 

समिद्धरेभिल्वभवैः प्रसूनैः । 

त्रिसरादुयुक्तेकवनक्रियाञ्च 

नरेन्द्रनारीनरर खनी स्यात् ॥ २९ ॥ 

मारतीवङ्कुलजेदरेदंडे 

अन्दनाम्भसि धने निमन्नितेः । 

श्रीकरीकुसुमकेडुतक्रिया 

सैव चासु कविताकरी मता ॥ ३० ॥ 

अनुलोमविरोममन्तमध्य- 

सितसाभ्याह्वयुतं प्रजप्य मन्त्री । 

पटुसंयुतया जुदयोतु राज्या 

नर्नारीनरपान्वशचे विधातुम् ॥ ३१ ॥ 



अश्मः पररः । ११५ 

मधुर त्रयेण सह विल्वजैः फठै- 

हैषरनक्रियाञ्ु, जनतानुरखनी । 
अपि सेब साधकसमृद्धिदायिनी 

दिनशो बिरिष्टकमराकरी मता ॥ ३२ ॥ 

खण्डेः सुधारुतोस्यै- 

खिमधुरयुक्तेजैदोतु मन्त्रितमः। 
सकलोपद्रवशान्त्यै 

जरापमृ्युभ्रणोद्नाय वश्च ॥ ३३ ॥ 

फुर्विस्वप्रसूनैस्तदभिनवव्ठे रक्तवाराहिपुष्ैः 

प्रयररबन्धुजीवैर रणसरसिजेररपरैः कैरवैः । 

नन्द्यावर्ते: सङुन्देैपतर्कुसुमैः पाटङीनागपुष्यैः 

स्वाद्क्तैरिन्दिराप्त्यै जुहुत च दिनशः सार्पिषा पायसेन ॥ 

मूकाधारास्सफुरन्तीं शिखिपुरपुटवीतां प्रभां विद्युदाभा- 

माकौत्तन्मभ्यगेन्दोः सरवदम्तसुचा धारया मन्त्रमय्या । 

सद्यः संपूयमाणां त्ि्ुवनमखिङं तन्मयत्वेन मन्त्री 

ध्यायन्मुच्येत वैरूप्यकदुरितजरारोगदाखि्दोषैः ॥ ३५॥ 



११४६ प्रपञ्चसरे 

वहेर्बिम्बद्रयपरिवृताधारसंस्थं समु्य- 

द्वाङाकौभं सरगणसमवेष्टितं वागभवाख्यम् । 

चाण्या स्वीयाद्रदनङ्ुहरात्संततं निःसरन्या 

ध्यायेन्मन्त्री प्रततक्रिरणप्रावृतं दुःखशान्ये ॥ ३६ ॥ 

हृत्पद्मस्थितभानुबिम्बविसदयोन्यन्तरारोदितं 

मध्याहाकेसमप्रभं परिवतं वर्गे: कभायन्तगेः । 

ध्यायेन्मन्मथराजबीजमखिलनद्याण्डविक्षोभकं 

राञ्यैश्वयैविनिन्दिनीमपि रमां दत्त्वा जगद्र येत् ॥३७॥ 

मूर्भोऽथ द्वादश्ान्तोदितश्यशधरविम्बस्थयोनौ स्फुरन्तं 
संवीतं व्यापकार्गेधैवकरचि मकारस्थितं बीजमन्यम् । 

श्यात्वा सारस्वताच्छामृतजख्ल्ुङितं दिव्यकाव्यादिकती 

नियं क्ष्वेखापमरतयुप्रहदुरितविकाराननिहन्दा्चु मन्त्री ॥ 

योनेः परिभ्रमितङ्घण्डलिरूपिणीं तां 

रक्तामृतद्रवमुचा निजतेजसेव । 

व्योमश्यङं सकरमप्यभिपूय तस्मि- 

जनवेश्य मङ्छु बशयेद्रनिवा नरांश्च ।॥ ३९ ॥ 



अष्टमः पटः । १९१५७ 

गुह्यस्थितं वा मदनस्य बीजं 

जपारुणे रक्तयुधाः ` सवन्तम् । 

विचिन्य तस्मिन्विनिवेश्य साध्यां 

वश्ीकरोयेव भविद्ग्धरोकम् ॥ ४० ॥ 

अन्दं बीजमथेन्दुङकन्दधवरः संचिन्य चित्तास्बुजे 

तद्भूतं धृतपुस्तकाक्चवल्यां देवीं सुहु स्तन्मुखात् । 

उद्यन्तं निखिरक्षरं निजयुखे नानारससखोतसा 

नियौन्तं च निरस्तसंहृतिभयो भूयात्स वाग्वह्वभः ॥४१॥१ 

संक्षेपतो निगदिता निपुराभिधाना 

बिद्या सजापहवना सविधानपूजा । 

सोपासना च सकराभ्युदयप्रसिद्धये 

वाणीरमाध्निविधये जगतो हिताय ॥ ४२ ॥ 

विद्येशं त्निपुरामिति “्रतिजपन्यो वा भवेन्नियश- 

स्तद्रकादथ नूतनाथैविशशदा बाणी सदा निःसरेत् । 

संपत्त्या चृपनन्द्नी ततयश्चःपूरा भवेदिन्द्र 

तस्यासौ भरतियाति स्वमुनिभिः संप्राथनीयं पदम् ॥४३॥ 

1. द्रवन्तम्; 2. विदग्धलोकः; 3. -विशदं ; 4. प्रतिभजन् ; 



११८ प्रपश्चसरि 

मध्ये बद्यक्षरयोः 

सदवद्वाग्वक्षरा निचन्द्रयुगे । 

भ्रोक्ता दश्ाक्षरीयं 

कण्वविराजौ च गवागृषिप्रभवाः॥ ४४ ॥ 

कश्रोत्रनयननासा- 

वदनान्धुरादेषु विन्यसे द्रणोन् । 

स्वरयुटितैरथ हर्भिः 

यौदङ्गानि षट् कमान्मन्त्री ॥ ४५ ॥ 

अमलकमरसंस्था ठेखिनीपुस्तकोय- 

त्करयुगर्सरोजा कन्दमन्दारगौरा । 

धृतशशधरखण्डोलासिकोटीरचूडा 
भवतु भवभयानां भङ्गिनी भारती वः ॥ ४६ ॥ 

अक्षरलक्षजपान्ते 

| जुहुयात्कमङैः सितैः पयोभ्यक्तेः । 

त्रिमधुरयुतेः सुशदध- 
रयुतं नियतात्मकस्तिछैरथ बा ॥ ४७ ॥ 

1. वाग्रषिप्रमुखाः. 2. कोटीरञूटा. 



अष्टमः पफरंटरः । 

-माठृकोक्तविधिनाक्षराम्बुजे 

शक्तिभिश्च विनियुज्य पूवैवत् । 
पीठमन्त्रवचसा महेधरीं 

पूजयेखथममङ्गमन्त्रकैः ॥ ४८ ॥ 

यगा सला विमला 

ज्ञाना बुद्धिः स्मृतिस्तथा मेधा । 

शन्ञेयाभिमातभि- 

रपि लोकेशः प्रपूजये्तमशः ॥ ४९ ॥ 

इति सिद्धमनुमेनोजदूरो 

नचिरादेव कविभवेन्मनस्वी । 

जपहोमरतः सदावगच्छे- 

इनितां बागधिपेति गौरेण ॥ ५० ॥ 

न्यासान्वितो निरितधीः प्रजपेत्सहस - 

महो युखेऽनुद्िर्धसं प्रपिवेत्तदापः । 

तन्मन्त्रिताः "पुनरयन्नत एव वाचः 

सिद्धिभेबेदभिमता परिवत्सरेण ॥ ५१ ॥ 

1. सयन्त्रितमेव. 

११९ 
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हृदयद्वयसे स्थितोऽथ तोये 

रविविस्बे प्रतिपद्य बागधीराम् । 

जपतसिसहसरसंख्यमव - 

कवित। मण्डलतो भवेसरभूता ॥ ५२ ॥ 

पठाशविस्वप्रसवैस्तयोख 

समिद्ररेः स्वादुयुतैश्च होमः । 

कवित्वसो भाग्यकरः समृद्ध 
छक्ष्मीप्रदो रञख्नकृ्चिराय ॥ ५३ ॥ 

चतुरङ्के: समिससूनै- 

जुहुयाद्यो मधुरत्रयावसिक्तेः । 
मनुजः समवाप्य धीविलासा- 

नचिरात्काव्यकरृतां भवेत्पुरोगः ॥ ५४ ॥ 

सुविमख्नखदन्तपाणिपादो 

मुदितमनाः परदूषणेषु मौनी । 

इरिहरकमणोद्धवाष्िभक्तो 

भवति चिराय सरस्वतीनिवासः ॥ ५५ ॥ 



अष्टमः पररः । १२१ 

आद्यन्तप्रणवगशक्तिमध्यसंस्था 

बागभूयो भवति सरस्वती चडन्ता । 

नयन्तो मनुरयमीशसंख्यवणेः 

संप्रोक्तो भुवि भजमानपारिजातः ॥ ५६ ॥ 

1 ओ ५ स सुषुन्नामे भरयुग 

मध्ये नवके तथैव रन्ध्राणाम् | 
विन्यस्य मन्तवणौ- 

न्कुयोदङ्गानि षट्श्कमाद्वाचा ॥ ५७ ॥ 

हेसारूढा श्दरहसितहरेन्दुङ्खन्दावदाता 

वाणी मन्दस्मितयुतमुखी मौखिबद्धन्दुडेखा । 

विद्या वीणामृतमयघटाक्षसखरगादीप्रहस्ता 

शु्राग्जस्था भवदभिमतप्राप्तये भारती स्यात् ॥ 

दिनकररक्षं प्रजपे- 

न्मन्बमिमं संयतेन्द्रियो मन्त्री । 

दादशसहस्रकमथो 

सितसरसिजनागचम्पकैजहुयात् ॥ ५९ ॥ 

1. सौषुम्नभ्रे; 2. कमान्मन्त्री ; 3. भसितहरहारेन्दु° 



१२२ परपञ्चसरे 

पूजायां पाश्वयुगे 
ससंस्छृता प्राङता च वाग्देव्याः । 

केवरूवाड््यरूपा 

संपूभ्याङ्खे्च शक्तिभिस्तदनु ।॥ ६० ॥ 

ज्ञा मेधा श्रुतिरपि 

शक्तिः स्मरृयाहया च वागीश्ची । 

सुमतिः स्वस्तिरिहाभि- 

मौतृभिराशेश्धरेः कऋमात्परयजेत् ॥ ६१ ॥ 

इति निगदितो वागीश्वयौः सहोमजपाचना- 

विधिरलुदिनं मन्त्री तेनां भजन्परिमुच्यते । 

-खकर्दुसितेरमधालक्ष्मीयशोभिरवाप्यत 
परमपरमां मक्त प्राप्योभयन्न च मोदते ॥ ६२ ॥ 

इति माठृकाविभेदा- 

न्प्रभजन्मन्त्रल्लयं च मन्त्ितमः । 

प्रजपेदेनां स्तुत्िमपि 

दिनशो वाण्देव्यनुप्रहाय बुधः ॥ ६३ ॥ 

1, घमत्तिस्वस्तिभिराभिः 



अष्टमः पटकः । १२३ 

अमल्कमखाधिवासिनि 

मनसो वैमस्यदायिनि मनोज्ञे । 

सुन्द्रगान्नि सुशीठे 

तव चरणाम्भोरुहं नमामि सदा ॥ ६४॥ 

अचलात्मजा च दुगो 

कमला च्रिपुरेति भेदिता जगति । 

यासा त्वमेव बाचा- 

मीश्वरि सवौत्मना प्रसीद मम ॥ ६५ ॥ 

त्वश्चरणाम्भोरुहयोः 

भ्रणामदहीनः पुनर्दिजातिरपि । 

भूयादनेडमुक- , 

सत्वद्भक्तो भवति देवि सवेज्ञः ॥ ६६ ॥ 

"मूाधारसुखोद्रत- 

बिसतन्तुनिभप्रमाप्रभावतया । 

विभ्ृतछ्िपित्रातादहित- 

मुखकरचरणादिके प्रसीद् मम ॥ ६७ ॥ 

1. अयं छोकः प्रक्षिप इति कश्िद्याख्याता. 



१२४ प्रपश्चसारे 

वणैतनोऽमृतवर्णे 

नियतमनिवर्णितेऽपि योगीन्द्रः । 

निर्णीतिकरणदूरे 
€ (4 „ ५ [३ ४अ 

वणयितुं देवि देहि सामथ्येम् ॥ &८ ॥ 

ससुरासुरमौखिलस- 

न्मणिप्रभादीपिताङ्धियुगनलिने । 

सकरागमस्वरूपे 

सर्वश्वरि संनिधि विधेहि मयि ॥ ६९ ॥ 

पुस्तकजपवरहस्ते 

वरदाभयचिहचारुबाहुकूत । 

कपूराम्देहे 

वागीश्वरि शोधयाञ्चु मम चेतः ॥ ७० ॥ 

क्षौमाम्बरपरिधाने 

स॒क्तमणिभूषणे मुदावासे । 

सितचन्द्रिकाविकासित- 

सुखेन्दुषिम्बेऽम्बिके प्रसद् मम ॥ ७१ ॥ 



अष्टमः पटलः । 

वि्यारूपेऽविद्या- 

नारिनि विद्योतितेऽन्तरात्मविदाम् । 

-गदैः सपद्यजाते- 

राचचैयनिभिः स्तुते प्रसीद् मम ॥ ७२॥ 

त्रिमुखि चयीस्वरूपे 

त्रिपुरे त्रिदशाभिवन्दि ताङ्घियुगे । 

चरीक्षणविखसितवक्त्र 

त्रिमूतिंमूरात्मिके प्रसीद मम ॥ ७३ ॥ 

वेदात्मिके निरुक्त- 

ज्यातिन्यौकरणकल्परिक्षाभिः । 

सच्छन्दोभिः संतत- 

क्ट्टप्रषडङ्कन्द्रिय प्रसीद मम ॥ ७४ ॥ 

त्वच्चरणसरलिजन्म- 

स्थितिमदितधियां न प्यते दोषः । 

भगवति भक्तिमतस्त्वयि 

परमां परमेश्वरि प्रसीद् मम ॥ ७५ ॥ 

१२५ 



१२६ प्पश्चसारे 

बोधास्मिके बुधानां 

हृदयाम्बुजचारुरङ्गनटनपरे । 

भगवति भवभङ्गकरीं 

भक्ति भद्राथंदे प्रसीद मम ॥ ७६ ॥ 

वागीशछीस्तवमिति यो 

जपाचैनाहवनवृत्तिषु प्रजपेत् । 

स तु विमरचित्तबृत्ति- 

देहापदि नियञ्ुद्धमेति पदम् ॥ ७७ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिाजकाचार्य॑स्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्यः 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 

 प्रपञ्चसारे अष्टमः पटलः ॥ 



नवमः पटः ॥ 

'अथाभिवक््ये सकरप्रपशच्च- 

मूलात्मिकायाः प्रकृतेयथावत् । 
मन्त्रं तु साङ्गं सहुताभिषेक- 

जपार्चनाद्यं सकलार्थसिद्धये ॥ १ ॥ , 

घनवस्मेक्रष्णगतिक्षान्तिबिन्दुभिः 

कथितः परः प्रकृतिवाचको मनुः । 

दुरितापहोऽथैसुखधमममोक्षदो 
भजतामशेषजनरखनक्षमः ॥ २ ॥ 

शक्तिः स्यादृषिरस्य तु ,, 

गायन्नी चोदिता मनोदछन्दः । 

बोधस्वरूपवाची 

, संविस्प्रोक्ता च देवता गुरुभिः ॥ ३ ॥ 

1. अथ प्रवक्ष्ये 
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नेत्रकरणतुदिनकर- 

भुवनविकारस्वराग्निबिन्दुयुजा । 

व्योश्नाङ्गषदट्कक्ठल्प्नि- 

जातिविभिन्नेन चापि संप्रोक्ता ॥ ४ ॥ 

अभ्रन्दुथोगविकता छिपयो हि खष्टा- 

स्ताभिः प्रखोमपठिताभिरिदं शरीरम् । 

भूतात्मक त्वगसगादियुतं समस्तं 

संग्यापयेन्निशितधीर्विधिना यथावत् ।। ५ ॥ 

अन््यावृष्मस्वमून्वादिषु खलिपिषुः तांस्तांश्चतुवेगैवर्णे- 

ष्वेतानश्यम्यद्स्तदइति तदपि परेषु स्वरेषु क्रमेण । 

संहयय सथानयुक्तं क्षपितसकख्देहो णकखाटस्थितान्तः- 

प्रा्चिव्याप्रद्िसप्रादिकभुवनतखो भ्यातु मद्धावमेव ॥ £ ॥ 

मूखाधारास्ुरिततटिदामा प्रमा सृक््मरूपो- 

दरच्छन्यामस्तकमणुतरा तेजसां मूरमूता । 

सौपषुभ्नाध्वाचरणनिपुणा सा सवित्राुबद्धा 

ध्याता सद्योऽगतमथ रवेः स्रावयेत्साधसोमात् ॥ ७ ॥ 

1. मलिपिषु. %. रुखाटास्थतस्तं प्राप्य व्याप्त 3. याति. 



नवमः पटलः । १२९ 

शिरसि निपतिता या बिन्दुधारा सुधाया 

मवति किपिमयी सरा ताभिरङ्गं सुखादयम् । 

विरचयतु समस्तं पातितान्तश्च तेज- 

स्यनर इव घृतस्योदीपयेदात्मतेजः ॥ ८ ॥ 

संहटय चोत्पाद्य डारीरमेवं 

तेजोमय व्याप्रसमस्तोकम् । 

संकर्प्य शक्ल्यात्मकमात्मरूपं 

तश्चिह्णमात्मन्यपि' संदधीत ॥ ९ ॥ 

उदयद्धास्वत्समाभां विजितनवजपामिन्दुखण्डावनद्ध- 

द्योतन्मोि त्रिणेत्रां विविधमणिरूसक्छुण्डलां पद्यगां च । 

हारयेवेयकाजच्ीशुणमणिवल्यादर्विचित्राम्बराहया- 

मम्बां पाञचाङुशेषटामयकरकमङामम्बिकां तां नम 

धात् हौ स्तो रक्षणव्यापकार्थौ 

पाद्योऽशाद्यस्तसपरभावात्तयोख । 

सवै संरक्त्याथ सर्वात्मना यो 

व्याप्नोयंशं स्यादसौ पाङावाची ॥ ११। 

1. गम्यथ. 

>, 9 



१३० भपश्चसरे 

अं स्यादात्मा कुरा ङुस्तनुवो 

भागाथः स्याच्छोऽथ वा वृत्तिवाची । 

भूम्द्ूवान्यन्यथा चेच्छरीरा- 

ण्याङकष्यात्मन्याहरदङ्कुशारूयः ॥ १२॥ 

स्मृत यथा संसतिचक्रचङ्क्रमो- 

द्वबाद्धनापायसमुत्थितादपि । 

वियोजयत्यात्मतनुं नरं भया- 

तथाभयस्याभयसंज्ञिता विभोः ॥ १३॥ 

सुख्या्थवाची वरशाब्द् उक्तः 

स्याद्वाञ्छितार्थेश्च वराभिधानम् । 

मुख्यं त्वभीष्टं स्मृतिमात्रकेण 

ददाति योऽसौ बरदोऽवगम्यः ॥ १४ ॥ 

दीक्षाक्लृ्यै परोक्ते रचयतु विधिवन्मण्डठं मण्डपे त- 

व्यक्तं युक्तं च कान्या त्रिगुणितविकसक्कर्णिकं 'बणकीमणैम् । 

आपीतं केसरेष्वारचितहरिहरार्णेश्च मध्ये समये- 

स्तैरथे माययाल्यं कमरमथ बहिः प्रोक्तविहैरुपेतम् ॥ १५॥ 

1. वणैवीतम्. 
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शक्याविःसाध्यमिन्द्रानिकनिऋतिगबीजाभिबद्धं पुरोऽने- 

स्तत्कोणोज्ञासिमायं हरिहरविरसट्रण्डमेभिः समयैः । 

वर्णश्चावेष्टितं तन्रिगुणितभिति विसूयातमेतस्सुयन्वं 
स्यादायुष्यं च वर्यं धनकरममितश्रीपदं कीरिदं च ॥ 

हृद्धेखाख्यां गगनां 

। रक्तां च करालिकां महोच्छरुष्माम् । 

मूधेन वदने गुह्य 
पदयोन्य॑स्येत्तदङ्केश्च ॥ १७ ॥ 

गायत्रं न्यसतु गर स्तनेऽथ सन्ये 

सावित्री पुनरपरं सरस्वतीं च । 

सव्यस सरसिजसंभवं मुङखन्दं 

हृदेश पुनरपरांसके रिवं च ॥ १८ ॥ 

अछिकांसपाश्वकुक्षिषु 

पाग्धौसापरगलहृत्सु च करमशः । 

ब्रह्माण्याद्या विधिव- 

न्न्यस्तव्या मातरोऽष्ट मन्त्रितैः ॥ १९॥ 
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सजया विजया च तथा- 

1जिताहया चापराजिता निदा । 

तदयु विरासिनिदोग्रथौ 

"साघोरा मङ्गला नव प्रोक्ताः ॥ २० ॥ 

एवं संपूज्य पीठं तदनु नव घटान्पश्च वा कर्णिकायां 

पत्राभरषु न्यसेत्का्चनरजतताभ्रोद्धवान्मात्तिकान्वा । 

एकं वा कर्णिकायां सुमतिरथ विनिक्षिप्य कम्मं यथाव- 

शत्संपूयावाहयेन्रिष्वपि विधिषु पुनरवकष्यमाणक्रमेण ॥२१॥ 

मधुनाथ महारवैश्च साकं 

विधिना मध्यगतं भ्रपू्ं कुम्भम् । 

अभिवाह्य कलाः प्रवेष्टयीत 

प्रवराभ्यामथः तन्नवां्चुकाभ्याम् ॥ २२ ॥ 

न्द्रं धृतेन यमदिक्प्रभवं च दधा 

क्षीरेण वारुणमथो तिर्जेन सौम्यम् । 

क्षीरहुचमैदक्षमूखकपुष्पसिद्ध- 
काथेन कोणनिख्यानपि पूरयेश्च ॥ २३ ॥ 
~~~ 

1. जितापरा; 9. साघोषा $ 3. त्संभूया०; 4. ०मपि, 



नवमः पटलः । ११३ 

मूतरणे्द्रं गोमयेनापि याम्यं 

्षीरेणाप्यं सौम्यजं चेव दधा । 

"मध्यप्रोक्तं सर्पिषा भ्पच्च कुम्भा- 

न्संस्थाप्यापः पूरणीयाः कर्मेण ॥ २४ ॥ 

गोमूत्नगोमयोदक- 

पयोदधिघृतांशकाः कमासरोक्ताः । 

एकाधंधातुसत्तवा- 

देके सवोणि वा खमानि स्युः ॥ २५ ॥ 

तारभवाभिरथग्भिः 

करमेण संयोजयेच्च गव्यानि । 

आस्माष्टाक्षरमन्तर- 

रथ वा योज्यानि पच्चभिः पच्च ।॥ २६॥ 

यथेककलराक्लप्नौ 
विधिरपि पच्चाशदोषधिक्वाथेः । 

पूरयतु पथ्चभिवो 

गव्येस्तोयात्मकेऽष्टगन्धाप्निः ॥ २७ ॥ 

1. मध्यप्रोत्थं ; ‰. पच्च कुम्भाः स्युश्वेदवं. 



र 

प्रपश्चसर् 

"अत्रोत्तरस्यां दिशि पड्कजे च 

पटाशचर्मोत्कथितेः पयोभिः । 

संपूरणीयः कटो यथाव- 

त्सुबणेवस्तरादियुतः सुञुद्धः ॥ २८ ॥ 

द्वारेषु मण्डपस्य 

द्रौ दौ कलशौ सुञयद्धजखपूर्णौ । 
संखाप्य च वसनाः 

प्रवेष्टयित्वाभिपूजनीयाः स्युः ॥ २९ ॥ 

उर्ष्वेनदरयाम्यसौम्य- 

प्रत्यु च भूतवणेकाः क्रमञ्चः । 
हृ्खादास्तदनु च 

पू्बदङ्गानि पूजनीयानि ॥ ३० ॥ 

गायत्रीं शतमखजे निदाचरोत्थे 

सावित्रीं पवनगते सरस्वतीं च । 

ब्रह्माणं हृतसुजि वारुणे च विष्णुं 

-श्वीजेऽगरे समभियजेदथेशमेशे । ३१ ॥ 

1. अखो० ; १. कुम्भो; 3 बजिश्र 
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रक्ता रक्ताकल्पा 

चतुसंखी कुण्डिकाक्षमालेऽब्जे । 

दधती प्राग्बीजस्य 

गायत्नी ताटश्चोऽभ्निगो ब्रह्मा ॥ ३२ ॥ 

अरिदरगदान्जहस्ता 

किरीटकेयूरहारसंभिन्ना । 

"निशिचरबीजसमुत्था 

साविन्नी वरूणगस्तथा विष्णुः ॥ ३३ ॥ 

टङ्काक्षास्यभयवरा- 

न्दधती च त्रीक्षणेन्दुकछितजटा । 

वाणी वायव्यस्था 

विशदाकस्पा तथेश्वरस््वैरो ॥ ३४ ॥ 

जद्याण्याद्यास्तद्रदि- 

रनन्तरं वासवादिकाशेश्याः । 

पूज्याः पूवोक्तेरप- 
चरिः सम्यङ्निजषाप्टै ॥ ३५ ॥ 

1. निशि वा. 
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यदि नवकरशस्तेष्वथ 

संपूज्या मातरोऽष्टदिक्क्रमसः । 

हृडेखाद्याः पूज्या 
मध्यादिषु पच्च चेद्भवन्ति घटाः ॥ ३६ ॥ 

प्रथमं घृतजं ततः कषाय 

दधि पश्चात्कथितं पयः कषायम् । 

अथ तेखकषायकामधूतथं 
द्विजब्क्षोत्कथितं ततोऽभिषिचेत् ॥ ३७ ॥ 

द्वारगङ्घम्भधृतैरथ 

सखिः पुनरन्तरासेकम् । 

कुयौन्मुखकरचरण- 

क्षाङनमपि साचमादिकं मन्त्री ॥ ३८ ॥ 

विधिवत्छृताभिषेको 

द्वार्चि्हक्षमथ जपेन्मन्त्रम् । 

निजकरदत्ताष्यांमृत- 

जरूपोषितभानुमसभोऽनुदिनम् ॥ ३९ ॥ 
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भूत्वा शक्तिः स्वयमथ दिनेशेन्दुवेश्वानराणा- 

मेकयं कुनैन्प्रणवमनुना शक्तिबीजेन भूयः । 
राक्र षेदिरपि समाधाय बुद्धचैव तेजो 

जप्यान्मन्त्री ञ्वटनहुतरिष्टान्नमुक्भोक्तसंख्यम् ।॥ ४० ॥ 

अथ तु हविष्यप्राक्ची 

नक्ताशी वा जपेन्मनुं त्वेवम् । 

परिपूणौयां नियमित- 

जपसंख्यायां समारमभेद्धोमम् ॥ ४१ ॥ 

जपादरांदा जुहूुयादथाष्ट- 

द्रव्येगैडक्षोदरघ्रूतावसिक्तेः । 

वर्णोषधीसिद्धजलाभिषेकं 

कृत्वा द्विजानम्यवह्ारयेच्च ॥ ४२ ॥ 

ततोऽस्य प्रययास्त्वेवं जायन्ते जपतोऽमुना । 

अधिष्ठितं निरयदीपं निस्तमिखं गृहं भवेत् ॥ ४३ ॥ 

ततः कृत्वा जपहासं सखमुपासीत शाक्तिः । 

युक्तात्मा निलयोगेन प्रागुक्तबिधिनाचेयेत् ।। ४४ ॥ 
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अश्चत्थविप्राङ्घ्रिपबिस्वनान्नां 

तकारिकष्क्षकसेन्यकानाम् । 

प्रसारिणीकाष्मरिरोहिणाना- 

मुदुम्बरीपाटकड्ण्डुकानाम् । ४५ ॥ 

पटं पटार्थं त्वथ कषम 

तेषां तु मागः कथितः करमेण । 

एतैः भितेनाथ जेन वासौ 

संपूरणीयः कलशो यथावत् ॥ ४६ ॥ 

प्रयब्दसेकाद्धविता शातायु- 

मधेन्दिरावात्रहितश्च रोगैः । 

मासेषु जन्मस्वसिषकतः स्या- 

दु्बीपतिमेङ्घ्चु महाप्रथिव्याः ।। ४७ ॥ 

अकाभस्तेजसासो भवति नखछिनिजा संततं किंकरी स्या- 

द्रोगा नह्यन्ति दृष्टा तमथ च धनधान्याकुरं तत्समीपम् । 

देवा नित्यं नमोऽस्मै विदधति फणिनो नैव दंशन्ति पुबाः 

संपन्नाः स्युः सपुत्रास्तनुचिपदि परं धाम विष्णोः स भूयात् ॥ 

1. भागाः कथिताः. 
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दाक्तिप्रग्रस्तसाध्यं हरशरकरुमायाबृतं बहिगेह- 

द्न्द्राश्चिषाप्तमायं प्रतिविवरर्सच्छक्तिबद्धं बहिश्च । 

कोणोद्यदण्डदण्डि त्रिलिपि हरिहराबद्धगण्डं विरोमा- 

 णोबीतं कोथुगाष्टोदरनरहरिचिन्तात्मकं षड्कणाख्यम् ॥ 

षडङ्कुरभ्रमाणेन वदरं कलःरा्खित् । 
षडङ्कुरावकाशेन तद्रहिश्च भ्रवतंयेत् ॥ ५० ॥ 

वतुखं तावता भूयस्तद्रहिञ्च वृतीयकम् । 

मधभ्यवतुखमध्ये तु हृद्धेखाबीजमाट्खित् ॥ ५१ ॥ 

दविवीयवतुलाश्िषटमीषच्छ्टिष्टषडश्रकम् । 
पुटितं मण्डलं बह्वरस्परशन्मध्यवतुरम ॥ ५२ ॥ 

इन्द्राभिरक्षोवरुणवाय्वीशान्ताश्रकं छिखेत् । 

षटसु कोणान्तरालेु हृहेखाषद्कमािखेत ॥ ५३ ॥ 

एकैकान्तरितासास्तु संबरध्युरितरेतरम् । 

शिखाभिरान्तराभिस्तु बाह्याबाह्याभिरान्तराः ॥ ५४ ॥ 

मश्यवतुरसंस्थाया हृेखायाः कपोख्योः । 

अधरे साध्यनामा साधकश्योत्तरे छिखेत् ।॥ ५५ ॥ 
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अन्तराभ्भिशियोः कमं साधकांशे समालिखेत् । 

हरमायाः पथ्चछतः स्युबदिगभंवदुरम् ॥ ५६ ॥ 

तद्रहिः शरमायाश्च ककमायाश्च तद्वहिः । 

छिखिन्मायां बिन्दुमतीं बहेः कोणेषु षदष्ठपि ॥ ५७ ॥ 

वहेः कोणत्रये श्रीमतपक्षीये तितयं छिखेत्। 

शक्तिश्रीकामबीजानां सदण्डं साधकाणेवत्।। ५८ ॥ 

"बहिस्तु बहिपक्षीये तान्येवादण्डवन्ति च । 

संसाध्य नामवणीनि स्पष्टनिष्टानभाख्ि च ॥ ५९ ॥ 

बाह्यरेलामन्तरा स्यु्वेणोः कमगताः शुभाः । 

तद्वहिः प्रतिखोमाश्च ताः शस्ुटेखकपाटवात् ॥ ६० ॥ 

ततो विदर्भितं भूमेभेण्डलद्रयमाङ्िखेत् । 
-महादिक्स्थनरसिहाणे चिन्तारत्राश्रिताश्रकम् ॥ ६१ ॥ 

बहिः षोडशशाङ्कं शोभनं व्यक्तवणेवत् । 

एतदन्तं समाखिख्य पद्ममारचयेत्ततः ॥ ६२ ॥ 

रुचिरद्वादशदरं “षट्त्रिशत्केसरोऽञ्वलम् । 

ूर्वोक्तरक्षणोपेतं छयुभं दृष्टिमनोहरम् ॥ ६२३ ॥ 

1. बहेस्तु; 2. स्युरैखाकपाटवत् ; >. रुचिरं ; 4. षड्ंशत् . 
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अभ्यच्यै पीठं नवकशशक्तिकान्त- 

मङ्गानि बीजषु च षटू भूयः । 

गायत्लिसावित्रिसरस्वतीश्च 

यज्ञदथ श्रीरतिपुष्टिसंज्ञाः ॥ ६४ ॥ 

ब्रह्माणमथ च विष्णु 

महेश्वरं धनदमद्नगणनाथान् । 

अभ्यचैये्च षट्स्वपि 

वहः कोणेषु तद्वहिः करमशः ॥ ६५ ॥ 

रक्तामनङ्गकुसुमां कसुमातुरां च 

निलयामनङ्गमदनां मदनातुरां च । 

गोरी तथैव गगनां गगनस्य रेखां 

पद्यां मवप्रमथिनीं शरिशेखरां च ॥ ६६ ॥ 

एता द्विषट् प्रतिदछङ् प्रतिपूज्य शक्ती- 

स्तद्वाह्यतो यजतु मादगणं क्रमेण । 

इन्द्रादिकान्बहिरतश्च तदायुधानि 

संपूज्य पूमैविधिनासुमथामिषिश्वेत् ।॥ ६७ ॥ 

१४१ 
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योऽमुमचैयति युख्यविधान 

सिद्धशक्तिरपि सखपहोमेः । 

स श्रियो निख्यनं त्रिदशानां 

वन्दयतां ब्रजति विष्णुसमानः ॥ &८ ॥ 

इति श्रोमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभ गवसपूज्यपाद सिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतो 

परपञ्चसारे नवमः परलः ॥ 



दश्चमः पटखः ॥ 

अथ वक्ष्ये संग्रहतो 

द्रादश्चगुणितास्यमद्य यन्त्रवरम् । 

संपूज्य येन शक्ति 

भुक्तेसुक्ते्रेजन्नरोऽनु भवम् ॥ १ ॥ 

व्याहयावीतश्चक्तिञ्वखनपुरयुगन्द्र संध्युत्थशक्लया- 

वीतं कोणात्तदुर्बीजकमनु च कपोखात्तगायत्निमन्त्रम् । 

आभ्नेयावीतमरण्ेतमनुबिगतेभूपुराभ्यां च 'रन्धे 
क्वौचिन्तारत्रकं द्वादश्चगुणितमिदं यन्तमिषटार्थदायि ॥ 

ूर्वोक्तमानक्प्या 

मन्त्री त्रितयं विकिख्य वृत्तानाम् । 

विङिखेदन्तवैतख- 

मनु शक्ति सष्टबिन्दुनिष्ठानाम् ॥ ३ ॥ 

द्वादश्चमध्यमवतुर- 

रेखा बदहिरािखिच्च शक्तीनाम् । 



१४४ प्पश्चसरि 

हरियमवरुणधनाधिष- 

दिष्चुदधेदेचताः क्रमेण स्युः॥ ४ ॥ 

इंशाभिनिऋतिमरुतां 
दिक्ष्वेकेकं वििर्य भूयश्च । 

बीजान्तराङनिगेत- 

शटाङ्कितिकोणषट्कयुगमम्नेः ॥ ५ ॥ 

मण्डखयु गयुगर् स्या- 

दस्परशदान्तरितवतुरं विदम् । 

शक्ति प्रबेष्टयेज्ञ 

प्रतिलोमव्याहतीभिरन्तःस्थाम् ॥ & ॥ 

रविकोणेषु दुरन्तां 

मायां बिङिखिदथाग्रबिन्दुमतीम् । 

एकैकान्तरितास्ताः 

परस्परं राक्तयन्च संबध्युः ॥ ७ ॥ 

गायत्रं प्रतिरोमतः प्रविख्खिदम्रेः कपोलं बहि- 

द दे चैव किवी बहिश्च रचयेद्धुयसया व्र्टुमम् । 



दशमः पटः । १४५ 

बणौन्प्ानुगतांश्च भूपुरयुगे सिंहाख्यचिन्तामणि 

ङिख्यायन्त्रमश्ेषदुःखशमनायोक्तं पुरा देशिकैः ॥ ८ ॥ 

बहिरपि षोडशपत्न 

वृत्तविचित्रं च रारिवीथियुतम् । 

रचयेन्मण्डलमेवं 
पुनयंथोक्तं निधापयेत्कलक्षम् ॥ ९ ॥ 

आद्ावङ्गावरणमनु इटेखिकाद्याश्चतसखो 

ज्ह्माण्याद्याः षोडराविङकृतिदन्द्रसंख्याक्रमेण । 

सखा भूयश्चतद्भिरथो षष्ठिमिर्छौकपाङ- 
वैजदयेरष्टममपि समभ्यचयेद्धक्तिनम्रः ॥ १० ॥ 

करारी विकरारी च उमा देवी सरस्वती । 

दुगो शची उषा ठश््मीः श्रुतिः स्पृतिधृती तथा ॥ ११॥ 

श्रद्धा मेधा मतिः कान्तिराया षोडश शक्तयः । 

वबिद्याद्वीपुष्टयः प्रज्ञा सिनीवाडी इहूस्तथा ॥ १२ ॥ 

शुद्रवीयो प्रभानन्दा पोषणी ऋरद्धिदा शुभा । 

कालरात्री महारान्नी भद्रकाडी कपालिनी ॥ १३॥ 

*. 10 



१४६ प्रपश्चसरे 

विकृवि्दण्डिमुण्डिन्यौ सेन्दुखण्डा क्िखण्डिनी । 

निसुम्भसुम्ममथनी महिषासुरमर्दिनी ॥ १४ ॥ 

इन्द्राणी चैव रुद्राणी शंकरा्थश्चरीरिणी । 

नारी नारायणी चैव त्रिशुङिन्यपि पाछिनी ॥ १५ ॥ 

अम्बिका हृदिनी चेव दा्िशच्छक्तयो मताः । 

पिङ्गलक्षी विश्याराक्षी सम॒द्धिश्द्धिरेव च ॥ १६ ॥ 

क, 

श्रद्धा खाहा स्वधाख्या च मायाभिख्या वसुंधरा । 
| + न 

त्रिखोकधाच्नरी गायत्री सावित्री विदशेश्वरी ॥ १७ ॥ 

सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताच्युतप्रिया । 

विमला सामला चैव अरुणी वारुणी तथा ॥ १८ ॥ 

प्रकृतिरविकृतिः खष्टिः सतिः संहृतिरेव च । 

संध्या माता सती हंसा मर्दिका वञ्िका परा ॥ १९॥ 

देवमाता भगवती देवकी कमलासना । 

त्रियुखीसप्तयुख्यौ च सुरासुरविमर्दिनी ॥ २० ॥ 

सरम्बोठयुष्वेकेश्यो च बहुशि भा वृकोद्री । 
रथरेखाहया चैव शशिरेखा तथापरा ॥ २१ ॥ 



दशमः पर्छः। 

पुनगैगनवेगाख्या वेगा च पवनादिका । 

भूयो अुवनवेगाख्या तथैव मदनातुरा ॥ २२ ॥ 

अनङ्गानङ्गमदना भूयश्चानङ्गमेखला । 

अनङ्ग कुसुमा विश्वरूपासुरभयंकरी ॥ २३ ॥ 

अक्षोभ्यासलयवादिन्यौ वजरूपा शुचिव्रता । 

वरदा चैवं वागीशी चतुःषष्टिः प्रकीर्षिताः ॥ २४ ॥ 

इष्टा यथोक्तमिति तं कलशं निजं वा 

पुत्रं तथाप्रमपि शिष्यमथाभिषिश्चेत् । 

आस्तिक्ययुक्तमथ सलयरतं बदान्यं 

विप्रप्रियं कुखकरं च नृपोत्तमं वा ॥ २५ ॥ 

विधानमेतत्सकर्थसिद्धि- 

करं परं पावनमिन्दिराव्यम् । 

आयुष्करं वद्यकरं रिपूणां 

प्रध्वंसनं सुक्तिफलग्रदं च ॥ २६ ॥ 

पाशाङ्ुशमध्यगया 

शक्टयाथ जपाचैनाहुतादियुतम् । 

१४७ 
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वक्ष्ये यन्त्रविधानं 

त्रटोक्यप्राशूतायमानमिदम् ॥ २७ ॥ 

"अष्टाशान्तागढाविदैगलय वरगाच्पूपाश्चात्त्यषदकं 

कोष्ठो्त्साङ्गस्टाक्षरयुगयुगकाष्टक्षराख्यं बहि । 

मायोपेतात्मयुग्मस्वरमिखितरसत्केसरं साष्टपतरं 

पदां वन्मष्यबितनितयपरिरसतपाशशक्यङ्कशार्णम् ॥ 

पाशाङ्कशावृतमयुप्रतिलोमगैश्च 

वर्णैः सखरोजपुटितन घटेन चापि । 

आवीतमिष्टफरूभद्रधटं तदेत- 

द्न्त्रोत्तमं वि घटागेकनामघेयम् ॥ २९ ॥ 

्राक्प्रयगरीङे हर- 
मथ पुनराच्नेयमारुते च हयम् । 

दक्षात्तरे हवाण 

नैऋतरेवे हरं द्विपङ्क लिखेत् ॥ ३० ॥ 

विङिखेश्च कणिकायां 

पाशाङ्कश्चसाध्यसंयुतां शक्तिम् । 

1. अष्टाशात्तागेलाविदेखयबरयुताच्पूवै” 



दशमः पटलः । 

अभ्यन्तराष्टकोे- 
. ष्वङ्गान्यवरेषितेषु चष्टा्णौ ॥ ३१ ॥ 

कोष्ठेषु षोडशस्वथ 

षोडशवग तथा मयुं मन्त्री । 

पद्यस्य केसरेष्वथ 

युगस्वरात्मान्वितां तथा मायाम् ॥ ३२ ॥ 

एकेकेषु दख्षु 
त्रि्चखिशः कर्णिकागतान्वर्णान् । 

पाश्चाङ्कुराबीजाभ्यां 

प्वेष्टयेद्वाद्यतश्च नछिनस्य ॥ ३३ ॥ 

अनुामविलोमगतैः 

्रवेष्टयेदक्षरैश्च तद्वाह्ये । 
तदनु घटेन सरोज- 

स्थितेन तद्र्रकेऽम्बुजं च छिखेत् ॥ ३९ ॥ 

बिन्द्रन्तिका प्रतिष्ठा 

संदिष्टा पाशवीजमिति मुनिभि. ' 

१४९ 
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निजमूदेहनाप्यायिनि- 

शाशधरखण्डान्वितोऽङ्कशो भवति ॥ ३५ ॥ 

पाश्चश्रीराक्तिस्वर- 

मन्मथशक्तीन्दिराङ्कशाश्चेति । 

एकं कामिनिरख्जिनि 

ठद्वयमपरं लिह्टवण स्यात् ॥ ३६ ॥ 

अथ गौरि रुद्रदयिते 

योगेन्धरि सकवचाख्रटद्धितयेः । 

बीजादिकमिदमुक्तं 

शाक्तेयं षोडशाक्षरं मन्तम् ॥ २७ ॥ 

इति छृतदरसुविभूषित- 

मतिरुचिरं खोकनयनवित्तहरम् । 

कृतोऽज्वरं मण्डलमपि 

पीटादयं पुरेव परिपूज्य ॥ ३८ ॥ 

पूवैप्ोक्तैः काये- 

रेकेनापूये पूरयेत्करश्चम् । 



द्मः पररः । १५१ 

इद्धेखाद्यङ्गाख्यो 

मात्रसुरेशादिकौ च कुखिक्चादिम् ॥ ३९ ॥ 

वं संपूज्य देवीं करशमलनुयुभेगेन्धपुष्पादिकैस्ता- 

न्दध्याज्यक्षौदरसिक्तखिशतमथ प्रथग्दुग्धवीरुत्समिद्धिः । 
इत्वा दत्वा सुवणीडुकपडयधरणीदैक्षिणायै द्विजेभ्यः 

संपूज्याचार्यवयै वसुभिरमरूधीः संयतारमाभिषि चेत् ॥ 

इति कृतकरश्चोऽयं सिच्यते येन पुंसा 

स भवति कविरेनं नियमारिङ्गतिं श्रीः । 

धनदिनरजनीरेस्तुल्यतेजा महिस्ना 

निरुपमचरितोऽसौ देहिनां स्यात्पुरोगः ॥ ४१ ॥ 

जपेषचतुधिरातिटक्षमेवं 

सुयन्त्ितो मन्त्रवरं यथावत् । 

इविष्यभोजी परिपूणेसंख्ये 

जपे पुनर्होमविधिविधेयः ॥ ४२॥ 

पयेद्रूमाणां च सभमित्सहख- 

षटुकरैदैधिक्षोद्र्तावसिक्तेः । 
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तिङश्च तावञ्जुहुयात्पयोक्ते- 

द्िजोत्तमानमभ्यवहारयेच्च ॥ ४३ ॥ 

गुरुमपि परिपूज्य काच्चनायै- 
जेपति च मन्त्रमथो सहखरमात्रम् । 

भजति च दिनशोऽमुमचनायां 

विधिविहितं विधिमादरण भूयः ॥ ४४ ॥ 

संक्षेपतो निगदितो विधिर्नायाः 

शक्तेरमुं भजतु संसतिमोचनाय । 

कान्यै श्रियै च यशसे जनर जनाय 

सिद्धत्रै प्रसिद्धमहसोऽख परस्य धाञ्नः ॥ ४५ ॥ 

गजसगमदकारमीरे- 

मैन्त्रितमः सुरभिरोचनोपेतैः । 
विर्खिदलक्तकरसा- 

ल्ुछितेयेन्त्राणि सकठकायौर्था ॥ ४६ ॥ 

राञ्या पटुसयुतया 

सपाशशक्यङ्छुशेन मन्त्रेण ।, 



दश्चमः पटलः । १५४ 

स्वाद्रक्तयामिजुह- 

निरयुर्वीशांस्तथोवशौ वशयेत् । ४७ ॥ 

एमिर्विधनैर्ुवनेश्वरीं तां 
सखमचैयित्वाथ जपंश्च मन्त्री । 

स्वुलयानयाभिष्टुवतां समग्र 

प्रीत्यै समस्तातिविभल््िकायाः ॥ ४८ ॥ 

प्रसीद प्रपश्चस्वरूपे प्रधाने 

प्रक्ृयात्मिके प्राणिनां प्राणसंज्ञे। 

प्रणोतुं प्रभो प्रारमे प्रा्लङिस्त्वां 

प्रकरयाप्रतक्ये प्रकामप्रवत्ते ॥ ४९ ॥ 

स्तुतिवौक्यवद्धा पदात्मैव बाक्यं 
पदं त्वक्षरात्माक्षरस्त्वं महेशि । 

रुवं त्वां त्वमेवाक्षरेस्त्वन्मयेस्तो- 
ष्यसि त्वन्मयी वाकप्रवृत्तियैतः स्यात् ॥ ५० ॥ 

अजाधोक्षजन्रीक्षणश्चापि खूप 

परं नाभिजानन्ति मायामयं ते । 
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सतुबन्तीक्ि तां त्वाममी स्थूङरूपां 

तदेतावदम्बेह युक्तं ममापि ॥ ५१॥ 

नमस्ते समस्तेदि जिन्दुस्वरूपे 

नमस्ते रबस्वेन तच््वाभिधाने । 

नमस्ते महच्तवं भपन्ने प्रधाने 

नमस्ते स्वहंकारतन्त्वस्वरूपे ॥ ५२ ॥ 

नमः शब्दरूपे नमो ग्योमरूपे 

नमः स्पशेरूपे नमो वायुरूपे । 

नमो रूपतेजोरसांभःस्वरूपे 

नमस्तेऽस्तु गन्धास्मिके भूस्वरूपे ॥ ५३ ॥ 

नमः श्रोवचमौश्षिजिह्ाख्यनासा- 

सवाक्पाणिपत्पायुसोपस्थरूपे । 

मनोबुद्धयहकारचित्तस्वरूपे 

विरूपे नमस्ते बिभो विन्रूपे ॥ ५४ ॥ 

रवित्वेन भूत्वान्तरात्मा दधासि 

प्रजाश्चन्द्रमस्त्न पुष्णासि भूयः । 



दद्मः पटरूः | 

वहस्यभ्निमूि बहन्तयाहृतं बा 

महादेवि तेजख्यं त्वत्त एव ॥ ५५ ॥ 

चतुवक्षयुक्ता रसद्धेसवाहा 

रजः संश्रिता ब्रह्मसंज्ञां दधाना । 

जगर्सृष्टिकायै जगन्माकृभूते 

परं तत्पदं ध्यायसीशि त्वमेव ॥ ५६ ॥ 

विराजक्किरीटा रसच्क्रशङ्का 

बहन्ती च नारायणाख्यां जगत्सु । 

गुणं सत्तवमास्थाय विश्वस्थितिं यः 

करोतीह सोंशोऽपि देवि त्वमेव ॥ ५७ ॥ 

जटाबद्धचन्द्राहिगङ्का त्रिणेत्रा 

जगत्संहरन्ती च कल्पावसाने । 

तमः संभिता र्द्रसज्ञां दधाना 

बहन्ती परधक्षमाङे विभासि ॥ ५८ ॥ 

सचिन्ताक्षमाखा सुधाङ्कम्भरेखा- 

धरा च्रीक्षणार्धन्दुराजत्कपदो । 

१५५ 



१५६ प्रपश्चसारे 

सुञ्च्ंचकाकल्पदेहा सरस्व - 
व, 9 

लयपि त्वन्मयवेश्चि बाचामधीश्चा ॥ ५९ ॥ 

रसचक्रराङ्का चर्त्खद्भीमा 

नदत्सिहवाहा ज्वछन्तङ्गमौलिः । 

दरवदैवयवगी स्तुवत्सद्धसंघा 
त्वमेवेशि दुगं विसगौविदीने ।॥ ६० ॥ 

पुरारातिदेहाधेभागो भवानी 

गिरीन्द्रात्मजास्वेन येषा विभासि । 

महायोगिवन्यां महेशासुनाथा 

महेरयबिका तच्त्वतस्ूवन्मयैव ॥ ६१ ॥ 

कसत्कौस्तुभोद्धासिते व्योमनीरे 

वसन्ती च वक्षःस्थङे कैटभारेः । 

जगदलभां स्ैरोकेकनाथां 

भियं तां महादेष्यहं त्वामवैमि ॥ ६२ ॥ 

अजाद्रीगुहाव्जाक्षपोत्रीन्द्रकाणां 

महाभेरवस्यापि चिह्नं वहन्यः । 



दशमः पररः । १५७ 

विभो मातरः सप्ततदरपरूपाः 

स्फुरन्लयस्त्वदंशा महादेवि तच्च ॥ ६३ ॥ 

-समुद्यदिवाकृत्सहसप्रभासा 

सदा संतताशेषविश्वावकाशे । 

ऊसन्मौखिबद्धनदुरेखे सपाशा- 
इलाभीलयभीष्टात्तदस्ते नमस्ते ॥ ६४ ॥ 

्रभाकीत्तिकान्तीन्दिरारात्रिसंध्या- 

क्रियाश्ञातमिखर्षुधाबुद्धिमेधाः । 

स्तुतिरबाङ्् मतिः संनतिः श्रीश्च शक्ति- 

स्सवमेवेदि येऽन्ये च शक्तिप्रमेदाः ॥ ६५ ॥ 

इरे बिन्दुनादैः सशक्याख्यज्चान्ते- 
सैमल्तेऽस्तु भेदः प्रभिननैरभिनने । 

सदा सप्तरपातारुखोकाचलान्धि- 

अहदरीपधातुस्वरादिसरूपे ॥ ६६ ॥ 

नमस्ते नमस्ते समस्तस्वरूपे 
समस्तेषु वस्तुष्वयुस्यूतशक्ते । 



१५८ प्रपश्चंसौरे 

अतिस्थूखसूक््मस्वरूप महरि 
स्ते बोधरूपेऽप्यबोधस्वरूपे ॥ &७ ॥ 

मनोवृत्तिरस्तु स्छरतिस्ते समस्ता 

तथा वाक्प्रवृत्तिः स्तुतिः स्यान्महेशि । 

शरीरप्रवृत्तिः प्रणामक्रिया स्या- 

सप्रसीद क्षमस्व प्रभो संततं मे ॥ ६८ ॥ 

इखाजपविधिमचनाविशेषा- 

नेवास्तां स्तुतिमपि नियमाद्रेण । 

योऽभ्यस्येत्स खलु परां भियं च गत्वा 

खुद्धं तद्भजति पदं परस्य धाञ्नः ॥ ६९ ॥ 

इति हृष्धेखाविहितो 

विधिरुक्तः संग्रहेण सकरोऽयम् । 

अस्मिन्निष्णातमना 

मन्त्री योगी स एव भोगी च ॥ ७० ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्य॑स्य 
श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 
प्रपञ्चसारे दामः पररः ॥ 



प्व्छ^्न्डाः पटलः ॥ 

अथ श्रियो मन्त्रविधिः समासतो 

जगद्धिताय प्रतिवक््यतेऽधुना । 

सहाङ्गभेदैः सजपाचेनाहुत- 

क्रमैः समभ्युद्धरणाय दुगतेः ॥ १ ॥ 

बियत्तृरीयस्तु विलोमतोऽनल- 

प्रदीपितो बामविरोचनाञ्वितः। 

सचन्द्रखण्डः कथितो रमामनु- 

मेनोरथावाधिमहासुरटूमः ॥ २ ॥ 

ऋषिशरेगुदछन्दसि चोदिता निचू- 

त्समीरिता श्रीरपि देवता पुनः । 

इगक्षिकर्णेनमनुस्वरानला- 

न्वितेन चास्थ्ना विदितं षडङ्गकम् ॥ ३ ॥ 



१६० प्रपश्चसरि 

मूयाद्भूयो द्विपद्याभयवरदकरा तप्तकातैस्वराभा 

दभ्राभ्रामेभयुग्मद्वयधृतकरङुम्भाद्धिरासिच्यमाना । 

 रत्नौधावद्धमोङिधिमरतरदुकूलातेवाङेपनाद्या 

पद्याक्षी पद्यनाभोरसि कृतवसतिः पद्मगा श्रीः शरिये वः । 

संदीक्षितोऽथ गुरुणा मनुवयमेनं 

सम्यग्जपेन्निशितधीरदिंननाथलक्षम् । 

अभ्यचेयन्नहरहः श्रियमाद्रेण 

मन्त्री सु्ुद्धचरितो रहितो बधूभिः ॥ ५ ॥ 

जपावसाने दिनक्त्सदसख- 
„+ ५ ॐ ९ ( 

संख्ये: सरोजेमेधुरत्रयाक्तेः । 

इनेत्तिङेवौ विधिनाथ वैस्वेः 

समिद्रेमन्त्रिवरस्िभिव ॥ ६ ॥ 

रुचिराष्टपत्रमथ वारिरहं 

गुणवृत्तरारिचतुरश्रयुतम् । 

भ्रविधाय पीठमपि त्न यज्ञे- 

नवशक्तिभिः सह रमां तु ततः ॥ ७ ॥ 



एकादश्चः पटलः । १६१ 

विभूतिरु्नतिः कान्तिहेष्टिः" कीक्तिथ संनतिः । 

पुष्टिराकृष्टिऋद्धिश्च रमाया नव राक्तयः ॥ ८ ॥ 

आवाह्य सस्यक्षरशे यथाव- 
९.८५ „५ (4 

त्समचेनीया विधिना रमसो । 

जप्त्वा यथाशक्ति पृनरौरुस्तु 

संसेचयेत्सयतमात्मशिष्यम् ।॥ ९ ॥ 

अङ्कैः प्रथमावृतिरपि 

मूर्ती भचतुष्कनिधियुगैरपरा । 

शक्तथष्टकेन चान्या 

चरमा कञुबीश्वरेः समभ्यच्यौ ॥ १० ॥ 

वासुदेवः संकषेणः प्रदयुन्नश्चानिरद्धकः । 

दमकः शर्क्श्चेव गुग्गुलु छुरण्डकः ।॥ ११ ॥ 

बलाकी विमला चैव कमखा बनमालिका । 

विभीषिका द्राविका च शांकरी वसुमाछिका ॥ १२॥ 

1. कान्तिः खष्टिः. 

+. 11 



१६९२ प्रपञ्चसारे 

अयनैव च पूवैसेवया 

परितुष्टा कमला प्रसीदति । 

धनधान्यसमरद्धिसंकुरा- 

मचिरादेव च मन्रिणे धियम् ॥ १३॥ 

अम्भस्युरोजद्वयसे हि तिष्ठु- 

खिलक्षमेनं प्रजपेच्च मन्त्री । 

भियं विचिन््याकंगतां यथाव- 

इ्रिद्रताया भवति प्रमुक्तः ।॥ १४ ॥ 

वसतावुपविशय कैटभारेः 
कमखाव्क्षतलेऽथ वा त्रिखक्षम् । 

जपतोऽपि भवेच्च काङ्क्षिताथौ- 

दधिकं वत्सरतो बसुप्रपच्चः ॥ १५ ॥ 

जुहयादशोकदहने 
=, [4 

सथरतैरपि तण्ड्कैः सकल्वर्यतमम् । 

'खदिरानले त्रिमधुर 

रपि तेधनदं च राजङ्कुखवर्यमपि ॥ १६.॥ 



एकादश्चः पटः । १६३ 

समधुरनकिनानां रक्षहोमादखक््मी- 

परिगितमपि जन्तुं प्राप्रयाच्छरीः समग्रा । 

घनविभवसमृद्धया नियमाहादयन्ती 

लयजति न करुणाद्रौ तस्य सा संततिं च ॥ १७ ॥ 

बिस्वं श्रीसुक्तजापी निजभुबि मुखजो वधैयितास्य पूवै 

पत्रैखिस्वादुयुक्तेः कुसुमफरसमिद्धिस्ततस्कन्धमैदैः । 

तन्मूङैभेण्डङास्राक्सुनियतचरितोऽसो हुतान्निम॑ात्मा 
खूप परयेद्रमायाः कथमपि न पुनस्त्छुठे स्यादरक््मीः ॥ 

हृदयकमरूबणेतः परस्ता- 

द्मृतमनन्तयुगं ततश्च सिन्यै । 

हुतवहदयितेयसो रमायाः 

: प्रवरधनार्थिभिरथितो हि मन्तः ॥ १९॥ 

दक्षोऽस्य स्मादषिरछन्दसि सुमतिभिरक्तो विराड्देवता च 
श्रीदेवीपद्धिनीभ्यां हृदयकरशिरसी विष्णुपल्या शिखा च । 

मेदोरेफाहदार्भीरपि च कमलरूपाक्षरवमसासखां 

ताराद्याभिनैमोन्ताभिरिति निगदितं जातियुक्ताभिरङ्गम् ॥ 



१६४ भरपश्चसरि 

पद्या पद्यनेत्रा कमलयुगवराभीतियुग्दोःसरोजा 

देहोत्थाभिः प्रभाभिखिभुबनमखिरं भासुरा भासयन्ती । 

मुक्तादाराभिरामोन्नतङ्चकटश्ञा रत्नमलीरकाच्ची- 
ज क 

्रैवेयोम्य॑ङ्दाढ्या धृतमणिमङ्कटा श्रेयसे श्रीमवेद्रः ।। २१॥ 

ध्यालवं श्रियमपि पूवक्लप्तपीठे 

पद्यादौ प्रथममथाचंयेन्तदङ्खै; । 

अष्टाभिदंरमलुश्चक्तिभिस्तदन्त 

छोकेशेरिति विधिनाचयेत्समद्धथे ॥ २२ ॥ 

दीक्षातो जपतु रमारमेशभक्तो 

छक्षाणां दशकममुं मनु नियलया । 

स श्रीमान्बहुधनधान्यसंकुरः स- 

न्मेधाबी भवति च वत्सरेण मन्त्री | २३ ॥ 

इति मन्त्रजपादतधीमेधुर- 

ितयेरयुतं जुहुयात्कमहेः । 

परिद्यद्धमना नचिरारस पुन- 

रभते निजवाञ्छितमथचयम् ॥ २४ ॥ 



एकादश्चः पटलः । १६५ 

समुद्रगायामवतीयै नां 

स्वकण्ठमात्रे पयसि स्थितः सन् । 

त्िङक्षजाप्याढ्यतमोऽब्दमात्रा- 

न्मन्त्री भवेन्नात्र विचारणीयम् ॥ २५ ॥ 

नन्यार्वतजुहुत भगभेऽभ्यच्य छक्ष्मीं सहसे 
वाबद्वैसवैखिमधुरयुतेवौ फः पोणमास्याम् । 

पच्चम्यां वा सितसरसिजेः शुकवारेऽच्छपुष्पै- 

रन्यैमौसं प्रतिहुतविधिवेत्सरैः स्याद्धनाब्यः ॥ २६ ॥ 

ताररमामायाश्रीः 

कमठे कमराल्ये प्रसीदयुगम् । 

बीजानि तानि पुनरपि 

समहारक्ष्मीहदिन्दिरामन्त्रः ॥ २७ ॥ 

त्रिभिस्तु वरदं शिरोभिः 
` स्यात्यच्चभिश्चाथ शिखा त्रिणा । 

त्रिभिस्तथा वमे चतुभिरलं 

प्रथक् त्रिबीजापुटितेस्तदङ्गम् ।॥ २८ ॥ 



१६६ प्पञ्चसारे 

दस्तोयद्रसुपात्रपङ्कजयुगादशो सफुरनूषुर- 

्रैवेयाङ्गदहारकङ्कणमदामौङिञ्वटत्छुण्डला । 

पद्यस्था परिचारिकापरिव्रता श्ुङ्ाङ्गरगांज्चका 

देवी दिव्यगणानता भवदघप्रध्वंसिनी स्याद्रमा ॥२९॥ 

क्षं जपेन्मनुमिमं मधुरत्रयाक्ते- 

समैः फलः प्रतिहुनेद युतं तदन्ते । 

आराधयेदनुदिनं प्रतिवक्ष्यमाण- 

मार्गेण दुगतिभयाद्रहितो भवेत्सः ॥ ३० ॥ 

[क 

श्रीधरश्च हृषीकेशो वेङ्कण्ठो विश्वरूपकः । 

वासुदेवादयश्चाङ्गावरणार्समनन्तरम् ॥ ३१ ॥ 

मारतीपावेतीचान्द्रीश्चीभिरपि संयुता । 

दमकादिस्तृतीयानुरागयेश्च चतुध्यपि ॥ ३२ ॥ 

अनुरागो विसंवादो विजयो वभो मदः । 

इर्षा बलश्च तेजन्रेयष्टो बाणा महाभ्रियः ॥ ३३ ॥ 

अनन्तबह्मपयन्तेः पच्चमीन्द्रादिभिर्मता । 

-चक्रपद्यान्तिकैः षष्ठीवजायेरावृतिः श्रियः ॥ ३४ ॥ 



एकादशः पदर॑लः । , १६७ 

संपूज्येवं श्रियमनुदिनं यो ६ न्त्रमेनं ` 

प्रोक्तां संख्यां सहुतविधिम्ध्युच्छती पराप्य ऊषट्मीम् । 

दवित्राद्वीग्भवति पशुपुत्रादिमोगैः समृद्धो 

वषादेहापदि च पदमभ्येति निदं स विष्णोः ॥ ३५॥ 

श्रीमन्त्रष्विति गदितेषु भक्तियुक्तः 

श्रीसृक्तान्यपि च जपेद्यजेद्धुने । 

सूक्ते तु प्रथमतरे स्वयं मुनिः स्या- 

दन्येषां मुनय "इमे भवन्ति भूयः ॥ ३६ ॥ 

आनन्दः कदंमञनैवं चिद्कीतश्चेन्दि रासुतः । 
ऋचामथो तदन्यासागृषयः समुदीरिताः ॥ ३७ ॥ 

आये सृक्तत्रये च्छन्दोऽनुष्टुप्कांसे इहलयपि । 

तदन्तययोखिष्टुबाख्यां परस्तादृष्टके पुनः ॥ ३८ ॥ 

अनुष्टुबन्ये प्रस्तारपङ्किदछन्दांसि वे कमात् । 

श्यभ्री स्यातां देवते च न्यासाङ्कविधिरुच्यते ॥ ३९ ॥ 

1. अमी. 



१६८ प्रपञ्चसरे 

मूधाक्षिकणैनासा- 
मुखगरदोटेदयनाभिगाद्ेषु । 

पायूरजानुजङ्घा- 
चरणेषु न्यसतु सूक्तकैः करमशः ॥ ४० ॥ 

सहिरण्मयी चं चन्द्रा- 

रजताहैरण्यसरजे दहिरण्यारूया । 

अङ्गानि जातियुञ्ञ्यथ 

हिरण्यवणौह्या तथाञ्ं स्यात् ॥ ४१ ॥ 

अरुणकमलसंस्था तद्रजःपु वणा 

करकमख्धृतष्टाभीतियुग्माम्बुजा च । 

मणिमङ्टविचित्ाठंडकृताकस्पनाते- 

भवतु भुवनमाता संततं श्रीः भिये वः ॥ ४२ ॥ 

्रारभ्याच्छां प्रतिपदमथ प्राप्तदीक्षो वियक्त- 
सतन्वङ्गीभिस्तनुविमख्वासाः सुधोवद्विजाद्यः । 

एंकादश्यामपि परिसमाप्याकसाहसिकान्तं 

जापं मन्त्री प्रयजतु रमां प्राक्तनप्रोक्तपीठे ॥ ४३ ॥ 
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पद्मा सपद्मवणौ 

पद्मसाद्रौ च त्पयन्यभिधा । 

तृप्र ज्वरन्यभिख्या 

स्वणंभाकारसंज्ञका चेति ॥ ४४ ॥ 

मध्ये दिश्चधिपाङ्गा- 

बृल्योरतास्ततश्च वजरादीन् । 

प्रयजेश्चतुरावरणं 

निगवितमिति सुक्तकल्पितविधानम् ॥ ४५ ॥ 

अन्नघृतामभ्यां जुहुया- 

दचोस्वष्टोत्तरं शातं मन्त्री । 

आवाहनासना्घ्यक- 

पा्याचमनमघुपकेसेकानि ॥ ४६ ॥ 

वासोभूषणगन्धा- . 
न्सुमनोयुतधूपदीपभोऽ्यानि । 

सोदधासनानि कु्या- 

दक्ियुतः पजच्चदश्चभिरथ मलुभिः ॥ ४७ ॥ 
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व्यसतैरपि च समस्तैः 

पूजायां संयतात्मकः सिद्धयै । 
-पक्ैर्िल्वसभिद्धिः 

पयोन्धसा सविषा कमाञ्जुहुयात् ॥ ४८ ॥ 

एकैकं त्रित्रिदातं 

दाद्रयां भोजयीत विप्रांश्च । 

मन्दारङ्कन्दकुयुदक- 

नन्यावरतीहममातीजायः ॥ ४९ ॥ 

कहारपद्यरक्तो- 

त्पर्केतकचम्पकाद्यो ग्राह्याः । 

परिषिश्वेत्तरिशो नियं 

सृक्तैस्तेः स्नानकर्मणि ॥ ५० ॥ 

आदियाभिमुखो जप्यात्तावत्तावश्च तपेयेत् । 

अचैयेष्धिधिना तेन दिनशो जुहुयाचिंश्चः ॥ ५१ ॥ 

एवं करोति षण्मासं योऽसौ स्यादिन्दिरापतिः । 

उदु द्धमात्रे निने नवनीतं विनिक्षिपेत् ॥. ५२ ॥ , 

1; पच्च, 
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सकर्णिके सकि लस्कोद्रे पत्चान्तरारके । 

पुनः पद्मं तदुद्धूय समिद्धे तु इताशने ॥ ५३ ॥ 

जहयादन्ययाथचौ शतमष्टोत्तरं जपेत् । 

चत्वारिंशचूुकवारेमहशरीस्तस्य जायते ॥ ५४ ॥ 

कांसोऽस्मीयनया सम्यगकादश्च घृताहुतः । 

षण्मासं जुह्वतो नियं भूयास्रायो महेन्द्रा ॥ ५५ ॥ 

सकतेरतेहत जपताभ्यचयीतावगाहे- 
स्सिश्वद्रक दिनमनु तथा संयतस्तपयीत 1, 

संडयुद्धास्मा विविधधनधान्याङ्ककाभ्यन्तरोऽसौ 
मन्त्री सरवथुवि बहुमतः श्रीमतां स्याद्पुरोगः ॥ 

श्रीछक््मीवैरदा विष्णुपन्नी च सवसुप्रदा । 

हिरण्यरूपा सस्वणमाछिनी रजतस्रजा ॥ ५७ ॥ 

ससुवणंप्रमा स्वग्यराकारा पद्मवासिनी । 
पद्महस्ता पद्यपूवैप्रिया सुक्तापदादिका ॥ ५८ ॥ 

अरुकारा तथा सयौ चन्द्रा बिल्वप्रिये्धरी । 
युक्तिः श्रपूवो सुक्तिश्च विभूत्यृद्धिसमरद्धयः ॥ ५९ ॥ ' 
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तुष्टिः पुष्टिश्च धनदा' तथान्या तु धनेश्वरी । 

श्रद्धा सभोगीनी भोगदात्री धाद्रविधावृके ॥ ६० ॥ 

द्वात्रिशषदेताः श्रीदेव्या ये मन्त्राः समुदीरिताः । 

तारादिका नमोन्ताश्च तेरचौसु बिं हरेत् । 

तर्पयेच्च महादेवीं दिनादौ मन्त्रवित्तमः ॥ ६१ ॥ 

नाभ्यक्तोऽद्यान्न नम्रः सलिरमवतरेन्न स्वपेद्राञ्यचिः स- 

ज्नाभ्यच्यान्नेव चाद्यात्तिरुहलवणे केवठे नैव दोषाम् । 

वक्षे ठिम्पेद्ेन्नानृतमपि मछिनः स्यान्न बिम्बाम्बुजन्म- 

द्रोणान्नो धारयेत्के भुवमपि न वृथेवालिखेदिन्विरार्थी ॥ 

सुविमलचरितः स्याच्चछुद्रमास्यानुरेपा- 

भरणवसनदेहो सुख्यगन्धोत्तमाङ्गः । 

सुबिक्चदनखदन्तः शुदधधीर्विष्णुभक्तो 

विमरूरुचिरशय्यः स्याञ्विरायेन्दिराथीं ।॥ ६३ ॥ 

दुष्टां कष्टान्ववायां कट्हकटुषितां मागैदृष्टामनिष्टा- 

मन्यासक्तामसक्तामतिविपुलङृशाङ्गीमतिहस्वदीघौम् । 
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-रोगाती भोगोखां प्रतिपुरुषचलां राजकान्तामकान्तां 

काकाक्षीमेकचारां प्रहङ्कसुमयुतां न स्प्रशोदिन्दिराथी ॥ 

शान्तः शश्वस्स्मितमधुरपूबोभिभाषी दयाद्रो 
देवाचायोतिथिद्हनपूजारतः पुण्यक्षीङः । 

नियस्ञायी नियमनिरतः प्रयगाश्ासुखाश्ची 

मन्त्री बणोश्रमदृढरतिः स्याश्चिरायेन्दिरार्था ॥ ६५ ॥ 

श्रीमन्त्रभक्तः भितविष्णुदीक्षः 

श्रीसुक्तजापी हितधीः सुश्षीखः । 

स्वदारतुष्ट मितमाषणाश्ञी 

रोकप्रियः स्याच्चिरभिन्दिरार्थी ॥ ६& ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्द भगवस्पूज्यपाददिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कतो 

अपञ्चसारे एकादशाः पटरः ॥ 

ति 



दादश पटः ॥ 

अथ रमाभुवनेशिमनोभवै- 

-जिपुटसंज्ञकमन्तसुदीरितम् । 

सकर्बगेफलाप्नियशस्करं 

जगति रख्नङरत्कविताकरम् ॥ १॥ 

बीजेखिभिद्विरक्तेः 

कुयीदङ्गानि साधकः सिद्धये । 

पूवैतरेरिवयोवौ 

द्वयोरेकं तदङ्गयोः भ्रभजेत् ॥ २ ॥ 

नवकनकभुरोर्वी- 

विरचितमणिङ््िमे सकस्पतरौ । 

रत्रवरबद्धसिहा- 

सननिहितसरोरुहे समासरीनाम् ॥ ३ ॥ 
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आबद्धरनमङुटां मणिङ्कण्डलो्ध- 

 क्केयूरकोभिरशनाहयनूपुराव्याम् । 

ध्यायेद्धूतान्जयुगपाशकशाङ्करेशचु- 

चापां सपुष्पविशिखां नवहेमवर्णाम् ॥ ४ ॥ 

चामरभुङ्करसमुद्रक- 

ताम्बूककरङ्कवाहिनीभिश्च । 

दूतीभिः समभिघृतां 

परयन्तीं साधकं भ्रसन्नरंशा ॥ ५ ॥ 

ग्योगेश्वरीमिति विचिन्य जपेच्च मन्त्र 

मादिलयङक्षमथ मन्तितमो जपान्ते । 

श्रीराजब्रक्षसमिधां सजपातेवानां 

तावत्सदखसमितं मधुरेुदोतु ॥ &-॥। 

अङ्गैलक्ष्मीदरिगिरिदुताशवैरयङ्गजातैः 

षटकोणस्र्निश्चयुगयुतेस्तद्हिमाटभिश्च । 

योषिदपैवेदहिरपि यजेद्धोकपाङस्तदेत- 

सक्तं देव्या अपि सुरगणैः पूजनीयं विधानम् ॥ ७ ॥ 

1. लोके०. 
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ष््मीगौरीमनसिशयनीजानि कृत्वा कलायां 

तां वा बिन्दौ तमपि गगने तच्च सिन्दूरवणेम् । 

स्मृत्वा बुद्धया भुवनमखिङं तन्मयन्वेन मन्त्री 

देवान्वहयानपि वितनुते किं पुनमेत्थजातीन् ॥ ८ ॥ 

य इमं भजते मतु मनस्वी 

विधिना वा पुनरचैयेद्धिधानम् । 

सतु सम्यगवाप्य दष्टमोगा- 

न्परतस्तत्पदमेशमेति धाम ॥ ९॥ 

सहृदयभगवये दान्तरण्यै धराणाः 

सणिधरकिवधाणौरे द्विान्ता धरुवाद्याः । 
गदितमिति धराया मन्तरमुत्कृष्टधात्री- 

ख॒खसुतधनधान्यप्राप्षिदं कीततिदं च ॥ १० ॥ 

ऋषिरपि बराह उनक्त- 

श्छन्दो निचदस्य देवता धरणी । 

-मलुनासुनेव च पदैः 

षोढा भिन्नेन निगदितोऽङ्गविधिः ॥ ११ ॥ 
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युख्याम्भोजे निविष्टारुणचरणतखा इयामलाङ्गी मनोज्ञा 

चशच्वच्छास्यम्रचुम्बच्छुकटसितकरा श्राप्तनीरोत्पङा च । 

रत्नाकल्पाभिरामा मणिमयमङुटा चित्रवस्ञा प्रसन्ना 

दिद्याद्िश्वंमरा वः सततमभिमतं बह्वभा केटभारेः ॥ 

छक्षायता "च सद्शांशहुतावसाना 

रोक्ता धराहृदयमन्त्रजपाश्चिया स्यात् । 

सर्पिष्मता सुविमदेन पयोन्धसास्य 

होमो विधिः सकङसिद्धिकरः किरायम् ॥ १३॥ 

पीठे विष्णोः पूज्यतूर्वमन्ते- 
भूवहधम्बुभराणसं्ञेश्च भूतैः । 

शान्यन्ताभिः शक्तमिः साकमाशा- 

पारः प्रथ्वीं संयतास्मोपचरिः ॥ १४ ॥ 

पुष्पैः भियङ्गोभषुरत्रयाक्ते- 

नीरस्पेवीपि तथारुणेस्तैः । 

सहमानं प्रतिजुह्वतः स्या- 

द्ौ्गो मती सस्यङकखाङ्कला च ॥ १५ ॥ 

९, 12 
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पिङ्गलां प्रथुरशालिम रीं 

यो जुहोति मधुरत्रयोक्षिताम् । 

निलयश्च: शतमथास्य मण्डटा- 

द्धस्तगा भवति विस्ठरृता मही ।॥ १६ ॥ 

श्गोस्ठु वारे निजसाध्यभूभर- 

द्िलोकिताम्भःपरिपक्रमन्धः । 

पयोधृताक्तं जुहुयास्सहसं 

दुग्धेन बा तेन दिनावतारे ॥ १५ ॥ 

षण्मासादनुश्चगुवारमेष होमः 

संपन्नान्सयुपनयेद्धरप्रदेश्चान् । 

पुत्रान्वा पड्चुमदिषटजुष्टपुष्टा- 

मिष्टामप्यनुदिनमिन्विरां समग्राम् ॥ १८ ॥ 

संक्षेपतो हृदयमन्त्रविधि्धरायाः 

प्रोक्तो हिताय जगतां रहितक्षमाणाम् । 

एनं भजान्निति धराकमटासखद्धः 

स्याद्न्र सिद्धिमपरत्र परां प्रयाति ॥ १९ ॥ 



द्वादशः पररः । 

अथ पुरुषार्थचतुष्टय- 

सिद्धिकरी मन्तजापनिरतानाम् । 

त्वरिताख्येयं विद्या 

निगद्यते जपहुताचैनाविधिभिः ॥ २० ॥ 

भक्तियुतानां त्वरया 

सिद्धिकरी चेति मन्त्रिणां सततम् । 

देग्यास्त्वरिताख्या स्या- 

त्वरितं क्ष्वेटगरहादिहरणतया ॥ २१ ॥ 

वमेदध्ये च तदन्यः 

शिवयुक्चरमेऽङ्गनाद्यसाधिख्वम् । 

अन्यः स योनिरखा- 

न्तिकः सतारो मनुदैश्चाणेयुतः ॥ २२ ॥ 

तारान्तेऽख्नादीवपि 

मायाबीजं प्रयोजयेन्मन्त्री । 

तेन हि काहितसिद्धि- 

भूयादचिरेण मन्त्रविदाम् ॥ २३ ॥ 

१७९ 
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करूमादिभ्यां द्वाभ्यां 

द्वाभ्यामपि पू्ैपूर्वहीनाभ्याम् । 

कुयौत्सप्तभिरर्णे- 

रङ्गानि च षट् क्रमेण मन्त्रज्ञः ।! २४ ॥ 

कठिकगङ्हन्नाभिक- 

गुह्योरुषु जानुजङ्ख्योः पदयोः । 

देहे न्यासं कयौ - 

न्मन्त्रेण व्यापकं समस्तेन ॥। २५ ॥ 

इ्यामतनुमरुणपङ्कन- 

चरणतखां बषरनागमश्रीराम्। 

स्वणौश्चुकपरिधानां 

वैश्याहिदन्ढमेखलाकङिताम् ॥ २६ ॥ 

तनुमध्थख्तां प्रथु 

स्तनयुगं करविराजदभयवराम् । 

शिखिपिञ्छनाख्वख्यां 

गुखाफङगुणितभूषणारुणिताम् ॥ २७ ॥ 



द्रादश्चः पटलः | 

चपफणिकेयूरां तां 

गरूविरुसद्िविधमणियुताभरणाम् । 

द्विजनागविदहितङ्कण्डड- 

मण्डितगण्डद्यीयुकरखोभाम् ॥ २८ ॥ 

श्चोणतराधरपलव- 

विद्रुममणिभासुरां प्रसन्नां च । 

पूणशदिनिम्बवदना- 

भरुणायतलोचनत्रयीनकिनाम् ॥ २९ ॥ 

कुश्चितङुन्तख्विखस- 

न्मङ्कटाघटितादिवेरिपिञ्छयुताम् । 

कैरातं बनङुसुमो- 
वलां मयूरातपत्रकेतनिकाम् ॥ ३० ॥ 

सुरुचिरसिहष्यनगां 

विभ्रमसयुदायमन्द्रां वरुणीम् । 

तामेनां त्वरिताख्यां 

ध्यात्वा कुयोल्नपाचैनाहोमान् ॥ ३१ ॥ 

१८१ 
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दीक्षां प्राप्य गुरोरथ 

छक्षं जप्यादशांराकं जुहुयात् । 

बिस्वसमिद्धिखिमधुर- 

युक्ताभिः साधकः सुसयतधीः ॥ ३२ ॥ 

अष्टहरिविधृतर्सिहा- 

सने समावाह्य सरसिजे देवीम् । 

अङ्घैः सह प्रणीतां 

गायत्रीं पूजयेदिशां कमतः ॥ ३३ ॥ 

हृ्धाराख्या खेचरि 

चण्डसच्छेद्नी तथा क्ष्पणी । 

भूयः खियाहया हुं 

कारीसक्षेमकारिकाः पूज्याः ॥ ३४ ॥ 

सश्रीबीजा रोके- 

शायुधभूषान्विता दलाग्रेषु । 

फट्कारी चाप्यग्र 

शरासशरधारिणी च तद्राह्ये ॥ ३५ ॥ 



दादश्चः पटङः । 

-सस्व्णवत्रयष्टयौ 
द्वाःस्थे पूज्ये पुनजयाविजये । 

-कष्णो बैरकेशो 

लगुडधरः कंकर तत्पुरतः ॥ ३६ ॥ 

अरुणेश्न्द्रनङ्खसुमे- 

वैनजैरपि धूपदीपनैवेदयः । 
भवरे्च नृन्तगीतेः 

समचैयेद्धक्तिभारनम्रतयुः ॥ ३७ ॥ 

जपहूुतपूजाभेदै- 

रिति सिद्धे मन्त्रजापिनो मन्त्रे । 

-नारीनरनरपतयः 

कवैन्ति सदा नमस्कियामस्मै ।॥। ३८ ॥ 

विद्याधर्यो यक्ष्यः 

ससुरासुरसिद्धचारणप्रमदाः । 

अप्लरसश्च विशिष्टाः 

साधकसक्तेन चेतसाङुङिताः ॥ ३९ ॥ 

१८३ 
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स्मरशरविहरिताङ्गयो 

रोमाच्ितगात्नवह्वरीरङ्ताः । 

बनधभेविन्दुमोक्िक- 

विरुसत्कुचगण्डमण्डङद्वितयाः ॥ ४० ॥ 

विस्पष्टजधघनवक्षो- 

रुहदोमूखाः स्वरत्पदन्यासाः । 

मुककुकितनयनसरोजाः 

भ्रस्पन्दितदश्चनवसनसंभिन्नाः ॥ ४१॥ 

ऋथमानांज्युकचिकुरा 

मदविवशस्लकितमन्द् भाषिण्यः । 

भृदुतरमस्तकविरवित- 

नयज्खयः भ्रसाद्काह्धिण्यः ॥ ४२ ॥ 

वीक्षस्व देहि वाचं 

परिरम्भणपरमसोख्यमस्माकम् । 
एदि सुरोद्यानादिषु 

रेस्यामः स्वेच्छया निरातङ्कम् ॥ ४३ ॥ 



द्दशः पटकः । १८५ 

इत्यादि 'चाणिनीभि- 

्िखोभ्यमानो यदा न विक्रियते । 

मन्त्री तदे वाञ्छित- 

मखं तस्मे ददाति सा देवी ॥ ४४ ॥ 

योनिं कुण्डस्यान्तः 

परकर्प्य तत्रानरं समाधाय । 

संपूज्य पुवेविधिना 

जुहुयात्सबोथसिद्धये मन्त्री ॥ ४५ ॥ 

इशुशकरेः समृद्धमे 
दूबोभिः स्वायुषे भिये धान्यः । 

धान्याय यवैः पुष्टयै 
गोधूैकद्धये तिलजहुयात् ॥ ४६ ॥ 

जम्बूभिः स्वणौस्ये 
राजीभिः दरानुश्ान्तयेऽक्षतकैः । 

अक्षयसिद्धये वङ्कः 

कीर्त्यै ङन्दैसहोदयाय तथा ॥ ४७ ॥ 

1. वादिनीभि- 
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अरुणोत्पलेश्च पुष्टयै 
मधूकजेरिष्टसिद्धयेऽशोकैः । 

पुत्र्यै पाटल्जेः 

ख्ीसिद्धये निम्बजेश्च विद्िष्टवे ॥ ४८ ॥ 

नीरोत्पल्कैस्तुष्टये 

चम्पकजेः कनकसिद्धये पद्यः । 

सह किडकैश्च सर्वो- 

पद्रवशचान्यै स साधको जुहुयात् ॥ ४९ ॥ 

इतसंख्यासास्री 

नियुता बाथायुतान्तिकी भवति । 

यावत्संख्यो होम- 

स्तावज्ञप्यश्च मन्त्रिणा मन्त्रः ॥ ५० ॥ 

अनुमन्तरितैख वारिभि- 

रासेकः क्षवेरशान्तिकद्धबति । 

त्ञप्रयष्टिघातो 

मन्त्रितचुल्कोदकाहतिश्च तथा ॥ ५९ ॥ 



द्वादश्चः पटलः । १८७ 

तत्कणेरन्धजापा- 

स्सद्यो नश्यर्विषग्रहादिरुजः । 

तद्यन्त्रस्थापनमपि 

विषभूतादिग्ररान्ति्घद्धवति । ५२ ॥ 

आख्यां मध्ये सतारे मनुमथ शतसंयुक्तविंशत्पुटेषु 

भ्रादक्षिण्येन सवौदिकमलुदिप्वरे्ला त्ति मन्त्री । 

विंशदन्द्राष्टशुलाकलितविरचितं यन्त्रमतत्सुजघनं 

बद्धं क्षवेखग्रहाति हरति विजयलक्ष्मीप्रदं कीर्तिदं च ॥ 

आख्यां मध्यगतानङे छिखतु दिक्पङ्किष्वथ स्युः सदं 

ष च्रं करणद्विषष्टिपदके शेवादि कारीमनुम् । 

नेऋयादि तथा करमाकरमवृतं बाह्येऽनङेरावृतं 

प्रोक्तं निग्रहचक्रमन्तकयपुरप्रानिप्रदं वैरिणाम् ॥ ५४ ॥ 

काङीमाररमारीका 

लीनमोक्षक्वमोनरी । 

मामोदेततदेमोमा 

रक्षतत्वत्वतश्षरः ॥ ५५ ॥ 

1. करणाच 2. कमादययम० 
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यमापाटटपामाय- 

माटमोटटमोटमा । 

वामो भूरिरिमूमोवा 

ठररीस्त्वस्त्वरीरट ॥ ५६ ॥ 

वहेविंण्णिम्बनियौसकविषमषिभिः सीसपटशुके वा 

श्ावे पाषाणके वा विङ्खितु मतिमान्काकपत्रेण यन्त्रम् । 

वल्मीके चत्वरे वा क्षततरुबिवरे वा निदध्यादराति- 

मृत्युं प्राप्रोति भूयादवयवविकलो व्याधितः पातितो वा ॥ 

चक्रे चाष्टाष्टपदे 

काटीशिवयातुधानखण्डाद्यम् । 

यमदहनानिख्वीतं 

वििख्य विषद्ण्डिमकंटीलिप्तम् ॥ ५८ ॥ 

जप्तमधोयुखमेत- 

दत्र तु देरो विनिक्िपेन्मन्त्री । 

तज्नोपद्रवमखिलं 

दिनशः सबौत्मना भवति ॥ ५९ ॥ 



द्वादशः पररः । १८९ 

खण्डेष्वेकाश्शीतिषु मध्येन्दुगसाध्यं 

जंसः पूत दिक्स्थचतुष्पङ्किषु शेखम् । 

छिख्याहक्ष्मीं शिष्टचतुःषष्ठिषु विद्धा- 

नीशायं कन्यादि च बाह्ये तरिताख्याम् ॥ ६० ॥ 

दिग्दिक्सस्थामस्त्रपदाभिर्वषडन्तां 

मेदोमाङवेष्टितिम्बे घटवीतम् । 

पद्मस्थं तत्पङ्जराजद्दनान्तं 

परोक्तं चक्रं सम्यगिहानुग्रह संज्ञम् ।॥ ६१ ॥ 

श्रीसामायायामासाश्री 

सानोयाज्ञेज्ञेयानोसा । 

मायारीखाङालीयामा 

याज्ञेलाङीटीराज्ञेया ॥ ६२ ॥ 

छाक्षाभिः कुङ्कमैवा -विङिखतु धवले वांशुके स्वणषटे 

सेचिन्या सवभमस्या ददमपि गुखिकीकरलय संधारयेधः । 

छृदयाभ्यो मृस्युतो वा प्रहविषदुरितेभ्यो वियुक्तः स धन्यो 

जीवेस्सवैः पुत्रपौत्रेरपरिमितमहासंपदा दीधेकाटम् ॥६३॥ 
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चतुःषष्टयंशे वा कमविदथ लक्ष्मीमनुममुं 

शिबादयं नेऋत्यादिकमपि चतुणाखतवरतम् । 

बहिः स्वच्छे पटे कनकविहिते पूवैविधिना 

छिखित्वा जप्तवा निक्षिपतु शितधीयेत्र तदिदम् ॥६४॥ 

चक्रमनुप्रहसंज्ञं 

मन्त्री देशऽत्र संपदो विरतम् । 

श्यभतरफर्दायिन्यो 

भवन्ति सस्यद्धिकालवृष्टयाद्याः ॥ ६५ ॥ 

हकारे साध्यसंज्ञां विङ्खतु तदधः कर्णिकायां च शिष्टा 

नष्टौ बणौन्दर्ष्वारचयतु हरमायां त्रियो "वेष्टयित्वा । 

कुम्भस्थं यन्त्रमतत्सरसिजयपुटितं सवरक्षाप्रसिद्धभ 

क्प सर्वोपसगेप्रशमनफर्दं श्रीकरं वश्यकारि ॥ ६६ ॥ 

इति निगदितक्तप्या पूजयेत्तोतङायां 

मनुमनुदिनमेनं मानयन्मानवेः यः । 

स तु जगति समग्रां संपदं प्राप्य देहा- 

पदि सुदिततरात्मा युक्तधीयक्तिमेति ॥ ६७ ॥ 

1. वेटयीत । 



द्दशः पररः । १९१ 

स्मरदीर्धैधरकागन्यों- 

"दीघो भ्यक्ष्वेखदद्रलान्त्चिवाः । 

अभितः शक्तिनिरुद्धो 

द्वादश्वर्णोऽयमीरितो मन्त्रः ।॥ ६८ ॥ 

द्वाभ्यां वा. चैकेन 

द्वाभ्यां दवाभ्यां तथा पुनद्धीभ्याम् । 

मन्त्राक्षरेविंदभ्या- 

दङ्गविधि जातिसंयुतेमन्त्ी ॥ ६९ ॥ 

इन्दुकलराकङितोञ्ञ्वरमौङि- 
मौरमदाकुङ्तायुगनेत्रा । 

शोणितसिन्धुतरङ्कितपोत- 

द्योतितभानुदखाम्बुजसंस्था ॥ ७० ॥ 

दोधरतदाडिमसायकपासा 
साङ्कुशचापकपाकसमेता । 

श्षोणदुङूखविङेपनमास्या 

शोणतरा भवतोऽवतु देवी ॥ ७१ ॥ 

1. दीर्घदय° 
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स्मृत्वा निदयां देवी- 

मेवं प्रजपेन्मनुं शतसहस्रम् । 

अयुतं जुहुयादन्त 

चृपतरुसमिधां घृतेन वा सिद्धै ॥ ७२ ॥ 

शाक्ते पीठे पूज्या 

देवी कुसुमानुङेपनैररुणैः । 
स्वयमप्यलकृताङ्गः 

सधूपदीपेर्निवेद्यताम्बूरैः ।॥। ७३ ॥ 

इदेखा दनी नन्दा क्षोभणी मदनातुरा । 

निर खना रागवती तथान्या मदनावती ॥ ७४ ॥ 

मखा द्राविणी चेव भूयोऽन्या वेगवल्यपि । 

सस्मार द्वादश्च प्रोक्ताः शक्तयः पत्रसंसिताः ॥ ७५ ॥ 

अङ्गैः शक्तिभिराभि- 

मौठ्भिरा्ाधिपैः क्रमास्पूञ्या । 
भक्तिभरानतबयपुषा 

मवभयभङ्गाय मन्तरिणाहरहः ॥ ७६ ॥ 



द्वादशः परः । १९३ 

दारिद्यरोगदुःखे- 

दौँभोग्यजरापमृ्युदोवैश्च । 
अस्पष्टो निरपायो 

जीवति मन्त्रं भजन्नमुं मनुजः ॥ ७७ ॥ 

इतीरिता छोकहिताय वज- 

्रस्तारिणी मन्दिरमिन्दिरायाः । 

या सवेनारीनरराजवगै- 

संमोहनी मोहनबाणमभूता ॥ ७८ ॥ 

निद्रयोरन्तरा यङ्िनने मदाः स्यु बेदिरः । 

मायादिकस्तया वणेद्न्द्रेशाङ्गविधिः स्यतः । ७९ ॥ 

रक्तारक्ता्चुककुसुमविडेपादिका सेन्दुमौखिः 

स्विद्यदरक्त्रा मदविवशसमाघूर्णितव्रीक्चणा च । 

ण्दोःसत्पाशञङ्कशयुतकपालाभया पद्यसंस्था 

देवी पायादमितष्रूदा नियः पावती वः ॥ ८० ॥ 

दीक्षितः प्रजपेक्षं मनुमेनं हुनेत्ततः । 
(1 स्वादरक्तैरयुतं 

मधूकयपुष्यैः स्वाद्रकतेरयुतं हविषा तथा ॥ ८१ ॥ 

1. रक्ताङ्गरागांश्चुक० 2. दोःख० 

#. 13 
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ठं पूवैवदभ्यच्यं तत्रावाद्यापि पूजयेत् । 

अङ्खैशच शक्तिभिर्छोकप्ठर्देवीं समाहितः ॥ ८२ ॥ 

निलया निर जना हिन्ना दिनी मदनातुरा । 

मदद्रवा द्राविणी च द्रविणा शक्तयो मताः ॥ ८३ ॥ 

प्रजपेसखमदां बिचिन्य यां वा 

शयनस्थो मनुवित्वहखमानम् । 

निशि मारश्िखीमुखाहताङ्गी 

नचिरात्सा मद्विहखा समेति ॥ ८४ ॥ 

निलयाभिः सदृशतरा न सन्ति रोके 

छष््मीदा जगदनुर लना मन्वाः । 

तस्मात्ताञ्छयुभमवयोः भजन्तु निलयं 

जापार्चाहुतसमुपासनाविरशेषैः ॥ ८५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिराजकाचार्यस्य 
श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादश्िष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 
प्रपश्चसारे दादश पटलः ॥ 

४ 

1. ज्छितमतयेो 



त्रयोदशः पटः ॥ 

अथ वक्त्यामि दुगौया मन्बान्साङ्गानसदेववान् । 
सजपाचौहुतविधीन्भरीयथ मन्त्रजापिनाम् ॥ १ ॥ 

तारो मायामरेश्योऽत्रिपीठो बिन्दुसमन्वितः । 

स एव च विसर्गान्तो गायै नयन्तिको मनुः ॥ २॥ 

दुगौस्य देवता च्छन्दो गायत्रं नारदो सुनिः। 

तारो भाया च दुगौयै हामायन्ताङ्गकत्पना ॥ ३ ॥ 

शाङ्खारिचापशरभिन्नकरां बिणेतरां 

तिगमेतरांशुकल्या विरङखक्किरीटाम् । 

सिंहस्थितां ससुरसिद्धनुतां च दुगी 

दूबोनिभां दुरितवगेहरीं नमामि ॥ ४ ॥ 

कृताभिषेकदीक्षस्व, वसुरक्ष जपेन्मनुम् । 

तदन्ते जुहुयात्सर्षिःसंयुक्तेन पयोन्धसा ॥ ५ ॥ 

अष्टसाहससंख्यैस्तु तिङेवो भधुराप्टतेः । 

पीठाचीयां प्रयष्टव्याः कऋमात्तच्छक्तयो नव ॥ ६ ॥ 



१९६ प्पञ्चसरि 

प्रभा माया जया सृष्घ्मा विष्युद्धा नन्दिनी तथा । 

सुप्रभा विजया सवैसिद्धिदा नवमी तथा ॥ ७ ॥! 

अच्यां हस्वत्रयङ्खीवरहितेश्च स्वरोरिमाः । 

तारान्ते बञज्रमाभाष्य नखदष्रायुधानि च ॥ ८ ॥ 

महासिंहाय चेल्युक्त्वा वमोख्चनतयः कमात् । 

सिहमन्त्रोऽयभिव्यवं संप्रोक्ता पीठकस्पना ॥ ९ ॥ 

अङ्घेः स्यादाव्रृतिः पूवौ द्वितीया राक्तिभिः स्म्रता । 

अष्टायुधेस्तृतीया स्याठोकपेश्चतुभ्य॑पि ॥ १० ॥ 

तदायुधेः पश्चमी च दुर्गायजनमीदशम् । 

जया च विजया कीरिः प्रीतिश्चाथ प्रभाह्यया ॥ ११॥ 

भ्रद्धा मेधा श्रुतिरपि शक्तयः स्वाक्षरादिकाः । 

चक्रशङ्खगदाखज्ञ पाशाङ्कुशाशरा धनुः ॥ १२॥ 

कमादष्टायुधाः प्रोक्ता दौगो दुगतिद्यारेणः । 

इत्थं दुगोमनौ जापहुताचाभिः भसाधिते ॥ १३ ॥ 

मन्त्रीन्दिरावान्भवति दीधायुदुरिता येत् । 
यान्यानिच्छति कामान्स््ांस्तांस्तान्प्राप्रोति यनतः ॥ १४॥ 



त्रयोदशः परलः । १९७ 

विधाय विधिनानेन कठश्चं चाभिषेचयेत् । 

यमसौ भूतवेतार्पिशाचायरभिमुच्यतेः । 

राजाभिषिक्तो विधिना सपन्नानयुना जयेत् ॥ १५ ॥ 

अभयुना विधिना कृताभिषेका 

खना पुत्रमवाभ्रुयाद्विनीतम् । 

हवनात्तिङसषपैः सहस्ल- 
(~ ४० € 

द्वितयंराञ्यु भवेच्च गभरक्चा ॥ १६॥ 

अनयैव जपाभिषेकदोम- 

क्रियया स्यादनुर जनं जनानाम् । 

मजतां सकलाथसाधनाथ 

मुनिर्वरयैः परिकस्पितोऽयमादौ ॥ १७ ॥ 

उत्तिष्ठपदं प्रथमं 

पुरुषि ततः-किंपद्ं स्वपिषियुक्तम् । 

भयमपि मेऽन्त समुप- 

स्थितमि्युश्वाये यदिपदं प्रवदेत् ॥ १८ ॥ 
------ ~~~] ~~ 
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शक्यमराक्यं बोक्त्वा 

तन्मे भगवति निगद्य शमयपदम् । 

प्रोक्ता ठद्धितययुतं 

सप्तत्रिश्ाक्षरो मनुः प्रोक्तः ॥ १९ ॥ 

आरण्यकोऽयलुष्ु- 

व्वनदुगोख्याः कमेण भगवः 

ऋष्यादिकाः स्वमनुना 

विहितान्यङ्गानि वाक्यभिन्नेन ॥ २० ॥ 

षड्भिश्चतुभिरषटभि- 

र्टर्णैः षडमिरपि च पच्चार्भैः । 
जातियुतेश्च बिदध्या- 

दङ्गानि च षट् मेण विशशदमतिः ॥ २१॥ 

पदुयसंधिगुदान्ध्वा- 

धारोद्रपाश्वहत्तनेषु गरे । 
दोःसंधिवद्ननासा- 

कपोरदक्षणेयुरशरुके न्यस्येत् ॥ २२ ॥ 



त्रयोदशः पररः । १९९ 

देमप्रख्यामिन्दुखण्डात्तमौडि, ` 

शङ्खारिष्टाभीवि्स्तां न्रिणेत्राम् । 
देमाज्जस्थां पीतवलां प्रसन्नां 

देवीं दुगी दिन्यरूपां नमामि ॥ २३॥ 

अरिशङ्ककृपाणखेटबाणा- 

नसधनुःयूकत्जिनीदेधाना । 

भवतां महिषोत्तमाङ्गसंस्था 

नवदूवौसदृशी भियेऽस्तु दुगौ ॥ २४ ॥ 

चक्रद्रखङ्गखेटक- 

सरकामुकरालसंज्ञककपाछेः । 

ऋष्टिमुसछङ्कन्वनन्दक- 

वर्यगदाभिण्डिपाढक्ञक्लाख्यैः ॥ २५ ॥ 

उदयद्विकृतिभुजाढ्या 

"महिषाङ्गे खंजलजठदसंकाक्चा । 

सिंहस्था वाभमिनिभा 

पद्यस्था वाथ मरकतप्रख्या ॥ २६ ॥ 

1. माददिषके. 
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व्याघ्रत्वक्परिधाना 

स्वांभरणान्विता त्रिणेत्रा च । 

अदहिकलितनीरङकुच्वित- 

ुन्तटबिरुसक्किरीटशरिरकला ॥ २७ ॥ 

सपंमयवलङयनूपुर- 

काच्वीकेयूरहारसंपन्नाः । 

सुरदितिजाभयभयदा 

ध्येया कालयायनी प्रयोगविधौ ॥ २८ ॥ 

संयतचित्तो ठक्षच- 

तुष्कं जप्त्वा हूनेदश्ांशेन । 

ज्रीहितिखाज्यहविभिः 

सम्यक्संचिन्त्य भगवतीमनङे ॥ २९ ॥ 

पीठे पूवैप्रोक्ते 

पूच्याङ्गेः शक्किभिस्तथाष्टा्भिः । 

अष्टायुैश्च माठृभि- 

रारो्ैः कमस एव दुर्गेयम् ॥ ३० ॥ 

1. भसंभिन्ना \ 



त्रयोदशः पटलः । 

आया दुगौ भद्रा 
सभद्रकाटी तथाम्बिकाख्या च । 

क्षेम्या सवेदगभौ 

क्षेमकरी चेति शक्तयः प्रोक्ताः ॥ ३१ ॥ 

अरिदरकृपाणखेटक- 

बाणधनुःशुलसंयुतकपाराः । 

अष्टायुधाः कऋमोक्ताः 

पूवैबिधानवद्थोदितं शेषम् ॥ ३२ ॥ 

इत्थं जपाचनाहूत- 

सिद्धमनोमैन्त्रिणः प्रयोगविधिः । 

विहितो जपः प्रतिदिनं 

निजरक्षाये शतं सहखं वा ॥ ३३ । 

उहिश्य यद्यदेर्नं 

मजु जपेदथ सहखमयुतं वा । 

तत्तन्मन्त्री कभ्ये- 

दचिरात्तदनुप्रहादसाध्यमपि ॥ ३४ ॥ 
#[, 15 

२०९१ 
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स्नात्वाकोभिमुखः स- 

ज्नाभिद्रयसेऽम्भसि स्थितो मन्त्री ! 

अष्टोष्वेश्तं प्रजपे- 

न्निजवाच्छितसिद्धये च लक्ष्म्ये च ॥ ३५ ॥ 

ध्यात्वा त्रिशुहस्तां 

ज्वरसपं्रह विपत्सु जन्तूनाम् । 

संस्प्रश्य शिरसि जप्या- 

ततज्ञन्योपद्रवं शमयेत् ॥ ३६ ॥ 

अयुतं तिरेवनोत्थे 

राजभिर्वा हुनेत्समिद्धिवौ । 

मायूरिकीभिरचिरा- 

त्सोऽपस्मारादिकांश्च नाङायति ॥ ३७ ॥ 

जहुयाद्रोहिणसभिधा- 

मयुतं मन्त्री पुनः सञ्युङ्गानाम् । 

सर्वापदां वियुक्लै 
सवैसमृद्धने ्रहादिरान्यै च ॥ ३८ ॥ 



त्रयोदशः पटलः । 

आर्कैः समित्सहसैः 

प्रतिजुहयादकंवारमारभ्य । 

दशदिनतोऽबोग्वाञ्छित- 

सिद्धिरदेग्याः प्रसादतो भवति ॥ ३९ ॥ 

युद्धे: सरिरिष्मै- 

खिदिन वा सप्तरात्रकं वापि । 

प्रतिक्ञकलं प्रतिजुहुया- 

न्मलुना निजवाञ्छिताघ्रये मन्त्री ॥ ४० ॥ 

विशिखानां विंशत्कं 

पुरो निधायाथ तीक्ष्णतेरेन । 

जुहुयात्सहखक वा- 

युतमपि संख्यासु पूरितासु पुनः ॥ ४१ ॥ 

संपातिततैरेन च 

शारान्सममभ्यञ्य पूवैवस्नप्यात् । 
तानथ शुरो धन्वी 

श्ुद्धाचारः प्रवेधयेद्धाणान् ॥ ४२ ॥ 

२०३ 
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प्रतिसेनाया मध्ये 

सा धावति सथ एव संभ्रान्ता ¦ 

भूयो गुरुं धनैरपि 
धान्यैः परिपूजयेश्च कारयिता ॥ ४३ ॥ 

अष्टो तररातजपरं 

यच्छिरसि प्रक्षिपेश्चिताभस्म । 

सतु विदधिष्टो लोकै- 

 दशादेशान्तरं परिभ्रमति ॥ ४४ ॥ 

कारस्करस्य पतै. 
रष्टसहसैर्निपातितै्मरुता । 

जुहुयात्सपादपांसुभि- 

रच्चाटकरं मवेद्धिपोः सथः ॥ ४५ ॥ 

सेनां संस्तम्भयितुं 

विषतश्सुमनःसहस्रकं जुहुयात् । 

तावद्धिस्तत्पत्रै- 

जुहुयान्मन्त्री च तां निवतेयितुम् ॥ ४६ ॥ 



त्रयोदशः पटकः । २०५ 

विषतरुमयीं च शत्रोः 

प्रतिकृतिमसखकृसपरतिष्ठितप्राणाम् । 

छित्त्वा च्छिन्त्वा काको- 

दकवसाक्तेः सहसखमष्टौ च ॥ ९७ ॥ 

असितचतुदेदयां त- 

त्रजुहयादरण्यकेऽधैनिि । 

त्रिचतुदेशीप्रयोगा- 

दबोङ् भ्रियते रिपुने संदेहः ॥ ४८ ॥ 

गस्ववसारक्तोपेते- 

जहुयात्पत्रसद्कवायसयोः । 

भ्नियतेऽरातिभेत्त- 
स्तून्मन्तसमित्सहस्रहोमेन ॥ ४९ ॥ 

संस्थापितानिलं तां 

प्रतिकरृतिमुष्णोदके विनिक्षिप्य । 

प्रजयेदुन्मादः स्या- 

च्छत्रोदुग्धाभिषेकतः शान्तिः ॥ ५० ॥ 
~ 

1. श्ववसा० 
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रिनिम्बगतामहणां 

करयुगपरिक्ठप््यूरुतजेनिकाम् । 

ध्यात्वायुतं प्रजप्या- 

न्मारथितुं सद्य एव रिपुनिवहम् ॥ ५१ ॥ 

असिखेटकराकसथा 
द्धा मारयति सैव जपतिधिना । 

सिंहस्था बाणधनु- 

ष्करा समु्ञाटयेदरीनचिरात् ॥ ५२ ॥ 

विषतरुखमिदयुतहुता- 

दथ करिणो रोगिणो भवन्यचिरात् । 

तत्पर्णेश्च विनाश्च- 

स्तेषामुञ्वाटनं च तसपुष्यैः ॥ ५३ ॥ 

आनियसमिद्धोमा- 

रोगा नह्यन्ति दन्तिनामचिरात् । 

तद्युष्पेमेधुराक्तै- 

होमाच्च बक्षीभवन्ति मातङ्गाः ॥ ५४ ॥ 



त्रयोदश्चः पटलः । 

त्रिमधुरयुतेरनियक- 

पत्रैमैत्ता भवन्ति ते सद्यः । 

रक्षाकरस्तु करिणां 

तज्नापितपच्चगव्यकेपः स्यात् ॥ ५५ ॥ 

आञ्यतिरराज्यनियक- 

दुग्धोदकपञच्चगव्यतण्डूलकैः । 
सघृतैश्च प्रयेकं 

सहसरहवनं गजाश्चवधेनङृत् ॥ ५६ ॥ 

द्विजभूरहं महान्तं 

छित्त्वा निभि पज्चधा भूयः । 

आज्ञाक्रमेण पच्वा- 

युधा विधेयश्च साधुक्िल्पविदा ॥ ५७ ॥ 

शङ्खः सनन्दकोऽरिः 

शङ्गः कौमोदकी दिशाक्रमतः । 

पञ्चेति पच्चगव्ये 

निधाय जप्याश्च पच्चसाहस्रम् ॥ ५८ ॥ 

२०५७ 



२०८ प्रपश्चसरि 

ताबद्रूतेन जुहुया- 

नतेष्वथ संपाय साधु संपातम् । 

पुनरपि तावज्ञप्त्वा 

मध्याद्यवटेषु पच्चगव्ययुतम् ॥ ५९ ॥ 

संस्थाप्य समीकृय च 

बछि हरेत्तत्र तत्र तन्मन्त्रैः । 

पुररा्टमरामाणां 

काय रकचैवमेव मन्त्रविदा ॥ ६० ॥ 

यस्मिन्देशे विहिता 

रक्षेयं तत्र वधते महाछक्ष्मीः । 

धनधान्यसमृद्धिः खा- 

द्विपुचोराद्याश्च नैव बाधन्ते ॥ ६१ ॥ 

पदमोत्पलङयुदडते- 
येपपत्रीत्राह्यणान्वक्षीङ्ुरुते । 

कडारखोणहोनै- 

्विट्टद्रान्जातिभिस्तथा भामम् ॥ ६२ ॥ 



त्रयोदन्नः पटलः । २०९ 

अथ बारिद्रगदाम्बुज- 

करं मुङ्खन्दं विचिन्दय रविबिम्बे । 

उ्यलयस्तपुरुषभगवति- 

पदं मनुं जपतु सवंसिद्धिकरम् ॥ ६३ ॥ 

साध्याख्याक्षरगभितं मनुममुं पत्रे छिखित्वा च त- 

चक्रीहस्तम्रदा कृतप्रतिक्रतार्विन्यस्य मन्त्री हृदि । 

सप्राहं स्वथ पुत्तछीमभिमुखे संस्थाप्य संध्याज्ञये 

जप्यादष्टशचतं चिराय वकतां गच्छलयसौ निश्चयः ॥ &£ ॥ 

व्रीहीणां जुहुयान्नरोऽष्टशतकं संवत्सराद्रीहिमा- 

न्गोदुग्धेः पञ्ुमान्धृतेः कनकवान्दश्रा च सवद्धिमान् । 

अन्नेरन्नसग्रद्धिमांश्च मधुभिः स्याद्रतवान्दूवेया- 

प्यायुष्मान्प्रतिषद्धूतन महतीं सद्यः श्ियं प्रापरुयात् ॥ 

छान्तं मरुत्तसयवणयुतं सवाद 

संबीप्स्य शूखिनिपदं च सदृष्शञब्दम् । 

पच्चान्तकं सद्हनं परिभाष्य हान्तं 

हुंफडष्विठान्तामिति शुखिनिमन्त्रमेतत् ॥ ६५ ॥ 
"2. 14 



२१० प्रपञ्चसरे 

ऋषिदौधतमादछन्दः कड्ब्दुगौ च देवता । 
दुगौ हृटरदा शीष शिखा स्याद्धिन्भ्यवासिनी ।। ६६ ॥ 

वम चासुरमर्दिन्या युद्धपुबप्रिये तथा । 

त्रासयद्धितयं चास्रं देवसिद्धसुपूजिते ॥ ६७ ॥ 

नन्दिन्यन्ते रश्षयुगं महायोगेश्चरीति च । 

शुन्या तु पच्चाङ्गं हुफडन्तमितीरितम् । 

अङ्गक्मव रक्चाकृलधरोक्त प्रहनिवारणम् ॥ ६८ ॥ 

बिभ्राणा शूछबाणास्यरिसदरगदाचापपाश्ान्कराञ्जै- 

षहयामा किरीटोद्धिखितजरूधरा भीषणा भूषणाढ्या । 
सिहस्कन्धाधिरूढा चतसृभिरसिखेटान्विताभिः परीता 

कन्याभिभिन्नदेलया भवतु भवभयध्वंसनी शुनी बः ॥ 

एवं विचिन्दय पुनरक्षरलक्षमेनं 

मन्त्री जपेत्मतिजुहोतु दशांश तिऽन्ते । 
आञयेन साञ्यहविषा प्रयज देवी- 

मङ्ग्टशक्तेनिजहेतिदिश्ाधिनाथेः ॥ ७० ॥ 

1. किरीरोष्ठसितरशिकलोश्नासिता 



त्रयोदशः पटलः । 

दुगो च वरदा विन्ध्यवासिन्यसुरमदिनी । 

युद्धप्रिया देवसिद्धपूजिता नन्दिनी तथा ॥ ७१॥ 

महायोगे्चरी चाष्ट शक्तयः समुदीरिताः । 

रथाङ्गशङ्खासिगदाबाणकाञंकसंज्ञिताः ॥ ७२ ॥ 

सद्यूपाश्चा यष्टव्या दिक्क्रमादष्ट हेतयः । 

दीक्षाजपहुताचांभिः सिद्धिः कमे समाचरेत् । 

आमयोन्मादभूतापस्मारक्ष्वेख्षमादिकम् ॥ ७३ ॥ 

उद्धर्णः प्रहरणकैरुदीणेवगेः 

शकयिनिजमथ शूखिनीं विचिन्दय । 

आविद्य क्षणमिव जप्यमानमन्त्र- 

स्या््त्या द्रुतमपयान्ति भूतसंघाः ॥ ७४ ॥ 

अन्तराथ पुनरात्मरोगिणा- 

मम्बिकामपि निजायुधाङढाम् । 

संबिचिन्दय जपतोऽरिमुद्रया 

विद्रवन्यवशविगरहा प्रहा: ।। ७५ ॥ 

अदहिमूषिकबृश्चिकादिजं वा 

बहुपाद्छुक्डुरदट्ूतिको द्वं बा । 

५११ 



२१२ परपश्चसर 

विषमाश्चु विनाश्चायेन्नराणां 

प्रतिपत््येव च विन्ध्यवासिनी सा ॥ ७६ ॥ 

आधाय बाणे निश्षितेऽथ देवीं 

क्षेमंकरीं मन्वमिमं जपित्वा । 

तद्वधनादेव विपक्षसेना 

दिशो दश्चाधावति नष्टसंज्ञा ॥ ७७ ॥ 

आत्मानमायी प्रतिपद्य शूल- 

पा्ान्वितां वैरिबर प्रविश्य । 

मन्त्रं जपन्नाश्यु परायुधानिं 

गृह्णाति मुष्णाति च बोधमेषाम् ॥ ७८ ॥ 

(~. तिङसिद्धर्थहुया- 

छक्षं मन्त्री सपन्ननामयुतम् । 

स तु रोगाभिहतात्मा 

सृत्तिमेति न तत्र संदेहः ।! ५९ ॥ 

त्रिमधुरयुक्तेश्च तिल- 

रष्टसदहखं जुहोति योऽनुदिनम् । 

1. अत्मानमम्बां 



त्रयोदशः पटलः । 

अप्रतिहतास्य शक्ति- 

भूयासागेव वत्सरतः ॥ ८० ॥ 

सपिषाष्टशतदोमतोऽमुना 

वाञ्छितं सकर्मब्दतो भवेत् । 

दूर्वया त्रिक्रयुजेष्सितं कभ- 

त्सम्यगष्टशतसंख्यया हतात् ॥ ८१ ॥ 

क्ुरिकाकृपाणनखरा 

मन्बेणनेन साघु संजप्राः । 

संपाताञ्यसुसिक्ता 

अप्रतिहतशक्तयो भवन्ति युधि ॥ ८२ ॥ 

गोमयविहिताङ्खुल्िकां 

जुहुयाच्छतमटपूवेकं मन्त्री । 

दिवसैः सप्रभिरिष्टौ 
दिष्टो च मिथो वियोगिनौ मवतः ॥ ८३ ॥ 

अस्पृष्टं गोमयमन्तरिश्े 

संगृह्य ज्वा त्रिसहसखमानम्। 

२१३ 
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धियासतां वै निखनेन्नराणां 

संस्तम्भनं द्वारि चमूमुखे च ॥ ८४ ॥ 

पानीयान्धःपाणिमा्यौ प्रसन्नां 

ध्यात्वा म्रामं वा पुरं वापि गच्छन् । 

जघ्वा मन्त्रं तपैयित्वा प्रविष्टो 

मृष्टं भोज्य प्राप्रुयाद्ूयवैः ।। ८५ ॥. 

अकैमेन्तरी त्रिमधुरयुतैरकसाहसमिभ्नै- 

राश्वत्थेवा त्वतिविद्दचेतास्िङेवो जुहोतु । 

यानुदिश्यावहितमनसा तन्मये सम्यगस्नो 

ते व्याः स्युकिंधुरितधियो नात्र कार्यो विषवारः ॥ ८६ ॥ 

कुयोलरयोगानपि दावदुगो- 

कटपोदितान्वे मनुनामुना च । 
मन्त्री जपाचौहुतितपेणाद्या- 

न्नास्पो हि मन्वोरनयोरविंशेषः ॥ ८७ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिराजकाचायंस्य 

श्रीगोचिन्दभगवस्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

प्रपञ्चसारे चरयोद्दाः पटलः ॥ 



चतुदेशः पटलः ॥ 

अथ कथयिष्ये मन्त्र 

चतुरश्चरसंज्ञकं समासेन । 

प्रणवो भुबनाधीशो 

दण्डिखमस्यादिको विसगोन्तः ॥ १ ॥ 

ऋषिरस्याजच्छन्दो 

गायत्रं देवता च भुवनेशी । 

अङ्गानि षट् कमेण 

प्रोक्तानि प्रणवशक्तिबीजाभ्याम् ॥ २॥ 

भाष्वद्र्ौषमौङिच्छुरदरतरुचो रलयश्वारु रेखां 

सम्यक्संतप्रकातेस्वरकमल्जपाभाञुराभिः प्रभाभिः । 

विश्वाकाञ्चावकादं ऽवरख्यदशिशिरं धवै पाशाङ्करोष्टा- 

मतीनां भद्कितुङ्गस्तनमवतु जगन्मातुराकं पुवः ॥ 



२१६ प्रपश्चसरि 

संदीक्षितोऽथ प्रजपेच्च मन्त्र 

मन्त्री पुनटेक्षचतुष्कमेनम् । 

पष्पैस्तदन्ते द्विजब्रक्षजातेः 

ख्ादुष्ठतैरबां जुहुयात्सरोजेः ॥ ‰ ॥ 

मनोरथाकोत्मतया त्वनेन 

भ्रवत्येतेऽ्घ्येपहिता प्रपूजा । 

समे सुमृष्ट रचयेद्धिविक्ते 

शद्धे तटे स्थण्डिङमङ्गणस्य ॥ ५ ॥ 

प्रयजेदथ प्रभूतां 

विमलां साराहयां समाराध्याम् । 

परमसुखामग्न्यादि- 

ष्वश्निषु मध्ये च पीठक्ल्पः प्राक् ॥ ६ ॥ 

हखत्रयङ्कीववियोजिताभिः 

कमलत्छशान्विन्दुयुताभिरञ्भिः । 

सहाभिपृज्या नव शक्तयः स्युः 

्रोद्योतनाः प्राज्यतरप्रभावाः ॥ ७ ॥ 



चतुदंशचः परलः । २१७ 

दीप्रा सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमला तथा । 

अमोघा विद्युता चैव नवमी सवैतोमुखी ॥ ८ ॥ 

जह्याविष्णु्िवात्मकं 

समीयं सौराय योगपीटाय । 
्रोक्त्वेति नतिमपि पुनः 

समापयत्पीठमन्त्रमहिमरुचेः ॥ ९ ॥ 

आवाह्य हार्हेखिकमकेमध्ये- 

पाथाचमायेमेधुपकयुक्तेः । 

प्पूजयेदावरणेः समस्त- 

संपत्त्यवास्यै तदधीनचेताः ॥ १० ॥ 

हृ्धेखाद्याः पच्च च 

यषाङ्गस्तदूल॒ माठृभिः पश्चात् । 

1ओंकाराद्ैराश्ा- 

पाेरभ्यचयत्कमान्मन्त्री ॥ ११ ॥ 

1. अकारयि० 
#>, 144 



२१८ पपश्चसरि 

प्रतिपूज्य शक्तिमिति तत्र पुरः 
प्रणिधाय ताञ्चरचितं चषकम् । 

प्रजपन्मनुं प्रतिगतक्रमतः 
् +अक ^ 

प्रतिपूरयत्सुविमरः सद्र: ॥ १२ ॥ 

अक्षतङुशयवदूवा- 

तिकसषेपङुसुमचन्दनेपेतेः । 
परख्राह्मच्छिद्र 

सेक्यं संभावयन्समाहितधीः ॥ १३ ॥ 

इष्टा दिनेशमथ पीठगतं तथैव 

व्योमस्थितं परिरृतावरणं बिरोक्य । 

अष्टात्तरं शतमथ प्रजपेन्मनुं तं 

पूर्वोत्तर निजकरेण पिधाय पात्रम् ॥ १४ ॥ 

भूयोऽभ्यच्यं सुधामयं जलछमथो तद्रन्धपुष्पादिभि- 

जोनुभ्यामवनिं गतश्चषकमप्यामस्तकं प्रोद्धरन् । 

ददान्मण्डलबद्धदष्टिहृदयो भक्याध्यमोजोबल- 

अयोतिर्दीप्चियश्चोधृतिस्मृतिकरं छक्ष्मीप्रदं भास्वते ॥ १५ । 



चतुरदंभः पटलः । २१९ 

अथ कृतपुष्पाज्ञल्िरपि 

पुनरष्टशतं जपेन्मनुं मन्ती । 

यावद्रदिमषु भानो- 

व्याप्रोयम्भः सुधामयं तदपि ॥ १६ ॥ 

अमतमयजकवसिक्तगात्रो 

दिनपतिरप्यमृतत्वमातनोति । 

धनविभवसुदारमित्रपुत्रं 

पञ्चगणजुष्टमनन्तभोगयोगि ॥ १७ ॥ 

तस्मादिनाय दिनशो ददतादिनादौ 
(1 नोदि [व् 

देन्यापनादितनवे दिनवह्भाय । 

अध्य समभ्रविभवस्त्वथ वाकैवारे 

पारं स गच्छति भवाह्यवारिराशेः ॥ १८ ॥ 

अनुदिनमचैयितव्यः 

पुंसा विधिनामुनाथ बा रवये । 

द््ादष्यैद्रयमपि 

कुर्याद्वा वाज्छिताथेसमवाप्ये ॥ १९ ॥ 



२२० प्रपश्चसरे 

एकीकुलय समस्तवस्त्वनुगतानादियचन्द्रानखा- 

न्वदाद्येन गुणात्मकेन सगुणानाकरष्य हृलेखया । 

सै तसप्रतिमथ्य तावपि समावष्टभ्य हसात्मना 

नियं श्ुद्धमनन्यमक्षरपदं मन्त्री भवेद्योगतः ।। २० ॥ 

अथ बदाम्यजपामनुमुत्तमं 

सकछरससरतियापनसाधनम् । 

दुरितरोगविषापहरं च्रणा- 

मिह् परत्र च बाज्छितसिदधिदम् ॥ २१॥ 

विष्णुपदं ससुधाकरखण्डं 

चन्द्रयुगावधिकं वतुरीयम् । 

्षत्रविदा मनुरष सयुक्त 

यं प्रजपलयपि संततमात्मा ॥ २२॥ 

ऋष्याद्या ब्रहमदेव्यादिगायत्रीपरमात्मकः । 

हंसाङ्ीबकङादीधयुजाङ्गानि समाचरेत् ॥ २३ ॥ 

अरुणकनकवणी पद्मसंस्थं च गोरी- 
हरनियमितचिहं सौम्य तानूनपातम् । 



चतुदश: पटलः । २२९१ 

भवतु मवद मीष्टावाप्रय पाञ्चाटङ्का- 

भयवरद् विचित्रं रूपमर्धास्बिकेदाम् ॥ २४॥ 

प्रजपदुाद्शलक्ष 

मनुभिममाज्यान्वितेश्च दौग्धान्नेः । 

त 'वत्सहखमानं 

जुहुयात्सेरे समचेनापीठे ॥ २५ ॥ 

निश्िप्य कलठमस्मि- 

न्पूर्वोक्तानामपामयेकेन ! 

आपूय चोपचय च 

विद्धानङ्खैः प्रपूजयेत्पू्वम् ॥ २६ ॥ 

ऋतवसुवरनरसंज्ञा- 

स्तथतेवो बद्विपूविकाजान्ताः । 

आश्चोपाश्चास्थया- 

स्ततो दिश्चापास्ततश्च वजादयाः ॥ २७ ॥ 

इति परिपूज्य च कठ 

पुनरभिषिच्याथ नियमितोऽष्येमपि । 
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दद्यादिनाय चैहिक- 

.पारन्रिकसिद्धये चिर मन्त्री ।। २८ ॥ 

इन्वुद्रयोदितसुधारसपृणेसाण - 

संबद्धविन्दुसुसमधितमादिवीजप् । 

संचिन्य यो मञुमिमं भजते मनस्वी , 

स्वात्मेक्यतोऽथ दुरितैः परिमुच्यतेऽसौ ॥ २९ ॥ 

व्यामानुगेन च सुघाम्बुमुचा सुदामा 

प्र्ातमानसविनिःसृतश्चीतरुगभ्याम् । 

आवाधिता दहनचन्द्ररुसन्महोभ्यां 

रोगपमरस्युविषद।हरुजः प्रयान्ति ॥ ३० ॥ 

हंसाण्डाकाररूपं सुतपरमघुधं मूर्थि चन्द्रं जन्तं 

नीत्वा सौुन्नमारी निरितमतिरथ व्याप्तदेहोपगाच्रम् । 

समृत्वा संजप्य मन्तरं पठित विषर्िरोरुग्वरोन्मादभूता- 
परमारादीश्च मन्त्री हरति दुरिवदौ ् मौग्यदारिग्यदोषैः ॥ 

विधाय ख्पिपङ्कजं मनुयुतोदसत्कर्णिकं 

निधाय घटमत्र पूरयतु वारिणा तन्मुखम् । 



चतुदश: परलः । २२३ 

विधाय शशिनात्ममन्त्रयुतवामदोष्णा पुनः 

सुधायितर सैः स्वसाभ्यमभिषेचयेत्तज्लकैः ॥ ३२ ॥ 

नारी नरो वा विधिनाभिषिक्तो 

मन्बञेण तेनेति विषहयोढेः । 
रोगेस्तद!धिप्रभवैर्वियुक्त- 

श्चिराय जीवेत्करणेः सुड्युदधैः ॥ ३३ ॥ 

करेण तेनैव जलाभिपूरणै 
प्रजप्य मन्ती करकं पिधाय । 

सुधायितेस्तेधिषिणं निषिचे- 
द्विषं निहन्यादपि कालक्कूटम् ॥ ३४ ॥ 

गदितं निजपाणितलं विषिणः 

शिरसि प्रविधाय जरः शितधीः । 

अचिरास्रतिमोचयते विषतो 

मतिमानथ तश्चकदष्मपि । ३५ ॥ 

इलयजपामन्त्रविधिः 

संप्रोक्तः संग्रहेण मन्त्रिवराः । 
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यं प्राप्य सकटल्वसुुख- 

धभेयश्चोभुक्तिमुक्किभाजः स्युः ॥ ३६ ॥ 

अरुणा शिखिदीधेयुता 

हृटेखा श्वेतया युतानन्ता । 

प्रोक्तः प्रयोजनानां 

तिङकस्तु यथाथेवाचको मन्त्रः ॥ ३७ ॥ 

गुद्यादाचरणतलं 

कण्ठादागुद्यमागरं कान्तान् । 

विन्यस्य मन्त्रबीजा- 

न्करमेण मन्त्री करोतु चाङ्गानि ॥ ३८ ॥ 

मन्त्रस्य मध्यमनुना 

दीधेयुजाङ्गानि चेह कथितानि । 

ध्यायेत्पुनरहिमकरं 

मन्त्री निजवाञ्छिताथेखाभाय ॥ ३९ ॥ 

अरुणसरोरुहसंस्थ- 

खिदगरुणोऽरुणसरोजयुगरधरः । 



चतुदेशः पररः । २२५ 

कछिताभयवरदो दयुति- 

बिम्बोऽमितभूषणस्त्विनोऽवतु वः ॥ ४१ ॥। 

कृतसंदीक्षो मन्त्री 

दिनकरलक्षं जपेन्मलुं जुह्यात् । 

तावत्सहछ्मन्नेः 

सधृतेमेधुराप्ट्टतेस्ति्ेरथ वा ॥ ४२ ॥ 

श्रागभिहितेन विधिना 

पीठा प्रतिविधाय ' तत्र पुनः । 

विन्यस्य कठ्शमस्मि- 

नप्रपूजयन्तरणिमपि च सावरणम् ॥ ४३ ॥ 

अङ्गः प्रथमावरणं 

्रहेद्धितीयं ठृतीयमारोशैः । 

सुख्यतरगन्धसुमनो- 

धूपायेरात्तभक्तिनम्रमनाः ।। ४४ ॥ 

प्रायादिदिकासंस्थाः 

दराशिवुधरुरुभागेवाः क्रमेण स्युः । 
~. 1; 
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आघ्रेयादिष्वश्रिषु 

धरणिजमन्द्।हिकेतवः पूज्याः ॥ ४५ ॥ 

श्ुभ्रसितपीतञ्युङ्खा 

रक्तासितधूम्रकृष्णकाः करमशः । 

चन्द्रा्याः केत्वन्ता 

वामोरन्यस्तवामकररखसिताः ॥ ४६ । 

अपरकराभयसुद्रा- 

विक्रतसुखोऽदहिः करादितारल्वयुक् । 

दष्टोप्ास्यो मन्दः 

खवणेसदृशांश्ुकादिभूषश्च ॥ ४७ ॥ 

संपूज्यैवं विधिना 

विधिवद्रोरोचनादिभिदरेव्येः ¦ 

दद्याद्ध्यै रवये 

मन्त्री निजवाञ्छिताथैलामाय ॥ ४८ ॥ 

गोरोचनाखतिख्वैणवराजिरक्त- 

श्चीताख्यश्ालिकरवीरजपाङ्कक्चाग्रान् । 



चतुदंशः पटलः । २२७ 

इयामाकतण्डुलयुतांश्च यथाप्रलाभा- 
न्संयोज्य भक्तिमरतोऽध्यैविधिर्विधेयः ॥ ४९ ॥ 

कृत्वा मण्डरमष्टपलरसितं तत्कर्णिकायां तथा 

पत्रग्रेषु निधाय कुम्भनवकं तसपूरयित्वा जलैः । 

आवाद्य करमो अहान्नव समाराध्याभिषेकक्रियां 

कु्यायो प्रहवे्तादि विखयं यान्यस्य लक्ष्मीर्भवेत् ॥ 

गृह परिमितमिष्टर पूवेक्लस्या दिनेशं 

प्रतिजुहुत निजं वैकृते वा अ्रहाणाम् । 

श्युभमतिरूपरागे चन्द्रभान्वोः सभे वा 

रिपुद्रपजमये वा घोररूपे गदे वा ॥ ५१ ॥ 

अकद्धिजाद्विपमयूरकपिप्पङाश्च 
सोदुम्बराः खदिरशम्यभिधाः सदूवौः । 

द्भौहयाश्च सभिभ्रोऽष्टशतं कमेण 

'सव्याहतीनि घुतहव्यघुतानि होमः ॥ ५२ ॥ 

1. सर्पिहेविशचैतयुताः प्रथगेव च स्युः ॥ ५२ ॥ 
आनज्याहुलया ादा- 

बन्ते च व्याहृतीभिरपि जुहुयात् । 
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सोमादीनां दिशि दिशि समाधाय वहि यथाव- 

द्धोमे सम्यक्ृतवति सुदं यान्ति सर्वे ग्रहाश्च । 
् < 

युद्धे सम्यग्जयमपि रुजः चान्तिमायुश्च दीषे 

करत्वा शान्ति रजति पुनेरकल वा सवहोमः ॥ ५३ ॥ 

अमुना "विधिना हुताचैनायैः 

प्रभजदयो दिनदो नरो दिनेशम् । 

मणिभिः स धनैश्च धान्यवर्येः 

परिपूणोवसथो भवे्विराय ॥ ५४ ॥ 

स्यञचन्त आयैसू्यैणा मेधरेचिकया गुणः । 

व्यत्ययोऽषटाक्षरः प्रोक्तः सौरः सवोथेसाधकः ।। ५५ ॥ 

देवभाग ऋषिः प्रोक्तो गायत्री च्छन्द उच्यते । 

आदित्यो देवता चास्य कथ्यन्तेऽङ्कान्यतो मनोः ॥ ५६ ॥ 

सयन्रह्माविष्णुरुदैः साभ्निभिः सर्वसंयुतेः । 

तेजोञ्वारामणि हुफद्स्ाहान्तैरङ्गमाचरेत् ॥ ५७ ॥ 
1. बिधिनाचनाहुतायैः. 



चतुदैशः पटलः । 

आदिय रविभानू 

भास्करस्य न्यसेस्स्वरेरेघुभिः । 

सशिरोमुखहदु्यक- 
चरणेषु क्रमश एव मन्त्रितमः ॥ ५८ ॥ 

सिरोमुखगलहदयो- 

द्रनाभिरशिवाङ्नरिषु भ्रविन्यस्येत् । 

प्रणव्चैरषटर्गैः 

कमेण सोऽयं तदक्षरन्यासः ॥ ५९ ॥ 

अरुणोरुणपङ्कजे निषण्णः 

कमलेऽभीतिवरो करैदंधानः । 

स्वरुचादितमण्डलखिणेच्रो 

रविराकसत्पशताकुखोऽवतादः ॥ ६० ॥ 

संदीक्षितस्तु अन्त्री 
मन्तं प्रजयेत्तु बणेखक्षे तम् । 

जुहुयान्निमधुरसिक्ते- 
€ ^ रर 

दुग्धतरुसमिद्ररवसुसहखम् ॥ &१ ॥ 

२२९ 
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अथ वा सघृतैरन्नेः 

समचयेन्नियशोऽध्येमपि दद्यात् । 

पूर्वोक्तं एव पीठे 

कम्मं प्रणिधाय साधु संपूय ॥ ६२ ॥ 

छ्॒द्धाद्धिररुणवासो- 

युगेन संवेष्य पूजयेल्करमशाः । 

अङ्गाबृतेः परस्ता- 

दादिल्या्रुषादिशक्तियुतेः ।॥ ६३ ॥ 

मातृभिररुणान्ताभि- 

महैः सुरेश्वान्तसूथपरिषद्धिः । 

सोषा सप्रज्ञा च 

प्रभा च संध्या च शक्तयः प्रोक्ताः ॥ &४ ॥ 

खेपृज्येवं दिनेशं पटुमतिरथ जस्वा च हुत्कभिषकं 

छत्वा दत्तेन संख्यां वसुमपि गुरवे साकं भोजयेच ॥ 

पविभ्रानादियसंख्यानिति विदितमनुं नियञ्ोऽध्यै च दद्या- 

हारे वा भास्करीये श्चुभतरचरितो बहमाय ग्रहाणाम् ॥ 
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इतीह दिनक्रन्मलुं भजति निरो भक्किमा- 

न्य एष निचितेन्दिरो भवति नीरुजो वत्सरातं । 

समस्तदुरितापमृद्युरिपुभूतपीडादिका- 

नपास्य सुसुखी च जीवति परं च भूयात्पदम् ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यस्य 

शरीगोविन्दभगवसपूज्यपादाशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 

भपञ्चसारे चतुर्दशः पटलः ॥ 



पथ्दशः षटरः ॥ 

-------->------ 

अथ चन्द्रमनुं वक्ष्ये सजपाचौहुतादिकम् । 

हिताय मन्तिणां साष्यैविधानं च समासतः ॥ १ ॥ 

भृगुः ससद्यः सार्धन्दुबिन्दुहीनः पुनश्च सः । 

विषानन्तौ मान्तनती मन्त्रोऽयं सोमदैवतः ॥ २ ॥ 

दीधभाजा सखबीजन कुर्यादङ्गानि वै कमान् ! 

बिचिन्तयेव्पुनमन्त्री यथावन्मन्त्रदेवताम् ॥ ३ ॥ 

अमलर्कमलसंसखः सुप्रसन्नाननेन्दु- 

वैरदकुयुदहस्तश्चारुहारादिभूषः । 
स्फटिकरजतवर्णो बाञ्छितप्राप्रये बो 

भवतु भवदभीष्टोदयोतिताङ्कः शश्चाङ्ः ।॥  ॥ 

दीक्षितः प्रजपेन्मन्त्री रसलक्ष मनुं बक्षी । 

पज्चमीदरमीपश्वदशीषु तु विरोषतः ॥ ५ ॥ 
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अयुतं प्रजपेन्मन्त्री सायाहेऽभ्यच्य भाधिपम् । 

पयोन्नेन इनेद्धूयः सृतेन सहस्रकम् ॥ ६ ॥ 

ससर्पिषा पायसेन षद्सहखं हुनेत्ततः । 

पीठक्लपतो तु सोमान्तं परिपूञ्याचैयेद्विधुम् ॥ ७ ॥ 

केसररेष्वङ्गपूजा स्याच्छक्तीस्तद्रहिरचैयत् । 

रोहिणीं कृत्तिकाख्यां च रेवतीं भरणी तथा ॥ ८ ॥ 

रालिमाद्रोहययां उ्यात्छञां कलां च कमतोऽचैयत् । 

दररेषु महानष्टौ दिश्चानाथाननन्तरम् ॥ ९ ॥ 

सुकितेमेन्धङ्सुमेः पात्रे रूप्यमयैस्तथा । 

शक्तयः फुल्ङुन्दाभस्तारहारविभूषणाः ॥ १० ॥ 

सितमाल्याम्बरारेपा रचिता ज्खयो मताः । 

इति सिद्धमनुभेन्त्री शशिनं मूधि चिन्तयेन् ॥ ११ ॥ 

त्रिसहखं जयेद्रात्रौ मासान्मरत्युजयो भवेत् । 

हृदयाम्भोजसंस्थं तं भावयन्प्रजपन्मनुम् ॥ १२ ॥ 

(७ र ५ 

राञ्यैश्यै बरेसरेण प्राप्तुयादप्यकिंचनः । 

आहाराचारनिरतो जपेदक्षचतुष्टयम ॥ १३ ॥ 
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असंरायतरं तेन "निधानमुपभ्यते । 

धोरा ज्वरा गराः शीषरोगाः कृय श्च कामिराः । १४}, 

तन्मन्त्रायुतजापन नयन्ति सकरापदः । 

नियः प्रजपेन्मन्त्रं पृणोसु विजितेन्द्रियः ॥ १५ ॥ 

जपेन्मनुं यथाशक्ति छक्ष्मीसौ माम्यसिद्धये । 

त्रितयं मण्डलानां तु कृत्वा पाश्चात््यपौर्बिकम् 

आसीनः पश्चिमे भ्मध्ये संस्थ द्रव्याणि विन्यसेत् । 

पूवेस्मिन्पङ्कजेपेते पूववत्सोमम्चैयेत् ॥ १७ ॥ 

-राकायाभुदये राज्ञो निजकायै विचिन्तयत् । 

संस्थाप्य राजतं तत्र चषकं परिपूरयेत् ॥ १८ ॥ 

गव्येन जुद्धपयसा स्प्रषटपात्रो जपेन्मनुम् । 
अष्टोत्तरदातावृत्त्या द यादघ्य॑मयेन्दवे ॥ १९ ॥ 
[^> 

वि द्यामन्त्रेण मन्त्रज्ञो यथावत्तद्रतात्मना । 
[ »३ [> 

विद्याविद्यापदे प्रोक्त्वा मािनीति च चन्द्रिणी ।। २० ॥ 

चन्द्रसुख्यनिजायां च निगदेसपमणवादिकम् । 

प्रतिमासं च षण्मासार्सिद्धिमेष्यति काह्कितम् ॥ २१ ॥ 

1. निधानमपि लम्यते। >. मध्यसंस्थे. 
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इष्टाय दीयते कन्या कन्यां चिन्देन्निजेष्सिताम् । 

अमितां श्रियमाप्नोति कान्ति पुत्रान्यशः पद्यून् । 

सोमाष्यैदाता खभते दीधेमायुश्च विन्दति ॥ २२ ॥ 

इति सोममन्वसिद्धि 

प्रणिगदितः संग्रहण मन्त्रविदाम् । 

उपङृतयेऽमितलक्ष्म्ये 

मेधाय त्रेय चेह संप ॥ २३ ॥ 

अथाभ्निमन्त्रान्सकराथसिद्धि- 

करान्प्रवक्षये जगतो हिताय । 

सष्योदिक्ट्प्रीनपि साङ्गभेदा- 

न्साचोविशेषान्सजपादिकांश्च ॥ २४ ॥! 

वियतो दश्षमोऽर्धिंसग॑युक्तो 

भुवसर्गौ शृगुखान्तषोडङाचः । 

इतसुग्दयिता ध्रुवादिकोऽयं 

मनुरुक्तः सुसण्द्धिदः कृशानोः ॥ २५ ॥ 
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भरगुरपि तदटषिदछन्दो 

गायत्री देवताभिरुदिष्टः । 

प्राक्प्रोक्तान्यज्कानि 

गविक्ञः समुक्तैश्च मन्लवाक्यैव ॥ २६ ॥ 

शक्तस्रस्तिकपारा- 

न्साङ्ुशचवरदाभयान्दधत्रिमुखः ॥ 

मकुटादिविविधभुषो- 

ऽवताश्चिरं पावकः प्रसन्नो वः ॥ २७ ॥ 

जपदिमं मनुमतुखक्षमादरा- 

दशांशतः प्रतिजुहुयात्पयोन्धसा । 

ससर्पिंषाप्यसिततरे षाष्ठिकेः 
समचैयेदथ विधिवद्धिभावसुम् ॥ २८ ॥ 

पीता श्वेतारुणा कृष्णा धूम्रा तीव्रा सफुकिङ्किनी । 

रुचिरा ष्काछिनी चेति कुञानोनव शक्तयः ॥ २९ ॥ 

1. द्विशः; ‰. ज्वालिनी. 



पञ्चदशः पररः । २३७ 

'वीठे तनूनपात: 

परागङ्खेरष्मूर्तिभिस्तदनु । 

भूयश्च शतमख्य- 
विधिनाथ हिरण्यरेतसं प्रयजत् ॥ ३० ॥ 

आच्येरषटोध्वेशतं 

प्रतिपद्मारमभ्य मन्त्रविहिनश्चः । 

चतुरो मासा्ञुहुया- 

छक््मीरतयायता भवेत्तस्य ॥ ३१ ॥ 

शुद्धाभिः शारीभि- 

दिनमनुजुहुयात्तथाब्दमात्रेण । 

-शाटीशालि गृहं स्या- 

द्रोमदिषाचेश्च संकरं तस्य ॥ ३२ ॥ 

ञ्द्धान्नेतसिक्तैः 

प्रतिदिनमभ्नो समेधिते जुहुयात् । 
अन्नरसमृद्धिमेहती 

स्यादस्य निकेतनेऽब्दमात्रेण । ३३ ॥ 
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जुहुयात्तिठेः सुचः 
षण्मासाजजायते महालक्ष्मीः । 

ङमुदैः कहरिरपि 

जातीकुुमेश्च जायते सिद्धिः ॥ ३४ ॥ 

पाखनञैः पुनरिध्मकैः सरसिजैधिल्वैश्च रक्तोत्पलै- 

दुग्धोर्वीरुह संभवैः खदिरजेव्याधातधरक्षोद्धवैः । 

दूवख्यैश्च शमीविकड्कुतभवेरष्टोध्वयुक्तं शातं 
नित्यं वा जुहुयास्रतिप्रतिपदं मन्त्री महासिद्धये ॥ 

तारं व्याहृतयश्चाश्चिजोतवद इह।वह । 

सवैकर्माणि चेत्युक्त्वा साधयाभ्निवधूमेनुः ॥ ३६ ॥ 

ऋष्यादयाः पूर्वोक्ता 

मन्त्रेणाङ्गानि वणेभिन्नन । 

भूततैकरणसेन्द्रिय- । 

गुणयुम्भेजोतिमेदितेस्तदपि ॥ ३७ ॥ 

अथ वा शक्तेस्वस्तिक- 

दभोक्षस्रक्स्ुनस्ुगभयवरान् । 



पञ्चदशः पररः । २३९. 

दधदभिताकस्पा यो 

वसुरवतात्कनकमाल्िकारसितः ॥ ३८ ॥ 

बत्सरादेश्चतुदंश्यां दिनादावेव दीक्षितः । 

मन्त्रं द्वादशसाहस्रं जपेत्सस्यगुपोषितः ॥ ३९ ।! 

अच्येदङ्गमूवीश्च ठोकेशुखिशादिभिः । 

समिदाद्यममावास्यां परिशोध्य यथाविधि ॥ ४० ॥ 

ब्राह्मणान्भोजयित्वा च स्वयं भुक्त्वा समाहितः । 

परऽहि प्रतिपधेतेजहुयाद चितेऽनछे ॥ ४१ ॥ 

मन्त्री वटसमिद्रीहितिरूराजिहविर्धृतेः । 

अष्टोत्तरशतावृत्त्या हुनेदेकेकशः कमात् ॥ ४२ ॥ 

दशषाहमेवं छ्रत्वा तु पुनरेकादशीतिथौ । 

शक्या प्रतप्यं बिभरांच प्दद्यादुरुदक्षिणाम् ॥ ४३ ॥ 

सुबणंबासोधान्यानि शोणां गां च सतणैकाम् । 

पुनरषटोन्तरं मन्त्री सहं दिनो जपेत् ॥ ४४ ॥ 

विधिनेति विधातुरभिपूजा- 

मचिरेणेव भवेन्महासमृद्धिः । 
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घनधान्यसुवर्णरतपूणा 

धरणी गोबषपुत्रमित्रकीणौ ।। ४५ ॥ 

प्रजपदथ वा सहखसंख्यं 

दिनश्चो वत्सरतो भवेन्महाश्रीः । 

जुहुयासप्रतिवासरं शतताख्यं 

हविषाब्देन भवेन्महासमृद्धिः ॥ ४६ ॥ 

पालाः इसुमेहनेदधिषृतकषौ द्रा पुतैमेण्डलं 

निलयं स्टतं तथैव करवीरोत्थेः समृद्धे हुनेत् । 
षण्मासं कपिखाधृतन दिनशोऽप्यष्टौ सहसरं तथा 

होतव्यं कभते स राजसदशीं लक्ष्मीं यशो वा महत् ॥ 

-उतपूवा त्तिष्ठशब्दार्पुरुषहरिपदे पिङ्गखान्ते निगद्य 

्रोच्याथो छोषहिताक्षं पुनरपि च बदेदेहि मेदन्करमेण । 
(७ विरादणं -भूयो ब्रूयात्तथा दापय शशियुगराणोश्चतुविशदणः 

रोक्तो मन्तरोऽखिलष्टभरतरणसुरसद्माङ्घ्रिपः स्याल्छरशानोः । 

ऋष्याय्याः स्युः पूवेव- 
इतुभूतदिश्ाचिकरणयुगखर्णः । 



पञ्चदशः पटलः । २४१ 

मूमलुनाथ कुयौ- 

दङ्कानि क्रमद एव मन्त्रितमः ॥ ४९ ॥ 

देमाश्वस्थसुरदरमोदरमुवो नियान्तमन्धाकृतिं 
वषेन्तं धनधान्यरन्ननिचयान्रन्प्रेः स्वकैः संततम ! 

ज्वाखापडवितस्वरोमविवरं भक्तातिसं भेदनं 

बन्दे धमेसुखाथमोक्षसुखदंः दिव्याकृतिं पावकम् । ५०॥ 

जप्याच्च रक्षमान 

मन्ती संदीक्षितोऽथ मनुमनम् । 

जुहुयाच्च तदवसान 
(~ न्मः © 9 

घृतसिक्तेः पायसेदंशांशेन ॥ ५१ ॥ 

अदङ्खैहुतवहमूतिभि- 

राशेशैः संयजेत्तदसैश्च । 

पावकमिति मन्त्रितमो 

गन्धाययैरलुदिनं तदुषहरिः \ ५२ ॥ 

दिनावतारे मनुमेनमन्वह् 

जपेत्सहसं नियमेन मन्त्रवित् । 

1. -फल्द् 

+. 16 
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अधष्यतयै यशसे श्रिये रुजां 

विभ्ुक्तये युक्तमतिस्तथायुषे ॥ ५३ ।| 

सालीतण्डुलकेः सितश्च पयसा कृत्वा हविः पावकं 

गन्धायैः परिपूज्य तेन हविषा संबत्यं पिण्डं महत् ; 

आञ्यारोडितमेकमेव जुहुयाजञप्ता मतुं मन्त्रवि- 

त्साष्टो्यै प्रतिपद्यथो शतमतः स्यादिन्दिरा वत्सरान्}: 

अष्टात्तरं शतमथो मरगसुद्रयेव 

मन्त्री प्रतिप्रतिपदं जुहुयास्पयेन्नैः । 

साञ्यैभवेन्न खलु तत्र विचारणीयं 

संबत्सरात्स च निकेतनमिन्दिरायाः । ५५ |: 

अष्टाध्वरातं हविषा 

मन्ेणानेन निशे जुहुयात् । 

षण्मासादाह्यतमो 

भवति नरो नात्र संदेहः ।। ५६ ॥ 

शरीभिः शुद्धासिः 

प्रतिदिनमष्टोत्तरं शतं जुहुयान् । 



पञ्चदशः पटलः । 

धघनधान्यसमृद्धः स्या- 

न्मन्त्री संवत्सरा्ध॑माच्रेण । ५७ ॥ 

आञ्यैरयुतं जुहुया- 
सपरतिमासं प्रतिपदं समारभ्य । 

अतिमहत्री रक्ष्मीः स्या- 

दस्य तु षण्मासतो न संदेहः ॥ ५८ ॥ 

अरुणे: पुनर्त्पछेः शतं यो 

मधुराक्तेः प्रजुद्योति बत्सराधंम् । 

मनुनाप्यमुना दशाधिक स 

भलभन्मह् महत्तरां च रक्ष्मीम् ॥ ५९ ॥ 

जातीपङाश्चकरवीरजपाख्यबिस्व- 

व्याघातकेसरक्ुरण्डभवैः प्रसूतः । 

एकैकः शतमथो मधुरत्रयाक्ते- 
जहवसरतिप्रतिपदं भरियमेति वषौत् ॥ ६० ॥ 

खण्डेश्च सप्ठदिनमप्यमृतारतोव्ये- 

मेन्व्री नेद्रुणखहसखरमथो पयोक्तेः । 

२४३ 
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सम्यक्समच्ये दहनं नचिरेण जन्तु- 

श्चातुर्थिकादिविषमञ्वरतो वियुञ्ज्याते ।। ६१ ॥ 

क्षीरटुमत्वगभिपक्जखेयथाव- 

त्स॑पूयं इुम्भममिपूज्य छशचानुम । 

जघ्वा मनुं पुनरसुं त्रिसहखमानं 

सेकक्रिया उ्वरहरी प्रहवेकृतघ्नी ।॥। ६२ ॥ 

पयसि हदयदघ्रे भानुमालोक्य तिष्ठ. 

न्प्रजपतु च सहसे नियश्चो मन्तमेनम् । 

स दुरितमपख्ल्युं रोगजातां्च हित्वा 

व्रजति नियतसौख्ये वत्सरादीधमायुः ॥ ६३ ॥ 

मनुनाञुनाष्टशतजप्तमथ 

प्रपिबेज्लं उ्वरूनदीपनङ्त् । 

शुरु भुक्तमप्युद्रगं त्वसुना 

परिजापितं पचति कुक््यनटः ।॥ £&४ ॥ 

इनेदरुणपद्कजेखिमधुराुतेरनिखशः 

खहसरगरतुमासतः प्रथुतरा रमा जायते । 
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प्रतिप्रतिपदं हृनेदिति बुधो धिया वत्सरा- 

द्विनष्टवसुरप्यसौ भवति चेन्दिरामन्िरम् ॥ 

इति श्रीमल्परमहंसपरि्ाजकाचार्य॑स्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादाशिष्यस्य 

भीमच्छकरभगवतः कतौ 

प्रपञ्चसारे पञ्चदशः परः ॥ 



षोडः पटरः ॥ 

--->-- 

अथ संग्रहेण कथयाभि 

मनुमपि महागणेश्चितुः । 

यमवहितधियः समुपास्य 

सिद्धिमधिकां प्रपेदिरे ॥ १ ॥ 

तारश्रीशक्तिमारावनिगणपतिबीजानि दण्डीनि चोक्त्वा 

पश्चाष्धि्नं चतुभ्यो वरवरदमथो सवयुक्तं जनं च । 

आमाष्य क्षवेरमेन्तं वशामिति च तथेवानयेति द्विठान्तः 

प्रोक्तोऽयं गाणपत्यो मनुरखिरूविभूतिप्रदः कल्पश्चाखी ॥ 

ऋषिरपि गणकोऽस्य स्या- 

च्छन्दोनिचृदन्विता च गायत्नी । 

सकठसुरासुरवन्दित- 

चरणयुगो देवता महागणपः ॥ ३ ॥ 



षोडश्चः पटकः । 

4१ 

म्रणवादिबीजपीट- 

स्थितेन दीधस्वरान्वितेन सता । 

अङ्गानि षद्धिद्ध्या- 

न्मन्त्री विन्नश्चवरस्य बीजेन ॥ ४॥ 

मन्दारायैः कस्पक- 

बृक्षविरेषर्धिरिष्टतरफख्दैः । 

रशिशिरितचतुराशेऽन्त- 

बोदातपचन्द्रिकाङुखे च तटे ॥ ५ ॥ 

देक्षवबजरनिधिरहरी- 

कणजाङकवाहिना च गन्धवहेन । 

संसेविते च सुरतर- 

सुमनःश्रितमधुपपश्षचर्नपरेण ॥ £ ॥ 

रत्नमये मणिवज- 

प्रवारुफङ्पुष्पपह्छवस्य सतः । 

महतोऽधस्तादतुभि- 

यगपत्संसेवितस्य कल्पतरोः ॥ ७ ॥ 

२४७ 
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सिहमुखपाद्पीठम- 

किपिमयपद्ये त्रिषट्कोणाह्ठसिते । 

आसीनस्त्वकरदो 

वृहदुदरो दश्चभुजोऽरुणतवुश्च गजवदनः ॥ ८ ॥ 

बीजापूरगदेश्चुकायंकरुजा चक्राञजपाशोतङ- 

ब्रीह्यम्रस्वविषाणरलरकटशप्रोयत्कराम्भोरुहः । 

ध्येयो वल्लभया सपद्यकरयाश्छिष्टा उवठद्रूषया 
( १, 

विश्रोत्पत्तिविपत्तिसं स्थितिकरो विघ्नो विशिष्टा्थदः ॥ 

करपुष्करधृतकलशा- 

सुतमणिमुक्ताप्रवाखवर्षेण । 

अविरतधारां विकिर- 

न्परितः साधकसम्रसंपच्ये ॥ १० ॥ 

मदजलढ्रोरुपमधुकर- 

मालां निजकणतारताडनया । 

निवोसयन्युहुयहु- 

रमरेरसुरेश्च सेवितो युगपत् ॥ ११ ॥ 



षोडशः पटलः । 

अग्रेऽथ बिस्वमभितश्च रमारमेश्चौ 

तदक्षिणे बटजुषौ गिरिजाव्रृषाङ्कौ । 

परष्ठेऽथ पिप्पलजुषौ रतिपुष्पबाणौ 

सव्ये प्रियङ्कमभितश्च महीवराहौ ॥ १२॥ 

ध्येयो च पद्मयुगचक्रदरेः पुरोक्तो 

पाशाङ्कशाख्यपरजव्रिशिखैरथान्यो । 
युग्मोत्पेष्ुमयचापधरौ" दृततीया- 

वन्यो ्युकाहकलमाभ्रगदारथाङ्गः ॥ १३ ॥ 

ध्येयाः षट्कोणाश्रिषु 

परितः पाशाङ्कश्षाभयेष्टकराः । 

सभ्रमदा गणपतयो 

रक्ताकाराः प्रभिन्नमदविवङ्ाः ॥ १४ ॥ 

अग्राश्रावामोद्ः 

प्रमोदसुमख्क च तदभितोऽश्रियुगे । 

पृष्ठे च दुमुखाख्य- 

स्त्वमुमभितो विघ्तविघ्रक्तारो ॥ १५ ॥ 

1. न्शरौ 

२४९ 
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सन्यापसव्यभगे 

तस्य ध्येयो च शङ्कपद्यनिधी । 

मौक्तिकमाणिक्याभो 

वर्षन्तौ धारया धनानि सदा ॥ १६ ॥ 

सिद्धिसमद्धी चान्या 

कान्तिमदनावती मदद्रवया । 

द्राविणिवसुधाराख्ये 
[न अ भ 

वसुमयपि विघ्ननिधियुगप्रमदाः ।। १७ ॥ 

ध्यास्वैवं विध्नपतिं 

चत्वाररिरास्सहस्रसंयुक्तम् । 

प्रजपङक्षचतुष्कं 

चतुःसहस्रं च दीक्षितो मन्त्री ॥ १८ ॥ 

दिनशः स चतुज्धत्वा- 

रिं॒त्संख्यं प्रतपयेदित्रम् । 

उक्तजपान्ते मन्त्री 

जुहयाश्च दशांशतोऽष्टभिदरेव्येः ॥ १९ ॥ 



षाडशः पटरछः | 

मोदकप्रथुका राजाः 

ससक्तवः सेश्चुनाखिकिरतिखाः । 

कद कीफटसहितानी- 

यष्ट द्रव्याणि संप्रदिष्टानि ॥ २०॥ 

अनुदिनम्चैयितव्यो 

जपता मनुमपि च मन्त्रिणा गणपः । 

प्राकप्राक्तपद्यपीठे 

सशक्तिके साधिका मनो विधिना ॥ २१॥ 

तीव्रा उवाछिनिनन्दे 

सभोगदा कामरूपिणी चोप्रा । 

तेजोवती च निलया 

संप्रोक्ता बिध्ननाशिनी नवमी ।। २२॥ 

सवेयुतं रक्तिपदं 

ग्रोक्त्वा कमखासनाय नम इति च । 

आसनमन्त्र प्रोक्तो 

नवश्चक्त्यन्ते समचेयेदसुना ॥ २३ ॥ 

२५१ 
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आद्या भिथुनैराव्रति- 

रपरा सनिधिभिरपि च षड्विधः । 

अङ्गैरन्या माठृभि- 

रपरेन्द्राये् पच्चमी पूञ्या ॥ २४ ॥ 

दीक्षाभिषकयुक्तः 

प्रजपेर्सं पूजयेदिति गणशम् । 

अभिधीयतेऽस्य च पुन- 

गुवोदेशेन मन्त्रिणो दीक्षा ॥ २५ ॥ 

मध्ये च दिग्द्ङानां 

चतुष्टयम प्रविन्यसेत्कटश्ान् । 

क्षीरद्बिल्वरोहिण- 

पिष्परुषङिनीत्वगुद्धवैः कथितः ॥ २६ ॥ 

संपूजयेययथाव- 

क्रमात्समावाद्य गणपमिथुनानि । 

अभ्यच्ये चोपचरे- 

हत्वा विधिवत्पुनः समभिपिच्वत् ।। २५ ॥ 



षोडशः पटकः । २५३ 

इति जपहुताचैनायैः 
सिद्धो मन्त्रेण कमे र्वी । 

अष्टदरञ्येवौन्ये- 

नेच तत्तसयोजनावाध्ये ॥ २८ ॥ 

-स्वणोघ्ये मधुना च गन्यपयसा गोसिद्धये सर्पिषा 

क्षम्य शकैरया जुहोतु यशसे दध्रा च सवंद्धैये 

अन्नेरन्नसमृद्धये च सतिद्द्रैव्याप्रये तण्डले- 
खोजाभिर्यशसे कुसुम्भङ्कसुमैः साश्ारिजेवौससे ॥ 

पद्यभूपतिमुखलेनरेपवधूं तन्मन्त्रिणः कैरवे- 
रश्वत्थादिसमिद्धिरमजञुखान्वणौन्वधूः पिज: । 

पुत्तस्यादिभिरन्वहं च वशयेज्जुहन्ननावृष्टये 

रोगैब्रष्टिसर्दधये च जुहुयान्मन्त्री पुनरवेतसेः ॥ ३०॥ 

मन्ब्रेणाथ पुरामुनैव चतुरावबरत्त्या समातप्ये च 

श्रीशक्तस्मरभूविनायकरतीनांन्नैव बीजादिकम् । 

आमोदादिनिधिद्धयं च सचतुःपूवै चतुवौरकं 

मन्त्री तपैणतत्परोऽभिरषितं संप्रापुयान्मण्डखात् ॥ 
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अथ गजलिप्सुपति- 

गजवनमध्ये प्रसाधयेद्रारि । 

तन्निकटे तु विशं 

चतुरश्रं कारयच्च गृहवयम् ॥ ३२॥ 

परिकीतटृटावरणं 

तज्न चतुद्धरतारणोष्धसितम् । 

तस्मिन्मण्डपवर्ये 

चतुरश्रायुन्नतां खटीं करत्वा ॥ २२ ॥ 

उत्तरभागे तस्याः 

कुण्ड रचयेद्यथा पुरा तत्र । 

चापजहरिभवमानुष- 

चक्रप्राक्तानथाक्षरान्मन्त्री । ३४ ॥ 

उरध्वादिमेखलासु 

कमेण विकिखिन्निजेष्टसमवाप्ये । 

संप्रोक्तछक्षणयुतं 

प्रविरचयेन्मण्डङं खङीमध्य ।॥ ३५ |! 



षोडः परल: । २५५ 

आवाह्य विध्नेश्वरमचेयित्वा 

प्रागुक्तया तत्र विधानक्लप्लया । 

निवेदयित्वा सह् भक्ष्यलेद्येः 

प्राञ्यैच्च साञ्यैरपि मोञ्यजतेैः ।॥ ३६ ॥ 

आधाय वैश्वानरमनत्र कुण्डे 

समच्ये मन्तैः कमः कृशानोः । 

तैरेव पू जुहुयाद्भतन 

मन्त्री समद्धया च ततर्विवारम् ॥ ३७ ॥ 

तारेण रक्षम्यद्विसुतास्मरक््मा- 

विष्नेशबीजैः ऊमरोऽनुबद्धेः । 

पदत्रयणापि च मन्त्रराजं 

विभज्य मन्त्री नवधा जुहावु 1 ३८ ॥ 

पुनः समस्तन न्व मन्तवणै- 

संख्यं प्रजुहन्नपि सर्पिषेव । 

पूवेप्रदिषठैजहुयादथाष्ट- 
द्रव्ये प्रसिक्तेमेधुरत्रयेण ॥ ३९ ॥ 
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सचतुश्चत्वारिरा- 

त्सहसखरसंख्यैश्तुःशतेः श्रुतिभिः । 

द्दाकचतुष्कैडुत्वा 

चत्वारिंशचद्धिरन्तरेण दिनैः ।॥ ४० ॥ 

करिकल्माः करिणीभिः 

संपायन्तेऽवटेऽत्र गणपतिना । 

प्रतिदिनमभ्यवहायै च 

विप्रान्संवर्धितस्तदाशीर्थिः ।॥ ४१॥ 

तेषां मातङ्गानां 

दद्यात्पच्चारादश्चिणां गुरव । 

तद्धिकीतं बसु वा 

प्रसादितायाथ तदंशं वा ॥ ४२ ॥ 

मिथुनानां गणपानां 

निभ्योश्च तथाङ्गमाठृरोकेश्चानाम् । 
मन्त्री धृतेन इत्वा- 

भयच्यै च होमं समापयेत्सम्यक्् ।॥ ४३ ॥ 



षोडशः पटः । २५० 

पुनरद्य निवे्या- 

दिकं समभ्यच्यं गणपतिं सावरणम् । 

खद्वास्य स्वे हृदये 

विहरेदियचना कमोदिष्धा ॥ ४४ ॥ 

ओक्तस्त्वेवं दशमुजमतुः सं्रहेणात् भक्ता 

दीक्षां प्राप्तो विधिवदभिज्वाथ हुत्वाचयित्वा । 

खुत्वा नत्वा दिनमनु तथा तपेयित्वा सकामा- 

रध्वा चान्ते व्रजति मुनिभिः प्राथनीयं पदं तत् ॥ 

स्मृतिपीठः पिनाकी सानुग्रहो चिन्दुसंयुतः । 

नीजमेतद्भूवः प्रोक्तं संस्तस्भनकरं परम् ॥ ४६ ॥ 

चुरीयो विरोमेन तारादिर्बिन्दुसंयुतः । 

वैन्नो मन्त्रो हृदन्तोऽचीविधो होमे द्विटान्तकः ।॥ ७ ॥ 

गणकः स्याटषिर्छन्दो निचृद्धिश्श्च देवता । 

बीजेन दीधेयुक्तेन दण्डिनाङ्गक्रियेरिता ।! ४८ ॥ 

रक्ता रक्ताङ्गरागांशुकककसुमयुतस्तुन्दिखुश्चन्द्रमोलि- 

नेत्रेयुक्तस्िभिवामनकरचरणो बीजपूरात्तनासः । 
+. 17 
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दस्ताग्राक्ल्प्तपाशाङ्कशरदवरदा ' नागयज्ञाभिभुषो 

देवः पद्यासनो वो भवतु नतसुरो भूतये विघ्रराजः ॥ 

दीक्षितः प्रजपेद्क्ष चतुष्कं प्राक्समीरितैः । 

जुहुयादष्टभिद्रं्यैयथापूवै दशांशतः ॥ ५० ॥ 

पीठे तीत्रादिभिः पद्मक्णिकायां विनायकम् । 

आवाह्य पूजयेदि्चु चतुष्वेपि यजेत्पुनः ॥ ५१ ॥ 

गणाधिपगणेश्चौ च गणनायकमेव च । 

गणक्रीडं कर्णिकायामङ्घः किखल्कसंस्ितेः । ५२ ॥ 

वक्रतुण्डेकदेष्ठौ च महोदरगजाननौ । 

छम्बोदर विकटो चिन्नराद्धूमवर्णको । ५५३ 1: 

समचयेन्मावृवरी बाह्ये रोकेश्वरानपि । 

इति प्रोक्ता संग्रहेण गाणेशीयं सम्चना ॥ ५४ ॥ 

नाक्किरान्वितेमन््री सक्तुखाजतिलेुनेत् । 

आरभ्याच्छां प्रतिपदं चतुभ्यैन्तं चतुःशतम् ॥ ५५ ॥ 

दिनशः सवेवहयं स्यात्सवैकामप्रदं नृणाम् । 

तिखतण्डुरकेरक्ष्मीवरयकरच यरास्करम् ॥ ५६ ॥ 

1. नागवक्रोऽहिभूषो 



षोडश्चः पररः । २५९ 

मधुरत्रयसिक्ताभिलोजाभिः सप्तवासरम् । 
[9 

जुहयात्कन्यकार्थी वा कन्यका वा बरार्थनी ॥ ५७ ॥ 

चतुथ्यी नाकिकिरैस्तु होमः सद्यः भरियावहः । 
हविषा धृतसिक्तेन स्वकायौथेदो हृतः ॥ ५८ ॥ 

1द्ध्यन्नङोणसुद्राभिहनेनि शि चतुदिनम् । 

इष्टाथसिद्धयै मतिमान्सदययः संबादसिद्धये ॥ ५९ ॥ 

ईशां गणपं ध्यात्वा मन्त्री तोयैः सुधामयः । 

दिनादौ दिनश्चस्तस्य तपेयेन्मस्तके सुधीः ॥ ६० ॥ 

चत्वारिंराचतुःपू्ै तस्पूषै वा चतुःशतम् । 

चत्वाररिंशदिनात्तस्य काह्विता सिद्धिरेष्यति ॥ ६१ ॥ 

नवनीते नवे रछिख्याद्नुखोमविरोमकम् । 

उद्रस्थितसाध्याख्यं तद्भीजं °ततसप्रतिष्ठितम् ॥ &२॥ 

खमीरणं प्रतिष्ठाप्य जप्त्वाष्टशञतसंख्यकम् । 

तूष्णीं प्रभक्षयेदेतत्सप्ररात्राद्शीकरम् ॥ ६३ ॥ 

अन्यासनोऽथ सृष््मो 

रोहितगोऽ्निः पुनः स एव स्यात् । 

1. दध्यक्त° 2. तत्परवेटितम्. 
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सादन्तेनायार्णो 

नयन्तो मनुरयं स्वबीजाद्यः ॥ £ ॥ 

ऋषिदेवते तु पूर्व 
च्छन्दस्तु विराडमुष्य संप्रोक्ता । 

बीजेन दीधेभाजा 

कथितोऽङ्गविधिः क्रमेण बिन्दुमता ।॥ ६५ ॥ 

शृतपाशाङ्कशकल्पक- 

छतिकास्वरदश्च बीजपूरयुतः । 

राशिशकरुकङितमौलि- 

सिलोचनोऽरुणतञुश्च गजवदनः ॥ ६& ॥ 

भासुरभूषणदीप्ो 

बृहदुदरः पद्यविष्टरो रुक्तिः । 

ध्येयोऽनायतदोःपद्- 

सरसिरुहः संपदे सदा मचुजैः । ६७ ॥ 

दीक्षायुक्तः प्रजपे- 

क्षं मनुमेनमथ तिेरयुतम् । 
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तिमधुरसिक्तेजुहुया- 

तपू्ेक्तिवांथ वाष्टमिद्रैव्येः ॥ ६८ ॥ 

विन्नरविनायकवीराः 

सञ्यूरुबरदेभवक्त्रके करदाः । 
छम्बोद्रश्च मात- 

ङ्गाबूयोरन्तरा च रोकेशाः ॥ ६९ ॥ 

पूज्याः सितघृतपायस- 

हवनात्संजायते महारक््मीः । 

केवरुधृतहुपमुदितो 

विघ्नः सद्यो वश्चीकरोति जगत् ॥ ७० ॥ 

एकमपि नाङ्किरं 

सचमेरोष्टेन्धनं हुनेन्मन्त्री । 
दिनशश्चत्वारिशु- 

 इिनतः घ तु वाञ्छितार्थमभ्येति ॥ ७१ ॥ 

सह प्रथुकसक्तुखाजे- 

स्तिङेरभीष्टार्थसिद्धये जुहुयात् । 
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सापूपनालिकिरे- 

्चुककदटीभिस्तथा सुमधुराभिः ॥ ७२ ॥ 

अष्टभिरेतेरविहितो 

होमः सवांथेसाधको भवति । 

दिनशः सघृतान्नहूतो 

गृहयात्रायापको गृहस्थानाम् ॥ ७३ ॥ 

अन्वहमन्वहमादौ 
गणपं संतपयेष्दतुःपूवैम् । 

चत्वारिंशदवारेः 

शद्धजङेरिन्दिराप्रये मन्त्री ॥ ७४ ॥ 

समहागणपतियुक्ते- 

विष्नायेदेशभिराहयैर्दिनश्षः । 

तपेणपूजाहुतविधि- 

रपि वाङ्छितसिद्धिदायको भवति ॥ ७५ ॥ 

चिम्बादम्बुदवत्समेय सवितुः सोपानकै राजते- 
स्तोयं तोयजविष्रं ध्रतरूतादन्तं सपाशाङ्कूशम् । 
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-नासां साध्यनृके निधाय सुधया तद्रन्धनियौतया 

सिच्बन्तं वपुरन्वहं गणपतिं स्मत्वाखतैस्तपयेत् ॥ 

भ्रारभाषितानपि विधीन्विधिवद्िदभ्या- 

न्मन्त्री विश्चेषविदथान्वहमाद्रेण । 

एकन वा -गणपतौ मजुजाः स्वरुच्या 

नामानुरूपमनुमेनममी भजन्तु ॥ ७७ ॥ 

इति जपहूतपूजातपेणेर्वन्नराजं 

भ्रभजति मनुज यस्तस्य शुद्धिर्विशाखा । 

अवति सधनधान्या पुत्रमित्रादियुक्ता 

विगतसकलतिन्ना विश्वसंबादिनी च ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपारित्राजकाचा्॑स्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य 

श्रीप्रच्छंकरभगवतः कृतौ 

पपञ्चसारे षोडशः परल्टः ॥ 

(= 



सप्तदशः पटः ॥ 

--->--- 

अथ मन्मथमन््विधिं विधिना 

कथयामि सहोमवि्धिं सजपम् । 

मथनस्य पुरामपि मोहकरं 

व्यथिताखिरुसिद्धसुरादिगणम् ॥ १।१ 

अजकखाप्रथमावनिशान्तिभि- 

युतसुधाकरखण्डविकासिभिः। 

निगदितो मनुरेष मनोञुवः 

सकल्धमेयशोथसुखावहः ॥ २ ॥ 

ऋष्यादिकाश्च संमो - 

हनगायत्नीमनोभवाः प्रोक्ताः , 

बीजेन दी्धभाजा 

कथितान्यज्गान्यञुष्य जातियुजा ॥ ३ ॥ 
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अरुणमरुणवासोमाल्यदामाङ्गरागं 

स्वकरकर्ितिपाश्चं साङ्कुशास्ेषुचापम् । 

मणिमयमङ्कटाययरदौप्तमाकस्पजाते- 

ररुणनखिनसंस्थ चिन्तयेदङ्गयोनिम् ।॥ ४॥ 

तरणिटक्षमसु मनुमादरा- 

स्समनभिजप्य हुने दशां शकेः । 

तदनु किंञ्ुकजैः परस्वे: छभ- 

खिमधुराद्रेतरैमिजसिद्धये ॥ ५॥ 

मोहिनी क्षोभिणी त्रासी स्तम्मिन्याकार्बिणी तथा । 

द्राविणीहादिनीछ्िनाञ्दिन्यः स्मरशक्तयः ॥ ६ ॥ 

आश्चान्तिद्वयवाम- 

श्रुतिसरयुगकल्वरैश्च ससैः। 

ज्ञोषणमोहनसंदी- 

पनतापनमादनान्यजेतरमशः ।। ७ ॥ , 

अनङ्गरूपा सानङ्गमदनानङ्गमन्मथा । 

अनङ्गकुसुमानङ्गकुसुमातुरसनज्ञका ॥। ८ ॥ 
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अनङ्गशिशिरानङ्गमेखलानङ्गदीपिका । 

अङ्गाशापायोभेभ्ये वाणानङ्गावरृतीयैजेत् ॥ ९ ॥ 

आङिलख्यात्कर्णिकायामनख्पुरपुटे मारबीजं ससाध्यं 

तद्रनपरेष्वङ्गषदकं बहिरपि गुणशो मारणाय चरिवणणौन् । 

-मारामन्त्रे दलाम्रष्वपि गुहमुखशचः पाथिवाश्रिष्वनङ्ग 

कुयोयन्तरं तदेतद्भुवनमपि वे का कथा मानवेषु ॥ १० ॥ 

प्रोक्त्वाथ कामदेवा- 

य विद्यहे तदनु पुष्पबाणाय । 

तथा च धीमह्यन्ते 

तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयाद्रायत्री ।॥ १९१ ॥ 

नयन्ते कामदेवाय प्रोक्त्वा सवेजनं वदेत् । 

प्रियायेति तथा सचैजनसंमोहनाय च । १२ ॥ 

वीप्सयित्वा ञ्वरृपदं प्रञ्वरं च प्रभाषयेत् । 

पुनः सवैजनस्येति हृदये मम चेयथ ॥ १३॥ 

वश्ञायुक्त्वा कुरुं वीष्स्य कथयेद्रहिवलभाम् । 

ग्रोक्तो मदनमन्त्रोऽष्टचत्वारिशद्धिरक्षरेः ॥ १४ ॥ 
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इति यन्त्रक्प्रकटरो बहुशः 

कृतमं नरं न परिमोहयति । 

श्रमदावनीशरसभानगरा- 

दिकमाश्वसनपि वशे कुरुते ॥ १५ ॥ 

वक्ष्ये विधानमन्य- 

न्मनोभवस्याथ मोहनं जगतः । 

येनार्चितः स देवो 

वाञ्छितमखिरं करोति मन्त्रविदाम् ॥ १६ ॥ 

अभरतोद्धवा मकरके- 

तनश्च संकस्पजाइयाक्षररूपौ' । 

इश्चुधनुधरपुष्पश- 

राख्यावङ्गानि वहिजायान्तानि ॥ १७ ॥ 

अरुणतरवसनमाल्या- 

नुरेपनाभरणमिषुशचरासधरम् । 

न्यस्तश्चरबीजदेदहो 
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अङ्गवाणाइतेरूध्वै पूज्याः षोडश शक्तयः । 
युवतिविप्रखम्भा च ज्योत्छञा सुभरुमेदद्रवा ॥ १९ ॥ 

सुरता वारुणी खोखा कान्तिः सौदामिनी तथा । 

कमच्छा चन्द्रटेखा शुकी च मद्नाहया | २० ॥ 

प्योनिमीयावती चेति शक्तयः स्युमनोथुवः । 
शोको मोहो विटासरश्च विभ्रमो मदनातुरः ॥ २१॥ 

अपत्रपो युवा कामी चूतपुष्पो रतिभ्रियः । 

म्रीष्मस्तपान्त उजैश्च हेमन्तः शिशिरो मद्: ॥ २२ ॥ 

चतुथ्यामारृतौ पूज्याः स्युमारपरिचारकाः । 

परश्रत्छारसौ चेव शुकमेषाह्वयो तथा ॥ २२ ॥ 

अपाङ्गभूविखासौ द्रौ हाचभावौ स्मरप्रियाः । 

माधवी मारकती चैव हरिणाक्षी मदोत्कटा । 

एताश्चामरहस्ताः स्युः पूज्याः कोणेषु संस्थिताः ॥ २४॥ 

हृद्ेखया स्वनाञ्ना च शक्छयादीनां समचेनम् । 

, इन्द्राः सप्तमी पूञ्या स्मराचौविधिरीदशः ॥ २५ ॥ 
1. मायामयी 
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मदनविधानमितीत्थं 

भोक्तं योऽनेन पूजयेद्धिधिना । 

स तु सकरुलोकपृज्यो 

भवन्मनोज्ञश्च मन्दिरं छक्षम्याः ॥ २६ ॥ 

विरुसदहकारतनु- 

मैनःशिवो विभ्रमास्पदीभूतः । 

बुद्धिशरीरां नारी 

नरः सदा चित्तयोनिमभिगच्छेत् ॥ २७ ॥ 

इति मद्नयोगरला। 

यो रमयेन्नित्यश्चो निजां वनिताम् । 

सतु युक्तिमुक्तिकामी 

वनिताजनह्ृदयमोहनो भवति ॥ २८ ॥ 

आत्मानं मदनं ध्यायेदाञ्युञयुक्षणिरूपिणम् । 

तद्वीजाप्रं शिवञ्वाखातनुं तन्वीतनुं तथा ॥ २९ ॥ 

सुधामयीं च तद्योर्नि, नवनीतमयं स्मरेत् । 

संगच्छेन्च रिवञ्वाखारीढं तद्धद्यादिकम् ॥ ३० ॥ 

1. क्ष्या. 
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आलिङ्गेदभ्िसंस्परोद्रुततद्रपकातम् । 

रसनाशिखया कर्षेत्तदन्तवसनामरतम् ॥ ३१ \ 

कुदुमा्ञधिया बाह्ये स्परशेत्कररुहैरपि । 

हानि न कुयो्जीवस्य मन्त्री विशदमानसः ॥ ३२ ॥ 

रतावथोऽधोमभ्योध्वक्रमेणेवं समाहितम् । 

निजप्रियां भजदवं सा मारशरविहला । 

छायेवानपगा तस्य भवदेवं भवान्तरे । ३३ ॥ 

साध्याख्या कामवर्णेः प्रतिपुटितरसत्कर्णिकं पत्रराज- 

त्ारविक्पश्षजाष्टादशसमिदतुगण्डान्तगान्ताक्षरास्यम् । 

आश्ञाद्ूकाङ्कितं तद्विपतिरिपुदङे सम्यगाङिख्य सेरं 

मारं जघ्वाख यामा शयति वशगता सा भवेतसद्य एव ॥ 

हंसारूढो मदन- 

खैरोक्यक्षोभको भवेदा्चु । 

दुयुतो रजनकृत्स्या- 

ल्नीवोपेतस्तथायुषे शस्तः ॥ ३५ ॥ 
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तारयुजा त्वमुनाभ्नौ 

हत्वा संपातितेन चाज्येन । 

संभोजयेत्पतिं स्वं 

वनिता स नितान्तरश्ितो भवति ॥ ३६ ॥ 

दध्यक्ताभिजुहुया- 

छाजाभिः कन्यकां समाकाष्न । 

कन्यापि वरं रभते 

` विधिना निलयानुरक्तममुनैव ॥ ३७ ॥ 

अभिनवैः सुमनोभिरशोकजे- 

दौधितिङेविहिता हवनक्रिया । 

परमवद्यकररी परिकाद्क्षिता- 

1मपि कमेदचिरादिव कन्यकाम् ॥ ३८ ॥ 

अभीष्टदायी स्मरणादपि स्मर- 

स्तथा जपाद चनया विक्ेषतः । 

परसादतोऽस्याखिकलोकवर्तिन- 

चिराय वरयाश्च भवन्ति मन्लिणः ॥ ३९ ॥ 

1. मभिवहे° 

२७१ 
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कुडा मध्यगता: ष्णायगोव्यणा यद्मध्यगाः । 

गोपीजनवकाराः स्युभायसखाहास्मरादिकाः ॥ ४० ॥ 

ऋषिस्तु नारदोऽस्य स्याद्रायत्रं छन्द इष्यत । 

मन्त्रस्य देवता कृष्णस्तदङ्गविधिरुच्यते ॥ ४१९ ॥ 

मूखमन्त्रचतुेणचतुष्केण द्विकेन च । 

प्रक्तान्यज्गानि भूयोऽमुं चिन्तयेदेवकीसुतम् ॥ ४२ ॥ 

-अव्यान्मीखत्कलापद्युतिरहिरिपुपिञ्छोसत्केखजाखो 

गोपीनेत्रोत्यखाराधितरक्ितवपुर्गो पगोनचन्दवीतः । 

श्रीमद्धक्त्रारविन्दप्रतिहसितशशाङ्काकृतिः पीतवासा 

देवोऽसौ बेणुवाचक्षपितजनधृतिदेवकी नन्दनो वः ॥ 

अयुतीद्रतयावधिजेपः, स्या- 

दरुणेरम्बुरुदैदैतो दशाशेः । 

शुरजिद्धिदिते तु पीठवरये 

दिनशो नन्दसुतः समचेनीथः ॥ ४ ॥ 

अङ्गारोडुजायेः. 

परिदरय च पायसेन सुसितेन । 



सप्तदशः पटलः । २५७३ 

हेयज्गवीनकदी- 

फलदधिभिः प्रीणयेच्च गोविन्दम् ।॥ ४५ ॥ 

जुहयादुग्धहविभि- 

विंमङेः सपिःसितोपरोपेतेः ! 

इष्टां तुष्टो. क्षमी 

समावहेस्सद्य एव गोविन्दः ॥ ४६ ॥ 

बार नीखाम्बुदाभं नवमणिविरुसक्िङ्किणीजालनद्ध- 

श्रोणीजङ्घान्तयुग्मं विपुरुरुरुनखप्रोडसत्कण्ठभूषम । 

फुलाम्भोजाभवक्त्रं हतशकट पतत्पूतनायं प्रसन्न 

गोविन्दं बन्दितन्द्रा्यमरवरमजं पूजयेद्वासरादौ ॥ 

बन्द देषैसैडन्दं विकसितकरवन्दाभमिन्दीवराक्षं 

गोपीगोब्न्द् बीतं जितरिपुनिवहं कुन्दमन्दारहासम् । 

नीखप्रीवा्रपिञ्छाकलनसुविरूसत्छुन्तरं भावुमन्तं 

देवं पीताम्बराढ्यं यजतु च दिना मध्यमेऽह्ो रमि ॥ 

विक्रान्या ध्वस्ततैरिबजमजितमपास्तावनीभारमाये- 

रावीतं नारदाचैयुनिभिरनुदिनं तच्त्वनिर्णीतिदहेतोः । 
+. 18 



२७४ प्रपञ्चसरि 

सायाहे निर्मरं तं निरुपममजरं पूजयेन्नीरभासं 

मन्त्री विश्वोदयस्थिलयपह रणपरं मुक्तिदं वासुदेवम् ॥ ४९॥ 

त्रिकारमेवं प्रविचिन्य शाङ्कखिणं 

प्रपूजये्यो मनुजो महामनाः । 

स धममथं सुसुखं श्रियं परा- 

मवाप्य देहापदि मुक्तिमाप्नुयात् ॥ ५० ॥ 

भ्रामं गच्छन्नगरमपि वा मन््रजापी मनुष्यो 

देवेशं तं सुखमु सुहुस्तपयेदुग्धलुद्धथा । 

शदधस्तोथैः स तु बहुरसोपेतमाहारजातं 

द्द्यान्नियं प्रचुरधनधान्यांशुकायेभङन्दः ॥ ५१ ॥ 

भिक्षाृ्ति्दिंनमनु तमेवं विचिन्ययात्मरूपं 

गोपख्जीभ्यो सुहुरपहरन्तं मनोभिः सहेव । 
ीलावृ््या छलितरक्शवष्ठितेदग्धसर्पि- 

द॑भ्याद्यं वा स पुनरमितामेति भिक्षां गृहेभ्यः ।॥ ५२ ॥ 

ध्यानी मन्त्री मन्त्रजापी च नियं 

यद द्वाञ्छन्यन्न यत्न प्रयाति । 



सप्तदशः पटलः । 

तत्तसप्राप्त्वा तत्र तत्रे प्रकामं 

प्रीतः कीडदेववन्मानुषेषु ॥ ५२ ॥ 

एवं देवं पूजयन्मन्त्रमेनं 

जप्यान्मन्त्री सवैरोकम्रियः स्यात् । 

इष्टान्कामान्प्राप्य संपन्नबृत्ति- 

नियं श्चद्धं तसरं धाम भूयात् ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादाशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 

प्रपश्चसारे सप्तदशः पटलः ॥ 

२९७५५ 



अश्दशः पटः ॥ 

4 क्षर प 

अथ प्रणवसंज्ञकं प्रतिवदामि मन्त्रं परं 

सजापमपि साचैनं सहुतक्प्नि सोपासनम् । 

अशेषदुरितापहं विविधकामकल्पद्रुमं 
[+~ ^ [अका + ० 

विमुक्तिफएरुसिद्धिदं विमख्योगिसंसेवितम ॥ १ ॥ 

आद्यस्वरः समेतो- 

ऽमरेण सधसप्रमश्च बिन्दुयुतः । 

प्रोक्तः स्यास्मणवमनु- 

खिमात्रिकः सवेमन्त्रसमवायी ॥ २ ॥ 

मन्त्रस्यास्य मुनिः प्रजापतिरथ च्छन्दश्च. देव्यादिका 

गायत्री गदिता जगत्सु परमात्माख्यस्तथा देवता । 

अङ्कीवियुगमभ्यगधुवयुतैरङ्गानि कुयौत्स्वर- 

मेन्त्री जातियुतेश्च सलयरहितैवा व्याहतीभः क्रमात् ॥२॥ 



अष्टादश्चः पररः । २७७ 

विष्णुं भास्वक्किरीटाङ्गदवरययुगाकत्पहारोदराङ्धि- 

1 श्रोणीरूपं सवक्षोमणिमकरमहाङुण्डलामण्डिताङ्गम् । 

हस्तोयच्चक्रशङ्काभ्बुजगदममलं पीतकोशोेथमाशा- 
विद्योतद्धासमुद्यदिनकरसदृशं पद्मसंस्थं नमामि ॥ ४ ॥ 

दीक्षितो मनुमिमं शतलक्षं 

संजपेसतिहूनेच्च दशां शम् । 

पायसैधृतयुतेश्च तदन्ते 

विप्रभूरुहभवाः समिधो वा ॥ ५॥ 

सर्पिःपायसशारी- 

तिसमिदायैरनेन यो जुहुयात् । 

फेहिकपारत्निकमपि 

स तु छमते बाञ्छितं फठं नचिरात् ॥ & ॥ 

अभ्यच्यै वरष्णवमथो विधिनैव पीठ- 

मावाह्य तजर सकटाथेकरं मुङकन्दम् । 

अङ्गैः समूर्तियुगकक्तियुगैः सुरेन्द्र 

वज्रादिकै्यैजतु मन्तिवरः क्रमेण ॥ ७ ॥ 

1 श्रोणीमूष. 



२७८ प्रपञ्चसरे 

वासुदेवः संकषंणः प्रयुभ्नश्चानिरद्धकः । 

स्फटिकस्वणदूरन्द्रनीखाभा वणेतो मताः ॥ ८ ॥ 

चतुभुजाश्क्रशङ्कगदापद्कजधारिणः । 

किरीटकेयूरिणश्च पीताम्बरधरा अपि ॥ ९॥ 

सञ्चान्तिश्रीसरस्वलयो रतिश्वाभिदढाध्रिताः । 

अच्छपद्मरजोदुग्धदूबवणाः स्वलंकृताः ॥ १० ॥ 

आत्मान्तरास्मपरमज्ञानात्मानस्तु मूतेयः । 

निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च बिद्या शान्तिश्च शक्तयः ॥ ११ ॥ 

उवर्ञ्ञवाङासमाभाः स्युरात्माद्या `मूर्ति्चक्तयः । 

इति पच्चावरणकं विधानं प्रणवोद्धवम् ॥ १२ ॥ 

इत्थं मन्त्री तारमञुं जापहुताचौ- 

भेदैरङ्गीकृय च योगानपि युञ्ज्यात् । 
यैः संरुढ्ध्वा चेह समग्रां भियमन्ते 

द्धं विष्णोर्धाम परं प्राप्ति योगी ।॥ १३ ॥ 
1. शकमूर्तवः = 



अष्टादशः पटकः । 

करपादमुखादिविदहदीनमना- 

रतदश्यमनन्यगमात्मपदम् । 

यमिहारमनि परयति तचतवविद्- 

स्तमिमं किर योगमिति ब्रुवते ॥ १४ ॥ 

योगाप्निदुषणपरं स्वथ कामकोप- 

छोभप्रमोहमदमत्सरतेति षट्कम् । 

वैरि जयेत्सपदि योगबिदेनमङ्ग- 

योगस्य धीरमतिरष्टभिरिष्टैश्च ॥ १५ ॥ 

यमनियमासनपवना- 

यामाः प्रयाहतिश्च धारणया । 

ध्यानं चापि समाधिः 

प्रोक्तान्यङ्गानि योगयोग्यानि ।॥ १६ ॥ 

सलयमर्हिसा संमता 

धृतिरस्तेयं क्षमाजंवं च तथा । 

वैराग्यमिति यमः स्या- 

तखवाध्यायतपोऽचनान्रतानि तथा ॥ १७ ॥ 

२७९ 
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संतोषश्च सक्चौचो 

नियमः स्यादासनं च पच्विघम् । 

पद्यस्वस्तिकभद्रक- 

वज्रकवीराहयं कऋमात्तदपि ॥ १८ ॥ 

रेचकपूरककुम्मक- 

मेदन्रिविधः प्रभलनायामः । 

मुश्वेदक्षिणयानिल- 

मथानयेद्भामया च मध्यमया । १९ ॥ 

संस्थापयेश्च नाद्ये- 

त्येवं प्रोक्तानि रेचकादीनि । 

षोडरातदिगुणचतुः- 

षष्टिकमात्राणि तानि च क्रमश्चः । २० ॥ 

चित्तास्मक्यधृतस्य 

प्राणस्य स्थानसंहतिः स्थानात् । 

प्रयादारो ज्ञेय- 

ञैतन्ययुतस्य सम्यगनिरस्य ॥ २१ ॥ 



अष्रदश्चः पटलः । 

स्थानस्थापनकमे 

प्रोक्ता स्याद्धारणेति तच्वज्ञेः । 

यो मनसि देवताया 

भावः स्यात्तस्य मन्त्रिणः सम्यक् ।। २२॥ 

संस्थापयेच्च तत्रे- 

त्येवं ध्यानं वदन्ति तत्त्वविदः । 

सन्तामाबरं नित्यं 

शुद्धमपि निरखनं च यस्रक्तम् ॥ २३॥ 

तसप्रविचिन्य स तस्मि- 

शिन्तख्यः स्यात्समाधिरदिष्टः । 

अष्टाङ्गैरिति कथितः 

पुनराश्चु निगृह्यतेऽरिरात्मविदा ॥ २४ ॥ 

अथ वा शोषशद्हन- 

पएावनभेदेन शोधिते देहे । 
पच्वाशद्धिमोत्रा- 

मेदैर्विधिवत्समायमेसख्ाणान् ॥ २५ ॥ 
+. 18 

२८१ 
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पञच्चाशदात्मकाऽपि च 

कटप्रभेदेन तार उदृष्रः | 

तावन्मातच्रायमना- 

त्करश्च विधृता भवन्ति तत््वविदा ।। २६ ॥ 

पूैमिडाया वदने 

विचिन्तयदधूखरमानिङं बीजम् । 

तेनागतेन देहं 

प्रशोषयेत्सान्तराधिकरचरणम् ॥ २७ ॥ 

पिङ्गखया प्रतिमुच्च- 

त्तथैव कार्ानवेन रक्तरुचा । 

प्रतिदद्य पूवैविधिना 

सु चन्नेशाकरेण सुसितेन ॥ २८ ॥ 

संपूरयेत्सुधामय- 

जलक्षीकरवषिणा तनुं सकराम् । 

निमौय मानसेन च 

परिपूणेमनाश्चिरं भूयात् ॥ २९ ॥ 



अष्टादश्चः पटकः । २८३ 

सुजीणैमितभोजनः सुखसमात्तनिद्रादिकः 

सुञयद्धतङसटूडे विरद्िते च शीतादिभिः । 

पटाजिनङ्कशोत्तरे सुविशदे च मृद्रासने 

निमीक्ितविरोचनः प्रतिविशत्सुखं प्राख्छुखः ॥ ३० ॥ 

प्रसारितं .वामकरं निजाङ्क 

निधाय तस्योपरि दक्षिणं च । 

जुः प्रसन्नो विजितेन्द्रियः स. 

ज्नाधारमलयन्तसमं स्मरस्स्वम् ॥ ३१ ॥ 

तन्मध्यगतं प्रणवं 

प्रणवस्थं बिन्दुमपि च चिन्दुगतम् । 

नादं विचिन्य तारं 

यथावदुच्ारयेत्युषुश्नान्तम् ॥ ३२ ॥ 

तन्मध्यगतं छुद्धं 

शब्दव्रह्यातिसुक्ष्मतन्तुनिभम् । 

तेजः स्मरेच्च तारा- 

स्मकमपि मूर चराचरस्य सद्ा ॥ ३३ ॥ 



२८४ प्रपञ्चसारे 

ओंकारो गुणबीजं 

प्रणवस्तारो ध्रुवश्च वेदादिः । 

आदिरूमध्यो मपरो 

नामन्यस्य चरिमाचिकश्च तथा ॥ ३४ ॥ 

अस्य तु बेदादित्वा- 

स्सवेमनूनां प्रयुज्यतऽथादौ । 

योनिश्च सदेह 

भवति च स ब्रह्म सवंसंवादे । ३५ ।। 

ऋक् च तदाद्यादिः स्या- 

न्तन्मध्यान्तं यज्जुश्च 'मान्तादिः । 

सामापि तस्य भेदा 

बहवः प्रोक्ता हि ोकवेदेषु || ३६ ॥ 

उच्ार्योच्चाये च तं 

ऋमान्नयेदुपरि षड़द्वयान्तान्त् । 

मनसा स्मृते यदस्मि 

न्मनो छयं याति ताचद्भ्यस्येत् ।। ३७ ॥ 

1. ०मान्तानि । सामानि, 



अष्ादशः पटकः । 

अथ वा बिन्दुं बतल- 

मावतैश्िभिरूपेतमेवमिव । 

प्रातं रविविम्बन च 

समभ्यसेत्छुतसुधामयं तेजः ॥ ३८ ॥ 

अपमृत्युखेगपापजि- 

दवचिरेण सुसिद्धिदो यणां योगः । 

अथ वा मूलाधारो- 

स्थिता प्रभा बिसबेभदतन्तुनिमा ॥ ३९ ॥ 

वदनाग्रतकरविम्ब- 

स्यूता ध्यातागरताम्बुखबलुकिता । 

स्थावरजङ्गमविषह- 

दयोगोऽयं नात्र संदेहः ॥ ४० ॥ 

अथ वा त्रिवढ्यबिन्दुग- 

धाम प्रणवेन संनयेदृष्वैम् 

पातोणोतन्तुनिभं 

सौपुभ्नेनैव बत्मना योगी ॥ ४१॥ 

२८५ 
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=, 

तस्मिन्निधाय चिन्त 

विलयं गमयेदिनेशसंख्यान्ते । 

पुनर व्त्तिविहीनं 

निर्वाणपदं ब्रजेत्तदमभ्यासात् ॥ ४२ ॥ 

अथ वादिबीजमौ पुन- 

रुमपि विषे तमपि संहरेद्विन्दौ । 

बिन्दुं नादे तमपि च 

शक्तो राक्ति तथेव शान्ताख्ये ॥ ४३ ॥ 

तेजस्यनन्यगे चिति 

निदन्द्रे निष्कटठे सदानन्दे । 

सुष्ष्मे च सर्वतो सुख- 

करपदनयनादिटक्षण्क्ष्ये । ७४ ॥ 

स्वात्मनि संदृयैवं 
भप न्द्रियव्गं {= र प् 

करणेन्द्रियवगनिगमापेतः । 

नि्कीनपुण्यपापो 

निरुच्छरुसन्ह्मभूत एव स्यात् ॥ ४५ ॥ 



अष्टादश्चः पटलः । 

अथ वा योगोपेताः 

पञ्चावस्थाः करमेण विज्ञाय । 

ताभियुखीत सदा 
योगी सद्यः प्रसिद्धय सुक्तः ॥ ४६ ॥ 

जाभ्रत्स्वग्रसुषुप्री 

तुरीयतदतीतको पुनस्तासु । 

खै रिन्द्रियेयदात्मा 
मङ्ख भोगान्स जागरा भवति ॥ ४७ ॥ 

संज्ञारहितेरपि ते- 

स्तस्यानु भवो भवत्पुनः स्वप्नः । 

अआत्मनिरुदयुक्ततया 

नैर ङस्य भवत्सुषुक्चिरपि ॥ ४८ ॥ 

परयति परं यदात्मा 

निस्तमसा तेजसा तुरीयं तत् । 

आतमपरमात्मपद्यो- 

रभेदतो व्याप्रुयायदा योगी ॥ ४९ ॥ 

२८५७ 
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तच्च तुरीयातीतं ` 

तस्यापि भेवन्न दूरतो मुक्तिः । 

अथ वा सूष्ष्माख्यायां 

पयन्त्यां मध्यमाख्यतैखर्योः ॥ ५० ॥ 

ससुषु्नाम्रकयोरपि 

यु्ीयाजा्रदादिभिः पवनम् । 

बीजोच्वारो जभ्र 

द्विन्दुः स्वरः सुषुप्तिरपि नाद्: ॥ ५१ ॥ 

शक्लयातमना तुरीयः 

शान्ते ख्य आत्मनस्तुरीयान्तम् । 

अङ्खुष्ठगुल्फजङ्घा- 
जानुद्टितयं च सीवनी मेदूम् ॥ ५२ ॥ 

नाभिहटेदयं प्रीवा 

सङम्बिकाग्रं तथेव नासाम्म् । 

भरूमघ्यककाटाग्रसु- 

षुस्नाम्रं द्श्चान्तमियेवम् ॥ ५३ ॥ 



अषटादश्चः पटलः । 

उत्करान्तौ परकाय- 

प्रवेशने चागतौ पुनः स्वतनौ । 

स्थानानि धारणायाः 

प्रोक्तानि मरुसप्रयोगविधिनिपुणेः ॥ ५४ ॥ 

स्थानेष्वध्वात्ममनः- 

समीरसंयोगकमणाऽभ्यासात । 

अचिरेणात्कान्याद्या 

अवन्ति संसिद्धयः प्रसिद्धतराः । ५५ ॥ 

कण्ठे भ्रूमध्य ददि 
नाभो सवौङ्गके स्मरेत्करमशः । 

खवरसमीरखवर्नै- 

रनिलमदहाकाख्व च्वनयं स्यात् ॥ ५६ ॥ 

अवनिजलानशरमारुत- 

विहायसां शक्िभिश्च तद्विम्बेः । 

सारूप्यमात्मनश्च 

प्रतिनीत्वा तन्तदाञ्चु जयति सुधीः ॥ ५७ ॥ 

>. 1५ 

२८९ 
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एवं प्रोक्तैयनि- 

रायोजयतोऽन्वह तथात्मानम् । 

अचिरेण भवति सिद्धिः 

समस्तसंसारमोचनी निलया ॥ ५८ ॥ 

इति योगमार्गभेदैः 

प्रतिदिनमारूढयागयुक्तधियः । 

सिद्धय उपलक्ष्यन्ते 

मोक्षपुरीसंप्रवेश्चनद्वाराः ॥ ५९ ॥ 

कम्पः पुरकानन्दौ 

वैमस्यस्थेर्यराघवानि तथा । 

सकटरभ्रकारावित्ते- 

सष्टावस्धाः प्रसूचकाः सिद्धेः ॥ ६० ॥ 

तरैकाल्यज्ञानोहौ 

मनोज्ञता च्छन्दतो मरुद्रोधः । 

नाडीसंक्रमणविधि- 

वौक्सिद्धरदेहतशच देहाधिः ॥ ६१ ॥ 



अष्टादशः पररः । २९९१ 

ज्योतिःप्रकाशनं चे- 

यष्ठौ स्युः प्रययायुजः सिद्धेः । 
अणिमा महिमा च तथा 

खधिमा गरिमेशिता वशित्वं च ॥ ६२ ॥ 

प्रा्चिः प्राकाम्यं चे- 

खटेशवयौणि योगयुक्तस्य । 

उषटेश्यंसमेतो 

जीवन्मुक्तः प्रवक्ष्यते योगी । 

योगानुभवमहामृत- 

रसपानानन्दनिभरः सततम् ॥ &३ ॥ 

इयेवं प्रणव विधिः समीरितोऽयं 

भक्या तं प्रभजति यो जपादिभेदैः । 

संप्राप्रोयनुततनिदयञ्युद्धनुद्ध 

तद्विष्णोः परमतरं षदं नराश्रयः ॥ ६४ ॥ 

दति श्रीमत्परमदंसपरिाजक्राचार्यस्य 

श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

ग्रपञ्चसरे अष्टादशः पररः ॥ 



एकोन विंशः पटलः ॥ 

------>----- 

अथ पुनरभित्रक््ये मन्त्रमष्टाक्षराख्यं 

लकर्टुरितदु ःखध्वान्तसंमदभानुम् । 

श्रणवह्ृदयनारावणेतोऽन्ते यणार्णौ 

मपर इति समुदिष्टोऽयमिष्टाथदायी ॥ १ ॥ 

तारः शक्तयुत्थतया 

निर्दिष्टः सोऽदमथकः पूवम् । 

नाणैः प्रतिषेधार्थो 

मोकारश्चायमथेको भवति ॥ २ ॥ 

सचिरानरूपवनधराः 

क्रमेण नारायणाक्षराः प्रो्छाः । 

चरमेरस्तु विभक्ति- 

व्यक्यथै दु्दितस्तदथारथे ॥ ३ ॥ 
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करषिरस्य मनोः साध्यनारायण इतीरितः । 

छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥ ४ ॥ 

अथ ऋद्धमहावीरदसदहस्रपदादिकैः । 

उस्केजौतियुतेः कुयौत्पच्चाङ्गानि मनोः ऋमात् । ५ ॥ 

अष्टाक्षरेण -व्यस्तेन कयो द्रा्टाङ्ककं सुधीः । 

सहच्छिरःशिखावमंनेत्राख्रोदरप्ठके ॥ £ ॥ 

अर्कोघाभं किरीटान्वितमकरलसत्करुण्डकं दीपिराज- 

केयूरं कोस्तुभाभाशबरररुचिरहारं सपीताम्बरं च । 
नानारलनां्ुमिन्नाभरणशतयुजं श्रीधराश्छिष्टपार्छ 

बन्दे दोःसक्तचक्राम्बुरुहदरगदं विश्ववन्यं मूङ्खन्दम् ॥ 

संदीक्षितो मनुमसुं प्रतिजघ्रुभिच्छ- 

न्ुयोन्निजेन वपुषेव तु योगपीठम् । 

अंसोरुयुग्मपदमानननाभिमूल- 

पाश्द्रयर्विहितगात्रसमुञ्ज्वरं च ॥ ८ ॥ 

मध्येऽनन्तायेरपि 

संज्ञानारमान्तिकेयजन्मन्त्ी । 
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पीटाख्यमन्त्रपश्चिम- 

मथ गन्धाचैश्च सम्यगुपचरेः ॥ ९॥ 

भ्रणवं इदयं चैव प्रोक्ता भगवतेपदम् । 

विष्णवे च समाभाष्य सवेभूतात्मनेपदम् ॥ १० ॥ 

वासुदेवाय सवत्मसंयोगपद्मुश्वरेत् 

योगपद्यपदं प्रोक्त्वा ततः पीठात्मने नमः । ११॥ 

सस्नमन्त्रभरवद्धाश्चो मन्त्रवणौस्तनौ न्यसेत् । 

विन्यस्तेयैभवेन्मन्तरी मन्त्रव्णात्मको हरिः ॥ १२ ॥ 

आधारहृद्रदनदोःपदमूरनामो 

कण्ठे सनाभिहृदयस्तनपाश्वप्रषे । 

कास्येक्षणश्रवणगन्धवहे च दोःप- 

स्संध्यङ्कुलीषु हृदि धातुषु सानिखेषु ॥ १३ ॥ 

मूरधश्षणास्यहृदयोदरसोरुजङ्घा- 

पादद्रयेषु छिपिश्चो न्यसतु क्रमेण । 

गण्डांसकोरुचरणेषु रथाङ्गशङ्क- 

श्रीमद्रदाम्बुजपदेषु समाहितात्मा ॥ १४ ॥ 
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ततोऽष्टाक्चरपूत्व॑यै स्मतेव्यो द्वादश्चाक्षरः । 
मन्त्रो -दरादशमूर्तीस्तु तस्रभिन्नास्तनो न्यसेत् ।॥ १५॥ 

अष्टप्रकृयात्मकश्च संप्रोक्तोऽष्टाक्षरो मनुः । 

अष्टानां प्रकृतीनां च चतुणौमात्मनामपि ॥ १६ ॥ 

द्वादशानां तु संयोगो मन्त्रः स्याहादशाक्षरः । 

आदित्या दादश प्रोक्ता युक्ता द्वादश्चमूतिभिः ।॥ १७ ॥ 

केशवादिश्रदिष्टानां मूरतीनां द्वादश्चादितः । 

खदिस्वरयुता न्यय्यत्ताः स्युद्धोदश मूतेयः ॥ १८ ॥ 

खटाटोद्रहत्कण्ठदक्षपाश्ची तद्र । 

तथा वामत्रये पृष्ठे कुदोश्च यथाक्रमम् ॥ १९॥ 

दवादशाक्षरमन्त्रं च मन्त्रविन्मूर्धिं विन्यसेत् । 

मूधस्थो बासुदेवस्तु व्याप्नोति सकलां तुम् ॥ २० ॥ 

पुनस्ततपरतिपत्त्यथ किरीटादिमनुं जपेत् । 
॥। 

किरीटकेयूरहारपदान्यामष्य मन्त्रवित् ॥ २१ ॥ 

मकारान्त ङुण्डटं च चक्रशङ्कगदादिकम् । 

अञ्जहस्तपदं प्रोक्त्वा पीताम्बरधरेति च ॥ २२ ॥ 
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प्रीवत्साङ्कितमाभाष्य् वक्षःख्थलमथो वदत् । 

्रीभूमिसदहितं स्वात्मज्यातिद्वयमथो वदेत् ॥ २.३ ॥ 

"दीपरिमुक्ताकरायेति सहस्रादिलयतेजस । 

हृदन्तः प्रणवादि: स्याक्किरीटादिमनुः स्यम् ।। २४ 

कृत्वा स्थण्डिरमस्मि- 

निश्िप्य निजासिकां समुपविश्य । 

पीठादिकं निजाङ्क 

प्रपूज्य गन्धादिभिः सुश्युदधमनाः ॥ २५ ॥ 

सद्रादशाक्षरान्तं 

प्रपूज्य विधिवत्किरीटमन्त्रेण । 

कृयोघ्पुष्पा्लिमपि 

निजदहे पच्चशाऽथ वा त्रयराः ।॥ २६॥ 

इति दीक्षितपिहितविधिः 

संप्रोक्तोऽष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य । 

शुद्धानां विमल्धियां 

दीक्षा प्रतिवक््यतेऽथ संक्षेपात् ॥ २७ ॥ 
------------ -- 

६ दीिमुक्तवाधरायेति 
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कृत्वा त्रिगुणितादीन मेकं मण्डठ मुञ्ज्वलम् । 

आत्मान्रेनोक्तविधिना शक्तिभिः पीठमर्च॑येत् ॥ २८ ॥ 

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगेति शक्तयः । 

प्रह्ी सया तथेश्ानानुप्रहया नवमी तथा ॥ २९ ॥ 

निधाय क्छ तत्र पञ्चगञ्धन पूरयत् । 

पयोभिवां गवां शक्तैः 'कथितेवोष्टगन्धकेः ।। ३० ॥ 

अष्टाक्षराङ्खरषटाष्टवर्गेरष्टाक्षरान्वितैः । 

दरमूर यजेद्धूयो वासुदेवादिकान्क्रमात् । 

सशक्तिकांस्ततो ब्य संपूज्या हरिहेतयः ॥ ३१ ॥ 

चक्रसशङ्कगदाम्बुज- 

कोस्तुभशाङ्गाः सखङ्गवनमालाः । 

रक्ताच्छपीतकनक- 

श्यामलक्ृष्णयुञुभासः स्युः ॥ ३२ ॥ 

ध्वजश्च वैनतेयश्च शङ्कुपद्यो दिगाश्निताः । 

विध्नायैको तथा दुगौविष्वक्सेनौ विदिग्गताः ॥ ३३ ॥ 

1. कथां शोधितोदकैः. 
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ध्वजः उइयामो विपो रक्ता निधीं शुङ्ारुणप्रभो । 

अरुणरयामट्हयामपीता विन्नादयो मताः ॥ २४ ॥ 

इन्द्रादयस्तद्रहिश्च पूञ्या गन्धादिभिः क्रमात् । 

इति विष्णोरविंधानं तु पच्चावरणमुच्यते ॥ ३५ ॥ 

एवमभ्यचिते विष्णावुपचरिस्तु पूववत् । 
अभरिमाधाय करण्ड तु जह्ययागसमीरितेः ॥ ३६ ॥ 

जुहयादष्टमिद्रेव्येभनुनाष्ाक्षेरेण तु । 

पथगष्टराताचत्त्या हुत्वा दत्वा बि ततः ॥ ३७ ॥ 

अभिषिच्य गुरुः शिष्यं भरवदेत्पुवैवन्मयुम् । 

द्वा्िक्षक्षमानेन स तु मन्त्रं जपत्ततः । 

तदधेसंरूयकं वापि शुद्धाचारो जितेन्द्रियः ।। ३८ । 

41 

पद्मासनः प्राग्वद्नोऽग्रङापी 

तन्मानसस्तजेनिबजिताभिः । 

अक्षस्लजो वाङ्कुटिमिजपेत 

नातिद्रुतं सातिविरुम्बितं च ।॥। ३९ ॥ 



एकोनविंश्चः पटलः । २९९ 

प्रागीरितैरपि जुहोतु दशांशकं वा 
(स अ >, श 

द्रष्ये: शभः सरसिजेभधुराप्छुतेवा । 

रन्राशुकप्रवरकाच्चनगोमहीभि- 

धोन्येथथाविभवतः प्रयजेटरू ॥ ४० ॥ 

विभ्रान्धरतप्ये विभव्रैरथ मन्त्रजापी 

संहादयेल्जपविधि च ततः क्रमेण । 

निलयाचैना च विहिता बिधिनासुनैव 

प्रोक्तक्रमेण विदधात्वथ वात्मपूजाम् ॥ ४१॥ 

इति जपहुताचनाये- 

मेन्त्री योऽष्टाक्षरं समभ्यस्येत् । 

स तवैहिकीं च सिद 

. संप्राप्यान्ते प्रयाति परमपद्म् ॥.४२ ॥ 

अङ्गानि पुव स्वथ मूर्तिशक्तीः 

सकेशवादींश्च पुरंद रादीन् । 

-समचयेयस्तु विधानमेत- 

न्नरोऽचिरात्काङ्क्षितमेति कामम् ॥ ४३ ॥ 



३०० पपश्चसार 

यष्टव्यः स्याद्वाञुदेवादिरादौ 

चक्रायाः केतखादिकाः केशवादयाः 

इन्द्रायाश्वेयेवमेव प्रदिष्ट 

तुष्टधायुःश्रीकीततिसिद्धगे विधानम् ॥ ४४ ॥ 

स वासुदेवादिकमचयित्वा 

भूयो ध्वजादीश्च पुरंदरादीन् । 

कमेण विद्वान्विधिनाचयीत- 

ययं कमश्च तिद शाभिपूञ्यः ॥ ‰५ ॥ 

इ्युक्तविधि चतुष्क 

पूजयितुरथेकमपि यथाजक्छि । 

अचिरेण भवति रक्ष्मी- 

हस्तगता सकर्वर्गसिद्धिकरी । ४६ ॥ 

अष्टाक्षराक्षरा्टक- 

मूर्तिविधानानि मेदभिन्नानि । 

वक्ष्याम्यचेयितृणां 

वाञ्छिततसकङाथेसाधनानि सदा ॥ ४७ ॥ 



एकानविश्ञः परः । ०१ 

सिन्दरकुन्दकरविन्दकबन्धुजीवं- 
च्टपमीरपञश्यमकरन्दरुचः कमेण । 

नीलोत्पलाम्बुरहरागसमानवणौः 

स्युभूतेयोऽष्ट कथिता मनुबणेजताः ॥ ४८ ॥ 

अरिद्रगदाव्जहस्ताः 

सवौस्तु नकारमोणेयोमेन्तरी । 

शङ्कारिगद्ाज्जकरे 

छक्षणमन्यत्समानरूप खात् ॥ ४९ ॥ 

या मूर्तिरच्येतेऽस्य 
व्रजन्ति परिवारितां तदवरिष्टाः । 

अवाशिष्टेऽन्येऽथांशे 

स्वयं च परिवारितां प्रयाति तदा ।॥ ५० ॥ 

इयमेवावृतिरधिका 

धुवजे धुवजात्पुरा समुदिष्टात् । 

भवति विधानादित्ति पुन- 

रेषां प्रथमं विधानमुदिष्टम् ॥ ५१ ॥ 



३०२ परपश्चसरि 

अथ द्वितीया क्षरतोऽङ्गतोऽन्त 

वणाष्मूर्तीरपि मूतिंशक्तीः । 

यजेद्धिधाने च सकेतुलाक- 

पालादिकानुक्तविधानक्ट््या ॥ ५२ ॥ 

मोकारजे रतिधृती च सकान्तितुष्ि- , 

पुष्टिस्मृतीरपि च दीप्यभिधां च कीत्तिम् । 

केत्वादिकं च सशतक्रतुपूवकं च 

संपूजयेद्विमख्धीः पुनरन्वितोऽन्ते ॥ ५३ । 

नाकारजऽङ्गतऽन्ते 

प्रपूजयेन्मूतिशक्तिरोकेशान । 

रावणेजेऽङ्गमू्ि- 
 श्रीभूमायामनोन्मनीस्तदनु ॥ ५४ ॥ 

हीः श्री रतिः सपुष्टि- 

मोहनिमाये महादियोगाये । 

मये च तृतीयावरति- 

रन्यद्रोषं पुरेव निर्दिष्टम् ॥ ५५ ॥ 
--*----- ~ ~ न~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ "~~ 

1 जेष्ङ्कतो. 



एकोनर्विश्चः पटलः ¦ ३०३ 

यकारजेऽरिशङ्ख च सगदाहर्काङ्गकाः । 

मुसल. सद्गराल्छौ च चृतीया साक्षरोद्धवे ॥ ५६ ॥ 

शेषो वासुकरितक्षक- 

का्कोंटकपङ्कजम हापद्याः ! 

वरपाखगुलिकसज्ञा- 

सठृतीयमन्यत्समं विधानेऽन्सये ॥ ५५७ ॥ 

अङ्गैः प्रथमावरणं 

मूर्तिभिरपि शक्तिभिद्वितीयमपि ¦ 

अन्ये: केशचवकेत्वा- 

दिभ्यां स्यादश्चमं च मत्स्याद्यैः ॥ ५८ ॥ 

मस्स्यः कूर्मवराहौ 

वरसिहकग्जल्लिरामक्ृष्णाश्च । 

कल्किः .सानन्तात्मा 

पुनरमृशात्मा च षष्ठमहिपाचेः ॥ ५९ ॥ 

सप्तममपि रोकेशे- 

रष्टममपि तदायुधेश्च सप्रोक्तम् ¦ 





३०४ प्रपश्चसार 

प्रागुक्त विधन 

ष्वारक््यं नोक्तमत्र यत्तदपि ॥ ६० ¦ 

अष्टाक्षराक्षरविधानचतुष्कयुग्मं 

प्रोक्तक्रमण विधिनाभियजय एनम । 

भक्या मुङ्कन्द मनुजापरता नराग््यः 

प्राप्रोति बाच्छितमयन्नत एव कामम् ॥ ६१ 

इति श्रीमत्परमहसरपार्राजकाचायस्य 

श्रीगोविन्दभगवस्पूज्यपादाभिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

प्रप्चसारे पकान्चिहहाः पटत्लः ॥ 
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॥ प्रपञ्चसारः ॥ 
<> ६० -- 

विंश्चः पटः ॥ 
[1 णय ~, 0 १1 

अथ प्रवक्ष्यामि च मासरमेद- 

भिन्नानि यन्राण्यपि संप्रहेण । 
रेखाक्रमद्युन्ति विचित्रवणै- 

खुसन्ति विष्णोश्च तिधानभाखि ॥ १ ॥ 

येः इयुरिषटाप्िनिविष्टचेष्टा 
धरण्यनन्वादिकसंज्ञकानि । 

ब्रतान्यभीष्टा्ेदकरपवृध्नै. 
रनारतेनैव च साधकेश्चाः ॥ २ ॥ 

=. 1, 1 
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मेषादिकं यच्च चतुष्कमादौ 

मासेषु तद्वायुगरहाबतं स्यात् । 

सिंहादिकं भुगरहसंशृततं च 
चापादिकं पाथिवयुग्मवीतम् ॥ ३॥ 

९. मेषादिकेषु च्रिगुणात्मक्रानि 

चराणि भास्वद्ुणितास्मकानि । 

स्थिराण्यतो षड्गुणितानि तञ्त्ै- 

रक्तानि यन्त्राण्युभयात्मकानि ॥ ४ ॥ 

क, 

तानि त्रिषडद्राद्शकात्मकोकतैः 

क्षणैरप्यमिरक्षितानि । 

ञ्च नामभ्रविभक्तरूप- 

हि्वेषटितबिभ्बकानि ॥ ५ ॥ 

स्थु 

स्वैः स्वै 
१ 

दे 

त्रिगुणितमपि यन्त्रमष्टपत्ा- 
1 |, अ," ॐ वृतमथ -षङ्गुणितं हि षड्दखाभ्याम् । 

स्थिरगतमपि च'युग्मपत्र 

तदपि च षडचुगपत्र्ञोभितं वा ॥ & ॥ 

1. षड्णितद्विषदेदरम्याम्, 



विश्च: परः । ६०७ 

पद्यं चरोभर्थिरसंज्ञकरेषु 

रक्तप्रपीताच्छद्लछादिषणैम् । 
मासेषु यन्तरोद्रक्ल्रतत्त- 

 न्मासाभिधामूयभिधक्षराल्यप् । ७ ॥ 

केशषमेषादीनां 

ये दीघां मुक्तिरारिवणोनाम् । 

ते वृत्तानि भवन्ति च 

,निगदितमिति यन्वक्ल्प्रि्ामान्यम् ॥ ८ ॥ 

सुबणंगोक्षीरजपारिषाल- 
पीतेन्द्रनीखारुणकरेरवाभाः 

कारमीरमेघ(नरोचिषश्च 

क्रमेण वर्णैरपि केशवाद्याः ॥ ९ ॥ 

इतीरिताश्चारुकरिरीरहार- 

केयूरपीताम्बरकादितु्याः 
सचक्रश्काः सगदाम्बुजाश्च 

संपूजनीयास्तपनैः कमेण ॥ १० ॥ 
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धान्नयेमभमित्राख्या 
वरुणांशभगा विवस्वदिन्दुयुताः । 

पूषाहयपजन्यौ 
त्वष्टा विष्णुश्च भानवः प्रोक्ताः ॥ ११॥ 

भ्रंथमं केशव धातृक- 

मितरन्नारायणायमाख्यं च । 

अन्या माधवनैत्र 

परमपि गोविन्दवादणं प्रोक्तम् ॥ १२ ॥ 

पशच्चममपि विषण्वक्षं 

मधुसूदनभगवपश्च षष्ठमपि । 

तिविक्रमविचस्वदाख्यं 

सरप्रममन्यश्च वामजैन्द्रमपि ॥ १३॥ 

ओरीधर पौष्णं नवमं 

दशमं च हृषीकनाथपजेन्यम् । 

अस्बुजनाभं त्वाष्ू 

दामोदररैष्णवं विधानमिति ॥ १४ ॥ 



विंश्चः पररः । ३०९ 

आदौ विधानेषु स्मेतमूति- 
राक्तीश्चतस्रोऽभियजेद्यथावत् । 

राशिष्वथो भानुयुतादच मूर्तीः 

प्रवक्ष्यमाणं च निरूप्य मन्त्री ॥ १५ ॥ 

वृषहरिवृश्चिककररा- 
7 भ भ (1 

सकेष्वथो केतुकेशवादेश्च । 

मस्स्यादिकशेषाय्ये | 
समभियजदन्तरा समावरणे ॥ १६ ॥ 

प्रानुप्रोयत्स्वराष्टद्धितयवृतमहावीजकं शक्तिटक्ष्मी- 

का्ैरात्ताभिकोणं बहिरभिघरतरसिदान्वितक्रोडमन्तम् । 

बिन्दूनामन्तराङेष्वपि च बिङ्खितेः कादिवर्गौश्च युक्तं 
षड्भिवायन्यगेहाव्रुतमभिमतकामप्रद् मेषयन्तरम् ॥ 

मौरीन्द्रा रतिधृती 

वसुधा पृष्िक्षमासरस्वलयः । 

मूर्योश्च मध्यमाव्रृति- 
राशेश्चासपरारभ्वजादिरिपि कथिता ॥ १८ ॥ 
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हयरथगजभूलयादी- 

नरिभवज्ञौ्यादिसिद्धं च । 

तेजो यज्ञश्च विपुलं 

पूजयितुर्वितनुते वरिधानमिदम् ॥ १९ ॥ 

वर्णैराद्यैरमन्तैः समभिवृतमहाबीजमञ्मभ्यराज- 

. सान्तक्षादक्षराब्यं ुहनयनहुताभ्रिराजन्मथाणेम् । 

अभर्गण्डद्वयोद्त्पचलिपिपरिवीतं च नायै: सकान्तेः 
काैनीन्तेश्च यशनं बहुविधफल्दं पूजितं खादवुषोस्थम् ॥ 

[+ 

निदयानन्दा व्यापिनी व्योमरूपा 

शान्तिर्विदयारूपिणी च प्रतिष्ठा । 

शल्यामोघा चण्डिका दीप्रजिह- 

येवं प्राक्ताथावृतिः स्यात्तुतीया ॥ २१ ॥ 

सुरभिहयमहिषदासी- 

दासाभरणांट्ुकादिसिद्धिकरम् । 

यृषजं विधानमेत- 

दान्ते सिद्धिदं परस्य सतः ॥ २२ ॥ 
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[^ + [५ 

भ्रागच्छन्मान्नभिख्यालिपिपसिवतबीजं स्वरावीतधृरत्त 

शायैः क्षान्तेस्तदा्चैरपि परिवृतगण्डं तद्श्रा्तञ्जेखम् । 
भयैः कान्तैः प्रवीतं मयरखवहयुग्विन्दुकं वायुगेहा- 

वीतं वाञ्छाप्रदानप्रसवगुणयुतं युग्मजं यन्त्रमेतत् ॥ 

इन्द्राणी कौमारिका ब्रह्मजाता 

वागाह्याख्या वैष्णवी चाथ ठक्ष्मीः । 

चाण्डा मादेश्चरी स्यात्तृतीया 

रक्षाप्रज्ञाश्नीप्रदं स्याद्धिघानम् ॥ २४ ॥ 

पाश्ाद्यष्टाक्षरणप्रतिपुटितमहाष्टाक्षरावेष्टितान्त- 

बीजं शाखान्तरूढे गगननृहरिवीजात्तकोणं बदिश्च । 

कामिन्यष्टाक्षरा्यन्वगहरिहरबीजावृतं प्रयनूद्य 

द्रणोद्यं वायुगेहस्थतभिति गदितं ककटोत्थं च यन्त्रम् ॥ 

रक्ता रमा करारी 

कमखा चण्डन्द्रिरा महोच्कुष्मा । 

श्रीरिति मूर्तियुगर्यो- 

सध्यगता चाव्रतीरियं चापि ॥ २६॥ 
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भूतिविभूतिरु्नति- 
नतिधृतिरतयश्च संयतिद्युतेयः । 
(~ ् आव्रतिरेका प्रोक्ता 

श्रीवहयकरं विधानमिति कथितम् ।॥ २७ ॥ 

उर्माणष्टाक्षर विष्टितहृदयमथ द्वादृक्षाणात्तकोणं 

सान्तःस्थात्माष्टवर्णैः कमगतविगते रु सत्तत्वगण्डम् । 
सिंहानुष्टनद्रयाणौन्तरितव्रतकलाटठं्चत्तं चाथ वहि- 

प्राणेश्चानक्षपाटाश्रितकचरटतपस्वच्छलं" सिहयन्त्रम् ॥ 

पृष्टस्तुष्टिधतिरपि कृतिः चान्तिकान्तिप्रमोदा 

मेधा हषी स्परृतिरभिमता कान्तिका स्यात्तृतीया । 

कृष्णः सत्यो चृहरिवरदौ विश्वमूर्विषैरेण्यः 

शौरिः शुरो नरमुरजितौ बिष्णुजिष्णु चतुर्थी ॥ २९ ॥ 

विपक्षनिग्रहं तेजो यज्ञश्च धनसंगमम् । 
करोत्यचेयितृणां च विधानमिति सिंहजम् ॥ ३० ॥ 

सगाधान्तायमन्तैरभिन्रतहदयं दण्डिभिश्चापि दादी 
हदैदोहोभिरात्ताभ्रिकमथ तु शिखा्योतिवरगान्यवर्णम् । 

1. यशचल. 
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वर्णैः प्रयन्वितैः प्राव्रृतमवनिपुराश्रोहसत्कामबीजं 

छिन्ने स्वाहाणैयुक्तं महिततरपलं कन्यकोस्थं च यन्त्र् ॥ 

अवाच्यो मधुसूदनस्त्वथ हषीकेशाह्ययो मोहिनी 

वैङ्कण्टो विरजा हरिः सरसिजा शाङ्ग तमोहारिणी । 

ब्रघ्राख्यः कमछखावती च ससुङ्कन्दाख्यो रमेति कमा. ` 

न्मत्स्याच्ैश्च सुताश्च गोमहिषसौभाग्यप्रदं पावनम् ॥ 

अश्चैरावीतबीजं प्रहवल्ययुतं हुंफडाथुक्तकोणं 

बाह्ये पश्ाङ्कशाणादतमथ युगषण्मूतिनामाणेमर्णेः' । 
प्रयन्वेष्यद्धिरुचयद्धरियुतहरवर्णेश्च वीतं धरायाः 

कोणेषृदयन्न सिदाश्चरमिति कथितं स्यात्तुायन्त्रमेतत् ॥ 

प्राकूपरोक्तेश्चक्राचे- 
शुक्तास्य समाव्रतिस्तृतीया स्यात् । 

प्रोतोपरन्धिमेत- 

त्करोति वाणिञ्यलाभं च ॥ ३४ ॥ 

(५ [# अव >) [क 

म्रोह्लाख्यष्टक्षरोष्मष्णेकमपि छिपिभिः कादिभिश्वामिवीतम् ॥, 

1. नम्रैः. 
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तद्धा चन्द्रबिम्बप्रपुटितवसुधामण्डङाश्रिप्रराज- 

-द्धीवार्णं बृधिकोर्थं प्रवरतरफटभ्राप्रिदं यन्त्रमेतत् ॥ ३५ ॥ 

चिद्रूपा चिन्मया चिन्ता- 

मणिः श्रीः क्षोणिसंज्िता । 

रतिश्च पावनीं धारा 

धरणी तारणी तथा ॥ ३६ ॥ 

द्राविणी मोहिनी चेति वृतीयेये समाव्ृरतिः । 

अन्वया्निं ध्मैरतिं प्राश्रुयादस्य चाचेनात् ॥ ३७ ॥ 

` षटकोणावद्धवाणासनविवरर्सन्नार सिं तदन्तः 

शक्तेबौद्ये परानुप्ररचितलघुसंध्यणेयुक्पशच्चकाढ्यम् । 
भश्रिष्वाबद्धकिषटस्वरमुपरिरुसच्छरखकं चात्तव्ग 

मूम्योरष्टाश्रको्यदयदुजुहुरुकं चापयन्त्र तदेतत् ॥३८॥ 

-हषोहवा सुनदारुणा सगगना घोरा रमा द्राविणी 

वीरा वीरिणिहारिणी स्हरिणी मन्दारिका द्ादश्च | 

-भोक्तेयं च -समाबृतिः पुनरिदं संपूजयन्प्राप्रुया- 

हक्ष्मी संततिबुद्धिवहयपदुताकान्तीश्च भक्ति शुभाम् ॥ 



वञ्च: पररः । ¡३ १५ 

मध्वस्थायाः परीतौ विरुसदनुपरात्तस्रप्राक्परार्ध 

सिदाणौन्ताभि गण्डस्फुरितदहरिहरा्णी प्रहाणीवृततं च । 
तद्वाह्ये षोडशाणोक्षरव्रतयुभकुयोतितं कोणराज- 

त्सोऽदं दंसाक्चरढ्यं मकरमवषमिदं यज्चमिष्टा्ेदायि ॥ 

मेधा हषा श्रद्धा 

कृपा रतिवा सरस्वती प्रीतिः । 

वाणी चक्ति तृतीया 

वृतिरुक्ता मकरजे निधानऽस्मिन् ॥ ४१॥ 

स्सक्चेत्रवर्तिनः स्यु- 

महाः क्रमात्केशवादिमूर्तियुताः । 

अचेयितृणामेत- 

द्नधान्यसमृद्धिदं विधानं स्यात् ॥ ४२॥ 

राक्तिश्रीकामबीजैः पुटितहरिहरनद्यभिश्वावृतान्त- 

बीजं कोणद्धिषट्कस्फुरितनृहरिबीजप्रतिद्योतितं च । 

खदिक्षान्तेश्च वरणकितमवनिपुरदरन्द्कोणान्तकाम- 
शरीक्षक्तिक्ष्माणेचिन्तामणिमनु तदिदं श्रीकरं इुस्भयन्त्रम् 1 
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"अच्युतकामिनिभानुमनोज्ञा 

विश्वतयुर्विमला हरिभद्रे । 

सृष्ष्मसररस्वतिनन्दनसंभ्या 

स्यादिति मध्यगता बुतिरेषा ॥ ४४ ॥ 

अवनिपशुपु्तसंपद- 

मपि पिवृसौख्यं च हसप्रनोधं च । 

कुरते विधानमेत- 

त्प्रयोक्चुरन्ते च निरतिं परमाम् ॥ ४५ ॥ 

(५, [१ [44 भ 

व्यन्वेष्यद्भस्वदीघोच्समभिव्र॒तमहाबीजमश्रेषु षट् सु 
५ , अ „श + (= ५ 

श््योततसौ मौररक्ष्मीगिरिदुदिदृधराबीजकमप्रोसमेतम् । 

वीतं काद्यैः कषान्तेभेहिरपि च कुकोणाष्टकोह्ठासिहंसं 

सवौथीन्साधकेभ्यो वितरत्ति विधिवत्कल्पितं मीनयन्त्रम् ॥ 

हृष्वष्टिसवुष्टिरिष्टा सुपृष्टिः 

कान्तिर्मेधा मङ्गला वामसंज्ञा । 

दुगौ भ्ज्ञा भारती मध्यसंस्था 

वाकसामर्थ्यं श्रीकरं स्याद्धिघानम् ॥ ४७ ॥ 

1. अच्युतभामिनि. 2. योतद्राङ्मार. 



विशः पररः । ३१७ 

एभििधनैधरणीव्रतादि- 

दीक्चाविधीन्ये विधिना प्रक्यः । 

ते पुण्यभाजो नितरां समृद्धाः 

सपुत्रदाराः सुखिनो भवन्ति ॥ ४८ ॥ 

दी घौयुषो मुख्यतरेन्दिराश्च 
महाग्रमावाः स्वसमानबीयौः । 

कटेवरान्ते बिगताधयस्ते 

विष्णोरनन्यं पदमाभ्रुवन्ति ॥ ४९ ॥ 

एभिर्विधेयाः कलदाश्च तत्त- 

न्मासोक्तयन्त्रेषु नरैर्यथावत् । 

निजेप्सितं प्राप्य मनोरथान्ते 

मुक्तेश्च युक्तरनुभावकाः स्युः ॥ ५० ॥ 

कर्षोन्मिते च हाटक- 

पट्टे पत्चं विङिस्य चतुरश्रे । 

तहिञ्यंश्चकृते वा 

कलशोषु विनिष्षिपेच दीक्षासु ॥ ५१॥ 
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अभिषिच्य यन्त्रकनक 

गुरवे भ्रददातु संयतः सुमतिः । 

दुरितापनोदविधये द्युतये 
यशसे श्रिये च मतिसंयतये ॥ ५२ ॥ 

एषां यागविधीना- 

मकेन तु पूजयंस्तदवसाने । 

तत्तन्मूतिभीयै 
संस्तोतव्योऽनय हरिः सुलखा ॥ ५३ ॥ 

प्रसीद भगवन्मह्यमन्ञानाकछरुण्ठितासने । 

तवा्धिपङ्कजरजोरागिणीं भक्तिमुत्तमाम् ॥ ५४ ॥ 

अज प्रसीद भगवन्नमितद्युतिपश्जर । 

अप्रमेय प्रसीदास्महुःखहन्पुरुषोत्तम ॥ ५५ ॥ 

स्वसंवेद्यस्वरूपास्मदानन्द्ा सन्ननामय । 

अचिन्यसार विश्वासन्प्रसीदेश निर खन ॥ ५६ ॥ 

भ्रसीदं तुङ्ग तुङ्गानां प्रसीद शिव शोभन । 

भ्रखीद् स्पष्ट गम्भीर गम्भीराणां महाद्युते ॥ ५७ ॥) 



विश्च: पररः । ३१९. 

[^> 9 # [9 [^ भज भ न 

प्रस।द् व्यक्तं वचस्तण ववस्ताणनामणररणा | 

प्रसीदाद्रोद्रेजातीनां प्रसीदान्तान्तदाथिनाम् ॥ ५८ ॥. 

गुरोगैशयः सर्च प्रसीदानन्य देहिनाम् । 

जय माधव मायात्म्ञय केशव केकिन् ॥ ५९ ॥.. 

जय सुन्दर सौम्यात्मल्लय श्ाखखत शङ्कभरत् । 

जय शाङ्गधर श्रौमश्जय नन्दकनन्दन ॥ ६० ॥ 

जय चक्रगदापाणे जयाजय्य जनादन । 

जय रल्नाकराबन्ध किरीटाक्रान्तमस्तक ।॥ ६१ ॥ 

जय पक्षि पतिच्छायानिरुद्धाकंकराकर । 

नमस्ते नरकाराते नमस्ते मधुसूदन ॥ ६२ ॥ 

नमस्ते नलिनापाङ्ग नमस्ते नयना्न । 

नमः पापहरेशान नमः सवंभयापह ।॥ ६३ ॥ 

नमः संभतसवौत्मन्नमः संश्रतकोस्तुभ । ` 
नमस्ते नयनातीत नमो विक्रान्तवाक्पथ ॥ ६४ ॥ 

नमो बिभिन्नज्ञेयांश्च नमः स्मृतिपथातिग । 

नमल्िमूतिभेदेन सगेस्थियन्तदेतवे ॥ ६५ ॥ 
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[+ ७ क (^ ५५ क, 

विष्णवे तिदश्चारातिजिष्णवे परमात्मने । 

चक्रभिन्नारिचिक्राय चक्रिणे चक्रनन्धवे !॥ ६६ ॥ 

विश्वाय विश्ववन्धाय विश्वभूतात्मने नमः । 

नमोऽस्तु योगिध्येयाय नमोऽस्त्वध्यास्मरूपिणे । ६७ ॥ 

भुक्तिभदाय भक्तानां नमस्ते सुक्तिदायिने । 
मनोवाक्षायचेष्ठाः स्युध्योनस्तुत्तिनमर्कियाः ॥ ६८ ॥ 

देवेश क्म सर्त मे भवेदाराधनं तव । 
विषयेष्वपि सङ्गो मे हृतं विष्णो तवाच्युत ॥ ६९॥ 

इति हवनजपाचामेदतो विष्णुपूजा- 

निरतहृदयकमां यस्तु मन्नी चिराय । 

-स खलु सक्रलकामान्प्राप्य हृष्टान्तरात्मा 

जननमृतिवियुक्तामुत्तमां सुक्तिमेति ॥ ७०॥ 

इति श्रीमलसरम्सपारेवाजकाचायय॑स्य 

श्रीगोविन्दमगवस्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

श्रपश्चसारे विश्च: परः ॥ 
(न (4 = 



एकविंशः पटलः ॥ 

अथोच्यते द्वादशवणैसंज्ञा 

मन्त्रस्तु साङ्गः सजपः सहामः । 

विधानतो यं प्रतिजप्य भक्ता 
क क ५ ७५ 

मुक्तश्च युक्तश पद् भवयुः ।॥ १ ॥ 

तारं सहृदयं मध्ये गवते स्युभेवाणेयोः । 
सुययेोश्च तथा देवा मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः ॥ २॥ 

ऋषिः ्रज।पतिद्रछन्दो `गायत्न विष्णुरुच्यते । 

देवता हृद्ुषेण स्यान्नमस्रा शिर उच्यते ।। ३ ॥ 

चतुभिश्च सिखावर्गेः पच्चभिः कवचं भवेत् । 
श्रोक्तमखं समस्तेन पच्चाङ्गविधिरीदृश्चः ॥ ४ ॥ 

सपादजानुयुगललिङ्गनाभ्युदरेषु च । 

हृदोगैरास्यदञ्स्तशिखःस्वक्षुरतो" न्यसेत् ॥ ५ ॥ 

1. गायन्नी; 2. नक्षरशो. 

क, त, 2 



३२२ पपश्चसारे 

शिखारुखाटनेन्नास्यगर्दोहंदयेषु च । 

खङुश्िनाभिलिङ्गाख्यजानुपादेषु विन्यसेत् ॥ ६ ॥ 

ह्ृश्िनाभिषु तथा गुह्यजानुपदेष्वधः । 

करकण्ठास्यदख्यस्तशिखासूर््वं च विन्यसेत् ॥ ५ ॥ 

संहृतेर्दषसंहारः सखषटेश्च शुभपुष्टयः । 

स्थितेश्च श्रान्विविन्यासस्तस्मात्का्सिधा मतः ॥ ८ ॥ 

हरिसुञ्ज्वलूचक्रदराञ्जगद्ा - 

कुखदोः परिघं सितपद्यगतम् । 

वखयाङ्गदहारकिरीटधरं 

नवङ्कन्द्रचं प्रणमामि सदा ॥ ९ ॥ 

विधिवद विदितदीक्षो 
जपेन्मतुं वणेलक्षमानममुम् । 

श्ुदधैश्च तिङजैहुया- 

हूादश्चसाहस्लकं तथा मन्त्री ॥ १०॥ 

पीठे हरेरथाङ्खैः 

सशक्तिभिभूरतिभिस्तदसु यजेत् । 



एकर्विश्चः पररः । ३२३ 

केशवसुरनाथायै- 
रपि देवं भक्तेपूवैवो निद्धान् ॥ ११॥ 

सभिधामथ दुरधव्रक्षजानां 

जुहयादकंसहसखरकं सदुग्धम् । 

मनसः परिद्युद्धये मनस्वी 

सधतेनापि पयोन्धसा सितेन ॥ १२॥ 

द्रदश्ाक्षरजपं त॒ सा्चैनं 

यो भजत्पुनियतो दिने दिनि । 

देहिकं समुपरूभ्य वाञ्छितं 

प्रेय याति "पदमक्षयं हरेः ॥ १३ ॥ 

अथ प्रवक्ष्यामि सुदशेनख्य 
विधिं मनोज्ञं ग्रहतेजपदेः । 

यलस्सिद्धितः सिद्धिमवाप्य रम्यां 

सिद्धा युनीन्द्रा अपि सद्य एव ॥ १४ ॥ 

अन्लयतुरीयतदादिक- 

भृगुदहनानन्तवह्िवमांसखैः । 

1. पदमक्षर 



३२४ प्रपश्चसार 

तारादिभेनुरक्तः 
(५ 

स्याद्भिमतसिद्धिदो रथाङ्गाख्यः ।॥ १५ ॥ 

अरषिरस्याहिुध्न्य- 
श््छन्दोऽवुषटूप्चं देवता विष्णुः । 

चक्रपदैराविसुधी 
सजञ्वारध्चैः रिरोन्वितैरङ्गम् ॥ १६ ॥ 

रेन्द्रीं समारभ्य दिक्च त्वधस्ता- 

दन्तं समुक्ट्वा क्रमशो दशानाम् । 

चचक्रेण बध्रामि नमस्तथोक्स्वा 

चक्राय कषीपै च दिशां प्रबन्धः ॥ १७ ॥ 

[ ] भ क 4 न क ७ 

त्ररोक्यं रश्च रक्षेति हुंफटस्वाहेति चोदितः । 

तारादिकोऽयं मन्त्रः स्यादभ्निप्राकारसंज्ञकः ॥ १८ ॥ 

तारं तु मूध्न्येथ सितारुणक्ृष्णवणै 
मध्ये भ्रुवोश्च समथो वदने हकारम् । 

हृद्ुह्यजासुपद संधिषु चावशिष्टा- 

न्वणौकयसेदिति तनौ पुनरम्निवर्णान् ।॥ १९ ॥ 



एकविंशः पररः । ३२५ 

अन्याद्भास्करसप्रमाभिरखिला भाभिर्दिशो भासय- 

न्भीमाक्षः क्षरदटृहासविकसदष्ाम्र दीप्राननः । 
दोर्भिश्चक्रदरौ गदानयुखराख्रासीश्च पाशाङ्कुशौ 

विश्रस्पिङ्गशिरोरुहोऽथ भवतश्वक्राभिधानो हरिः ॥२०॥ 

र ^ 

प्रोक्त्वा सुदशेनायेति विद्मदेऽन्ते महापदम् । 
वाराय धीमहे चोक्त्वा तन्नश्चक्रः प्रचोदयात् ॥२१॥ 

सौदरौनीयं गायन्ती जप्तव्या जघुभिच्छता । 
सानिष्यकारिणीं मुद्रां दशेयेदनया सुधीः ॥ २२ ॥ 

नमो भगवते प्रोक्त्वा महासुदशंनाय च । 

महाचक्राय च तथा महाज्वाङाय चेलयथ ॥ २३॥ 

दीधिरूपाय चेत्युक्त्वा सर्वतो रक्ष रक्ष माम् । 

महाबलाय स्वहेति प्रोक्तस्तारादिको मयुः । 

रक्षाकरः प्रसिद्धोऽयं क्रियमाणेषु कर्मसु ॥ २४॥ 

षट्कीणान्तःस्थतारं विवरङिखितमन्तराक्षरं "सिद्धिराज- 

तखाङ्ग बाह्ये करूकेसरमुदरगताष्टाक्षरं चाष्टपत्रम् । 

1. चधिराजत् 
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पदं वणैर्विराजद्विकृतिदरुसस्षोडक्ा्णं त्रिवीतं 

व्योमान्द्यार्णं स्वनाम्ना विरचितगुणपाश्ाङ्करं चक्रयन्त्रम् ॥ 

प्रणवहद्भगवदयुतङे मदा- 

दिकरथाङ्गचतुधिहुमसखकैः । 
निगदितस्त्विह षोडश्षवणेको 

मजुवरो युनिभि्िदिताद्रः ॥ २६ ॥ 

कायैः पयोभूरुदचरमसिद्धै- 
९, [4 [* £ दुग्धेन गब्यैरपि पच्चभिवौ । 
1 ९ ~ _ € म्रः पशोकौ प्रतिपू्ै कुम्भं 

समचैयेच्चक्रहरं यथावत् ॥ २७ ॥ 

[44 (७ 

भङ्गैः प्रथमावृत्तिरपि 

पूज्या चक्रादिभिद्वितीया च । 
छष्च्म्यादिभिस्तररीया 

कमात्तथेन्द्रादिभिश्चतुथीं स्यात् ॥ २८ ॥ 

चक्रशद्कगदापश्यञुसखखा धनुरेव च । 

पाशाङ्शौ पीतरक्तसितदयामा द्विजस्त्विमाः ॥ २९. ॥ 
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छक्ष्मीः सरस्वती चाथ रतिः भ्रीदयाह्या तथा 

कीत्तिः कान्तिस्तुष्टिपुष्टी क्रमेणैव तु शक्तयः ॥ ३० ॥ 

संपूर्य चैवं विधिना हरिं तु 

शिष्यं गुरुः प्रीततमोऽभिभिच्वेत् । 

मक्लया स्वशञक्या बिभवैरदिजाती- 
न्संतप्ये भूयो गुरुणानुरिष्टः ॥ ३१ ॥ 

एका्रचित्तो रविलक्षसंख्यं 

जपेन्मनुं नियक्रतामिपूजः | 

तावरसदसखं "किर सर्षपाश्च 

विस्वाभ्यदौग्धानि जुहोतु सम्यक् ॥ ३२ ॥ 

समुद्रदीरेऽप्यथ वाद्विशरङ्खे 

सखमुद्रगानां सरितां च चीरे । 

जपेद्धिविक्ते निज एव गेहे 

विष्णोगृह चा पुरुषो मनस्वी ।। ३३ ॥ 

यथोक्तसंख्यं विधिवस्रजपर 
५ न, ॥ $ भु 

मन्त्रे यथोक्तेश्च हूते हताशे । 

1, + तिरस्पाश्च . 
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द्रव्यैरथ स्वाथेपरा्थहेतोः 

कुयोखयोगान्विधिना यथावत् ॥ ३४ ॥ 

पीताभा कणिका स्याद्र्णतरमरं इयामङं चान्तराङ 
भ क 9 क क ८९ + ^ क + 

नेमि श्वेतं च बाद्य `विरचितशितिरेखाङरं पाथिवान्तम् । 

चक्रद्वन्द्रं छिखित्वा विश्चदमतिरथो सौम्ययाम्यं च मन्त्री 

कुम्भं संपूर्य सौम्ये प्ररचयतु तथा दक्षिणे होमकमे ॥ 

षड्विशच्छतसंमितेरथ घृतापामागैजेभ्माक्षतैः 
सद्राजीतिरूपायसैश्च सक्डद्रेव्येधतान्तैः कमात् । 

हृत्वा तद्धुतरिष्टम्न विधिवरिक्षुप्ठवा प्रतिद्रन्यकं 

परस्थाधौन्नकृतं च पिण्डममलं कुम्भोदके मन्त्रवित् ॥ 

संस्थाप्य दक्षिणस्यां 

साध्यं कुम्भेन तेन नीराज्य । 

तमथ घटं सद्र्यं 

बहिरारादष्टमे क्षिपेदराक्तौ ॥ ३७ ॥ 

अग्न्यादिकमपि सर्वं ` 

क्षिपेदथ धटस्य दक्षिणे भाग । 

1. -शिखिरेखाकुर. 
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इतशिष्टाञ्ेन बि 

मन्त्रेणानेन मन्त्रविर्छर्यात् ॥ ३८ ॥ 

हदयान्ते विष्णुपदं 

्रोक्त्वाथ गणेभ्य उश्वरेर्सवम् । 

शान्तिकरेभ्यश्च वि 

गृहन्त्विति शान्तये नमोन्तं स्यात् ॥ ३९ ॥ 

उ्वरादिकां रोगपरभ्परां वा 

विस्म्रयपस्मास्भवां रुजं वा| 

रक्चःपिशाचग्रहतरैकृतं वा 

विधिस्स्रयं मङ्ष्ु हरेद्धिकारम् ॥ ४० ॥ 

पाला स्तनज- 

दुमजेवौ प्रे कृते फलकैः । 
सपय पच्चगन्यै- 

स्तत्र तु संस्थाप्य शुद्धमपि गदिनम् ॥ ४१॥ 

पू्ोरिषेदिक्ष्वपि 
ष [4 

सजपं जुहुयुः प्रथग्द्रिजा वशिनः । 
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द्रव्यैः स दक्षिणान्ता- 
नभ्यच्च्यं विभुच्यते रुजो जन्तुः ॥ ४२ ॥ 

[५ 

विप्र रहूमखङ्गल्यजपुरकादमीरङुषठन्नियामाः 

बिस्वापामागैराजीतितुखसियुगकरन्तिदुबौयवाकैः । 
रक््मीदेवीङ्श्चागोमयकमरूवनचारोचनापज्चगव्यैः 

सिद्धेऽमौ कम्भसिद्धं मनुजपमदहितं भस्म सवौथदायि ॥ 

क्ष्म्यायुष्करमतुरं पिश्चाचमूता- 

पस्मारादिकमचिरेण नाशयेश्च । 

षुद्रादीनपि विविधां स्तथोपस्गौ- 
नेतस्मान्न परतरा समस्ति रक्षा ॥ ४४ ॥ 

जहृयाहुग्गुगाच्िका- 
सद्स्रकं सा्टक च मन्त्रितमः । 

त्रिदिनं चतुर्दिनं वा 

सर्वेपिद्रवनिवारणं भवति ॥ ४५॥ 

खरम लयाः समिधा- 

मयुतं वा मन्त्रवित्तमो जुहुयात् । 

1. नत्रिधामा, ` 
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उवरभूतामय विस्मृ - 

त्यपस्मृतीः श्र मथितु नियत्तचित्तः ॥ ४६ ॥ 

आज्याकतैरयहुयाच्छिये सरसिजैदूरवाभिरप्यायुषे 
मेधाय द्िजमूरुदैश्च कुमुदैः शेतैस्तथा वाससे । 

ञद्धाज्यैः पशवेऽप्युदुम्बरभयै; पुत्राय चाश्वस्यजे- 

रेकाच्दं विधिवत्सदस्रसमितेरणात्तरं मुक्तये ॥ ४५७ ॥ 

चक्रस्य नाभिसंस्थं 

'कुत्वात्मानं मनुं जपेन्मन्त्री । 

स्वयभेकोऽपि न युद्ध 
मर्यो बहुभिः पराजितो भवति ॥ ४८ ॥ 

मन्त्री सुनियतचित्त- 

श्क्रस्थं भ्रामयेद्धिया प्रस्तम् । 

भाविदय सकटमुक्सवा 

मुच्चति दग्धोऽभ्निना श्ुलाभिभुवा ॥ ४९॥ 

दीप्रं कराख्दहनप्रतिमं च चक्रं 

यस्य स्मरेच्छिरसि कस्यचिदप्रियख । 

1. स्यरत्वत्मानम्. 

- -----~ -------------- 
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सप्राहतोऽस्य दष्टनग्रतिमो ज्वरः स्या- 

भिश्शरिनैश्च स परेतपुरं प्रयाति ॥ ५० ॥ 

करावृतं चाहिपद्ाभिवेष्टितं 

समक्षरं यच्छिरसि स्मरेत्सदा । 

दक्ञाहतोऽसौ भ्रति चास्यते रिपु- 

भतिं तथा मण्डटतः प्रथाति ॥ ५१॥ 

खान्तं वायसवर्णं 

शत्रोः शिरसि स्मरश्च सप्ताहम् । 

उञ्चाटयति िप्र 

1मारयतोवाधिवोऽस्य नैशिस्यात् ॥ ५२ ॥ 

खवत्युधावर्षिणमिन्दुसप्रभं 

सभुञ्वरं यच्छिरसि प्रचिन्तयेत् | 

क्षणाव्समाप्यायितसवैविग्रहो 

भवेत्स मलयैः सुचिरं च जीवति ॥ ५३ ॥ 

मध्ये तारं तदनु च मतुं बणेशः कोणषटुके 
बाह्ये चाङ्गं छिखतु करके रूप्यके वापि ताम्रे । 

1 मारयतेवाभिवो. 
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क, 

पाषाणे वा विधिवद्थ जप्याथ संस्थापितं त- 

शक्तं चोरप्रहरिपुभयध्वसि रक्षाकरं च ॥ ५४ ॥ 

स्थाने हषीकेशविदर्भितं च 

स्पष्टाक्चरं चाप्यभिजप्तमेत्तत् । 
रक्षां प्रहादेः सततं विधत्ते 

यन्तरं सुक्लप्रं च मनुत्रयेण ॥ ५५ ॥ 

अष्टाक्षरान्तरितपाद्चतुष्ककोष् 

कोषठत्रयाङिखितसाध्यसुदशेनं च । 

रेखाभिरप्युभयतः श्रुतिश्चः प्रवद्ध 
तत्सप्तकोष्ठमिति यन्त्रमिदं प्रक्षस्तम् ॥ ५६ ॥ 

भूर्जे वा क्ौमपद्रे तनुमसणतरे कपटे वास्य यन्त्र 

मन्घी सभ्यग्लिखिस्वा पुनरपि गुङिकीकृय ाक्षाभिवीतम् । 

छृत्वा भस्मादिहोमप्रविहितघृतसंपातपातात्तक्चक्ति 

जप्रं सम्यङ्निदध्यासपतिश्चमगुपयन्येव सर्वे विकाराः ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्यंस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

प्रपञ्चसारे एकविश्तः परलः ॥ 



दरार्विंश्चः पटलः ॥ 

अथोच्यते श्रीकरनामधेय- 

मष्टाक्षरं खोकषिताय तावत् । 

येन प्रजपेन समवितेन 

हुतेन सिद्धि ससुयैति मन्त्री ॥ १ ॥ 

सगौदकैः क्षतो विंङतियुगमयुते शछान्तगं चन्द्रबिम्बं 

श्रीबाहुः शुङ्धमेदोहरिश्षयनहकारा मनुः श्रीकराख्यः । 

ऋष्याद्या वामपङ्कीरदिरपि पुनरङ्गानि यान्तैहुमन्ते- 

मौँधत्रासप्रमदेप्रसददितगदितध्वसरद्ैष्धिरुकतैः ॥ २ ॥ 

मूथोक्षिकण्टह्दयोदरसोरजानु- 
पादद्वयेषु छ्पिशो न्यसतु स्वदेहं । 

निप्रादिकान्मुखकरोरुपदेषु वणी- 

श्वक्रादिकानपि करेषु ततस्तदखान् ॥ ३ ॥ 
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दुग्घाच्धिद्वीपवयेप्रविखसितसुरोदयानकस्पदमाधो 
भद्राम्भोजन्मपीटोपरिगतविनतानन्दनस्कन्धसंस्थः । 

दोभिविश्नद्रथाज्गं सद्रमथ गदापङ्कजे स्व्णवर्णो 
भाखन्मोकिविचित्राभरणपरिगतः स्याच्छयि वो मुन्दः ।। 

7 पि 4 [1 

विष्वक्सेनं च दिक्पतीन््रयजेत् ॥ ५ ॥ 

[6 भ् + १ आराध्य चैवं विधिना च विष्णुं 
मन्त्री पुनर्होमवि्धिं करोतु । 

1 ीदुग्धवृ्षोस्थसमिद्धिरब्जेः 

साग्येन दौग्धेन च सर्षिषाच॥ ६ ॥ 

प्रथगष्टश्चवं करमेण हता 

कनकरायैरपि तर्पिते गुरौ च । 
सभिषिच्य तथाभिपूञ्य विघ्रा- 

न्मलुमेनं प्रजपेद्थष्टखक्षम् ॥ ७ ॥ 
~-- ---~ - ---~ "~ 

1. श्रीवक्षदुग्धोत्थर 
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द्र्येस्तैः परतिजुहुयादशांशमनै- 
राच्यं पुनरपि पृजयेन्नपान्ते । 

संभ्राप्नोत्यपरिमितां भियं च कीरति 

कान्ति वा चिरमनुरञ्यते च लोकैः ॥ ८ ॥ 

दूर्वा घृतप्रसिक्ता 
जुहुयादयुतं नरस्तु हृतरिषटैः । 

आञ्पैश्चरसुपयुरूज्या- 

ददयाद्वुरे च दक्षिणां शक्या ॥ ९ ॥ 

परिपूजयेश्च विप्रा 

स्तेषु दिनेषु खशक्तितो भक्ल्या । 

अपमूत्युरोगपापा- 

न्विज्ञिदय स तु दीघमायुराप्नोति ॥ १०॥ 

अनुदिनमादिलयसुखः 

प्रजपेदुरध्वीकृतस्वबाहुयुगः । 

तस्य गृदेऽन्नसमद्धि- 
श्चिराय संजायते सुपृष्टतरा ॥ ११ ॥ 
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एवं प्रोक्ते: भ्रतिजपहुताचादि भिमंश्रमेनं 

भक््या यो वा मजति मनुजो निदयश्चः सोऽचिरेण । 

इष्टैः पुत्रैधैरणिधनधान्यादिमिहैष्टचेता 

स्यादप्यन्ते परमपारज्चु धाम विष्णः ॥ १२॥ 

अथ कथयामि विधान् 

महावराहाभिघधानमन्स्य । 

साङ्गं सजपं सहुता- 

साधनमपि मन्त्रिणामभीष्टाप्सये ॥ १२॥ 

चाक्षयं प्रोक्त्वा हृदार्यं तदनु भगवतेयुग्वराहं च रूपा- 

येल्युक्त्वा स्याहृततीनामरुपरि च पतये भूपतित्वं च मेऽन्ते । 

देदीयाभाष्य दान्तः सुभतिरथ पुनदपयस्वेत्ि हान्तं 

प्रोक्त्वा तारादिकं भरोद्धरतु मनुवरं तन्न यस्िशूदणेम् ॥ 

[4 

अरुषिस्तु भागवः प्रोक्ताऽथानुष्टप्छन्द ईरितम् । 

वराहो देवता चास्य कथ्यन्तेऽङ्गान्यततः परम् ।॥ १५ ॥ 

अस्यैकन्धङ्गो हृदयं शिर 

व्योामोल्कतजोऽधिपतिः शिखा च । 
>. 3 



३३८ प्पश्चसरि 

स्याद्िशषूपं कवचं महाचो 

दष्रोखयुक्तं स्वयमेव चाङ्गम् ॥ १६ ॥ 

सप्तभिश्च पुनः षड्भिः सप्तभिश्चाथ पशच्चभिः । 

अष्टमिमूंलमन्त्ररभोविदध्यादङ्गकर्पनाम् ॥ १७ ॥ 

जान्वोरापादसुघ्यत्कनकमिव हिमप्रख्यमाजानु नाभेः 

कण्ठादानाभि वदहिप्रभमथ शिरसश्चागेङं नीरव्णैम् । 
मौङेठ्योमाभमाकं कररुसद्रिशङ्कािखेटं गदा श- 

कत्याख्येष्टाभीतियुक्तं प्रणमत बसुधोह्लासिदंषं वराहम् ॥ 

सजखास्बुवाहनिभमुद्धतदोः- 

परिघं धराधरसमानतसुम् । 

सितदष्टिकाभरृतसुवं त्वथ वा 
प्रविचिन्तये्सपदि कोटमुखमप् ॥ १९ ॥ 

हेमभ्रख्यं पार्थवे मण्डठे वा 

नीहाराभं नीरजञमनस्तदाभम् । 

वायोः छृष्णं दयुप्रभं वा दितिस्थं 
कोडं व्याप्रं सलयसस्धं यजेद्धा ॥ २० ॥ 



द्वाविंशः परल; । ३१९ 

अष्टपत्रमथ पद्ययुहस- 

त्कर्णिकं विधिवदारचय्य च । 

मण्डले रविसहसरसनिभं 

सूकरं यजतु तच्र सिद्धये ॥ २१ ॥ 

प्राग्दृक्षिणप्रयगुदग्दिशासु 

चत्वारि चाङ्गानि यजेर्करभेण । 

असं विदिक्ष्वेमधश्च चक्रा- 

स्नाणि पृञ्यानि बराहमूर्तेः ॥ २२ ॥ 

अरिशद्भुकृपाणखेटसंज्ञा- 
न्सगदाञ्चक्तिवराभयाहयांश्च । 

अभिपूञ्य दिश्ाधिपान्यथाव- 
दरगन्धाक्चतपुष्पधूपदीपैः ॥ २३ ॥ 

दृष्टायां वसुधां सक्ेकनगरारण्यापगां हुंकृतौ 
वागीश्ची चसितेऽनिरं रविशकी बहो द्षान्ययोः । 

कुक्षौ स्युवैसवो दिश्ञः श्रतिपथे दल दशोः पादयोः 
पद्मोत्थो हृदये हरिः पथगमी पूज्या सुखे शंकरः ॥ 



३९० प्रपश्चसरि 

एवं काटे कोरमभ्यचेयित्वा 

जप्यो मन्त्रोऽसौ पुनेक्षसंख्यम् । 

होमं कृत्वा तदरश्च पश्चै- 

सखिस्वाद्रकतः प्र्ुयाद्भुसभरद्धिम् ॥ २५ ॥ 

ध्यानादपि घनसिद्धि- 

मैन््जपाद्धाधरो भवेत्सघरः । 

जपपूजाहुताविधिभि- 

मैङ्क्ु नसे धनधरेन्दिरावान्स्यात् ॥ २६ ॥ 

ध्यातः सन्भूगृहेऽसौ भुषमतुखूतरां चारणे शान्ति 

रा्नेये वश्यकीत्यौदिकमनिर्पुरस्थोऽयमुञ्चाटनादीन् । 

रक्षं व्योश्रोऽरिभूतप्रहविषदुरितेभ्योऽनिराग्न्योश्च पीडां 

युद्धे बदह़ीरयो्वै जयमपि नितरां संनिधत्ते वराहः ॥ 

हरिस्थे ऽक ऽष्टम्यामथ सितरुचौ कोरुवपुषा 

सितां गब्यैः सैयुतमयुतजप्तामपि किम् । 

उदग्वक्त्रो मन्त्री मजुजपरतः स्थापयतु ता- 

मयत्नं शषित्रेषु इतमरिनिरोधं रमयति-॥ २८ ॥ 



द्वाविंशः पटकः । ३७४९१ 

भौमे वारेऽथ भानूदुयमनु जपवान्संगृहीता सदशं 

कोरात्मा वैरिश्द्धादपि च कुतरूतस्तं च कृत्वा गुणांशम् । 

एकं जातौ विङिप्याद्युनरपरतरं पाकपाके तथान्यं 
तोये तस्िन्सदुगधे प्रतिपचतु हविः संस्छते हव्यवाहे ॥ 

आराध्य चाष्टोध्वैशतप्रमाणं 

साज्येन मन्त्री हविषाथ तेन । 

सप्तारवारं जुहुयाद्यथधाव- 

तक्षे्लोत्थितापस्परमं प्रयाति ॥ ३० ॥ 

शगुबारे च मुखेऽहः 

संगृह्य मृदं हविः समापाद्य । 

जुहुयादीरितविधिना 

बखिमपि दृद्यान्महाविरोधेषु ॥ ३१ ॥ 

इतक्रियैवं दिवसैश्च सप्चभि- 

विनाश्येद्भूमिविवादसंकटम् । 
श 

परेतत्रेतार्पिशाचडाकिनी- 

समुत्थितां वा विक्त विधिस्यम् ॥ ३२ ॥ 



३४ प्रपश्चप्तरे 

विरोड्य तामेव मृदं च दुग्धे 

हृनेदृते वा्टयुतं सदस्लकम् । 

द्विमण्डकादेव मही मह्।घ्यां 

स्यान्मन्तरिणो ऽस्थैव तु निःसपत्ना ॥ ३३ ॥ 

पतरश्समिधामयुत 
ऋ ष् ५ क क 

मन्त्रणानेन यो हुनेन्मन्त्री । 

गृहयात्रास्य न सखीदे- 

सक्षे्रादिकमपि च वथते क्रमश्च: ॥ ३४ ॥ 

अष्टोध्वेशतं मन्त्री 

दिनश्चो यो वा जुहोति श्षारीभिः। 

स तु चस्रेण मन्त्री 

विराजते व्रीहिपुश्पृणंगरहः ॥ ३५ ॥ 

९ ८ 

मन्त्रेणानेन सपिंजहुत दशशतं मण्डटात्सणेसिद्धिः 

स्वादकतेनाखलिन्या अपि कुुमसदस्रेण वा वाससां च । 

डाजानां कन्यकाया अपि च मधुमतां होमतो वाल््छितायाः 

िद्धी रक्तोत्पखानामपि मघुग्युजां श्याद्धुताच्छीः समभ्रा ॥ 



द्वार्विश्चः पटकः । ३३ 

दण्ड्यर्घश्षो व्योमा. 

सनस्तु बाराहमुच्यते बीजम् । 

भमुना तु साधितेन 

प्राप्स्यन्ति नरः खमृद्धिमतुखुतराम् ॥ ३७ ॥ 

*तारेऽयुमपि छिखित्वा 

तद्राद्येऽनखपुरं समापुटित्तम् । 

तद्राद्च च चतुद॑ं- 

मञजं स्यात्तद्रदहिस्तथाष्टद्खम् ॥ ३८ ॥ 

चदय षोडशपत्रं 
मण्डरमाखण्डलीयमपि बाह्ये । 

मध्ये सूकरबीजे 

साध्यक्षेत्राख्यमन्त्रमभ्िषु च ॥ ३९॥ 

न्धेष्वङ्गमनूनपि 

दछमूखेऽष्टाणेकेसराणि छिखेत् । 

खष्टावष्टौ दकमनु 

सूकरमन्तरस्य चाक्षरन्क्रमरः ॥ ० ॥ 
___--------~---~_-_~~-~-~--

 

1. तार इमं विखिखित्वा 



२४४ 

1. च भूबीजम् 2. बासुधेनसेप्र्तम् 

प्रप्चसरि 

अन्त्येऽवशिष्टमक्षर- 

मथाष्टपत्रे स्वराख्यकिश्लस्के । ` 

वणीश्चतुश्चतुरपि 

तथाष्टमे पच्च चाङिखित्पत्रे ॥ ४१॥ 

स्य ख्नकिजस्केऽन्स्ये 

रौ दौ त्रयमन्यके दरे बिङिखेत् । 
तारमष्ीकोरर्भः 

भरेष्टयेत्साभ्यवणैपरिपुटितैः ॥ ४२ ॥ 

तद्वाह्ये मनुवर्णै- 

विदर्भिताभिश्च साष्यपदङ्िपिभिः। 

क््माबिम्बचतुष्कोणे 

गर्भगसाध्याक्षरं "चतुर्वीजम् ॥ ४३ ॥ 

अष्टसु देषु तथा 

वाराह शवासुसेनसंवत्तम । 

रक्षाङ्कङ्कमचन्दन- 

` ठधुकपूरैः सरो चनैर्िर्खित् ॥ 



द्वाविंशः पटलः । १४५ 

गोशकृदम्भोयुक्ते- 

ठेखिन्या हैमया दिने प्रवरे ।॥ ४४ ॥ 

सौवर्णे राज्यसिद्धिं रजतकफलके प्रामसिद्धि च तान्न 

साहस्षस्लणेसिद्धि युजदल्किखितं चश्च संसारयाच्राप् । 

क्षौमे ऊाभं धरायाः पिचुतरूफखके कायैसिदधि निजेष्ट 
यन्तरं संजप्तक्लप्रं घरतहुतश्तसंपातपात्तं करोति ॥ ४५५॥ 

मन्त्री सखमाश्थाय वराहरूप 

साभ्यप्रदेरो निखनेश्च यन्त्रम् । 

स्थिराख्यराश्चावभिवाद्य कोल- 

ङ्गानि दिक्षु क्षिपतां यथावत् ॥ ४६ ॥ 

यन्त्रमिदं रक्षाये 

रोगमहकृतेषु जन्तूनाम् । 
संजप्य शिरसि बन्ध्या- 

न [> 

त्स तु नीरागस्त्वयन्नतो भवति | ४५७ ॥ 

इयेवं प्रणिगदितो वराहमन्त्रो 

यस््वेनं प्रभजति निजो जप्यैः । 



३४६ प्रपञश्चसरि 

ख ्राप्रोयलिलमदहीसमृद्धिमस्मि- 

न्देष्ान्ते व्रजति हरेः परं पदं तत् ।॥ ४८ ॥ 

इति श्रीमत्परमदं सपरिवाजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

भपञ्चसारे विदाः परलः॥ 



्रयोविंशः पटः ॥ 

-------ई---- 

अथ प्रवह््यामि नूसिहमन्त्र- 

स्यानुष्टुमः संहतो विधानम् । 

साङ्ग सजापं सहुतक्रमं च 

साचौविधानं निजवाल्छिताप्त्ये ॥ १ ॥ 

4 

खग्रं वीरयुतं महान्तिकमथो विष्णुं ज्वखन्तान्वितं 

सप्रोक्त्वाथ च सवतोमुखनसिहाणं तथा भीषणम् । 

अद्र मृत्युयुतं च मृल्युमपि च प्रोक्त्वा नमाम्या युते 

भूयोऽदंपदसुद्धरेन्मनुभिमे मन्त्री समस्तार्थ॑कम् ॥ २ ॥ 

ब्रह्मा प्रजापतिवौ 

प्रोक्त ऋषिनौरदश्च विद्रद्धिः | 

छन्दोऽचुषटबुदाहृत- 

सथ विष्णुर्देवता चृर्सिदाख्यः । ३ ॥ 



१४८ प्रपश्चसरि 

वर्णेश्चतुभिरुदितं हृद्यं सिर 

तावद्धिरटमिरथास्य शिखा प्रदिष्टा । 

षड्भिश्च वमे नयनं च चतुभिरखं 
्रोक्तं करमेण मनुनाक्षरशः षडङ्गम् ।॥ ४ ॥ 

सकशिरोरलाटदग्युग- 

युखकरपदसंधिकेषु समेषु । 

उद्रहदोगैकपार्ध- 

ष्वपरे कदि क्रमान्न्यसेद्णौन् ॥ ५ ॥ 

प्रतिपत्तिरस्य चोक्ता 

सन्नता क्रूरता विशेषेण । 

द्विविधा प्रसन्नया स्या- 

स्साधनपूजान्यया प्रयोगविधिः ॥ & ॥ 

जान्बोरासक्तवीक्ष्णस्वनखरुचिरसद्राहुसंस्परटकेर- 

श्चक्रं शङ्कं च दोर्भ्यां द्घदनरुसमजञ्योतिषा भम्ररैयः । 
ल्वाखाभालापरीतं रविशशिदहननीक्षणं दीप्रजिहं 

दष्टो भूतकेशं वदनमपि बहन्पातु वो नारसिंहः ॥ ७॥ 



त्रयोंशः पटकः । ३४९ 

उदयद्भास्वत्सहसप्रममरनिनिभव्रीक्षतैविक्षरन्ते 

वहीनह्वाय विदयुत्तरिविततसटाभीषणं भूषणैहच । 

दिव्यैरादीप्तदेहं निरितनखलसद्भाहुदण्डैरनेकैः 
[कैन संभिन्नं भिन्नदैयेश्वरतनुमततुं नारसिंहं नमामि ।॥ ८ ॥ 

नरसिहममुं धियैव पूर्व 

प्रणिपद्याध्यैकपाद्यसाचमाचचैः । 

प्यजेरसहगन्धपुष्पधूपा- 

दिभिरेवं प्रवरैश्च चृत्तगीतैः ॥ ९॥ 

सुविश्षदमत्तिरथ बहिरपि 

सम्यक्संपूञ्य त्रष्णवं पीठम् । 

तत्रावाह्य च नरहरि- 

सुपचरैः सम्यगर्च॑येखवरैः ।॥ १० ॥ 

अङ्कैः प्रथमावरततिरपि 

पष्चीन्द्रानन्तशर्मकमरूभतरैः । 

सश्रीहीधृतिपुष्टिभि- 
कि नप् 

रपरोन्ता छोकपार्केरन्या ॥ ११ ॥ 



३५० प्रपश्चसरि 

प्राक्प्रयग्यमकश्शिनां 

दिगाश्रया मूतयोऽनरदिषु च । 

स्युः सक्त्य इस्येव 

मक्लया परया युतोऽ्चयेदिवम् ॥ १२ ॥ 

द्वान्निशके सहयै- 

रथिङ्कतिरयुतै मवेदपुरर्चरणम् । 

ताचद्धिस्तावरद्धि- 
[4 3 +) 

रक्षैः सिद्धिः सखमीरितास्य मनोः ॥ १३ ॥ 

विष्ृतिद्िगुणसदसे- 
जुहुयादज्यान्वितेच दुग्धाज्ञैः । 

जपसपूतो मन्त्री 

दिनशः सखपूजयेच्च नरधिदम् ॥ १४ ॥ 

विधाय तद्रीजविशिष्टकर्णिकं 

चतुश्चवुेणैरसदरषटटकम् । 

सुरक्षितं मण्डमन्यलक्षणै- 

निधाय तस्मिन्करक्षं प्रपूयं च ॥ १५ ॥ 



तलयोर्विश्चः पररः । २५१ 

यथोक्तमार्गेण समच्यै घाष्टक 

सहस संख्यं प्रजपेन्मनुं वतः । 

तरिरुचरन्मन्त्रमथाभिषेचये- 
ष ^ 9 १९ 

यमेष मृलयोर्धिनिवतेते मुखात् ॥ १६ ॥ 

वणोन्तानलभुवना- 
-वन्दुभिरुक्तं चर्सिहबीजमिदम् । 

तन्नास्ति सम्यगमुना 

मन्त्रविद् साधितेन यदसाध्यम् ॥ १५ ॥ 

विभवानुरूपतोऽस्मै 
दातव्या दक्षिणा च निजगुरवे । 

प्राणप्रदानकर् 

न तु कार्यं वित्तक्ञाघ्यमभङषिया ॥ १८ ॥ 

(क ५३ [99 

सप्राणायत्वा गुरूमल्मशच्त्या 
"वक ककि + 

संभोजयेद्धिप्रवरान्यथावत् । 

स तैहिकीं सिद्धिमवाप्य रुद्ध 
परं परत्रापि पदं समेति ॥ १९॥ 

0 बिन्दुभिरुक्तं 
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दूबौत्रिकैरष्टसहसरसस्यै- 

राराभ्य मन्त्री जुहुयादथाप्यु । 

शान्ति प्रयान्त्येव तदोपसगो 

आपो हि शान्ता इति च श्रुतिः स्यात् ॥ २०॥ 

दत्पाते महति खति ह्युपद्रवाणां 

होमोऽयं भवति च श्ञान्तिदो नराणाम् । 

यद्भान्यन्निजमनसेप्सितं च कामं 

तच्चाभ्रोयखिनणां प्रियश्च भूयात् ॥ २१ ॥ 

दुःस्वमनेष्वपि दृष्ट 
ष्ववरिष्टा जाग्रता निश्चा नेया । 

जपमानमन्त्रशक्या 

सुस्वप्नो भवति तत्क्षणादेव ॥ २२ ॥ 

चरन्वने दुष्टमृगादिचोर- 

व्याराङ्खरे मन्त्रम जपेद्यः । 

असाधितं साधितमेव तस्य 

न विध्यते भीबहुरूपजाता ॥ २३ ॥ 
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जपरेनाद्सहन्चं 

करशेनाप्यहिविषातेमभिषिच्चेत् । 
अ, क क 

अतिविषमेण विषेणा- 

प्यसौ विमुक्तः सुखी भवति ॥ २४ ॥ 

"मूषिकद्टतावथिक- 

बहुपादा्युत्थितं विषं रमयेत् । 
अष्टोत्तरशतजापा- 

नमलुस्यमनिमन्त्ितं च भस्माद्यम् ॥ २५ ॥ 

शसशिरोक्िकण्ठद द्रल- 
४७ 4 

कुक्षि रुजाञ्वरविसपेवमिदहिक्षाः । 

मन्त्रौषधाभिचारक- 

करतान्विकारानयं मनुः शमयेत् ॥ २६ ॥ 

नसर्हरिवपुषात्मना गृहीतं 

हरिणश्िश्ुं निजवैरिणं विचिन्य । 
क्षिपतु गगनतः षितो सुदूरं 

यमनुदिनं प्रतिचाल्यते समासात् ॥ २७ ॥ 

1. मूर्तिक 2. ०कणेदद्गल 

+. 1. 4 
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यां च दिकं प्रति मनुना 

क्िप्रोऽसौ तां दिकं प्रयादयच्विरात् । 

पुत्रकखत्र॑धनादी- 

स्यक्त्वा त्वपुनर्निबरत्तये सहसा ॥ २८ ॥ 

नरहरशिवपुषात्मना निजाररिं 

नखरखराग्रसमग्रभिन्नदेहम् । 

क्षणमिव निहतं बिचिन्य खाद्- 

न्निव जपतां मनुमेष नाशमेति ॥ २९ ॥ 

पूवैतर म॒ल्युपदे 

विधाय निजसाध्यनाम मन्वरितमः | 
ध । 

करेण चषा तं 

दहन्निवाराकय जपतु सप्तदिनम् ॥ ३० ॥ 

{५ र €. 

दिनकशोऽष्टोध्वेसहसं 
[4१ 7१ ७५ 

भ्रियते रिपुरस्य नात्र संदेहः । 

मारणक्म न शस्तं 

क्रियते यद्ययुतमथ जपेच्छन्यै ॥ ३१ ॥ 
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व्याकृष्टिदधेषण. 

मोदहोच्राटादिकानि यदि बाञ्छेत् । 

तदहैया प्रतिपत्त्या 

तत्तत्कमं प्रसाधयन्मन्त्री ।॥ ३२ ॥ 

दिनमनु दिननाथं पूजयित्वा दिनादौ 

नरहरिमपि सम्यक्प्रोक्तमार्गेण मन्त्री । 

तदनु तदनुमलया भस्मना मन्त्रितेन 

प्रतिरचयतु राज्ञे बाप्यभीष्टाय रक्षाम् ॥ ३३ ॥ 

भ क 

न्यासोक्तेषु स्थाने- 

ष्वपि न्यसेद्धस्मना समन्त्राणंम् । 

अखिलोपद्रवशान्त्यै 

संपत्तये वाल्छितार्थसंसिद्धयै ॥ ३४ ॥ 

अथ परराघ्रूजयेच्छो 

राज्ञः कुयोल्रयोगविधिमेवम् । 

नरहरिमपि विधिनातं 

हिरण्यकश्चिपुदिषं समभ्यच्यं ॥ ३५ ॥ 
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तस्य पुरस्ताद्विधिव- 

न्निधाय वहं विभीतवरुकाधचैः । 

उञ्ज्वङिते च उ्वरने 

समूरतेः शरेध्मदश्चशतकैः ॥ 
खादन्निवोश्वरन्मनु- 

सरश्च भिन्दन्निच क्षिपेस्समिधः ॥ ३६ ॥ 

हत्वा पररष्टेभ्यः 

प्रतनां संनाद्य च पुरस्तस्याः । 

निघ्नन्तं रिपुसेनां 
4.५ वभय [^ वा 

स्मरज्रसिर्हे पुरेव दितिततनयात् ॥ ३७ ॥ 

यावल्नितारिरेष्यति 

चृपतिस्तावज्ञपेत्स्मरज्ञेवम् । 

सेन्द्रसुरासुररश्वो- 
यक्चानपि जयति का कथा मनुजे ॥ ३८ ॥ 

ओकामः श्रीभ्रसूनदेशकमथ शतानां हुनेद्धिसवकाचे- 

स्तत्पतैवा प्रसूनैः सुमतिरथ सभिद्धिः फञेवा तदीयैः । 
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ुत्रेपसुः पुत्रजीबेन्धनचितदहने तत्फरेवां सहं 
, दुबौभिस्त्वायुबेऽब्दादभिमतमखिलं प्रापुयान्मन्नजापौ ॥ 

ब्राह्मीं वचां वाष्टशताभिजप्तां 

, प्राततः समा्रुहरिं विचिन्य । 

संप्राप्य मेधां स तु वेदश्षाख- 

निष्णातधीः स्यादपि बासरेण ॥ ४० ॥ 

उक्तैः किमत्न बहुभिभैलुनासुनैव 

संप्राथितं सकलमेव लभेद्विधिज्ञः । 

तस्मादञ्ुं भजतत तसप्रतिपन्नचित्ताः 

संसारसागरसमुत्तरणाथिनो ये ॥ ४१॥ 

पाश्चाङ्कशान्तरितश्ञक्तिनु सिंहवीजैः- 

वैमाखयुख्नुरयं कथितः षडणेः । 

ऋष्यादिकाः स्वभवपडङ्किकनारसिहा 

वर्णश्च मन्त्रनिदहितैः कथितं षडङ्गम् ॥ ४२ ॥ 

अग्यान्निर्व्याजरौ द्राकृतिरभिविवरतास्योहसततीक्ष्णदं 

शक्रं शद्ध च पाशाङ्कशङकालिश्चगदादारणाख्यान्दघानः । 

1. भवीजौ 



३५८ प्रपञ्चसरि 

4, क क 

रक्ताकारश्च नाभेर उपरि सितो दिव्यभूषाविश्षेषो 
व 

देबोऽको ्रीन्दुनेत्नो निखिलुखकरो नारसिंहश्चिरं वः ॥ 

इदेखान्तःस्थसाध्यं दहनपुरयुगा्चिस्थमन्तराणेमन्तः- 

सिंहानुषटुप्वतुरवणेकसितदराढ्यं कलरकिसरं च । 
वृत्तायश्य नवेष्टितमवनिपुराश्रस्थचिन्सोपरं त- 

यन्तरं रक्षःपिज्ाचामयविषयरिपुध्वं्नं' नारसिहम् ॥ 

इति विरचितयन्त्रप्रोञ्ज्वरे मण्ड प्रा- 

क्खमभिहितकषायाम्भोभिरापृूयं कुम्भम् । 

भ्रतियजतु तदङ्खैरख्भेदैस्तदीय- 
सदु मखशतायैः साघुवजादिक्ैश ॥ ४५ ॥ 

रथचरणशङ्कपाश्चा- 

ङ रङलिशागदाहूयानि चाञ्ञाणि । 
दारुणसुद्रारयो- 

€. [भ १ भ (१ 

येयास्तदाया कृपाणखेराख्या ॥ ४& ॥ 

इति कृतदीक्षः प्रजपे- 

दक्षररुश्चप्रमाणकं मन्त्रम् । 

1, °विषरिपु° 
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` जुहुयाच्च षट्सहखं 

जपावसाने घृतेन शुद्धेन ॥ ४५ ॥ 

शखरमखररीसमुत्थं 

जुहुयादथ मज्ञरीसह स्तयम् । 

प्रस्रातपच्चगन्यं । 
सप्रदिनं भुतश्चान्तये मन्त्री ॥ ४८ ॥ 

छिन्नरहां समिधां त्रिसहस्रं 

यश्च जु्ोति चतुर्दिनमात्रम् । 
दुग्धयुजं नचिरान्मनुजानां 

होमविधिञ्वैरश्चान्तिकरः स्यात् ॥ ४९॥ 

अस्य यन्त्रमभििख्य भूजेके 

साधु चाथ तृणराजपलके । 

सन्त्रजप्तमपि रीषेबन्धना- 

उजूतिविभ्रमशशिरोरुजापदम् ॥ ५० ॥ 

रक्तोतपकतैः प्रतिदिनं मधुरत्रयाकतै- 
यो बा जुहोति नियमेन सदस्रसंख्यैः । 



१६० 
०४ 

प्रपञ्चसार् 

मासेन वाडङ्छितसमवाप्स्यति मन्त्रजापी 

स्याद्रत्सरेण धनधान्यसमृद्धगेहः ॥ ५१ ॥ 

आरक्ैस्तरणिसहस्रकं प्रफुलै- 
रम्भोजेखिमधुरसंयुतेहोति । 

छक्ष्मीः स्यादथ महती महत्तथायुः 

संप्राप्तः सकल्जगलस्रियङचः भूयात् ॥ ५२ ॥ 

राजाभिख्िमधघुरसंयुताभिरहो 

मासार्धं प्रतिजुहुयान्सुखे सदसखम् । 
कन्यार्थी प्रतिखभते वरोऽथ कन्यां 

कन्या वा भवति वराथिनी वराह्या ॥ ५३ ॥ 

तिङैः सराजीखरमखरीसमि- 

दविषृतैश्च द्िसदससंख्यकैः । 
्रजुहतो नैव रजा भ्रदोद्धवा 

न चाभिचारक्षतिरस्य जायते ॥ ५४ ॥ 

दश्ाधिकश्षतेः पयोधृतयुतैश्च दूरवातरये- 

हैनेदिनसुखेऽपि यो नरहरे विचिन््याने । 

1. °जमद्धितश्च. 
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अवाप्य स्र तु दीधेमायुरखिेर्वियुक्तो गदः 
सुखी मवति मानवो निजकलछत्रपुत्रादिभिः ॥ 

विस्तरः किं प्रतिजपति यो मन्त्रमेनं यथोक्तं 
ठञ्ध्वा कामान्समभिरषितानाु मन्त्री ख भूयः { 

द्रव्येराढयो द्विजनूपवरैः पूजितः शान्तचेताः 

स्याद्प्यन्ते परमपरिडुद्धं परं धाम विष्णोः ॥ 

इति श्रीमत्परमदहंसपरि्राजकाचार्यस्य 

श्रीमोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ 

प्रपञ्चसारे जयोविशः परः ॥ 



चतुर्विंशः पटलः ॥ 

= ध (० 

जथ संप्रति विष्णुप्जरस्य 

परततिवक्ष्यामि समासतो विधानम् । 

जितवांस्तरिपुरं हरोऽपि येन 

त्रिदज्ञानामधिपो चरसुरं च ॥ १॥ 

शक्तेदधा दशगुणिते 

यन्त्रे मन्त्राणि मण्डलान्यपि च | 

बीजानि यानि चोक्ता 

न्येभिः क्लप तु प्रं विष्णोः ॥ २ ॥ 

विष्णुं रिखेन्मभ्यगरशक्तिबिन्दौ 

कपोलयोः सिंहवराद बीजे । 

-तद्धिः्रूपाहयमन्त्रवीतं 

्रवेष्टयेस्षोडश्षमन्त्रवर्णैः ॥ ३ ॥ 
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तार हृदयं भगव- 

स्पदं महाविष्णुवासुदेवौ डन्तौ । 
चिन्धादिषूप क्रणं 

भव मे प्रभविष्णवे 'नमस्यामन्वः ॥ 9 ॥ 

द्वाद्शाक्षरमन्ान्ते भवेतां कवचाख्लकौ । 

भस्वाहान्तषोडशार्णोऽयं मच्नः सर्वोथसाधकः ॥ ५ ॥ 

क्रमेण तद्रणेविकारजाता- 

इचक्रादिकाः षोडश मूतेयः स्युः । 
याभिस्तु विष्णोरिह् परस्य 

प्रबतैते शक्तिरनेकरूपा ॥ ६ ॥ 

यन्त्रस्य बीजेषु चतुध पूर्व 

प्राग्दक्षिणप्रयशुदरगतेषु । 

विद्वांस्तु चक्तं च गदांच शङ्ख 

खङ्गं च मन्त्रैः सदितं विङिख्यात् ॥ ७ ॥ 

शद्दरयसर्शचका- 

न्यग्न्याद्यश्रिष्वथाष्बीजेषु । 

1. नमसेमन्ः. ९, खादन्ते. 
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विटिखेदण्डं कुन्तं शक्ति 

पाश्ञाङ्कुशं कुङिक्ष्चतमुखवहीन् ॥ ८ ॥ 

सरभ्रणवद्धदयभगव- 
विष्णुस्वाख्यानमूसिधरयुक्ताः । 

सनापतिसदहिता निज- 

मन्त्रान्ता मूतेयोऽत्र छिखितव्याः ॥ ९ ॥ 

सहस्रारपदं पूर्तं कौ मोदक ततो भवेत् । 

महारा ङ्गपदं पश्चान्महाखद्धपदं पुनः ॥ १० ॥ 

प्रोक्तानि वमौख्ान्तानि निजमन्त्राणि वै क्रमात् । 

पूर्वै महापाज्चजन्यं महाहर्मनन्तरम् ।॥ ११ ॥ 

ततो महासुसरकं महाशय ततः परम् । 

खवाहान्तानि च मन्वाणि श्कादीनां क्रमाद्धिदुः ॥१२॥ 

दण्डादीनामथाष्टानामन्ते युंञ्ज्यान्नमःपद्म् । 

पोत्रोद्धूतधरं विद्वान्वाराह् विष्ण्वभिख्ययोः ॥ १३ ॥ 

अन्तरा योजयेन्मन्त्री नारसिंहं पुनः सुधीः । 

नख च दर्तिं चैव रिपुविप्रहमेच च ॥ १४॥ 



चतुर्विंशः पररः । १६५ 

गजयित्वा मूर्सिहास्प्राक् सिहमन्तरं समापयेत् । 
[+ 

विष्णोरन्ते महापक्षिराजाय च गरत्मते ॥ १५ ॥ 

इरिपूर्व वाहनाय प्राणास्मन इतीरयेत् । 

। नमोऽन्तोऽसौ तु विदद्धिमेन्त्रे गारुस्मतो मतः ॥१६॥ 

शभ (9 
स त्रिष्टुभा वह्िगृदहेण पूव 

सायुष्ुमेन्दोनिख्येन चापि । 
गायज्निमन्ब्ोहसितेन भूयः 

भ ९ (~ ५ प्रवेष्टयेद्कंनिकेतनेन ॥ १७ ॥ 

अनुरोमविरोमगेश्च वर्णे- 

रभिवीतं वस्ुधापुरद्रयेन । 

नलिनं बहिरश्टयुग्मपव्ं 

भ्रविद्ध्यादथ मूर्तिमन्त्रयुक्तम् ।॥ १८ ॥ 

तद्रहिमेण्डलं सवरुक्षणेरभिरश्षितम् । 

-तस्मिन्नावाह्य विधिवद्धिःरूपदरिं यजेत् ॥ १९ ॥ 

अभ्नीषोमात्मकमरिगदाश्ाङ्गसद्धेः सशङ्धे- 
रुयद्ाहं दलयुसलशङैः सछन्तेः सदण्डः । 
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राच्या पाशाङ्कुश शट ङ्ाभिभिश्चाकेवद्ि- 

द्योतद्रक्त्राह्धिक सरसिजं तप्तकातेस्वराभम् ॥ 

विष्णुं भास्वक्किरीटं 'मणिमकुटकटीसुत्रकेयूरहार- 

रैवेयोम्यादिमुख्याभरणमणिगणोद्धासिदिव्याङ्गरागम् । 

वि्धाकाश्चावकाशप्रविवतमयुतादिलयनीकाशसुद्य- 

द्राहम्रव्यथ्रनानायुघनिकरकरं विश्वरूपं नमामि ॥ 

अभ्यच्यै पू्ेवत्पीटं नवशक्तिसमन्वितम् । 
अचैयेत्कमशो विद्धान्मूतिशशक्तिचवुष्टयम् ॥ २२ ॥ 

चक्रं च चक्राङ्ककिरीटमौलि 

सचक्रशद्धः सगदं सक्चाङ्गम् । 

रक्ताम्बरं रक्ततनु करार- 

दंषराननं प्राग्द्रकेऽचेयीत ॥ २३ ॥ 

पूञ्या गदा गद्ाङ्कित- 

मौलिः सगदा सचक्रश्द्धधनुः । 
पीताम्बरानुदेपा 

पीता करुद्धा च याम्यसंस्थदरे ॥ २९४ ॥ 
स --- ---------------~--"-----~------- 

1. मणिकरक 



चतुर्विंशः पटलः । 

इयामं शाङ्गाङ्कितकं 

शार शाज्गौरिदरगदाहस्तम् । 

रक्तांुकानुटेषन- 

माल्यं वारणे यजेस्पत्रे ।! २५ ॥ 

खङ्गं सखज्गश्िरसं 

खद्भारिगदाधनुष्करं धूम्रम् । 

विक्ृताम्बयानुङेप- 

खजं समभ्यच॑येदुदक्पत्रे ।॥ २६ ॥ 

शङ्क सशद्धशिरसं 

शाङ्कारिगदाधनुष्कर सुखितम् । 

सित्तवसनमाल्यमूषं 

यजेन्महानादमभ्निसंस्थदले ॥ २७ ॥ 

शष्कोक्तचिहमभुषा- 

न्खाखादिकधरचतुभुजानपरान् । 

हखमुसरशरूसज्ञा- 

न्यजेन्निश्षाटादिकेषु पत्रेषु ॥ २८ ॥+ 

३६७. 
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1. चोरलिषं. 

प्रपश्चसारे 

दण्डादिकांस्तथाष्टौ 
च्छिद्रदटेष्वच॑यीत रक्ताभान् | 

स्वस्वायुधघ्रधानां- 

श्वतु्ुजाञ्शतमुखानखान्तांश्च ॥ २९ ॥ 

दषटा्रन्नवसुधं सजलाम्बुवाह्- । 

1चोराचिषं त्वभियजेदधरेऽष्टनाहूुम् । 
चक्रासिबाणसगदाद्रचमेशाङ्ग- 

शक्लयाख्यकान्दधतमादिमदावराहम् ॥ ३० ॥ 

अर्कानरोउज्वलमुखं नयनैखिभिश्च 

वहं क्षरन्तमवधूतसटाकरापम् । 

शुद्धा भभूषमरिशङ्धगदासिबाहुं 
क, ५, 

भूयोऽभिराधयतु खे च महानृसिहम् ॥ ३१॥ 

अग्रे समप्रवलमुप्रतनुं स्वपक्ष 

विक्षेपविक्षतविरक्षविपक्षपक्षम् । 

खण्डाग्तुण्डममुमण्डजदण्डनाथ- 

माराधयेदथ च पश्जरगस्य विष्णोः ॥ ३२ ॥ 



-~~---- 
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भूयोऽपि केशवेन्द्रा- 
दिकौ समभ्यचेयेच्च वजादीन् । 

गन्धादिभिरुपचरः 

पञ्चभिरथ सरंयतात्मको मन्ती ॥ ३३ ॥ 

क क ध व थ 
नवादत हूमाकवाघद्च काया 

दीक्षाविधानाभिहिवदच वहू । 

ससर्पिषान्नेन तु बहिमूतति 
हुत्वा तु बिष्णोमेनुना तथेव ॥ ३४ ॥ 

जह्याच्च 'वामदेवा- 

दिकश्चान््यादींद्च रद्रसंख्यन । 

दुग्धतरूत्थाः समिधः 

क्रमेण चक्रादिभिदचतुम॑न्तरेः ॥ ३५ ॥ 

जुहयादष्टोभ्व॑शतं 
५ +भ + 1 

संख्याय द्रौदश्चभिरथ मतुभिः । 
तिकसिद्धा्थेजुहुया- 

द्विकारसंख्यं प्रथक्प्रथङ्छन्त्री ।॥ ३६ ॥ 

1. वासुदेवा, 

०, [, 5 
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त्रिष्टुबलुष्टुप्स्पद- 
मन्वैमन्त्रार्णखंख्यकं हविषा । 

सघतेन केशवा - 
्दिनकरसंस्यं तथन्द्रवज्राद्यैः ॥ 

जुहुयत्पथगपि बञ्ुमित- 

मथ च महाव्याहतीहुनेन्मतिमान् ॥ ३७ ॥ 

भाराध्य च विघ्छज्याभ्िमभिषिनच्य सुसयतः । . 

निष्णोस्तु परं कुर्यादु षिनरद्मब्हस्पती ॥ ३८ ॥ 

छन्दस्त्वनुषटुप् ब्ष्टुप् च मुनिभिः समुदाहृते । 
14 

विश्धरूपादिको विष्णुर्विष्णुपख्रदेवता ॥ ३९ ॥ 

अष्टा्णचक्तमनुमभ्यगतैश्च पादै- 

उथेस्तैस्तथा सुमतिरारचयेत्समस्तैः । 

गीतामनोः क्रमश एव च जातियुण्जि 
पच्चाङ्गकानि हरिप्लरकर्पितानि ॥ ४०॥ 

वेष्णुः प्राच्यादिकमथ जपेन्नारसिहोऽम्बरान्तं 

निखिमेन्ब्ान्पुनरपि तथ। पश्चशस्त्वेकर्विंश्चत् । 
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बुद्धि्ास्थ्यप्रभूति च तथा पच्चवारं त्रिगाधा 

भूयो जप्याद्विमलशितथीश्चक्रमन्त्राभिघानम् ॥ ४१ ॥ 

नमो भगवते सरवैविष्णवे विश्धरूपिणे । 
वासुदेवाय चक्रादिसवायुधश्चते नमः ॥ २ ॥ 

अर्केन्दुवदहिनिलयस्पुरितचनिमन्त्र- 

पराक्तिप्रबन्धमहसरः परमस्य विष्णोः । 

पादारविन्द्गडितामृतासिक्तगात्र 

साध्यं स्मरेज्नपत्रिधावपि साधकेशः ॥ ४३ ॥ 

विष्णोः सांनिभ्यरन्धोहसितबरचलद्स्तदण्डोयताखै- 
अक्राचचैर्भीषणास्येश्चणचरणवचोहासहुंकारषोरैः । 

उरिक्षप्राक्षिप्रकृत्त्फुटितविगङक्ताघूर्णितध्वस्तशान्ता 

ध्यायेद्ेताखभूतग्रहदुरितपिश्चाचारिनागारिरोगान् ॥ 

पूर्वं स्थाने हृषीकेशचमन्त्रयुक्तं विधानवित् । 

विग्वरूपाट्मकं जप्यद्विष्णवं मूलमन्त्रकम् ॥ ४५ ॥ 

योजयित्वा जपेत्पश्चाच्चक्रादिषु यथाक्रमम् । 
चतुषु चतुरः पादान्गीतात्रिष्टुप्सञुद्धवान् ॥ ४६.॥ 

1. शकि्रब्रद्ध° 
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पूर्णे षोडशेष्वेदमा्यं पादे वराके । 

द्वितीयान्नार्चिहे च द्वितीयं गारुड पुनः ॥ ४७ ॥ 

चु च क्रमं ते च योजयित्वा जपेत्सुधीः । 
मन्त्र सुदशेनं चस्थमिष्टमष्टादशं मनुम् ॥ ४८ ॥ 

संयोज्य कृच्छ महति जपेन्मन्त्री विधानवित् । 

मम्नेये वक््यमणन विधानेन समाहितः ॥ ४९ ॥ 

सिकतोपरुस्बीदीन्साघयेदथ तै: क्रियाः । 

वास्तौ पुरे वा प्रामे वा विद्भ्याद्विषयेऽपि वा ॥ ५० ॥ 

मध्ये च षोडशाश्चान्ते खनेदष्टादश्चावटान् । 

अष्टादशं तु शक्रस्य विद्ध्यात्पुरतोऽवटम् ॥ ५१ ॥ 

दस्तागाघास्तथायामांश्चतुरश्रान्समन्ततः । 

अन्योन्यतश्वङ्कमार्थं शुद्धान्मागौन्विधाय च ॥ ५२ ॥ 

गोमयेनोपदिप्ये्त नारीयस्थाप्यवस्त्वपि । 

शष्कु पष्करपत्रषु विदध्याद्िंश्षतिष्वपि ॥ ५३ ॥ 

ततो मध्यमङकुण्डस्य भविक्य पुरतो गुरुः । 
तदन्तरि्वा पीठं च तत्र यन्त्रमनुस्मरन् ॥ ५४ ॥ 
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स्थापयेदधिष्णवे स्थाने विश्वरूपधिया सुधीः । 
ततः क्रमेण चकरादीन्दिक्ुण्डेषु चतुष्वेपि ॥ ५५ ॥ 

पुनः शद्कादिकास्तदरतकुण्डेष्वश्नाभितेषवपि । 

तथा दण्डादिकानष्टौ च्छिद्राासु प्रकस्पयेत्, ॥ ५६ ॥ 

मथ्य पुनरधश्चोर्ष्व कोरुकेसरिणौ यजेत् । 
चक्रस्य प्राक्तन कुण्डे स्थापयेद्धिनतायुतम् ॥ ५७ ॥ 

ततः खमस्थलीकरखय क्रमात्सञुपषप्य च । 
[^ [ 9 

प्रयगानन आसीनो मध्यगद्थण्डिटस्थिते ॥ ५८ ॥ 

यज्ञे काच्चनपत्स्थे पूजयेतपुवेवसुम् । 

वादित्रघोषबहूुरं निवेयान्तं यथाक्रमम् ॥ ५९ ॥ 

हुनेश पू्ैसंदिषद्रव्यैः पूर्वाक्तमागेतः । 
आशोपाशान्तराक्ासु बिं दयात्रिकषखिश्षः । ६० ॥ 

कमाच्चक्रादिमूर्तीनां पश्चपूरान्धस सुधीः । 
तत उद्वास्य देवेशं पूजां प्रतिसमप्य च ॥ ६१ ॥ 

दत्वा सुवर्णं वासांसि गुरवे बाह्मणानपि । 

संतप्य विभवैः सम्यग्भोजयेरेवताधिया ॥ ६२ ॥ 
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तञ्चोपसरगो नश्यन्ति नरनारीमदीभ्रताम् । 

परहश्षुद्रपिशाचाथा नेक्षन्ते तां दिश्चे भयात् ॥ ६३ ॥ 

सहमपातादिका ये च भया नह्यन्ति ते चिरात् । 

सस्यद्धिरगोसशृद्धिश्च प्रजाव्ृद्धिश्च जायते ॥ ६४ ॥ 

धनधान्यसरमृद्धिश्च वधेते तत्करं कमात् । 

 दासिथरोगनिश्रुक्तं सुखमाभूतसंप्ुवम् ॥ ६५ ॥ 

रश्षोभिरक्ितबरैरसुरेच दैयेः 

सर्वैः समुद्धूतमदास्करैः परीतम् । 
विष्णोस्तु परमिदं पभ्रमजन्तमव्या- 

व्साक्षादपीन्द्रमपरत्र नरे कथा का ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरेव्ाजकाचायंस्य 

श्रीगोविन्दभगवल्पूज्यपादशेष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

भपञ्चसारे चतुर्धाः पररः ॥ 

“नर 



पथविंशः परदः ॥ 

---&- 

भथाभिधास्यामि मजु समासा- 

सपरास्रादसंज्ञं जगतो हिताय । 
१ ५ । + अ 

-यन प्रजप्रेन तथाचितेन 
कत भ्त 

हुतेन सिद्धि रमते यथेष्टम् ॥ १ ॥ 

अ्रसादनस्वान्मनसो यथाव- 

तप्रास्रादसंज्ञास्य मनोः प्रदिष्टा | 

अन्त्यात्तृतीयः प्रतिलोमतः स्या- 

दनुप्रहार्धन्दुयुतश्च मन्त्रः ॥ २॥ 

# -ऋषिरस्य वामदेवः 

पङ्किश्छन्दोऽस्य देवतेशः स्यात् । 

तेनेवाद्ीवकरा- 

दीधैयुजाङ्गानि तस्य बीजेन ॥ ३ ॥ 
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शूटाही रङघण्टासिस् णिङकलिश पाश्ञागन्यभीतीदं धानं 

दोर्भिः शीतांद्यखण्डप्रतिवटितजटामारमौिं त्रिणेत्रम् । 

नानाकस्पाभिरामापघनममिमताथप्रद्ं सुप्रसन्नं 

पद्मस्थ पश्चवक्त्रं स्फटिकमाणिनिभं पवेतीज्चं नमामि ॥ 

दंशानादीन्मन्त्रत्रित्पच्च मन्त्रा- 

नङ्कुघ्ादिष्वङ्कुलीषु कमेण । 
॥" रा , सा ४ [न न्यस्येदन्मिव्युत्करमाद्रधोमगाभि- 
देस्वाख्याभिस्ताभिरेवाङ्कुलीभिः ॥ ५ ॥ 

ईशानस्तत्पुरुषो- 
भ, र ५ ("गा ) 

ऽधोराख्यो वामदेवसंज्ञश्च । 

सद्योजाताहय इति 

मन्त्राणां देवताः कमात्पच्च ।॥ £ ॥ 

मूषोननटद्रुद्यक- 
पदेषु च नामभिः स्वबीजयैः । 

उष्वेभ्राग्दक्षोद् - 

क्पश्िमगेष्वाननेषु विन्यस्येत् ॥ ७ ॥} 



पञ्चविश्चः पटलः । ३७७. 

प्रतिपाद्य निजं शरीरमेव 

प्रजपेदिन्द्रियलक्षकं क्षिबात्मा । 

जुहुयाश्च दशां शतस्तदन्ते 

मधुराक्तैः करवीरजभरसूनैः ॥ ८ ॥ 

अथ वा कुसुभैजपाससुस्यैः 
कमदधैरवा विमलेन पायसेन । 

वृपवृक्षभवैः समिद्ररैवा 

जुहयात्साधकसत्तमः समृद्धये ॥ ९ ॥ 

[भा ब 

अष्टपत्रगुणवृत्तराशिभि- 

वीथिकस्पत्तरुभिः समावृतम् । 

मण्डलं प्रतिविधाय शूलिनः 

पीठमत नवशक्तिभि्य॑जत् ॥ ९० ॥ 

वामा ज्येष्ठा रौद्री 

कार्या कटबलाद्याविकरिन्यौ । 

सबलग्रमथिनिसवभूत- 
दमन्यौ मनोन्मनीं च यजेत् ॥ ११ ॥ 
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तासािकं नतिमपि 

प्रोक्त्वा भगवत्पदं चतुध्येन्तम् । 

सकल्गुणात्मपदान्ते 

दाक्तिं युक्ताय चेति संभाष्य ॥ १२ ॥ 

भूयोऽनन्तायेति च 
क [३ भ, 9 

योगान्ते पीठमास्मने चेति । 

नमसा युक्त न्नया- 
५, 

त्पीराख्योऽयं मनुः सययुदिष्टः ॥ १३ ॥ 

न्यासक्रमेण देहे 

मन्त्री गन्धादिकमपि पूज्य 

पूरवोक्तदिश्चु मूतीविदिष्षु 
सनिदृत्तिपूर्विकाश्च यजेत् ॥ १४ ॥ 

सथो वेदाक्षमाङाभयवरदकरः कुन्दमन्दारगौरा 

वामः कारमीरवर्णोऽभयवरदपराक्षमाराविखासी । 

मश्षस्षग्वेदपाशाङ्कशडमरुकखट्वाङ्गशलान्कपार 

बिभ्राणो मीमव्टोऽखलनरुचिरतलु्भीतिदश्चाप्यधोरः ॥ 



पञश्चर्विद्ाः. परङः । ३७९. 

विचयुदर्णोऽथ वेदाभयवरद्कुठारान्द धत्पूरुषाख्यः 

श्रोक्ताः सर्वे त्रिणेत्रा विधुतमुख चतुष्काश्चतुबोहवश्च । 

मुकागौसेऽभयेष्टाधिककरकमरोऽघोरतः पच्चवक्त्र- 

स्त्वीशो ध्येयोऽम्बुजन्मोद्धवयुररिपुरुद्रेश्वराः स्युः शिवान्ताः ॥ 

भूतानां शक्तित्वा- 

हयाप्नित्वाञ्जगति वा निबृत््याधाः । 

तेजोरूपाः करपद्- । 

वणैविहीना मनीषिभिः प्रोक्ताः ॥ १४७ ॥ 

अनन्तसूष््मौ च शिवोत्तमश्च 
तथैकपूर्वावपि नेत्ररुद्रौ । 

ननिमू्िश्रीकण्टश्िखण्डिनश्च 

प्रागादिपत्रेषु समचनीयाः ॥ १८ ॥ 

शूाशनिश्चरचापो 

ह्ालितदादण्डमीषणाः सर्व । 

पश्रासनाश्च नाना- 

विधमूषणभूषिताक्िणेत्राः स्युः ।॥ १९ ॥ 
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पाटरूपीतसितारुण- 

शितिर्तशश्िप्रभाश्च धूम्रान्ताः । 
कोटीरथटितविरस- 

च्छशिशकख्युताश्च मूतंयः मशः ॥ २० ॥ 

उमा चण्डेश्वरो नन्दी महाकालो गणेश्धरः । 

वृषो भृङ्गिरिटः स्कन्दः संपूज्याश्चोत्तरादितः ॥ २१॥ 

कनकविद्रजविदुम- 

मरत्तकमुक्तासिताच्छरक्ताभाः | 

पद्यासनसस्थाश्च 

कमादुमाद्या गुणान्तिकाः प्रोक्ताः ॥ २२ ॥ 

पुनराशेश्षास्तदनु च 

कृलिशाद्यादिक्रमेण संपूज्याः । 

प्रास्रादविधानभमिदं 

निगदितमिति सकल्वगसिद्धिकरम् ॥ २३ ॥ 

अमुना विधिना महेशपूजां 

दिनशो यः र्ते समाहितात्मा । 



पच्चर्विञ्चः परः । ३८१ 

स्तु सम्यगवाप्य दृष्टमोगा- 

न्परमन्ते परिपूणमत्ति धाम ॥ २४ ॥ 

चक््यामि ह्ेवागमसारमष्- 

त्रिश्चत्करान्यासतिधि यथावत् । 

सपश्वभिन्रद्यहरीशपूर्वैः 

सष्यौदिकैः साङ्गविशेषकैश्च ॥ २५ ॥ 

इको ऽवुष्टग्भूरी - 

शवराः स तत्पुरुषसं ्रगायञ्यापः । 

पुनरन्यसुष्टुबापो वामदेवः 

कतिभगेहरस्त्वनुष्टुभ्भगयुक् ॥ २६ ॥ 

इन्द्रियतारसमेतं 

खवैज्ञायेति हच््छिरस्त्वमरते । 

तेजोामालिनिपूर्व 

तृप्राय ब्रह्माशेरस इति कथितम् ॥ २७ ॥ 

उवदित्िधिरिखेय- 
अ, इ 

मादिनोधाय चान्वितेत्ति शिखा । 
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विणे वधाय 

स्वाहास्वतन्त्राय वम नेत्रं च | 

प्सौ सौ दौ बिन्दुयुतं 
संप्रोक्त्वा टुप्रश््ये च तथा ॥ २८ ॥ 

सश्रीपञ्युहुफ- 

उनन्तश्चक्तये तथाच स्यात् । 

समुनिच्छन्दोदैवत- 

युक्त तदङ्गषट्कमिति कथितम् ॥ २९॥ 

करदेहुखन्यासं मन्त्रैः पूर्ववदाचरेत् । 

कलाः प्रविन्यसेदेहे वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥ ३० ॥ 

ताः स्युः पच्च चतस्रोऽष्टौ त्रयोदश चलतुदैयम् । 
अष्त्रिशत्कखाः सम्यङ् न्यस्तज्या मन्त्रवित्तमैः ॥३१॥ 

दिष्चु भराग्यास्यवारीवसुपनिजमुवामैन्द्रवारर्किराज्ञाः 
हृद्धीवांसद्कयीनाभ्युद्रचरमवक्षःसु गाह्याहकयोश्च । 

खोवोजौन्वोः सजङ्घार्फिगुभयकटीपार््धपदोस्तङेषु 

घ्रणे कं बाहुयुग्मष्वतिचिशदमतिविन्यसेवङ्कुरीभिः ॥ 

1. चौचौ. 2. न्वारािञं ` 



पश्चविंश्चः पररः । ३८३ 

विन्यासः प्रतिमाकृतौ च नितरां सांनिष्यङृस्स्यादयं 

देहे चापि शरीरिणां निगदितः साम्यकारीति च । 

आस्ते यन्न तथमुनैव दिनश्चो बिन्यस्तदेहः पुमा- 

नक्षत्रं देशषममुं च योजनभितं ज्ञेवागमज्ञा विदुः ॥ 

न्यस्यैवं पच्भिनरद्यभिरथ शिवमाराधयेटग्मिराभि- 

सेध्यप्राग्याम्यसतौम्यापरदिश्चि पुनरक्गेरनन्तादिभिश्च । 
अन्यो मचैदिशपेः पुनरपि कङिशच्चैयैजेदेवसुक्तं 

पाच्नव्रहमं विधानं सकटघुखयशोभुक्तिसुक्तिप्रदं च ॥ 

। 9 ९ [नका ५ 

पशच्चक्षरविहितविर्ध 

वक्ष्ये जपतामभीष्टकिद्धिकरम् । 

सिद्धेन येन देही 

प्रेत्येह च बाञ्छितं फलं रभते ॥ ३५ ॥ 

मेषो विषो विसर्गी 

मृ्युः साक्षी सवाक्षरः पचनः 1 

ताराद्धवति यदस्मा- 

त्द्ादिरभिधीयते मसुप्रवरः ॥ ३६ ॥ 

1. दी्ौविषो 
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अस्याक्षराण्यसूनि च 

पच्च स्युः पच्चभूतगानि तथा । 

जगदपि भुतारन्धं 

तेन हि जगदात्मतोदितास्य मनोः ॥ ३७ ॥ 

्रोक्तशष्यादिकं पूवमङ्गवर्णस्तु मन्त्रकैः । 
अङ्खुटीदेहवक्त्रषु मखमन्ताक्षरादिकान् ॥ ३८ ॥ 

न्यसेत्तत्पुरषाघोरसयोवामेशसंज्ञकान् । 

सतजेनीमध्यमान्लयानामिकाङ्कुष्ठकेषु च ॥ ३९ ॥ 

वक्त्रहस्पादगुह्याख्यमूषेस्वपि च नामभिः । 
प्राग्यास्यवारुणोदीच्यवक्रष्वपि च मूर्धसु ॥ ४० ॥ 

बिश्रदोर्भिः कुठारं मृगमभयवरौ सुप्रसन्नो महेशः 

सवाेकारदीप्रः सरसिजनिख्यो व्याघ्रचर्मत्तवासाः । 

्येयो सुक्तपरागासुतरसकलिताद्रि्रभः पशच्चवक्र- 

रूक्षः कोटीरकोटीघटिततुदिनरोचिष्कटोततङ्गमौरिः ॥ 

अक्षररुक्षचतुष्क 

जप्यात्तावत्सहस्रमपि जुहुयात् । 



पश्चर्विश्चः परः । ३८५ 

ञु्धैस्तिरषुतैवौ 

दुग्धान्नेदगधमूरुदेध्मैव ।॥ ४२ ॥ 

तत्पुरुषाद्याः सर्वे 

प्रधानसंप्रोक्ताहूदहे त्ियुताः । 

चछासिमुखश्वतुष्का- 

स्तेजोरूपो विलक्षणस्त्वीकः ॥ ४२ ॥ 

आवृतिराद्या मूतिभि- 

रङ्खैरन्या पराप्यनन्ता्चैः । 

अपरोमादिभिरपरे- 

द्र्चेरपरा तदायुधैः प्रोक्त ॥ ४४ ॥ 

कथयामि मनोविधानमन्य- 

न्युनिपुञ्यं प्रवरं पिनाकपणेः । 

सखतनौ परिकल्प्य पीठमङ्गा- 
[+ 

न्यपि चिन्यस्य सथैव मन््रवणोन् ॥ ४५ ॥ 

[कन १ (नि भ 
हन्युखांसोरयुगमेषु स न्यसेत् । 

त श 

ग्कणेमूरे तथा नाभो पाश्वेयुक्प्षठहत्सु च ॥ ४६ ॥ 

1. कण्ठमूे. । 
0 ए. 6 
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मूषौस्यनेत्रघराणेषु दो ःपत्संध्यग्रकेषु च । 

सिरोवक्त्रहदयजटसोरुपदेष्वपि ॥ ४५७ ॥ 

इदाननपस्शेणाभीलयाख्यवसरदेषु च । 

मुखांसद्ृदयेषु ब्रीन्पदान्पादोरु्ृक्षिषु ॥ ४८ ॥ 

ऊभ्वोधःक्रमतो" न्यस्येदरोरखुकान्यासमुत्तमम् । 

पुनस्तस्पुरुषाघोरसद्योषामेशसंज्ञकान ॥ ४९. ॥ 

खाङाटन्यंसजटरहदयेषु कमान्न्यसेत् । 

पुनस्तत्मरतिपत्स्यथं जपेन्मन्त्रामिमं सुधीः ॥ ५० ॥ 

नमोऽस्तु स्थाणुभूताय ज्योतिषिङ्ग व्रतात्मने । 

चतुभूतिवपुष्छायामासिताङ्गाय शंभवे ॥ ५१ ॥ 

कुयाीदनेन मन्त्रेण निजदेहे समाहितः । 

सन्त्री पुष्पाख्रि सम्यक्ित्रश्ः पश्चश्चएव वा ॥ ५२ ॥ 

पूर्वोक्त एव पीठे 

प्रागङ्गेमूतिशक्तिभिस्तदनु । 
---------- -- -- --------~---- ~ न व: ~ ~ ~ 

1. करमशः कुयौत् त 



पश्चर्विंशः पटकः । 

बृषपार्चण्डदुगा- ` 
शुहनन्दिगणपसैन्यपाः पूज्याः ॥ ५३ ॥ 

अन्या च वासवाः 

पुनरुपहारः क्रमेण भक्तिमता । 
अभ्यविते हूते च 

स्तोतव्यः संस्तवेन पुनरीश्चः ॥ ५४ ॥ 

न 

मो विरिच्चविष्ण्वीश्चभेदेन परमात्मने । 
9 क ^ 

सगेसंस्थितिसंहारव्यावृत्तिव्यक्तवुत्तये ॥ ५५ ॥ 

4} 

नमश्चतुघौ प्रोद्धूतभूतभुतात्मने भुवः । 
भूरिभारा्तिसंहत्रे भूतनाथाय शुने ॥ ५६ ॥ 

विश्वम्रासाय विकसत्काढकरूट विषाश्षिने । 

तदकल्ङ्काङ्कितमीवनीलकण्ठाय ते नमः ॥ ५७ ॥ 

नमो छलाटनयनप्रोसत्दरष्णवत्मने । 

ष्वस्तस्मरनिरस्ताधियोगिभ्याताय शंभवे | ५८ ॥ 

नमो देहाधंकान्ताय द्ग्धदक्षाध्वराय च । 

चतुवैरगेष्वभीष्टाथेदायिने मायिनेऽणने ॥ ५९ ॥ 

३ ८७. 
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[कन [^ स्थूलाय मूखभूताय शूरदारितविद्धिषे । 
काठदन्त्रे नमश्चन्द्रखण्डमण्डितमौलये ॥ ६० ॥ 

विवाससे कपदोन्तश्रोन्ताहिसरिदिन्दते । 

देवदैयासुरेन्द्राणां मोलिघृष्टाक्भ्ये नमः ॥ ६१ ॥ 

भस्माभ्यक्ताय भक्तानां भुक्तिमुक्तेप्रदायिने । 
व्यक्ताग्यक्तस्वरूपाय क्ंकराय नमो नमः ॥ ६२ ॥ 

नमोऽन्धकान्तकरिपवे पुरद्धिषे 

नमोऽस्तु ते द्िरदवराह मेदिने । 

विषोहसत्फणिङ्करुबद्धमूतेये 

नमः सदा बृषवरवाहनाय ते ।॥। ६३ ॥ 

नियन्मरद्ुतवहवावसुंघरा- 

मखेशरव्यमृतमयूखमूतेये । 
नमः सदा नरकभयावभेदिने 

भवेह नो भवभयभङ्गङृद्धिभो ॥ ६४ ॥ 

स्तुतेन्दुखण्डपरिमण्डितमौरिमिव- 
युद्धासयेद्पुनरमुं हृदयाम्बुजे स्वे । 



पश्चर्विश्चः पटः । १८९ 

अभ्यर्च्य देवमभिसंयतवित्तवृत्ति- 

भत्वा क्िवो जपतु मन्बमहेश्ञमेनम् ॥ ६५ ॥ 

संतप्य विग्रान्पुनरेवभेव 

संपूजयेविन्दुकलावतंसम् । 

जपेयथाञ्चक्ति शिवस्वरूपी 

भूत्वा ततोऽन्ते च किवः स भूयात् ॥ ६६ ॥ 

अमुमेव मनुं लक्षं 

मन्त्री हृहखयाभिसंरुद्धम । 

जघ्वा चपतरुखमिधां 

मघुरयुजां मनु सदसक जुहुयात् ॥ ६७ ॥ 

वन्दे हरं बरदश्चूलकपारुहस्तं 

साभीतिमद्विुतयोञ्ज्वलदेहकान्तिम् । 

वामोरपीठगतया निजवामहस्त- 

न्यस्तारुणोत्पलरचा परिरग्धदेहम् ॥ &८ ॥ 

आवृतिरङ्ैराया 

दृष्ेखाद्याभिरनु वृषाद्यैश्च । 
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मात्राहञेरैरुक्त 

पश्चावरणं धिधानमीरस्य ॥ ६९ ॥ 

साप्यायिनी शरियुतताप्यरणाभ्भिमाया 

बिन्द्न्तिका चङक्रुखीभुवनेन्दुयुक्ता । 
दीघोकलायुतशिवश्च शिवायवणा- 

स्याच्छरहिनो मजुरयं वसुबणंयोगी ॥ ७० ॥ 

वामाङ्कन्यस्तवामेतरकरकमङायास्तथा वामबाहू- 

व्यस्तारक्तोत्पङायाः स्तनविधृतिखसद्धामवाहूः ्रियायाः। 

सवोकत्पाभिरामो धृतपरजयुमृगेष्टः करैः काच्चनाभो 

ध्येयः पद्यासनस्धः स्मरखङिततनुः संपदे पावेतीक्चः ॥ 

पश्वार्णोक्ताङ्गाद्यः 

प.चन्रह्मभदिष्टपूजश्च । 

वसुमितेखक्षजपोऽयं 

मन्तरस्ताबर्पहस्जहोमश्च ॥ ७२ ॥ 

इति जपहुतपूजाध्यानकैरी याजी 

प्रियतरचरितः स्यास्सवैतो देह्माजाम् । 



पञश्चविश्चः पटलः । ३९१ 

धनति भवयः श्री संपदा दी्जीवी 

तजुविपदि च शैष तत्परं धाम भूयात् ॥ ७३॥ 

इति श्रीमस्परमदसपरिाजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादश्िष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 

प्रपञ्चसारे पञ्चविशः पटलः ॥ 



षडशः पटलः ॥ 
स (~ (= 

अथ प्रवक्ष्यते मन्त्रो दश्षिणामूिसज्ञकः । 
जपताभिष्टसंसिद्धिषिधानघ्ुरपादपः ॥ १ ॥ 

अत्रिः क्षिणां काल्कणेका मिकायुप्रयेक्षराः । 

तुष्यामधभ्यगताः स्युर्य बटमूरनिवासिने ॥ २ ॥ 

भैधाठनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शंभवे । 

तारकशक्िनिरद्धोऽयं मन्त्रः षटत्रिशदक्षरः ॥ ३ ॥ 

शुकः प्रोक्तो सनिश्छन्दोऽनुष्टूप्व समुदाहृतम् । 

दश्षिणामूतिरद्रोऽस्य देवता समुदीरिता ॥ ४ ॥ 

तारशक्त्यादिकैदांडदयन्तैमेन्त्राक्षरैः कमात् । 

ऋत्वक्षिवघुवस्वग्निगुणवर्णौवि भागशः ॥ ५ ॥ 

मन्त्री कुर्यास्षडङ्गानि जातियुखि समाहितः । 

कालिकिश्ुतिरगगण्डद्वयनासास्यके दश ॥ & ॥ 



षदः पटकः । १९३ 

दोः खंधिकण्ठस्तनहन्नाभिकस्यन्धुषु कमात् । 

पत्संधिषु पुनद्वभ्यां मन्त्रविह्वयापकं न्यसेत् ॥ , 

एत्र न्यस्तश्चरीसोऽथ चिन्तयेन्मन्त्रदेवतम् .॥ ७.॥ 

मुद्रां भद्राथदात्रीं सपरश्ुहरिणां बाहुभि्बाहुमेकं 

जान्वासक्तं दधानो मुजगवरसभावेद्धंकक्ष्यो 'वंटाघः । 

आसीनश्चन्द्रखण्डय्रतिधरितजटः क्षीरगौरखिणेन्नो 

द्धादाचचैः श्युकश्चै्ेनिभिर्सभिनुतो भावशुद्धं भवो वः ॥ 

ध्रक्प्रोक्तविधानेन च । 

सम्यक्संपञ्य खधु कलशाचैः । 

कृतसंदीक्षो मन्त्री | 
जप्यादेनं मनुं समादहितधीः ॥ ९॥ 

हार््रिश्चदयुतमानं 

जप्याशच जुहोतु तदशांशभितैः । 

दुग्धाशुतैरितङेवौ 
. खाज्येन पयोन्धसा द्वयेनापि ॥ १० ॥ 
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-जष्मैवं मन्त्रमेनं दिनमनु गिरिं पूजयित्वा च हृत्वा 
नस्वा स्तुत्वा सनोवाक्तलुभिरबदहितः प्राप्य कामानकेषान् । 

व्याख्याता चागमानां यवि कविषु बरः साधु बेदान्तबेदी 
बादीदट् सो.वतत्रिद्याविमरूतरमतिर्थाति शैवं पदं तत् ॥ 

जीवरिखिकणरेफा- 

न्भ्रतिवीप्स्य प्रादिकांश्च पुनरपि तान् । 
ष [५ 4 

मेघाप्यायिनियान्ता- 

स्तानेव तरान्तिकान्सतसुरूपान् ॥ १२ ॥ 

सआमाष्य चरप्रचटौ 

सकहवमौ बन्धघातयौ वीप्स्य । 

प्रोक्त्वा वमाक्ञावधि 
कप ¢ + 

समुद्धरेच्छक्तिपूवकं मन्त्रम् ॥ १३ ॥ 

कषिरस्याघोराख्यः 

संपरोक्तल्िषटुवुच्यते च्छन्दः । 
शद्रोऽप्यधोरपूवैः 

खमीरितो देवतः तथास्य मनोः ॥ ९१४ ॥ , 



पशः पटलः । ३९५ 

हत्पच्चभिस्तदर्णैः 

शिरो हि षड्भिः शिखा तथा दशभिः । 

ताचद्धिरेव कत्रचं 

दगष्टभिद्धीदश्छभिरपि चाख्म् । १५; 

कटगास्यकण्टहन्ना- 
भ्यन्धूरष्ु जाजुजङ्कयोः पदयोः । 

एकादशधा भिन्ने- 

मन्त्रार्भन्यसतु विग्रह् मन्तली ॥ १६ ॥ 

पश््वभिरथो सषड्भि- 

द्वौभ्यामप्यष्टमिश्चतुभिश्च । 

षड्मिश्चतुखयेण च 
प 

. 
षडभिद्वीभ्यां च भेदितः करमशः ।॥ १७ ॥ 

छराभाभः करनैः परज्चुडमरुकौ खद्धखेटौ च वणे- 
ष्वासौ शुं कषां दधदतिभयदो भीषणास्यक्षिणेत्रः । 

गक्ताकाराम्बरो हि प्रवरघटितगान्रोऽरिनागग्रहादी- 

न्खाद्ननिष्टाथैदायी मवदनभिमतच्च्छित्तये स्यादघोरः ॥ 
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स्वच्छो मुमुक्षोस्तु भवेदधोरः 

काम्यक्रियायामपि रक्तवणेः । 

कृष्णो ऽभिचारे अहवैकृते च 

प्रोक्तो जपः स्यादपि छक्षमानम् ॥ १९ ॥ 

घृतावसिकैस्तिखतण्डुेश्च 
जयावसाने जुहुयादशांशम् । 

घृतदुतेवोथ हविर्भिरेवं 

तावस्मजुहन्खञरुवैति कामान् ॥ २० ॥ 

हृदेखास्थितसाध्या- 

क्षरविरुसत्कणिकं कलावीतम् । 

वगौष्टकात्तकेसर- 

मन्द्ये सहलक्षयाक्षरोसितम् ॥ २१॥ 

मन्त्राक्षरन्रयोद्य- 

इरमभ्यदलाग्रकं च तद्रषचे। 

वहिपुटाभ्िसामाधित- 

कवचाखं प्रतिविरिख्य यन्त्रमिदप् ॥ २२ ॥ 



षड्विंशः पटलः । ३९७ 

कृत्वा समाप्य मण्डर- 

मच्र विनिक्षिप्य परये्कलश्म । 

पीठे पिनाकपाणे- 

रैव्यैवौ काथक्लप्ततोयेवौ ॥ २३ ॥ 

7 + 

भङ्गाबृतेरनु च हेत्िभिरीरिताभि 

पश्चाद्च मातृभिरथापि दिश्चाधिनधैः । 

संपूजयीत विधिनेति षडक्षरोक्त- 

मार्गेण वा मनुपरिस्फुरणाय मन्त्री ॥ २४ ॥ 

भाञ्यापामागैस्षमि- 

त्तिकसषेपपायसाज्यकेश्च पृथक् । 
रात्रौ सदहखहोम- 

द्रूतद्रोदादिश्ान्तिरुदिष्टा ॥ २५ ॥ 

सितकि्युकनिगेण्डी- 

कनकापामागेजन्मनां समिधाम् । 

शरथगपि सहखदहोमा- 

न्निम्रदमोक्षोऽचिरद्भहाणां स्यात् ॥ २६॥ 
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गन्याक्तजहुयातपरथग्दश्चरतं मन्त्री मयुरेष्मकै- 
भूयसैशतुरङ्केश्च शिवपच्वम्यां निशायां हुनेत् । 

सर्पिमोगेस्पञश्चगव्यचरसपिः ससंपातकं 

हुत्वा तल्मतिमोजयल्तिशमं यान्येव सर्वे प्रहाः ॥ 

षट्कोणे कर्णिकायां स्फुरयुगखवरतां साध्यगभी च शक्ति 

कोणे प्रसफुरढन्दरकमथ विकिखेन्मन्त्रवणौन्ददेषु । 

षडधदद्वन्द्रषडुदकचतु्युगषट् संख्यकान्वाह्यषट्के 
वमौख्ा्णा तदेतद्धहगदभयहयन्वमाघोरमाहूुः ॥ २८ ॥ 

नच सिपिवोनचरोगा 

न ग्रहपीडा न शक्लवाधा च । 

न क्ष्वेखरुजा मयया- 

न्सपरश्न्यधोरान्लमन्त्रजापपरान् ॥ २९ ॥ 

तस्मादघोराखमनुं भ्रजप्या- 

त्समचेयेत्तद्विहितं यथावत् । 

हुनेच्च तेनैव समस्तवाञ्छा- 

संसिद्धये चाथ विसुक्तये च ॥ ३० ॥ 



षडंशः परलः । ३९, 

खसप्रमः क्णयुतोऽषैचन्द्रवा- 

ठैखपशच्चमो द्वीन्दुयुतो धुबादिकः । 

मनु: खयं मृत्युजयाल्मकः स्फुटं 

समीरितः साधकरक्षणक्षमः ॥ ३१॥ 

कऋहषिरस्य कदोराख्य- 

श्छन्दो देव्यादिका च गायत्री । 

स्यादेवता च मृत्यु 

जयरद्रोऽङ्गान्यथाचरेद्ुगुणा ॥ ३२ ॥ 

सफुटितनङिनसंस्थं मौखिबद्ेन्दुरेखा- 
गरूदमृतजलारद्र चन्द्रवह्वयकनेत्रम् । 

सखकरकङितयुद्रापारवेदाक्षमाकं 

स्फटिकरजतमुक्तागोरमीक्षं नमामि ॥ ३३ ॥ 

जप्तन्योऽयं मन््रवथेखिलक्षं 

दक्षापूर्व होमकृत्स्यादशांशैः । 
दुग्धाञ्याकतैः शुद्धखण्डेगैूच्या 

गुवादेशात्साधको हव्यवाहे ॥ ३४ ॥ 

९. 
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श्वौ कायौ नियः दौवपीटे 
स्यादप्यङ्खैरोकपष्स्तदस्चैः । 

सम्यक्पूजावस्तुभिभन्तरजावैः 
प्रोक्त द्यन्मल्युमेत्तविधानम् ॥ ३५ ॥ 

इति जपहुताचैनाचैः 
सिद्धो मन्बोक्तमूरतिविदितमनुः । 

संभावयेज्िजान्त- 

योगं कृत्यापमृस्युनाशकरम् ॥ ३६ ॥ 

तारनालमथ मभ्यपत्रकं 

हाद्यकणिकयुतं क्रमोच्करमात् । 

चिन्तयेन्नियत्तमन्तरा शिवं 

नीरुजे च नियतायुषेऽज्ञयोः ॥ ३७ ॥ 

उ्वाधःप्रोतपश्चद्वयदरनिचितेरक्षराचैध्रवद्ै- ` 
रा्यन्तेमेन्दमन्दप्रतिगकितसुषापूरसंसिच्यमानम् । 

इंशानं सूक्ष्मरूपं विमरूतरसुषुश्नान्तया संनिषण्णं 
क न ८ [4 ( ९ 

ध्यायन्नाप्नोति रोरैनियतपरिदतः संजपादीधेमायुः ॥ 



षदिश्चः पटलः । ४०१ 

आदौ तारं विरिखतु ससाध्याहयं कर्णिकायां 

दिकपत्रेष्वप्यपरमपरं चापि तत्कोणकेषु । 

भूयो भूमेः पुरमनु गाङ्कं तद्शरेषु रान्तं 

जघ्वा बन्धं अ्रहगद्विषध्वंसि यन्ब्रं तदेतत् ॥ ३८ ॥ 

इति कृतयन्त्रविभूषित- 

मण्डलमध्ये निधाय कटठ्शचमपि । 

आपूय चाभिषिश्े- 

च्छ्रीवद्यकरं म्रहाभिचारहरम् ॥ ३९ ॥ 

ततदिछन्नोद्धवानां तु समिद्धितुरङ्केः । 
दुग्धधिक्तेः समिद्धेऽग्नौ षट्सहसद्रयं हुनेत् ॥ ४० ॥ 

यस्तु वद्वौ जुद्ययेवं याव्संख्येन साधकः । 
तावत्संख्यैः सुषाङ्कम्भेरन्निः प्रीणाति शंकरम् ॥ ४१॥ 

जाप्यायितोऽभ्चिना शवे: साधकस्येप्सितान्वरान् । 

श्रदद्यादायुराधांश्च दुरन्तान्प्रख्यान्तिकान् ॥ ४२ ॥ 

मन्त्रान्ते साभ्याख्यां 

पाख्ययुगदं प्रतीपमपि मन्त्रम् | 

चा. 7 
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प्रोक्त्वा समापयेन्मनु- 

मयमपि द्युजयाहयो मन्त्रः ॥ ४३ ॥+. 

अथ वाभङ्कमर्पुरा- 

न्तरितं क्ि्युबेषभूषणं रुद्रम् । 
ध्यात्वा जपेद्यथाव- 

द्ुतक्लप्टया बरत्युनाशनं दृष्टम् ॥ ४४ ॥. 

चतुरङ्करखुपरिमाणै- 
रमृताखण्डेरथाकसाहसम् । 

जुहुयाच्च दुग्धसिक्त- 
रारोग्यायायुषे च लक्ष्ये च ॥ ४५ ॥, 

अमृतावटति्दृवौः 

पयो धूतं पायसं क्रमेणेति । 
स्रद्रव्याण्युक्ता- 

न्येतेजहयारपरथक्खहसखतयम् ॥ ४६ ॥४ 

[, कव एष मप भ, (0 भ्व 

तान्न ज्वर् घारतरभभचार 

वे भ # क 

सन्मदक दहग्दं च महु | 



षड्विश्चः पटकः । ४०३ 

तनोति शान्ति नचिरेण होमः 

संजीवनं चाब्दशतप्रमाणम् ॥ ४७ ॥ 

संभोजयेद्धोमदिने च विघ्रा- 

न्सप्ताधिकान्सादुभिरन्नजातैः । 

सतणेका गाश्च हतावसराने 

दद्याह्विजेभ्यो हुतकर्मशृन्यः ॥ ४८ ॥ 

निजजन्मदिने शतं शतं यो 

जुहयाद्रव्यवैरेः ससपतसंख्यैः | 
मधुरैरपि भोजयेच्च विभा- 

नभिवन्छन्नियमेन दीषेमायुः ॥ ४९ ॥ 

अथ वा सप्तभिरेतै- 

दरैव्येरेकेन वा सहश्लतयम् । 

जन्मे होममात्रा- 

ज्निरपद्रवुत्तमं व्रजेदायुः ॥ ५० ॥ 

दुबौनितयैजहुया- 
न्मन्त्रविदेकदश्शाहुतीर्दिनशः । 
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जित्वापन्रस्युरोगा- 

नप्रयालयसावायुषडच दैष्यैमपि ॥ ५१ ॥ 

जन्मरक्षणां त्रितये 

च्छिन्नाकाष्मयेवङ्कलकैरिष्मैः । 

क्रमदयो हुनेत्सदसं 

नश्यन्यपश्रत्युरोगदुरितानि ॥ ५२ ॥ 

8 [9 सितसिद्धाथेसहसा- 

हला न्यन्स्युपद्रवा उवरजाः । 

तद्वदुपामागेहुता 

मृत्युंजयमप्यरोगतां ङभते ॥ ५३ ॥ 

भोकतेण्यौनजपाचैनाहुतविधानाश्च मृलयंजयं 
यो मन्त्री प्रभजन्मलुं प्रतिदिनं प्रातः भ्रसन्नाश्चयः 

तस्येष्टानि भवन्ति संखृतिरपि स्फीता च पुत्रादयः 

संपन्नः सुखी च जीवति चिरं देहापदि स्याच्छिवः ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 
भपश्चसारे षड्शिः पररः ॥ 



सप्तविंशः पटः ॥ 
----®%--- 

अथ सजपहुताद्यो वक्ष्यते साधुचिन्ता- 

मभिराभिमतकामप्राप्तिकल्पद्रुमोऽयम् । 

अनलकषमरेफप्राणस्रद्यान्तवाम- 

शश्ुतिदहिमधरखद्धेभण्डितो मन्त्रराजः ॥ १ ॥ 

ऋषिरपि काडयप उक्त- 

छन्दो ऽगुष्टुण्व देवतोभेशः । 
भ्यान्तैः षड्भिवैरणै- 

रङ्गं वा देवताधनारीशः ॥ २॥ 

अहिराशधरगङ्गाबद्धतुङ्काप्रमौलि- 

सिदश्षगणनताद्घिख्ीक्चषणः खीविासरी । 

भुजगपरश्ुद्डान्खङ्धवह्ी कपा 

शरमपि धनुरीश्ो बिभ्रदग्याच्िरं वः ॥ ३ ॥ 

1. श्रुतिश्श० 2. खान्तैः 
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1. भौषणा्धमथ 

प्रपश्चसरे 

हावभावरूकिताधेनारिकं 

भीषणार्धमयपिः वा महेश्वरम् । 

पाक्चसोत्पङकपारश्ुलिनं 

चिन्तयेल्ञपविधौ विभूतये ॥ ४ ॥ 

अथ वा षोडशद्यूल- 

व्यभ्रञुजा त्रिणयनाभिनद्धाङ्गी । 

अर्णांशुकानुरेपन- 
बणौभरणा च भगवती ध्येया ॥ ५ ॥ 

विहिताचैनाविधिरथानुदिनं 

प्रजपेदशायुतमितं मतिमान् । 

अयुतं हुनेन्निमधुराद्र॑तरे- 
स्तिरतण्डुञेस्तदवसानविधौ ॥ £ ॥ 

शेवोक्तपीठेऽङ्गपदैयंथाव- 

दु्िचदुगुनगशेमखाथेः । 

समादृभिर्दिक्पतिभिमेहेशं 

पच्चोपहरिविधिनाचैयीत ॥ ७ ॥ 



सपत्विंशः पररः । ०७ 

-आरभ्यादिञ्वटनं 

दिक्सस्थैरष्टमिमनोर्णैः । 

आआराधयेच् मात्भि- 
~ क क [४५ $ 

रिति संप्रोक्तः प्रयोगविधिरपरः ॥ ८ ॥ 

-कात्पू्वं हसरशिपिसंयुतं जपादौ 
जप्ुणां प्रवरभितीह केचिदाहुः । 

श्रासादाद्ययुतजपेन मङ्कु यौ- 

दावेश्ादिकमपि नीरुजां च मन्त्री ॥ ९ ॥ 

शक्षिरसोऽवतरन्निशेशबिम्ब- 

स्थितमन्मिदेतमागरत्सुधाद्रम् । 

अपमृत्युहरं विषञ्वराध- 

स्यृतिविभ्रान्तिक्षिरोरुजापहं च ॥ १० ॥ 

-निजवणैविकीणकोण्वैश्चा- 
५५ ८, 

नरगेहद्वितयावृतत्रिकोणे । 

विगतस्वरवीतमुत्तमाङ्ग 

स्भरतमेतक्षपयेरक्षणाद्भहातिम् ॥ ११ ॥ 
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वहिर्चिम्बे वहिवसप्ञ्वछन्तं 

न्यस्त्वा बीजं मस्तके भस्तजन्तोः । 

ध्यात्वावेशं कारयेद्रन्धुजीवं 

तल्पं वा सम्यगाघ्राणनेन ॥ १२ ॥ 

गुद्धादिः शुद्धभाः पौषिकञ्चमनविधौ कृष्टिवहयेषु रक्तो 

रक्तादिः क्षोभसंस्तोभनविधिषु हकारादिको हेमवणैः । 

धूम्रोऽङ्गामदंनोश्वाटनवि धिषु समीरादिकोऽदादिरुक्तः। 
पीताभः स्तम्मनादौ मनुरतिविमश मुक्तिमाजामद्ादिः ॥ 

कृष्णाभः प्राणगेह स्थितमथ नयने ध्यातमान्ध्यं विधत्ते 

बाधि कणेरन्धरेऽर्दितमपि वदने कुकिगं शूहमाञ्यु । 

मर्मस्था समीरं सपदि शिरसि वा दुःखं शीषरोगं 

वाप्रोधं कण्टनाठेऽवनिवृतमथ तन्मण्डले ध्पीतमेतत् ॥ 

पराखेयत्विषि च स्वरावरृतमिद्ं नेतर स्मृतं तदरूजं 

योनौ वामदृशोऽसरविचुतिमथो कुक्षौ च शं जपेत् । 
विस्फोटे सविषे ऽवरे वपि, ण्था रक्तामये विश्रमे 

दाहे शीषेगदे स्मरेद्धिधिमिमं संृप्तये मन्त्रवित् ॥। १५॥ 

1. अलादिरूकः 2. बाजमेतत् 3. जयेत् 



सक्र्विञ्चः पररः । ४०९ 

साध्याया हृदयङ्कुशचेशयोदरस्थं 

प्राणाख्यं दृढ मववभ्य बीजवर्णैः | 

तेजस्तच्छिरसि विधुं विधाय बाते 
[+~ 

नाकर्षेदपि निजवाञ्छयैव मन्त्री ॥ १६ ॥ 

पारिभद्रसुमनोदर्भद्रं 

वहिविम्बगतमक्षरमेतत् । 

संस्मरेच्छिरान्नि यस्य स वद्यो 

जायते न खलु तत्र विचारः ॥ १७ ॥ 

निजनामगभभमथ बीजभिदं 

प्रविचिन्य योनिसुषिरे सुदृशः । 

वक्ायेलक्षणाच्छिततया मनसः 

खवयेचख शुद्मथ वा रुधिरम् ॥ १८ ॥ 

निजशिवशशिरःश्रितं त- 

द्विभ्बं स्मृत्वा प्रवेशयेयोनौ 

यस्यास्तत्संपको - 

त्तं च क्षरयेरक्षणन वश्यश्च ।॥ १९ ॥ 

1. दीज 
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पररेफगमेधृतसाध्यपद्र 

त्रिकगं हुताश्चयुतषट्कनृतम् । 

विगतस्लराबृततमगार्ुवि 

स्थितमेतदाश्ु वश्षयेद्रमणान् ॥ २० ॥ 

मधुरत्रयसंयुतेन शाली- 

रजसा पुत्तङिकां विधाय तेन । 

मनुना जुद्ुयात्तया विभज्य 

दिनं यस्य कृते वशो भवेत्सः ॥ २१ ॥ 

विषपावकोद्यद्भिधानगदं 

ठगतं ककोणयुतखाङ्गखिकम्' । 

अदहिपत्रक्लप्रपरिजप्रमिदं 

शिरसो रुजं प्रक्षमयेददनात् ॥ २२ ॥ 

कण्ठे केनावनद्धापितदहनयुजा मज्या मेन वामं 

दक्षं संवे्टच वक्षोरुहमनरसमीरोभिरसद्वयं च । 
वक्षे नाभौ च दीर्घ सुमतिरथ विनिक्षिप्य बिन्दुं निशे 

वक्षस्याधाय बद्धा चिरभिव विहरेत्कन्दुकैराखसाध्यैः 
1. ण्लिनम् 



सप्तविंशः पररः । ४१९१ 

कसा वहः पुरमनु मु बन्धुजीवेन तस्मि- 

ज्ञाधाया्नं विधिवद्भिसंपूञ्य चान्यैः इताख्यम् । 
त्रैरोहाख्ये प्रतिविहितसंपातमषटोत्तरं त- 

द्त्वा जप्तं दुरितविषवेताङूभूतादिष्षरि ॥ २४ ॥ 

खाध्याख्यागम॑मेनं छख दहनपुरे कर्णिकायां षडश्रं 

बाह्योऽभ्रिष्वङ्गमन्रान्द्छमनु परितो बीजवणौन्विमञ्य । 

भूयोऽचः कादियादौश्चिषु वृतिघु कुगेहाश्रके नारसिंहं 

तस्मिन्कार्यो यथावत्कट्शतिधिरयं सवेरक्षाकरः स्यात् ॥ 

-टान्ते छिख्यात्कलाभिधरैतमनुमनखरावासयुम्मेन वबहि- 

द्योतत्कोणेन बाह्ये तदनु सवित्बिम्बेन का्याणभाजा । 
-तद्वा्ये क्ष्मापुराभ्यं छिखितनृहरियुक्ताश्रकाभ्यां तदेत- 

न्त्र रक्षाकरं स्याद्भहगदविषमक्षवेखजूर्यादिरोगे ॥२६॥ 

विम्ब कश्ानोर्विखिखतु मणिमेनं ससराध्यं तद्भि- 

प्वगन्यादीन्व्यनाणौन्स्वरयुगकमथ संधिषट्के यथावत् । 
-तारावीतं च ब्य कुगृहपरिवुतं गोमयाब्रोचनाभ्यां 

लाक्षाबद्धं निबध्याल्जपमदहितमिदं साघु साध्योत्तमाङ्ग ॥ 
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छक्ष्म्यायुःपुष्टिकरं 

परं च सौभाग्यवरयङत्सततम् । 

न्ोरव्यारूमहोरग- 

भूतापस्मारहारि यन्त्रमिदम् ॥ २८ ॥ 

खाध्याख्याकर्मयुक्तं दहनपुरयुगे मच्रमेन तदश्ि- 

ष्वन्निञ्वालाश्च बाह्ये विषतरूविटपे साग्रश्षाखे ङिखित्वा । 

जघ्वाष्टोध्वं खसं चृहरिकृतधिया स्वापयेत्त्र श्रु 

व्याघ्रादिकोडचोरादिभिरपि च पिराचाद्यो न व्रजन्ति ।# 

ससिद्धसुरपूजितः सकर्वगेसंसाधको 
ग्रहञ्वरस्जापहो विषविसपेदोषापहः । 

किमत्र बहुनाधिनामभिमताथेचिन्तामणिः 

समुक्त इह संप्रहान्मलुवरस्तु चिन्तामणिः ॥ 

षष्ठस्वरो हृतवहस्तययोस्तुरीया- 

वाद्यस्वरो मनुरयं कथितः फडन्तः । 

अस्य त्रिको निगदितो मचुरप्यनुषु- 

प्छन्द्श्च चण्डसहितो ममुदेवतेशः ॥ ३१ ॥ 
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[+ ० 44 

सप्रञ्वरृञ्वारुनिमस्तिटरन च हतन च् | 

सवैञ्वाछिनिसंयुक्तेः फडन्तेरङ्गमाचरेत् ॥ ३२ ॥ 

अव्यात्कपदैकदितेन्दुकरः करात्त- 

शराक्षसुत्रककमण्डलुटङ्क इशः । 

रक्ताभवणेवसनोऽरुणपङ्कजस्थो 

नेत्रत्रयोहितवक्त्रसरोरुहो वः ॥ ३३ ॥ 

कृतसंदीश्चो मन्त्री 

जप्याछ्क्षबयं च मन्तरमिमम् । 

जुह्धयात्रिमधुरसिक्तैः 
च. ०. 

सतिदेरपि तण्ड्र्दरांशेन ॥ ३४ ॥ 

व्याघातसभिद्धिव 

मनुजापी तावततीभिरथ जुहुयात् । 
¶ पूः ण ९ बोक्ताचौ पीठे 

गन्धाचेरचेयेच्च चण्डेशम् ॥ ३५ ॥ 

चण्डचण्डाय चेत्युक्त्वा प्रदेष्ठिद्महेपदम् । 

चण्डेश्धराय च प्रोक्त्वा ण्धीमदहीपदमु्लरेत्. ॥ २३६ ॥ 

1. पृवोक्त एव पठे. ९. धीमहे 
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तन्नश्चण्ड इति प्रोक्त्वा भूयो जुयातलप्रचोदयात् । 

एषा तु चण्डगायत्री जपात्सानिभ्यकारिणी ॥ ३७ ॥ 

101 

अङ्धैः समाठभिमेन्त्री रोकेशैः संप्रपूजयेत् । 

कुमो विष्णुयुतो दण्डी बीजमस्योच्यते बुधैः ॥ ३८ ॥ 

वदेच्चण्डेश्वरायेति बीजादिह्टदयान्तिकम् । 
अर्चनादिष्विमं मन्त्रं यथावर्संप्रयोजयेत् ॥ ३९ ॥ 

एवं जपहुता्चाभिः सिद्धमात्रे तु मन्त्रके । 
भ 

वाल्छितादधिकं रुभ्येत्काच्चनं नात्र संशयः ।॥ ४० ॥ 

चयक्षरस्य जपो यावेत्तावज्ञप्यात्षडक्षरम् । 

देहिकामुष्मिकौं सिद्धि यथा हि रमते नरः ॥ ४१ ॥ 

करत्वा पिष्टेन क्ञस्याः प्रतिकृतिमनङं चापि काषठैधिताना- 
माधायारभ्य पुंसखिमधुरछुक्ता दक्षिणाङ्कष्देश्चात् 

छिच्वा च्छिन्तव्टयुक्तं शतमथ जुहुयाद्योषितां वामपादा- 

्विपरादीनां चवुणौ वश्चकरमनिशं मन्रमेतद्धुतान्तम् ॥ 

[कष # नकि अनुदिनमष्टशतं यो 
जुहुयास्पुष्वैरनेन मन्त्रेण । 
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सप्रदिनैः स तु रभते 

वासस्तद्णेसंकाश्चम् ॥ ४३ ॥ 

अहरहर्टशतं यों 

मन्त्रेणानेन तप॑येदीक्षम् । 

तस्य तु मासचतुष्का- 

दृर्वाक्संजायते महारक्ष्मीः ॥ ४४ ॥ 

साध्यक्षाद्िपचर्मणां सुमद्धणां पिषेश्च रोगैः समं 
छकसवा पुत्तछिकां प्रतिष्ठितचदधां जघ्वा च रात्रौ हुनेत् । 

सप्ताहं पुरुषोऽङ्गना यदि चिरं वर्यं त्ववद्यं भवे- 

दस्मिखन्मनि नात्र चोद्यविषयो देहान्तरे संशयः ॥ 

इति चण्डमन्त्रविहितं विधिव- 

द्विधिमाद्रेण य इम भजते । 

सतु बाज्छितं "पदमिहाप्य पुनः 

कशिवरूपतामपि परत्र रमेत् ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीमत्परमदहंसपरिनाजकाचा्यस्य श्रीगोविन्द- 
भगवत्पूज्यपादचिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

पपञ्चसरि सक्तविश्ः पररः ॥ 

1. पदमवाप्य. 
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द (4 न 

अथाखिखाथौलुततैव" शक्ति- 

युक्ता चतुर्विश्चतितत्त्वभेदैः । 
गायन्निखंज्ञापि च तद्धिशेषा- 

नथ प्रयोगान्कथयामि साङ्गान् ॥ १॥ 

ताराहयो व्याहृतयश्च सप्र 

गायत्निमन्त्रः शिरसा समेतः । 

अन्वर्थकं मन्त्रमिमं तु वेद्- 

सारं पृरनर्वेदबिदो चदन्ति ॥ २ ॥ 

जप्यः स्यादि परलोकसिद्धिकनै- 

मेन्वोऽयं भमहिततरै्विजेर्यथावत् । 

भृदेवा नरपततयस्वरृतीयवणोः 
संप्रोक्ता द्विजवचनेन तत्र भूयः ॥ ३ ॥ 

1. ण्नुगतेव. 2. मदिततये. 
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तेषां ञ्ुद्धङ्करुद्रयोत्थमहसामारभ्य तन्तुक्रिया 

तरब्याहृतिसयुता सहरिरा गायत्युपास्या परा । 

सभ्योपासनया जपेन च तथा स्वाध्यायमेदैरपि 

श्राणायामविधानतः सुमतिभिभ्यीनेन नित्यं द्विजैः \। 

आदौ तारः भ्रकृतिनिकृतिभरोस्थितोऽसौ च मूल्य 
[क 

धरदारादा विरुतिराविदय सौषुश्चनमागेम् । 

आध्यै: श्चान्तावधिभिरलुगो मात्रया सप्रभेदैः 
युद्धो मूधोवधि परिगतः शा्तोऽन्तवेदिश्च ॥ ५ ॥ 

प्रकाश्चितादौ प्रणवप्रपश्चता 

निगद्यते ज्याहतिसप्रकं पुनः । 

सभूव: सश्च महजेनस्तपः- 

समन्वितं सल्यमिति कमेण च ॥ ६ ॥ 

भूःषदाद्या व्याहृतयो मू्ञब्दस्तदि वतेते । 

तत्पदं सदिति प्रोक्त सन्मात्रत्वात्तु भूरतः ॥ ७ ॥ 

भूतत्वात्कारणतवाच्च मुवः शब्दस्य संगतिः । 

स्वस्वीकरणात्खाल्षतया च स्वरितीरितम् ॥ ८ ॥ 

1. सर्वैस स्वीरणात् 

*. 71. 8 
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महस्त्वाच्च मह स्वाञ्च महःशब्द्ः समीरितः । 

तदेव स्रवैजनता तस्मात्तु उयाहतिजंनः ॥ ९ ॥ 

तपो ज्ञानतया चैव तथा तापतया स्मृतम् । 
सद्यं परत्वादासस्वाद्नन्तज्ञानतः स्मृतम् ॥ १० ॥ 

प्रणवस्य व्याहृतीनामतः संबन्ध उच्यते । 

अकारो भूरुकारस्तु ुचो माणैः स्वरीरितः ॥ ११ ॥ 

विन्दुभेहस्तथा नादो जनः शक्तिस्तपः स्मृतम् । 

शान्तं सरलयमिति प्रोक्तं यत्तत्परतरं पद्म् ॥ १२ ॥ 

प्रणवस्य व्याहृतीनां मायञ्यैक्यमथोच्यते | ' 

अत्रापि तद्पदं पूत प्रोक्तं तदनुवण्यैते | ९३ ॥ 

तदितीयैकवचनमनेनाखिखवस्तुनः ! 
स्रष्टथादिकारणं तेजोशूपमादियमण्डङे ॥ १४ ॥ 

अभिभ्येयं परानन्दं परं ब्रह्माभिधीयते । 

यत्तत्सवितुरित्युक्तं षष्ठयेकवचनात्मकम् ॥ १५ ।[“ 

धातोरिह सञयुसपन्न प्राणिप्रस्ववाचकात् | 

सवौसां भाणिजातीनामिति भरसत्रितुः सदा ॥ १६ \॥ 

1. सदानन्दं 
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वरेण्यं बरणीयत्वात्सेवनीयतया तथा । 

भजनीयतया सर्वैः प्रार्थनीयतया स्पृतम् ॥ १७ ॥. 

~ पस्याष्टाक्षरस्यैवं व्याहतिभूरिति स्मृता । 
[4-4 

पापस्य भशनाद्धर्गो भक्तस्निर्धतया तथा ॥ १८ ॥ 

देवस्य बृटिदानादिशुणयुक्तस्य निलज्ञः । 

प्रभूतेन प्रकाशेन दीप्यमानस्य वै तथा ॥ १९. ॥ 

ध्यैचिन्तायामतो धातो्निष्पन्नं धीमहीयदः । 
निगमाययेन दिव्येन विद्यारूपेण चक्षुषा ॥ २.०'॥ 

दृश्यो हिरण्मयो देव आदिय निलयसंस्थिवः । 

हीनतारदहितं तेजो यख स्यात्स हिरण्मयः ॥ २१॥ 

यः सृष्ष्मः सोऽहमित्येवं चिन्तयामः सदैव तु । 
दविवीयाष्टाक्षरस्यैवं व्याहृतिथव हरिता ॥ २२. ॥ 

धियो बुद्धीर्मनोरस्य च्छान्दसत्वाद्य ईरितः । 

कृतश्च लिङ्कव्ययासः सूत्रात्युधिङ्पप्रहत्त् ॥ २३।॥ 

यत्तु तेजो निरुपमं सवेदेवमयासकम् । 

भजतां पापनाश्चस्य हेतुभूतमिदोच्यतेः.॥ २४, ॥, 
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न इति प्रोक्त अदेशः ष्ष्छयासौ युष्मदस्मदोः । 

तस्मादस्माकमिल्थः प्राथनायां प्रचोदयात् ॥ २५ ॥ 

तृतीयाष्टाक्षरस्यापि व्याहृतिः स्वरितीरिता । 

एवं दरा पषान्यस्यास्चयश्चघ्राक्षराः स्मृताः ॥ २६ ॥ 

षडश्षराश्च चत्वारः स्युशतुर्विश्चदश्चराः । 

इत्थभूतं यदेतस्य देवस्य सबितुविभोः ॥ २७ ॥ 

वरेण्यं भजतां पापचिनाश्नकरं परम् । 
अर्गोऽस्माभिरभिध्यात्तं धियस्तन्नः प्रचोदयात् ॥ २८ ॥ 

खक्तेवमनत्र गायत्री पुनस्तच्छिर उच्यते । 
क म य ५, ४१ 

आपो ज्योती रस इति सोमारन्योस्तेज उच्यते ॥२९॥ 

तदात्मकं जगत्सर्व र्रस्तेजोदधयं युतम् । 
अगतं तद्नाशित्वाद्रद्यत्वाद्रद्य उच्यते | ३० ॥ 

यदानन्दात्मकं बरह्म सतत्यज्ञानादिखक्षणम् । 

तद्भबःस्वरिव्युक्तं सोऽहमियोमुदाहृतम् ॥ ३१ ॥ 

एतन्तु बेदसारस्य शिरस्त्वाच्छिर उच्यते । 

खक्षणीरिति निर्दिष्टो वेदसरेषु निष्ठितः ॥ ३२ ॥ 
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फृरार्थीं तदवाप्रोति सुसुश्ुर्मोक्षमृच्छति । 

उपञ्युषस्येवोत्थाय कृतश्षोचविधिर्िजः ॥ ३३ ॥ 

दन्तानां धावनं चैव जिहानिर्खेखनादिकम् । 

कृत्वा स्नाता समाचम्य मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ ३४ ॥ 

आपो हि एठा मयेलयादिऋश्भिसिखभिरेव च । 

अभ्युक्ष्य शुद्धदेहः सन्नप: पीत्वा समाहितः ॥ ३५ ॥ 

व भ ह 

सुयैश्रलयनुवाकेन पुनराचम्य पूववत् । 

अभ्युक्ष्य शुद्धदेहः सन्गृहीत्वा ज्ञटिना जरम् ॥ ३६ ॥४ 

आदिल्याभिञुखो भूत्वा तद्रतात्मोभ्वेरोचनः । 

वेदसारं परं ज्योतिमूरभूतं परात्परम् ॥ ३७ ॥ 

हृरश्थं सवस्य रोकस्य मण्डलान्तव्येवस्थितम् । 

चिन्तयन्परमात्मानमप उर्व विनिक्षिपेत् ॥ ३८ ॥ 

एनस्ताः प्रतिनिन्नन्ति जगदाप्याययन्ति च । 

ततः प्रदक्षिणीकृ पुनराचम्य संयतः । ३९ ॥ 

कमात्तारादिमन्त्राणामृष्यादीन्बिन्यसेत्सुधीः । 
तत्र तु प्रणवस्याद्ावुषिरक्तः प्रजापतिः ॥ ४० ॥ 
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छन्दश्च देवी मायत्नी परमात्मा च देवता । 

जमदभिभरद्राजभरगुमौतमकाशयपाः ॥ ४१ ॥ 

विन्चामिन्नरवसिष्ठाख्यावृषयो व्याहृतीरिताः । 

गायश्युष्णिगनुष्टूप्व बहती पड्किरेव. च ॥ ४२ ॥ 

चिष्टड्जग्या च्छन्दा कथ्यन्त दृवता अ 

सखप्रा्चिरनिलः सूयां वाक्पतिवेरुणो दृषा ॥ ४३ ॥ 

अ छ 9 [१ ध्व [र 

विश्वेदेवा इति प्रोक्ताः सप्र व्याहृतिदेवताः । 

` इन्युखासोरुयुग्मेषु सोदरेषु कमान्यसेत् ॥ ४४ ॥, 

विच्चाभित्रस्तु गायत्या ऋषिदछन्दः स्वय स्मृतम् । 

सिता देवता चास्य त्र्या शिर ऋषिः स्यतः ॥ ४५॥ 

छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता | , 

सपानेषु पूवैसक्तेषु सताराव्या्टतीन्यसेत् ॥ ४६ ॥ 

गायत्रीं शिरसा विद्ाज्लपेन्निः स्यादुपासना । 

हदये ऽधस्तथोर्ध्वं च सहादिक्ष्वपि संयतः ॥ ४७ ॥ 

व्यापयेव्याह्ृतीः सम्यग्गायत्रीं च श्चिरोयुताम् । 

साथेसंस्मृति संजप्याश्रिरिदं जपरुक्षणम् ॥ ४८ ॥ , 
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आत्मन्यधश्चोपरितो दिग्भ्यस्ताः समुपानयत् । 

गायत्रीं पूवैवज्ञप्यार्खाध्यायविधिरीद्शः ॥ ४९ ॥ 

एतत्त्रयं. विश्च: कुयादजुकायस्त्वनन्यधीः । 

निरुच्छरास्ः स विज्ञेयः प्राणायामो मनीषिभिः ॥५०॥ 

ध्यानस्य केवरस्यास्य व्याख्याने दर्तः क्रमः । . 

त्रिव्याह्लयादिमभ्यस्येद्रायन्नी संध्ययोः सुधीः ॥ ५१ ॥ 

शतं वाय सहस्रं वा मन्त्राथेगतमानसः । 
पूरव भ्रपश्चयागोक्तान्गाणपल्यजपादिकान् ॥ ५२ ॥ 

किषिन्यासादिकान्खाङ्गान्महन्न्यासादिसंयुतान् । 

सनिजप्योदिकान्सवांन्विद्ध्याद्विधिवदहुधः ॥ ५३ ॥ 

पादसंधिचतुष्कान्धुनाभिहद्रख्दोद्रेयी । 

खंध्यास्यनासागण्डाक्षिकणंभ्रूमस्तकेष्वपि ॥ ५ ॥ 

वारुणैन्दवयाम्यप्रागृध्वकेषु सुखेषु च । 

ऋमेण वणोन्विन्वस्येद्रायञ्यां मन्वविन्तमः ॥ ५५ ॥ 

शिरोभूमघ्यनयनवक्त्रकण्ठेषु वे कमात् । 

` इश्नाभिशुद्यजान्वाख्यपादेष्वपि पदान्न्यसेत् ॥ ५६ ॥ 
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सनह्यविष्णुर्रैशच सेश्वरैः ससदाशिवैः । 

ससवौतमाहयैः क्यीवङ्गन्यासं समादितः ॥ ५७ ॥ 

एवं कृत्वा तु सिद्धय गायत्रीं दीक्षितो जपेत् । 
त १५ 

अथ त्रिगुणिते प्रोक्ते विचित्रे मण्डलोत्तमे ॥ ५८ ॥ 

शक्तिभिः प्राक्समुक्ताभिः सौर पीटं समचयेत् । 

तत्र निक्षिप्य करश्च यथापूर्वोपचारतः ॥ ५९ ॥ 

गव्यैवौ पञ्चभिः काथजरेवां पूरयेत्ततः । 
तस्मिन्नावाह्य कशे राक्तिमिश्थं विचिन्तयेत् ॥ ६० ॥ 

मन्दाराह्यरोचनाखलनजपास्यामैयंखेरिन्दुम- 
द्रनो्यन्मकुटांशचुभिस्ततचतुर्विश्चाणेचित्रा" तनुः । 

अम्भोजारिदराहयौ गुणकपाराख्ये च पाशाङ्कशे- 
छटाभीतीरद॑घती भवेद्धवद्भीष्टोत्तारिणी तारिणी ॥ ६१ ॥ 

संचिन्य भतारामिति प्रभाणां 

त्रिशक्तिमूर्तीः प्रथमे समच्ये | 
आदिलयजक्लयाख्यचतुष्टयेन 

यजेहितीयावरणे दिनेशम् ॥ ६२ ॥ 

1. °मकुटाञ्चसंततचतु्िशामेतत्वा 
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॥1 

ग्रहादिनीं प्रभां नियां सविश्वंभरसज्ञकाम् । 

विलासिनीप्रमावलयौ जयां शान्तां कमाद्यजेत् ॥ ६२ ॥ 

तमोपहारिणीं सुष्ष्मां विश्वयोनि जयावहाम् । 

पद््माख्यां परां शोभां भद्रषूपां तथा यजेत् ॥ ६४ ॥ 

मावृमिश्चारणामिश षष्ठथथो सप्रमीग्ररैः । 
आदिलयपार्षदन्तेरप्यष्टमीन्द्रादिभिः सुरैः ॥ ६५ ॥ 

आबतिः कथिता चेति विधानं परमीदशषम् । 

गन्धादिभिरगिवे्यान्ते्दिनेशं सम्यगर्चयेत् ॥ ६६ ॥ 

अथ पुनरमुमभिषिच्वे- 

त्संयतचित्तं च देशिकः शिष्यम् । 

कृतहुतविधिमपि विधिव. 

दिहितबरिं दत्तदक्षिणं गुरवे ॥ ६७ ॥ 

भूयस्त्वक्षरल्ष 
गायत्रीं संयताट्मको जघ्ा । 

जुहुयात्पायसतिख्घृत- 
($ दूवाभिदुगधतरुखभिद्धिरपि ॥ ६८ ॥ 
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एकं तरिसहक्ष 
मन्त्री सममीष्टसिद्धये सुक्ये । 

भक्षरसहखसंख्यं 

सुरूयतरैः केवङैस्तिङजहुयात् ।॥ ६९ ॥ 

दुरितोच्छेदनविधये 

मन्त्री दीर्घायुषे च विक्वादमतिः । 
आयुष्कामो जुहुया- 

[> ५ {1 
स्पायसहाविराञ्यकरेवलाञ्येश्च ॥ ७० ॥ 

दुवांभिः सतिरूभिः 

सर्दैखिसदस्रसंखूयकं मन्ती । 

सथ तु त्रिमधुरसिक्तै- 

ररुणेजहुयाव्सरो रुदैरयुतम् ॥ ७१ ॥ 

नष्टश्रीरपि भूयो 

भवति मनोज्ञश्च मन्दिरं रक्ष्याः । 

अन्नाद्यथ्यैशनैरपि 
पाटा्नक्यवचंसे जुहुयात् । 
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सर्वेरेतैजुहुया- 
त्छवैफरष्ये द्विजेश्वरो "मतिमान् ॥ ७२ ॥ 

इति परमरहस्यं वेदसारस्य सारं 

गदितमजसुञचदधैयो गिमि््यानगम्यम् । 
अमुमथ जपदहोमध्यानकार य एवं 

अजति सर तु विञ्युद्धः कमेभिभुक्तिमेति ॥ ७३॥ 

इति श्रीमस्परमदहंसपरिव्राजकाचार्यस्य 
` श्रीगो विन्द भगवत्पूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

प्रपश्चसारे अश्चिश्ः पटः ॥ 

9 



एकोनर्चिश्चः पटलः ॥ 
-----4‰----- 

अथ वक्ष्यामि विद्यायच्िष्टुभः प्रवरं विधिम् । 

ऋषिच्छन्दोदेवताभिरङ्गन्यासक्रमैः सह ॥ १ ॥ 

मारीचः काश्यपो ज्ञेय ऋषिदछन्दः स्वयं स्मृतम् । 

देवता जातवेदो ऽग्निरुच्यन्तेऽङ्गान्यतः परम् ।॥ २ ॥ 

नवभिः सप्तभिः षड्भिः सप्तभिश्च तथाष्टमिः । 

सखपरभिमरमन्त्रेण कयादङ्गानि षट् क्रमात् ॥ ३ ॥ 

अङ्कुष्ठगुरुफजङ्घासु जानूरुकटिगुद्यके । 

सनाभिहदयोरोजपाश्वयुकपृष्ठकेषु च ॥ ४ ॥ 

स्कन्धयोरुभयोमैभ्ये बाहुमूखो पवाहुषु । 
्रकूपेरप्रकोष्ठेषु मणिबन्धतलेषु च ॥ ५ ॥ 

य॒खनासाक्षिकर्णेषु मस्तमस्तिष्कमूधसु । 

न्यसेन्मन्तराक्षरान्मन्तरी करमाद्वा व्यु्रमात्तनौ ॥ ६ ॥¢ 
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शिखारलाटदृक्षणेयुगोष्ठरसनासु च । 
सकणेबाहुल्ुक्षिकटिगुद्योरुजालुषु । 
जङ्घाचरणयोन्येस्येस्पदानि व्रिष्टुमः क्रमात् ॥ ७ ॥ 

"माख्द्धि्युत्करालाङ्घलदरिगरसंस्थारिशङ्काधिखेटे- 

ष्वल्रासाख्यत्रिश्ुानरिगणभयदां तजनी चादधाना । 

चमोण्युद्धूणेदोभिः प्रहरणनिपुणामिन्रता कन्यकाभि- 

दंात्काश्शनवीष्टांिणयनरूसिता कापि कालयायनी वः॥ 

इति बिन्यस्तदेहस्तु कुयाजप्यादिकाः क्रियाः । 

दीक्षा प्रवस्येते पूवं यथावदेशिकोत्तमः ॥ ९ ॥ 

ततो ऽस्लक्त्दत्निः संप्रोक्ता स्यास्रयोगविधिस्ततः । 

दीक्षकाख्याक्षराण्यादौ हाकयावेष्टथ तत्ते बहिः ॥१०॥ 

यन्त्रं षड्गुणितं कृत्वा दुरवेणठसिताश्रकम् । 

बहिरष्टदरु पद्यं परोक्तरक्षणरक्षितम् ॥ ११ ॥ ` 

अत्र पीठं यजञेन्मन्त्री क्रमात्सनवश्चक्तिकम् । 

जया च विजया भद्रा मद्रकारी सुदुेखी ॥ १२ ॥ 
-------~~ 

1. उद्यद्वियुर 
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व्याघर्विहसुखीदुगोन्रष्टुमो नव शक्तयः । 
तत्रादाय घटं दिव्यक्राथमूत्रपयोम्मसाम् ॥ १३.॥ 

एकेन पूरयित्वास्मिन्नावाह्य च विभावसुम् । 

अङ्गाव्रतेवहिग्न्यादिपादाष्टकाविनिःखताः ॥ १४ ॥ 
} 

^  मूर्तीरभ्यचैयेदज्नेजो तवेदादिकाः क्रमात् । 
प्रथिव्यम्ब्वनहेरानप्यारमनेषदसंयुतान् ॥ १५ .॥ 

९५. 

अचंयादहष्षुं काणष्घु नब्सर्याद्यथाक्रमम् 
[+ 

दिष्ष्वेकादश्चसख्याः स्युजोगताद्यणशक्तयः ॥ १६ ॥ 

लोकपालांश्च तद्धेतीविधिनेत्ति समचेयत् । 

जागता तापिनी बेदगमो दाहनरूपिणी ॥ १७ ॥ 

सेन्दुखण्डा सुम्महन्त्री सनभश्चारिणी तथा 

वागीश्वरी मदवहा सोमहूपा मनोजवा ॥ १८.॥ ` 

| ॥ ५ 9 क 

मर्गा राच्रिसंज्ञा तीव्रकोपा यक्चोवती 

तोयास्मिका तथा निया दयावस्यपि हारिणी ॥ १९॥ 

: तिर स्किया, वेदमाता तथान्या दृमनप्रिया । 

समाराध्या नन्दिनी च परा रिपुविमर्दिनी ॥.२०॥ 



एकोनत्रिंशः पररः । ४३.१ 

षष्ठी च दण्डिनी तिग्मा दुगौ गायत्रिसंज्ञका । 
निरवद्या विश्चारक्षी शासो द्वाहा च नादिनी ॥ २१ ॥ 

वेदना वहिगभां च सिहवादाहया तथा । 
घुयां दुविषहा चैव रिरंसा तापहारिणी ॥ २२ ॥ 

यक्तदोषा निःसपत्ना चत्वाररिंशचतुयंताः । 
अभिषिच्य पुनः रिष्यं कुम्भादीन्गुरुराहरत् ॥ २३ ॥ 

(अः ९ [4 
ईं यन्त्रमारद्य जपेच्छिष्यः श्ुयन्त्रितः । 

मन्त्राक्षरसदखं तु सिद्यर्थं गुरुसंनिधौ ॥ २४ ॥ 

सखवेजपेषु सज्ञेया गायञ्या द्विगुणो जपः । 

कतेन्यो वाल्छिता्थीस्यै रक्षायै कार्यसिद्धये ॥ २५ ॥ 

तिरराज्यनलक्षीरवरक्षेष्महविराव्यकैः । 

-खर्विःसिक्तेः क्रमाद्धोमः साधयेदीप्सितं नृणाम् ॥२६ ॥ 

चत्वारि चत्वारिंशच्च चतुःशतसमन्वितम् । 

चतुःसहसर सयुक्त प्राक्तरतहूुताक्रेया ॥ २५७ ॥ 

एवं ससिद्धमन्वस्य स्युरखाद्याः क्रिया सताः । 

चत्वारि, चर्वारिं शच्च बणोनामखमिष्यते ॥ २८ ॥ 
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विलोमपाठो वणीनामखमाहुरमनीषिणः । 

पादाष्टटकमिदं विद्यात्ततोऽष्टाङ्गो मनुः स्वयम् । २९ ॥ 

जघुकामो मुं त्वनं पादास्तु प्रतिरोमतः । 

पठेत्तथा हि मन्त्रोऽयं क्षास्यते दुष्टदुषितः ॥ ३० ॥ 

आद्याः पश्चाक्चरपदाख्यः सप्राक्षरः परः । 

पशच्चमश्चाथ षष्ठश्च द्धौ तु पादौ षडक्षर । 
पच्चाक्चरौ तदन्यौ च तेषां भावो निगथते ॥ ३१ ॥ 

| 

गन्या्ं ज्ञानेन्द्रिय कामं दितीयं पाच्डमौतिकम् । 
तीयं धातवः सप्र चतुर्थं बणेसप्रकम् ॥ ३२ ॥ 

षड्मेयः पच्चमं स्यास््ठः षट्कौशिको मतः । 

सप्रमश्चाष्टमः पादः कब्दाद्यं वचनादिकम् ॥ ३३ ॥ 

साङ्गः सत्प्रतिपत्तिकः सगुरुपद्न्दरप्रमाणक्रमा 

जाप्येलयादिषडन्तकोऽन्तविगतो बणेप्रतीपस्तथा । 

गुचदेशचिधानतश्च विविधध्यानक्रियो मन्त्रिणा 

तत्ततकायसमाप्रयेऽखिरनिपदधुन्तौघ मानूदयः ॥ 
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अनुखोमजपेऽङ्गानामपि पाठो ऽनुखेमतः । 

प्रतिलोमानि तानि स्युः प्रतिोमविधौ तथा ॥ ३५ ॥ 

अन्तः पाद्भ्रतीपे हि तथा तानि भवन्ति हि1 
+ , २९ द ० 

वणेप्रतीपे च तथा माच्राण्यप्रतिखामक | ३६ ॥ 

प्रतिपत्तिविशेषांश्च तव तन्न विचक्षणः । 

गुवौदेस्चविधानेन प्रविदध्यान्न चान्यथा ॥ ३५७ ॥ 

जपः पुरोक्तसंख्यः स्याद्धुतक्टधिस्तथा भवेत् । 

्षीरदुमसखमि द्राजितिखहन्यधरतैः कमात् ॥ ३८ ॥ 

अथ वा पच्वगन्योत्थचरुणा हुतमुच्यते । 

प्रयच्बुखेन कतव्य प्रायो जपहुतादिकम् ॥ ३९ ॥ 

तच्र स्युमेन्चवर्णेभ्यस्तावलयो वह्िद्वताः । 

परयेकमाच्रृतास्तास्तु पथ्चकेन नतभ्रुवाम् ॥ ४० ॥ 

तत्पच्चकं च प्रयेकमब्ृतं पञ्चभिः प्रथक् । 

प्रयेकं पच्चकानां तु षोडक्षावृतिरेष्यत ।॥ ४९॥ 

*{. 1, 9 



३४ प्रपश्चसरे 

प्रयेकं षोडशानां तु कोटयः "परिचारिकाः । 

इयेकाक्षरजा्पू्वमेकस्मात्वो डश्ञात्मकात् ।॥ ४२ ॥ 

एतावलयस्तु जातास्तद्विस्तरं पुनरूहयेत् । 

तत्र स्विन्द्रियजाः प्रोक्ता देवतास्तुष्वदृष्टयः ॥ ५३ ॥ 

८ ९, ५ _ म तियैच्वो भौतिकाः प्रोक्ता घातूत्थास्तूभया नराः । 

उर्भिजास्तूध्वैवदनास्तियैच्चगश्वाथ कोश्चजाः । 8४ ॥ 

छ्वीबा मुखहवयोपेता मोचरोत्थाः खियो मताः | 

अथोञुखाश्च तिये इत्युक्तो मूर्विसंग्रहः ।। ४५ ॥ 

आभिः सबोभिरपि च शिखाभिजातवेदसः । 

व्याप्यते परराष्ट्रेषु वरक्षगुर्मदृणादिकम् ॥ ४६ ॥ 

आरम्भे मानुषाणि स्युरनक्षत्राण्याभिचारके । 
6 “~ ~ कमोण्यासुरभानि स्युरदैवानि स्युस्तथा हृतौ ॥ ४७ ॥ 

अन्त्याश्वीन्द्कोदिति 
गुरुहरिमित्रानिखाह्वया देवाः । 

1. परिवारिकाः 



न + 

एक्रन्त्रिश्लः पररः | ४३५ 

ूर्वोत्तरत्रयी यम- 

हरविधयो मानुषाः परेऽसुरभाः ॥ ४८ ॥ 

-नन्दास्ारभ्य रिक्तासु प्रयाञ्यात्मनि संहरत् । 

भद्रासु संग्रहं कुयाल्वयासु च विशेषतः । 

आरेणारभ्य मन्देन प्रयोऽ्यादिल्यवारफे ॥ ४९ # 

संहरेत्सम्रहं क्चोद्रारे ताचायेयाः सुधीः । 
म [ न +, 

चरोर्विसञ्योभयक्रेराहरेदभ्यसेस्स्थिरेः ।। ५० ॥ 

दिनासखं दिनछ्चयुक्तं वारग्रहसमन्वितम् । 

कृत्तिकादि च कृलयान्तं कलाश्च जातवेदसः । ५१ ॥ 

नक्षत्रास्मा हुतागः स्यात्तिथ्यार्मेन्दुस्दाहतः । 
[+ (० 

ताभ्यां करोति दिनकृद्विसगादानकमंणी ।॥ ५२ ॥ 

रक्षानिग्रहकमणोरतु पराग्वक्त्राः प्रधानाछति- 

प्रस्या मन्त्रविधानविच्च दिशि दिदयकादशीकादश्र | 

संस्थाप्य क्रमशोऽश्चरोदितरचीः शक्तीजंपेद्वा सरु 
9. 4५. सम्यग्वा जुहुयादयुभ्रतिगतं सिद्धयै समाराधयत ॥ 



४३६ प्रपश्चसरि 

पीतायोयुषटिगदा- 

हस्ता महिषाज्यसंयुतपुराकैः । 

वैमीताश्लमि- 
नि 

त्कोद्रबकैः स्तम्भयेच्च हुतविधिना ॥ ५४ ॥ 

सुखिता पाशाङ्कशयु- 

ग्विगटद्रारिप्रवाहस भिन्ना । 

बेतससमिद्हुया 

मधुरयुजा मद्क्षु वषेयेदुगौं ॥ ५५ ॥ 

रक्ता पाश्ाङ्कशिनी 

निशि फलिनीकेसरोद्धवैः इसुनैः । 
चन्द् नरससंसिक्तै 

होमाइगो वशीकरोति जगत् ॥ ५६ ॥ 

कवणैखिमधुरसिक्ते- 
स्ठच्छरतया वा जुह्येतु पुत्तस्या । 

उडुतरकाशठिमक्त 

सपताहा््रुपतिमपि वशीकुरुते ॥ ५७ ॥ 



एकोन््रिश्चः पररः । ४ ३७ 

सकपाखश्यूरपाश्चा- 

ङशहस्तारुणतरा तथा दुगा । 

आकषेयते खावण- 

पुत्तस्या चिमघुराक्तया होमात् ॥ ५८ ॥ 

ध्यात्वा धूम्रां सुसख- 

त्रिश्षिखकरामस्थिभिश्च तीक्ष्णाक्तैः । 

कार्पासानां निम्ब- 

च्छदमेषधूृतैहुंताच्च विद्वेषः ॥ ५९ ॥ 

धूम्रा तजेनिशचूरा- 

हितहस्ता विषदैः समहिषच्यः । 

होमाच्च मरिचसषेप- । 
(~. ~ ० क व 

चरुभिरजारुधिरसेचितैरटयेत् ।॥ ६० ॥ 

-शिखिशुहटकराग्निनिभा 

स्षपतेखाक्तमन्तबीजेश्च । 
~ ॐ र (~~ 

मरिचेवां राजियुते- 
क श 

होमाददितान्विमोहयेदगौ ।॥ ६१ ॥ 
+ 



३८ प्रपश्चसरे 

कृष्णा श्चूलासिकरा 

रिपुदिनवृक्षोद्धवैः समिस्परवं 

त्रणङ्कद्तसंसिक्ते- 
शः ५५ ५ £ 

होमान्मासेन मारयेहुगां ॥ &२ ॥ 

^ 
[क ‡ । ‡ 

नक्षन्रव्रक्षसरमिधो 

मरिचानि च तीक्ष्णहिङ्कुशकखानि । 

मारणकमेणि विहिता- 

न्यरुष्करस्नेहसिक्तानि ॥ ६३ ॥ 

नक्ष्व्क्षसभिधां 

विङिखित्रध्याभिधानकर्मवताम् । 

सचतुश्त्वारिंश- 

त्तत्त्वयुजां होमकमं मरणकरम् ॥ ६४ ॥ 

मरिचं क्षौद्रसमेतं 

प्रयक्पुष्पीपरागस्ंभिन्नम् । 

उष्णाम्भःपरिदुलितं 

प्रसेचयेदक्षव्क्षपुत्तल्याः ॥ ६५ ॥ 



एकोान््रिश्ः परलः । ४३९ 

हृदये बदने च रिपोः 

संयुखतः संप्रतिष्ठितोरायाः । 

जूलयभिभूतोऽरिः स्या- 
न्तत्कथनात्पक्षमाच्रकाञ्थ्ियतते ।॥ ६६ ॥ 

सैव प्रतिकृतिरसक्र- 

सप्रतिष्ठितसमीरणा च विक्षदधिया । 

तीक््णस्ेहालिप्ना 

विलोमजापेन तापनीयाप्रौ ॥ ६७ ॥ 

^ 

विधिना ज्वरपीडा स्या- 

दपधनहोमेन हानिरङ्गस्य । 

सवाहुस्या मरणं 

प्राग्नोति रिपुने तच्र संदेहः ॥ ६८ ॥ 

पराक्प्रोक्तान्भूतवणान्दहा दश्च युगशो बिन्दुयुक्तान्नमोन्ता- 
न्योनेमेध्याश्रमध्येष्वपि पुनरथ संश्याप्य भूताभव्णान् । 

वर्णैस्तैः साकम्॑नेभनुमपि कुङिशायैः स्वचिदठिः समेतं 

क्ुथोत्कमोणि सम्यक्पटुविरादमतिः स्तम्भनाद्यानि मन्त्री ॥ 



च प्पश्चसारे 

"ऊदोद्रादिरुष्ाः को- 

ससौ चतुर्थाणका वसौ वाराम् । 
(व + 

दृष्येद्ितीयरक्षा 

वहेरद्रन्द्रयोनिकादियषाः ॥ ७० ॥ 

मरुतः कपोरबिन्दुक- 

पच्चमव्णाः शहौ तथा व्योश्नः । 

मनुषु परेष्वपि मन्त्री 

कमणि करोतु तत्र संसिद्धे ॥ ७१ ॥ 

खन्मत्तक्षवेखनेत्रहुममवसमिधां सप्रसाहसिकान्तं 

भ्रेकं राजितेलाद्ुटितमथ हुनिन्मादिषाच्यप्ुतं बा । 
कृष्ण्टम्या्मेवं सुनियतचारेतः सप्ररात्रं निक्लायां 

निःसंदेहोऽस्य शन्रुम्यजति किर निजं देहमाविष्टमोहः ॥ 

सामुद्रे च सदिङ्कुजीरकविषे साध्यक्वृक्षाकर्तिं 

करत्वा यो बदनास्रङे घटकटाहादि भरिते काथयेत् । 

सप्राहं ज्वलनं जपन्विषतरोयेष्टया शिरस्ताडनं 

कुबैन्सप्रदिनान्तरैयमपुरक्रीडापरः स्यादरिः ॥ ७३ ॥ 

1. ऊथोद्रा 



एकोनत्रिंशः पररः । ४४१ 

अकेस्यन्दनवद्धपन्नगमुखभ्रस्ताङ्खिमाशाम्बरं 

न्यग्बक्तं तिरजाप्टुतं बिषहरं दीप्रं करेभौस्वतः । 

वायुप्रेरितवहिमण्डकमदहाज्वाखकुखास्यादिकं 

ध्यायन्वैरिणसुरक्षपेल्लरममुं मन्त्रं जपेन्मृदयवे ॥ ७४ ॥ 

आरद्रजुकोऽभ्रिमसुना त्वथ सप्ररात्र 
[9९ ९०९ ~ न्दे ९ (^ म € ७ 
सिद्धाथेतेटुलिते म॑रिचंजुहोतु । 

आरभ्य विष्टिदिवसेऽरिनरः प्रराप- 

मूछान्वितेन विषयीक्रियते उ्वेरेण ॥ ७५ ॥ 

तास्व पत्रे भुजपत्रके वा 

मध्ये लिचेत्साध्यनराभिघानम् । 

अथाभितो मन्त्रमिमं विरोमं 

वििख्य मूमो `बिनिखन्य तन्न ॥ ७६ ॥ 

आधाय बैश्वानरमाद्रेण 
[4 € 

समच्यं सम्यञ्रिचैजहोतु । 

त्रो उ्वरस्तस्य भवेत्पुनस्त- 

त्तोये क्षिपेद्श्यतमः स भूयात् ॥ ७७ ॥ 

1. मिनिहय 



धर् प्पश्चसार् 

सिहस्थाक्रनिकरेः कृशानुवक्तरै- 

धौवबन्तं रिपुमलुधाबमानमेनाम् । 

मंचिन्य क्षिपतु जठं दिनेशविम्बे 

जघ्वायुं मल्ुमपि चाटनाय शीघ्रम् ॥ ७८ ॥ 

कुत्वा स्थण्डिरृमङ्कणे भगवतीं न्यासक्रमेरच॑ये- 

न्धाः पुनरन्धसा च विकिरन्मन्ती निश्चायां बहिम् ॥ 

जध्वा मन्त्रम च रोगसहिताः कृत्या निकला कृतां- 

स्तास्तान्भूतपिशाचतैरिषिद्ितान्दुःखानसौ नाशयेत् ॥ 

विधिवद्भिज्वाल्यानर- 

मन्वहमाराध्य गन्धपुष्पाद्यैः । 
संभ्याजपाच्च मलुरय- 

माकह्धितसकरसिद्धिकस्पतरः ॥ ८० ॥ 

कुसुमरसटुखितलोणे- 

वौरुणवन्नो जुहोतु संभ्यासु । 

मन्त्राणेसंख्यमभन- 

रेक्येन द्रावयदरीनचिरात् ॥ ८१ ॥ 



एकोनत्रिश्चः परलः । ४४३ 

शुद्धश्च तण्डङेरपि 

हविर्विनिष्पाद्य पञच्चमग्यभपि | 

सघृतेन तेन जुहुया- 

देष्टसहस्चं 'समेतसंपातम् ।॥ ८२ ॥ 

प्राशितसंपाततस्य 

स्याद्रक्षा स्वयैव साध्यस्य । 

प्राङ्कणमन्दिरियोरपि 

निखनेहारे च शिष्टसपातम् ।॥ ८३ ॥ 

कलया नह्यति तस्मि- 

न्वीक्षन्त न हादयो मीलया । 

कतीरमेव कुपिता 

कलया स्बात्मना च नाशयति ॥ ८४ ॥ 

त्रह्यदुमफलकान्ते 

मन्त्रितमः सप्रसप्तकोष्ठयुते । 

कोणोदराणि हित्वा 

मायाबीजं सकममभ्यगते ॥ ८५ ॥ 

1. समे संस्षपातम् 



11. प्रपश्चसरि 

विल्खिल्कमणे मन्त्रा 

क्षरश्च शिष्टेषु तेषु कोष्ठेषु । 

तत्र मर्तः प्रतिष्ठां 

विधाय विनिधाय बह्विमपि जुहुयात् ॥ ८६ ॥ 

माञ्येनाष्टसदसरं 

फलकोपरि सखम्यगान्तसंपातम् । 

विग्रतिपत्तिधरायां 

निखनेन्नशयन्त्युपद्रवाः सद्यः ॥ ८७ ॥ 

सिकताचरुगव्याईमक- 

खृदां प्रतिष्ठा बिधीयते सिद्धे । 
प्रस्थाढकघटमाना 

मरहपुरविषयाभिरुप्रये सिकताः ॥ ८८ ॥ 

मध्याष्टाशान्तास्ु च 

क्ुण्डानामारचय्य नवकमपि । 

विधिना निवपेत्करमश्शः 

सिहधनुदरछागयायिनि दिनेश्चे ।॥ ८९ ॥ 



एकोनर््िश्चः पटलः । ४४५. 

| १ 

तिथिषु वु कालष्टस्यां 

"तेषु विकषाखाभिमूकभगेषु । 
वारेषु मन्द्वाक्पति- 

वज्ञ सर्वे तथा प्रशस्यन्ते ॥ ९० ॥ 

हस्तश्रवणमखासु 

प्राजापत्येषु कमं कुर्वीत । 

द्वाद्शसदहस्संख्य 

प्रजपेद्रायत्रमपि यथाप्राक्तम् ॥ ९१ ॥ 

मध्ये च मूलमनुना 

तदायुपैरष्टदिष्ु चक्राययैः । 
सकपालान्तैः परथगपि 

संस्थापनकमे निगदितं विधिवत् ॥ ९२ ॥ 

तास्ताश्च देवता अपि 

परिपूञ्य यथाक्रमेण मन्त्रितमः । 

कुर्याद्र छि "दिनमरह- 

करणेभ्यो लखोकपाररारिभ्यः ॥ ९३ ॥ 

1. मेषु; ‰. दिनकरप्रहणेभ्यो 



य 
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सिकताः षोडकश्चकुडुवं 

ब्रहमद्रमभाजने तु गन्याक्तम् । 

निवपति यदि विधिना तं 

देशं भ्रामं करोति चतुरब्दात् ॥ २.४ ॥ 

अर्के ऽजस्थेऽन्धिगायामपरिमितजलायां समादाय शुद्धाः 

संम्यक्संश्चोषयित्वातपमनु सिकताः रापकोधै्िशोध्य । 
संसिद्धे पच्चगव्ये सुमतिरथ विनिक्षिप्य ताः कुम्भसंस्था 

मन्त्राभ्नौ मन्त्रजापी द्विजतरुसमिधा मजयेत्कायैहेतोः ॥ 

एवं मृदुपङ्चसर्वः 

संम्थाप्यन्ते सपज्चगञ्यास्ते । 

वसुधाविग्रतिपतन्ति- 

क्षय च पुष्टिं च छुबते क्रमशः ॥ ९६ ॥ 

व्रीहिभिरन्ैः क्षीरैः 

समिद्धिरथ दुग्धवीरुधामाज्यैः । 
मधुरत्रयमधुरतर- 

मंहतीम॒दधि "करोति हुतविधिना ॥ ९७ ॥ 

1. करोतु 



एकोनत्रिंशः परलः । ४४७ 

यद्यद्वाञ्छति पुरुष- 

स्तत्तद्मुध्य प्रभावतः साध्यम् 

सम्रहुनक्षत्राद्यां 

सगिरिपुरभ्रामकाननां वसुधाम् ॥ ९८ ॥ 

[+ 

सादिद्यषोपलमुदधि 

दहति ह् मतिमानयन्नमेतेन । 

एवं प्रस्थापयति च 

मन्त्रेणानेन निशितघीमैन्त्री ॥ 

पुंसा केन कियद्वा 

सन्त्रस्याचक्नतऽस्य सामभ्यैम् ॥ ९९ ॥ 

तस्मादेनं मनुवरमभीष्टाप्रये संयतात्मा 

जप्यान्निलयं सहूुतविधिरप्यादराद्च॑यीत । 

भक्ला कर्यास्सुमतिरभिषेकादिकं कर्मजातं 

कत वान्यसवणमतिंरत्रैव भक्तः सदा स्यात् ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवधपूज्यपादरिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

प्रपञ्चसारे एकोननिशः परल; ५ 



विश्शः पटलः ॥ 

----‰---- 

अथाभिवक््ये महितस्य मन्त 

स्यावुष्टुभः संग्रहतो विधानम् । 

ऋष्यादिकैरङ्गपदैयथाव- 
५ [ ् 

हीक्षाजपाचाहवनंः करमेण ॥ ९ ॥ 

चटषिरभिहितो वसिष्ठ 

इछन्दोऽनुषटप्च देवता रुद्रः । 
उयम्बकपदादिका स्या- 

न्मनुनैव षडज्गक्लप्रिरथ कथिता ॥ २ ॥ 

[+अक 

त्रिभिस्तु वर्णेहदयं शिरश्च 

चतुभिरष्टाभिर्थो शिखा च । 

उक्तं नवार्णेः कवचं तथाक्षि- 

पञ्चाणकं उयश्चरमश्चमाहूुः ॥ ३ ॥ 
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्राक्श्रयग्याम्यसौम्ये शिरात्ति च बदनोरोगरंसेषु नामो 

हृदेशे प्रषठ्ुक्षयोरथ शिवगुदयोरूरमूलान्तयोश्च । 
जान्वोस्त ु त्तयुग्मस्तनतटयुगपाशवंतु पल्पाणिनासा- 

शीषेष्वप्यूष्वेतो ऽभन्य॑सतु पुनरधस्तोऽपि मन्त्री तथोध्वेम् । 

चरणाग्रसरधिषु गुदा- 

धारोदरहृदयकंधरेषु पुनः । 

बाह्यो: संध्यग्रास्य- 

घ्राणद्रयदक्श्रतिश्रशीर्षेषु ॥ ५-॥ 
चो 1 

ष (^ 

वणोन्न्यस्य शिरोभ्रू 

रग्ब्कगठह दुद्रणुह्यषु । 
न €... न 

उवोंजौन्वोः पदयोः 

पदेश्च मलुवित्क्रमेण विन्यस्येत् ।! ६ ॥ 

चसिष्ठादिक्रमेणैव अङ्कन्यासं समाचरेत् । 

वसिष्ठस्त्यम्बकञ्चैव त्रिणेतच्रश्च तथैव च । 

अयुष्टुष्ठन्दसे चेति जातियुक्तेन मन्त्रवित् ॥ ७ ॥ 

अच्छस्वच्छारविन्दस्थितिरुभयकरराङ्कस्थितं पूणेङ्म्भं 

द्वाभ्यां बेदाक्षमाछे निजकरकमराभ्यां घटौ निलयपूर्णौ । 
*९. 7. 10 
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द्वाभ्यां तौ च खवन्तौ रिरसि शक्िकराबन्धुरे वयन्तौ 

"देहं देवो दधानः प्रदिश्चतु विश्चदाक्पजारः भियं वः ॥ 

प्रासादोक्ते पीठे 
गन्म ६ (८ बर 

व्येव दुग्धतर्कषायेवौ । 

संपूयं कठशमस्मि- 

नमहेशमावाह्य पूजयेद्धक्स्या ॥ ९ ॥ 

[५१ 

पुनराब्ृतिरष्टभिरद्ितीया स्यात् । 

मन्त्राणेशक्तिभिः स्युः 

पुनश्रतखो दिश्ञापवजादचैः ॥ १० ॥ 

अर्कन्दुघरणितोया- 

नरवियदात्मसंज्ञकास्ते च । 

आनुष्टुभमियष्टा- 

वरणं प्रोक्तं विधानवरमेनम् ।॥ ११ ॥ 

रमा राका प्रभा च्योत्ल्ञा पूर्णो पूरणी सुधा । 

विश्वा विद्या सुधा ब्रह्मा सारा संध्या शिवा निशा ॥ 

1. वेदं 2. सिता 



त्रिश्च: पटकः । ४५१ 

आद्रा भरज्ञा प्रभा मेधा कान्तिः श्चान्तिद्युतिमेतिः। 
परोमा पावनी पद्या कान्ता भ्मेधा जयामला ॥ १३॥४ 

द्वार्रिंश्चदिति निर्दिष्टाः शक्तयोऽनुष्टभः क्रमात् । 
# ~ 

क्षिवालु भावतो नित्यं जगद्ाप्याययन्ति याः ॥ १४ ॥ 

इति परिपूज्य महेशं 

कलशजरैः समभिषेचयेच्छिष्यम् । 

कनकांडुकरलाचै- 
गुरुमपि परिपूर्य मनुमतः सिद्धम् ॥ १५ ॥ 

प्रजपेदक्षायलया 

द्रवयैजुहुयाल्जपावसराने च । 
बिल्वपलाक्ौ खदिरो 

बटतिकलिद्धाथैदौग्धदुग्धानि ॥ १६ ॥ 

दधिदर्वेति दञेता- 
न्याञ्यसमेतानि होमवस्तूनि । 

एकैकशः सहस 
दश्षभिहंत्वा प्रतप्य विप्रांश्च ॥ १७ ॥ 

1. वरा 2. श्वान्तिषूति 5. मेषा 
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भवति नरः सिद्धमनु- 

मन्त्रेण च सर्वकमैकतौ स्यात् । 

विल्तरैरयुतं हत्वा 
महतीं छक्ष्मीमवाप्नुयाद्धिप्रः ॥ १८ ॥ 

ताबद्धिष्जवृ्ष 
द्विजः भियं पुष्कामवाप्रोति । 

खदिरसमिदयुतदहोसा- 

त्ेजोब्पुष्टिमाप्लुयादिष्टाम् ॥ १९ ॥ 

न्यप्रोधायुतहोमा- 

द्धनघान्यसम्रद्धिमेति नचिरेण । 

अयुते तिलः प्रजुद्च- 

न्नरपमृत्योः पाप्मनो विमुक्तः स्यात् ॥ २० ॥ 

सिद्धाथौयुतदोमो 

वैरिणमपमूत्युमपि विनाशयति । 

पायसहूुतेन परमां 

रमामथायुयंहषो ,भेन्मत्यः ॥ २१ ॥ 



त्रिश्च: पररः । ४५३ 

दुगधहुतात्कान्तिः' स्या- 

त्परकरल्या नश्यति श्रिय रभते । 

दृधिदोमतोऽन्नवान्स्या- 

त्संवननकरं च तं वदन्ति बुधाः ॥ २२॥ 

दवौयुतन “जुहुया- 

द्रोगाश्निवीस्थ सवेमपमुत्युम् । 

गर्वितधीरब्दानां 

विप्रवरः सवथा शतं जीवेत् ॥ २३ ॥ 

निजजन्मदिने पयोन्धसा वा 
3 ५ _ न न (1 
ङतवीयेल्लित्तयेः पयोधुताक्तेः । 

जुहुयाच्च सतं सविक्षतिं यः 

स रभेदायुररोगतां चिराय ॥ २४ ॥ 

काष्मयेदारुसाभेधां भितं सहस 

स्षिःपयोन्नसहितं चतय जुहोतु । 

विग्रानप्रतप्यै च गुन्परिपृूञ्य सम्य- 
ग्दी्धं विमुक्तगद्मायुरबःघ्ुकामः ॥ २५ ॥ 
~~~ 

1. न्च्छान्तिः ‰. जुह्व- 3. शतवीयौ० 
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स्नात्वाकौभिमुखोऽम्भसि स्थित इमं मन्त्रं सदं जपे- 

दायुष्यं प्रतिप दुग्धहविषा होमो महाश्रीप्रद् 

छाजाभिर्चिजवाडल्छिताय हवनात्कन्याश्चु संदीयते 

स्वाद्रक्तस्तनजद्भुमैश्च हवनात्स्वान्वकषे ख्यापयेत् ॥ 

गायचिवणपरिपृणतसुस्तु भाजु- 

खिष्टच्विशिष्टमदहिमा महितः कृशानुः । 

आलुष्टुमा्षरसमग्रुचिः शशाङ्को 

दद्युः समुद्यतममी परिवाञ्छितं वः ॥ २७ ॥ 

एभिखिभिमनुवरेस्तु श्ताक्चराख्यो 
त्रोऽभिकाङ्धितप्टछापिदकामयेनुः | 

हिताय जगतां मुनिभिः कृपाद्र- 

चित्तेयेथोक्तमथ संग्रइतो वदामि ॥ २८ ॥ 

ऋष्याथ्ाः पृक्ता - 

सखिदज्ञा. स्युहेन्नयोदशभिरर्णैः । 
श्षिर एकादश्षभिश्च | 

द्वारविकद्धिस्वथा शिखाकवचम ॥ २९ ॥ 



त्रिश्च: पटलः । ४५५५ 

नयनं पञ्चदशाः 

ससप्तभिदंश्चभिरखमङ्गविधिः । 

विन्यासं च मनूनां 

मन्त्रज्ञः पूवैवत्करमाक्छुयौत् ॥ ३० ॥ 

स्मतेव्याखिरूरोकवर्तिं सततं यल्ञङ्गमस्थावरं 

व्याघ्रं येन च यल्मपच्चविदित मुक्छिश्च यास्सिद्धितः । 

यद्धा स्याल्पमणवत्रिमेदगहनं श्रा च यद्रीयते 

तद्वः काह्ितसिद्धयेऽस्तु परमं "तेज्लयोत्थं महः ॥ 

[ 0 ११ 

छक्षायतो जपविधिः 

शताक्षरस्याथ होभविधिश्क्तः । 

जयुतावधिको द्र्य 

दौग्धान्रं सर्पिषा समायुक्तम् ॥ ३२ ॥ 

सौरे पीठे पूज्या 

ूरवो्ताङ्गेः खमावृतिः श्रथमा । 

प्रह्ादिन्याद्याभि- 

स्तिक्लः प्रोक्ताः क्रमात्समावृत्तयः ।॥ ३३ ॥ 

1. ज्योतिच्ल° 
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पश्चम्यावृतिर्क्ता 

्रेष्टुमवल्लागतादिभिस्तदनु । 

स्याच्चरमादिभिराबृति- 

चतुष्कञुक्तं दश्षम्यथेन्द्रायैः ॥ ३४ ॥ 

इति शताक्षरमन्त्रसमचना 

निगदितह दशषवरणा बुधैः । 

प्रजपतामभिकाह्तसिद्धये 

निखिलसंसतिमोक्षपदाप्रये ॥ ३५ ॥ 

दुग्धाक्तेजहुयात्सहसरमभृताकाण्डैस्तु दीर्घायु 
दूर्वाणां वितयैस्तथा घृतपयःसिकतैरघृतेनैव वा । 

रक्षम्ये कोकनदेश्च रोणसरुचिभिल्िस्वादुयुक्तस्तथा 

रक्तेसुत्पलकैस्तदहि विकवैर्वैल्वप्रसूनैरपि ॥ ३६ ॥ 

अनुदिनमघशान्त्यै संयतात्मा सहसत 

भतिजुहूतु तिदेवौ मन्त्रविन्मासमेकम् । 
[44 

अपि दिनकरसंख्यं भोजयीत द्विजाती. 
५ ९ ० 

न्विविधरसविरिष्टेभक्ितो भोञ्यजाततैः ॥ ३७ ॥ 



त्रिश्च: पटलः । ५.३ 

शतं सातं प्रातरतन्द्रितोद्यतो 

जपेष्टिजो मन्त्रमिमं छताक्षरम् | 

अरोगजुष्टं बहुरेन्विरायुतं 

शतं स जीवेच्छरदां सुखेन सः ॥ ३८ ॥ 

सबौन्कामानवाभ्नोति मन्त्रमेनं जपेत्तु यः । 

सै साधयते मन्त्री अख्राखादिरुक्रणम् ॥ ३९ ॥ 

प्रणचच्याहयाद्या व्याहतितारान्तिका च मन्त्री च| 

जप्तवा इाताक्षरी स्यादिहपरलकप्रसेद्धये दिनशः ॥४ ०॥ 

मनुमञुमवक्चान्ये पत्पदाद्ं प्रजप्या- 

दरदगणरहितायाप्यायुबेऽनुष्टुबायम् । 

विममतिररातिष्वंसने ब्रिषटुवाशयं 

दिनमनु दिनवक्र बत्सरं संयतास्मा ।॥ ४९॥ 

शताक्षरमनोरयं क्रम उदीरितः संग्रहा- 

द्जदसमतन्द्रितो दिनकश्च एव मन्त्री रहः । 

अभीष्टफरसिद्धये सुयशचसे च दावोयुषे- 
[> [कैका ^) भ 

ऽप्यशेषजनरश्ननाय चिरमिन्दिरावाप्रये ।॥ ४२ न 
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संवादसुक्तविदहितं 

विधानमथ साङ्गदेवताषूपम् । 

वक्ष्यामि साधकाना- 

मुदिनमभिवाञिछितप्रदानकरम् ॥ ४३ ॥ 

ऋषिरपि संवननोाऽस्या- 

यषटुप्च ब्रष्टूवुच्यते च्छन्दः । 
संवादाध्ः प्रोक्तः 

संज्ञानाश देवता वहिः ।॥ ४४ ॥ 

न्रह्याख्यो हृदयमनुः शिरश्च विष्णू 

रुद्रः स्यादिह तु शिखेश्वरश्च वर्म । 

नेतरे दे भवति सदाश्िवस्तथाच्ञं 

सवौत्मेत्यथ कथितं षडङ्गमेवम् ॥ ४५ ॥ 

धवखनषलिनराजखन्द्रमध्ये निषण्णं 

करविटसितपाक्चं साङ्कश साभयं च । 

सवरदममलेन्दुक्चीरगौरं त्रिणेत्रं 
प्रणमत सुरवकत्रं मडघ्चु संवादयन्त्रम् ॥ ४६ ॥ 
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सहखकाणां दश्चभिशतुभिर- 

प्यथो सहस्रैश्च चतुर्थिरन्वितम् । 
जपेनम्मनुं सम्यगथाभिदीक्षितः 

पयोन्धसान्ते जुहुया शांश्षकम् ॥ ४५ ॥ 

-यजेत्पुराङ्गैश्च तदर्चनाविधौ 

पुनर्दितीयावरणे ऽ भनिमूर्ति 

नन्तरं च तरिदिबन्धरादिभिः 

मेण वहं विधिनेति पूजयेत् ॥ ४८ ॥ 

>, क 

-संवादसुक्तं विधिनलयनन 

खंसाधित कम करोतु मन्त्री । 

चतुःशतं चापि दशोत्तरेण 

चतुश्चतुष्कं प्रजपेद्धूनेद्वा ॥ ४९॥ 

"पायसेन मधुरत्रयभाजा 

विप्रराजतरुजैः कुसुमैवौ । 
-सर्विषा स्तनजवृक्षसमभिद्धि- 

वाल्छिताथविधये भ्रजुद्योतु ॥ ५० ॥ 

४५९ 
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जुहुयात्कखाच वुष्कैः 
भरल्यूचमायोञ्य कादिवगेचतुप्कैः । 

[1 तद्वच्च पयश्चलाघे- 
वर्गैः संयोच्य पूरवैवन्मतिमान् ॥ ५१ ॥ 

तद्ररचं प्रतियोञ्य 

च्िष्टुप्पादांश्च पूवेसं स्येन । 

जुहुयात्सरपिः सिक्तं 

पायसमविरेण काथसमवाप्यै ॥ ५२ ॥. 

प्रतिपादमथक्पादं 

प्रतियोजय जुहोतु पूर्रवन्मतिमान् । 

तेनाभीष्टावापि- 

नैचिरेण नरस्य हस्तगा भवति 1। ५३ ॥+ 

अश्चरपादाश्रिष्ु- 

व्युक्तैः सूकेस्तु पूैसंख्येन । 
जुहुयात्समाजरूपं 

संवादयितुं प्रतपेयेद्ाभ्भिः ॥ ५४ ॥ 
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उद्दिद्य यद्यदिह् मन्धितमो जुहोति 
भ ~ _ (~ ०४८, न, सुक्तेरमा निगदितेख्िविषैन्च मन्त्रैः । 

व्यसतर्यथाविभवद्रो विधिवत्समस्तै- 

स्तत्तस्य सिध्यति समग्रमयल्नमेव । ५५ ॥ 

चर्ग्वारुणी ध्रुवा स्वाद्या या सा त्िष्टुव्निगदयते । 

ऋषिवसिष्ठखिष्टुप्च च्छन्दो वारीश्चदवता ॥ ५६ ॥ 

अष्टमिः सप्तभिः षड्भिः दुनस्तावद्धिरक्षरेः । 

षडङ्गानि विधेयानि तन्मन्त्रससुदीरितैः ।॥ ५७ ॥ 

अङ्कस्यग्रससंधिपागु्िवसंज्ञाधारनाभिष्वथो 

ङुक्षो प्रषठहटदोरुसोजगख्दोः संभ्यञ्नवक्रेषु च । 

गण्डघ्राणविदोचनश्रवणयुरधरूमध्यमध्यषु के 
सवाङ्गषु तथा न्यसेद्धिश्षदधीर्वणैः समर्थैः कमात् ॥ 

अच्छांज्ुकामरणमाल्यविदेपनाढ्यः 

पाज्ञाङ्कशामयवरोद्यतदोः सरोजः । 

सवच्छारविन्दवसतिः सुसित्तः प्रसन्नो 
[+ ना 1 ४ भूयाद्विभूतिविधये बरुणध्िरं वः ॥ ५९ ॥ 
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अङ्गेरष्टभिरहिषै- 

दिश्षाधिवैः समभिपूज्य वारीकम् । 

कलैः पुनरभिषिश्वे- 

त्परमशुरुमेन्त्रजापिनं शिष्यम् ॥ ६० ॥' 

वसुभिः प्रसाद्य देशिक- 

मथ शिष्यो मनुभिमं जपेशक्षम् । 
जुह्याज् दुग्धपकै- 

(| 4 ७.९. 
रज्ैरयुतं धृताप्टुतेमेतिमान् ॥ ६१ ॥ 

ऋगियमृणमोाचनी स्या 

जवैहटुतेस्तपंणैश्च मन्त्रविदः । 

संप्रापठदुगतेरपि 

सथो हयां च संवहेद्क्ष्मीम् ॥ ६२ ॥ 

इक्षोः सितैश्च शकर. 

यवसंसिक्तैश्वतुर्दिनं जुहुयात् । 
सकल्योपद्रवशान्यै 

तथणेमुक्ये च संपदे सुचिरम् ॥ ६१ ॥ 
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्रैतससमिदयुतहुता- 

द्रुष्टिमकारेऽपि वितनुते वरुणः । 

गव्यक्षीरसमेता- 

स्तरिदिनकृतादिनसुखेषु युदिततमनाः । 8४ ॥ 

शतभिषजि समुदितेऽके 

चतुःशतं पायसं हुनेस्सधृतम् । 

ऋणमोचनाय क्ष्ये 
जनसंवननाय शुक्रवारे वा ॥ ६५ ॥ 

पाश्चाबद्धं वैरिण- 

मङ्कुशसंप्रोतभम्बुधेः पारे । 

भ्यायन्परे क्षिपन्तं 

वरुणं जुहुयाश्च व! तथा प्रजपेत् । 

पा्ञनिबद्धं वैरिण- 

मसिना च्छिताञ्यु नाश्यन्तममुम् । 

ध्यायन्नेतसरसमिधा 

गोभूलथुजा हृनेच्तदपहव्ये ॥ ६५ ॥ 
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दौरधान्नैभृगुबारे 

धृतसंसिक्तैः कृतश्च हवनावेधिः । 

ऋणसोक्षदश्च विविधो 

पद्रवशषमकृद्रमाकरः प्रोक्तः ।॥ ६८ ॥ 

पश्चिमसंभ्यासमये 

पश्चिमबद्नोऽनल समाराध्य । 

च्चमेनामभिजप्या- 

चतुःशतं सक्दु-खनाशाय ॥ ६९ ॥ 

शाखीघृतससिक्ताः 

स रिदन्तरतो जुह्ातु परसेनाम् । 

संस्तम्भयितुं चिदिनं 

सुमना मन्त्री चतुःरातावरुस्या ॥ ७० ॥ 

भ्रयच्छुखोऽथ मन्त्री 

्रत्षयेद्रा जकः सुञ्यद्धतरः । 
य: सोऽप्युपद्रवाणां 

रुन्धेन्निवहं श्रियं समृच्छति च ॥ ७१ ॥ 
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बहुना किमनेन मन्तिमुख्यो 

मनुनाद्यु प्रतिसाधयेद भीष्टम् । 

हवन क्रिययाथ त्षणे्वा 

सजयेः पाश्शरतो महामहिश्नः ॥ ७२ ॥ 

अथ छवणमतुं वदामि साङ्ग 

सजपं सभ्रतिपत्तिकं सहोमम् । 
[+ अ ३ [ककन भ ट 

विधिबद्धिहितेन येन सवां 

जगतीमात्मवश्चे करोति मन्त्री | ७३॥ 

छवणास्भसि चयाद्या द्वितीया छबणे इति । 

दहेति च तृतीया स्यात्सद्र्वरेति चतुध्यैपि ॥ ७४ ॥ 

वहकपशच्चमी तु या ते स्याद्यः प्रोक्तमथवेणि । 

ग्भिराभिस्तु पश्चाङ्गं पश्चभिवी समीरितम् ॥ ७५ ॥ 

चिस्यक्षरैः षड्कं वा प्रणवायैर्सिगद्यते । 

पञ्चभिश्च त्रिभिरपि पच्चभिः पश्च चाक्षरः | ७६ ॥ 

सपच्चभियुगार्गेण जातियुक्तेः समाहितः । 
अङ्किराः स्यादृषिश्ष्ठन्दो ऽनुष्टुत्रेव देवता । 

अभ्निरात्री तथा दुगौ मद्रकारी समीरिता ॥ ७७ ॥ 
4111 
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अश्णोऽसणपङ्कजसंनिहितः 

खवश्चक्तिबराभययुक्तकरः । 
| [9 (^ (~ 

अभिताचिरजात्तगतिविरख्स- 

ज्नयनव्रितयोऽवतु वो दहनः ॥ ७८ ॥ 

रीकवरांज्ुककेश्चकढापा 

नीखतनुनिविडस्तनभारा | 

साङ्कशपाशसयूकपारा 

यामवती भवतोऽवतु नियम् ॥ ७९ ॥ 

करकमर्विराजचक्रशङ्खातिश्यूा 

परिरुसितकिरीटा पातितानेकदैलया । 
लिणयनङसिताङ्गी तिग्मरद्धिमप्रकाशा 

पवनसखनिमाङ्गी पातु काल्यायनी वः ॥ ८० ॥ 

खरौद्रसितदंष्िका चरिणयने्वकेश्ोर्वणा 
कपारपरशुहसडमरुका त्रिशूाङ्कुखा । 

घनाघननिभा रणद्रुचिरकिद्किणीमालिका 

भवद्विभवसिद्धये भवतु अद्रकाटी चिरम् ॥ ८१॥ 
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खटासिययुसखतामर - 

कपाटश्चक्तीः सपाराक्चणि द धती । 

दंद्ोप्रा सिहस्था 
...रा्रिकालिका ध्येया ॥ &२ ॥ 

अयुतं नियतो मन्नमृक्पच्चकसमन्वितम् । 

प्रजपेत्विसहसखं वा सम्यगेनं समाहितः ॥ ८३ ॥ 

० वि १ ष [ब् ५ 

दशांशेन हुनेर्लिद्धयं इविषा घृततसयुजा । 

एवं छते प्रयोगा मन्त्री भूयान्न चान्यथा ॥ ८४ ॥ 

वहिरात्री वरे स्यातां वहयाकषैणकर्मणोः । 

दुगौकाल्यौ तथा देव्यौ शस्ते मारणकर्मणि ॥ ८५ ॥ 

आरभ्य कमेकृन्मन्त्री तृतीयां कृष्णपक्षजाम् । 

संदीक्षितो भवेस्पूते मन्दिरे मन्त्रजापवान् ॥ ८६ ॥ 

निखन्यात्त्र छ्ुण्डं च दोमोत्रं उयश्रमेखलम् । 

चतुष्कं सुन्दराकारं पुत्तरीनां च कारयेत् ॥ ८५ ॥ 

एतां साध्यक्चबृक्षण श्ाङिपिष्टेन चापरम् । 

चक्रीकरभदा चान्यां मधूच्छिष्टेन चेतराम् ॥ ८८ ॥ 
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तासु हृदेशङ्खितसाध्यारूयाञु समाहितः । 

सम्यक्संस्थापमेत्प्राणान्साध्यादानीय साघकः ॥ ८९, ॥ 

उक्तानां दार्वीं कुण्ड खनेन्मन्त्रायिमन्त्रिताम् । 

विष्यं विष्टरस्याधः पादस्थाने च मन्मर्यीम् । ९० ॥ 

. छम्बयेदम्बरे सिद्धमयीमूष्वेमधोञुखीम् । 
पुनः कृष्णाष्टमीरात्रौ पूरवेयामे गते खति ॥ ९१ ॥ 

रक्तमास्याम्बसो मन्त्री कृतरक्तानुरेपनः । 

खम्यकृतङ्पिन्यासप्राणायामादिकः शुचिः ॥ ९२ ॥ 

ङुड्बं पोतख्बणं सुश्लक्ष्ण परिचूितम् । 

` दधिक्षद्रघृतक्षीरः प्रोक्षयित्वा सुशोधितम् ॥ ९३ ॥ 

आर्य . गुडमध्वाच्येर्विस्पष्टावयवामय । 

तेन पुत्तलिकां मन्त्री चवेङ्गीं कारयस्सुधीः ॥ ९४ ॥ 

तस्यां च स्थापयेलाणान्गुबोदेशविधानतः । 

अष्टोध्वंक्ञतसंख्यं वा तथष्टोध्वंसहखकम् ॥ ९५ ॥ 

तरृक्पच्चकं पच्चर्विशत्संख्यं प्रतिकृति स्पृशन् । 

जपित्वाङ्गीनि िन्यस्येव्खाङ्गप्रतिचतावपि ॥ ९६ ॥ 



त्रिश्चः पटलः । ४६९ 

सतारैश्धिटिमन्त्रार्णैश्वतुर्विश्चतिसंख्यकरः । 

शिरोरलाटदक्षणेनासास्यचिघुकेष्वपि ॥ ९७ ॥ 

सकण्ठहदयोरोजङुक्षिनभिकदीषु च 1 

मेदूपायूरुजान्वाख्यजङ्घङ्धिषु च विन्यसेत् ॥ ९८ ॥ 

् र 0 ० 9 (० [१ 

अधो गुद्यादभेदः स्यादर््व भेदेऽन्विते सति । 

आत्मन्येव प्रविन्यस्य पुनः प्रतिकृतौ न्यसेत् ॥ ९९ ॥ 

अङ्कुष्ठखंधिप्रपदजङ्गाजानूरुपायुषु । 

सछिङ्गनाभिजटठरहृदयघु स्तनद्रये ॥ १०० ॥ 

कंघराचिचुकास्येषु घ्राणदकणेयुग्मके । 

ठार श्नरसोन्यस्येसतिमायां च सहेत् ॥ १०१ ॥ 

इपटदिप्याथ कुण्डं तद्रहिर्गोमयवारिणा । 

साध्यसरंमुख आसीन आद्ध्याद्धन्यवाहनम् ॥ १०२ ॥ 

प्रञ्वाल्य साध्योडुतरकष्चैरमभ्यच्यं दीप्निमान् । 

राजीक्ुश्षी तपुष्पा द्धिश्वषके रजतादिकरे ॥ १०३ ॥ 

देवतां प्रतिपाद्याघ्य दना कायाथेसिद्धये । 

उपतिषठद्धतस्याद्ावन्ते मन्तरैरितीरितैः ॥ १०४ ॥ 
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त्वमाननमभिन्नघ्न निशायां हव्यवाहन । 

हविषा मन्त्रदत्तेन त्रो मव मया सह् ॥ १०५ ॥ 

जातवेद महादेव तप्रजाम्बूलद्प्रभ । 
साहपते विश्वमक्ष ख्वणं दह् शत्रुहन् ॥ १०६ ॥ 

देशे इश्चरि शवौणि प्रस्तं मुक्तं स्वया जगत् । 

महादेवि नमस्तुभ्यं वरदे कामदा मव ॥ १०७ ॥ 

् 

तमोमयि महादेवि महादेवस्य सुव्रते । 

या मे पुरषं गत्वा वशमानय देहि मे ॥ १०८ ॥ 

दुर्भ दुगौदिरदिते दुगसशोधनार्गटे । 
चक्रशङ्कधरे देवि दुष्टश्रुभयंकरि ॥ १०९ ॥ 

नमस्ते दृह् शतं मे वश्चमानय चण्डिके । 

, श्ाकभरि मह देवि शरणं मे भवानघे ॥ ११० ॥ 

भद्रकालि भवाभीष्टे भद्रसिद्धिभरदायिनि। 

सपत्नान्मे दह् दह् पच शोषय तापय ॥ १११॥ 

शादिशक्तिवज्रायैरत्छृयोच्छृय मारय । 
महादेत्रि महाका रक्षात्मानं कुमारिके ।॥ ११२ ॥ 
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पुनः प्रतिकृतेरङ्गख पकं निक्चितायसा । 

दक्षपादादिकं छित्वा पच्चचै प्रजपेन्मलुम् ।॥ ११३ ॥ 

साध्यं संस्म्रय चितधीजुंहुयात्सप्तसंख्यया । 

दक्षिणं चरणं पूर्वं ततो दक्षारधकं पुनः 1 ११४ ॥ 

दक्षहस्तं तृतीयं स्याद्रादृ््य चतुथेकम् । 

पच्मं वामहस्तं स्यात्षघ्ठं वामाधेमेव च ॥ ११५ ॥ 

सप्रमं वामपादं स्यादन्यापि स्याद्धुतक्रिया । 

सप्र सप्त विभागो वा कमादङ्गेषु सप्तसु । ११६॥ 

० _ < > ० [+ स 
एकादरांराभिन्नेवी तदङ्ग: सप्रसिह्ुनत् । 

होमोऽन्यथा वा पूर्व तु दक्षिणश्चरणो मवेत् ॥ ११७॥ 

द्वितीयो दक्षिणकरस्दृतीयः शिर उच्यते । 

वामबाहुश्चतुथंस्तु मध्यादूर्ध्व तु पच्चकम् ॥ ११८ ॥ 

अधोभागस्तु षष्ठः स्याद्वामभागस्तु सप्तकः । 
हतेवं पूर्ैसंप्रोक्तेरुपस्थापकमन्तरकैः ॥। १९९ ॥ 

अच॑यित्वा दण्डदीर्घ प्रणमेद्धन्यवाहनम् । 

सकषस्वणेयुक्ताङ्गां शोणां ददयास्सतणंकाम् ॥ १२०.॥ 
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दक्षिणां सप्तकर्षा तु दथान्मारणकमेणि । 

अंशुकं रुचकं धान्यं दत्तवा संप्रीणयेहुरुम् ॥ १२१ ॥ 

एवं कृतेन मन्त्री कमते होमकमंणा । 
अथ वा मारणाकाह्ी साध्यवामाद्धिपांसुभिः ॥१२२॥ 

3 [+ कात ^ 5 ७ ने (1 
सनिम्बतिलसिद्धाथत्रणकततेलसंयुतेः । 

दिङ्कुनिकटुकोपेतेमैदिषीमूत्रपेषितैः ॥ १२३ ॥ 

वराहपारावतयोः पुसैषेण समन्वितैः । 
ण र भ ५ + भाक) ख 

एतश्च सामेश्रयतु छाण पृवाक्तस्स्यकम् ।॥ १२४॥ 

पूः "भ @ भ. भ भ [स 

वंवतपुत्तटीं तेन खोणनचूर्णेन कारयेत् । 
प्राणान्प्रतिष्ठापयेच्च तत्र पूवोक्तसंख्यकम् ॥ १२५ ॥ 

पूवोक्ताभिः पृष्तरीभिः ण्डे दक्षिणदिद्खखे । 

दुगौ बा भद्रकारीं वा प्रतिपद्य यथेरितम् ॥ १२६ ॥ 

१ काक [9 

उपस्थिते स्वधेरात्रे सज्यपाणिस्थशसख्कः । 

वामपादं समारभ्य जुहुयासू्ैसंर्यया ॥ १२७ ॥ 

समापयेदक्षपादं विकारेणायसो वशी । 

विसप्राहप्रयोगेण मारयेद्विपुमासनः ॥ १२८ ॥ 
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तस्यां रात्यामुपोष्याथ परेऽहनि च साधकः । 

प्राणायामादिभिरपि गायलीजपहोमकैः ॥ १२९॥ 

विभुक्तपापो भूत्वा तु स पुनविहरेस्सुखम् । 

यां कस्पयन्यपामागीराजीघृतहवींषि च ॥ १३० ॥ 

#3 प्रथगष्टोत्तरशताव्त्त्या हुत्वा बङि हरेत् । 

यो मे पुरस्तादिलयादिदश्चमन्तरेवरि हरेत् ॥ १३१॥ 

इति छवणमनो्िधानमेवं 

प्रणिगदितं बविधिवस्योगभिन्नम् । 
(^ 

विधिममरुमथ साघु संप्रयुञ्ञ्या- 

द्रजत्ति फलं निजवाज्छत्तं चिराय ॥ १३२ ।\. 

अथ वा वणे: परागमूतै- 
मैधुराक्तैः पुनरष्टमीनिशाद्यम् । 

जहुयात्तु चतुदंशीनिश्चान्तं 
कुडबोन्मानितमेभिरेव मन्त्रैः ।॥ १३३ ॥ 

नारीनरान्वा नगरं चृपान्वा 

ग्रामं जनान्वा मनसोऽतुकूखान् । 



४७ प्रपश्चसरे ` 

वश्छीकरात्येव हुतक्रियेयं 

चिराय नैवात्र विचारणीयम् ॥ १३४ ॥ 

वस्तुनोक्तेन क्रियतां साङ्कोपाङ्गेन पुत्तरी । 

तस्यां तु साध्यशिङ्गायां प्राणाद्यपणमाचरेत् ॥ १३५ ॥ 

निक्षिप्य हृदये किंचित्कीटान्तां संस्प्रशचन्पुनः । 
ह ५ 

प्राणा्णेन यत्कार्यं क्षिप्रं कुयाद्विचक्षणः ॥ १३६ ॥ 

अथास्य हृद्ये स्मरत्वा वतुंङं वायुमण्डरम् । 

करष्णषड्निन्दुगं वायुं बायुग्म विचिन्तयेत् ॥ १३७ ॥ 

तत्न भूतास्तु तन्मात्राशब्दादयं श्रवणादिकम् । 

धातून्मनश्च बुद्धि च संक्षिपेदप्यहंक्रियाम् ॥ १३८ ॥ 

तत्सर्व तेन चण्डन समीरेण समीरितम् । 

अवामनासारन्पध्रेण सरसमीपमुपानयेत् ॥ १३९ ॥ 

प्रवेशयेच्च पुत्तस्यां पुनस्तेनैव वसना । 

प्राणप्रतिष्ठासन्त्रेण छब्धप्राणादिकां तथा ॥ १४० ॥ 

यादष्टकान्मरवद्धूद्याम्बुजस्थां 

तत्केस्रापितपरगपरिष्छृताङ्गान् । 
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संचिन्त्य साध्यहृदयेऽपि तथैव भूयः 

साध्यास्बुजस्थानद्पिखवकीयैः । १४१ ॥ 

हृस्पद्यमध्यस्थिततन्तुजारै- 

रेकैकमेकोत्पतितैः कमेण । 

निश्वासरमात्रेण सुखं प्रविष्टा 

स्तसप्राणमार्गेण हरेषिरेपठान् ॥ १४२ ॥ 

वायव्याम्नयेन्द्रवारीण्महेश्च- 

कव्याट्सोमग्रेतनाथाश्रितेषु । 

किखर्केषु प्राणभूतद्धिरेफा- 

स्तरसंबन्धास्तन्तुभिर्िन्दुभूतैः ॥ १४३ ॥ 

, अवामनासामार्गेणोवाकृष्याकरष्य पुत्तरीम् । 
भ्रवेशयेस्सुधीः प्राणान्प्राणाद्यपंणयोगत्तः ॥ १४४ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिाजका चार्यस्य 

श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादस्िष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो 
७ ९2 

परपञ्चसार तशः पटटः ॥ 

४, 



एक्चिश्षः पटखः ॥ 
स ध -------~ 

प्राणप्रतिष्ठानमनो्विधानं 

प्रवक्ष्यते संभरति सर्वसिद्धये । 

यस्मादतेऽमी कथिताः प्रयोगाः 

व्यथौ मवेयुगैतजीवकस्पाः ॥ १ ॥ 

प्रोक्त्वा पूवेमयुष्यश्चव्दमथ च प्राणा इह प्राणका- 

स्तद्रल्जीव इह स्थितेति च तथा सर्वेन्द्रियाणीति च । 

भूयो वाड्नसावुदीयं तदनु प्राणा इहायान्त्वित्ति 
स्वाहान्तं प्रजवेन्मनुं निरित्तधीः प्राणान्प्रतिष्ठापयेत् ॥" 

खष्टिः सा जगतामनादिनिधना विश्वस्य चेष्टाकरी 

प्राणाख्या प्रकृतिः क्रियामय बपुर्देवी परा देता । 

तद्वदराञ्छनसी इं श्रुतिमथो घ्राणं च सप्राणकं 

सेवेहागतयामयुक्युखचिरं तिष्ठन्तु उदढन्द्रकम् । 
मन्त्रस्यास्य विधि्रिश्च हर इययेते मुनित्वे शिता 

इछन्दस््ग्यजुषी च सामकमथर्वेतीह च्छन्दांसि च ॥ 
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भरयेकं कादिरवरैः प्रतिगतपिकैरविन्दुयुकतेधैराचैः 
श्र (१ (१ [५ [न व्दादेः शरोत्रमुख्येवेद नकरमुखैस्तत्कियाभिः क्रमेण ॥ 

(1 [न [9 [> | [र क बुद्धधाययशचात्मनेऽन्तेरुपरि च विरसल्लातिभि; षडूमिरेवं 
ुयादङ्गानि सम्यग्वरविष्ादमतिर्विश्वरूपत्वसिद्धथै ।३॥ 

नाभर्दश्चादापदं पारार्बाजं 

हृदेशदा नाभिदेश्च च शक्तिम् । 
आदेश्च मस्तकादङ्कुशाख्यं 

न्यस््वा यादीन्धातुभिन्य॑स्य' सप्त ॥ ४ ॥ 

प्राणे जीवे चैव हंसश्च 

याणेन्यस्येन्भूरं उ्यापकं मस्तकादिम् । 

एवं न्यश्च प्राणद्क्तिस्वरूपं 

ध्विद्यां ध्यायदात्मरूपां च देवीम् ॥ ५ ॥ 

रक्ताम्बोधिस्थपोतोहठसदरुणसरोजाधिरूढा करान्जैः 

पाशं कोदृण्डभिक्षद्धवमथ गुणमप्यङ्ुशं पच्चवाणान् । 
बिभ्राणा सक्षपाढं त्रिणयनलसिता पीनवक्षोरुहाल्या 

देवी बाङाकंवणा भवतु सुखकरी प्राणश्चक्तिः खरूपा ॥ 

1. जन्तुषु न्यस्त 9. बिघ्रत् 
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"वा | क ० # ५ 9 [क ॐ 

ध्यात्वा देवीं प्रजपेदेवं लक्षं मुं समादहितधीः | 

आग्येनान्ते जुहुयाचरणा वा तदश्ांशतो मन्त्री ॥ ७ ॥+ 

शाक्ते पीठे देवीं षट्कोणस्मैः प्रजेशहरिरदरैः । 

वाणीखक्ष्मीगिरिजासहितैरङ्गेन्य मच्ररोकेसैः ।॥ ८ ॥ 

५ न # + [> ०, ^€ क {~ (५ 

प्रयजच्चतुभिरेवं परिवारोनियमेव निश्चितमनः । 

एवं संसिद्धमुवैहयाद्यान्यारमेत कर्माणि ॥ ९॥ 

पाशाङ्कशान्तरित्क्तिमनोः परस्ता- 

दुश्वाये यादिवस्ुवणेगणं सखहंसम् । 

पश्चाद् ु ष्यपदसुच्चरतु प्रयोग- 

मन्ब्लोऽयभित्थसुदितो प्रहसंख्यया बा ॥ १० ॥ 

(. [8 
सृता वेवस्वता चैव जीवहा प्राणदा तथा | 

८५ ^ [9 आक्ृष्या भरथना चैव उन्मादा विष्फुलिङ्किनी । 
छषेत्ज्ञा प्रतिहारी च प्राणमूत्यैः सयादिकाः ॥ ११ ॥ 

बद्धा साध्या पाश्चवीजन शक्या 

गृह्णन्नाकृष्याङ्कशेनाथ यादीन् । 
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५) दूतीश्चोक्लवा साध्यनान्नाथ धातू ५ 

| 

नेवं मन्त्रो यावदात्मा सवीयेः ॥ १२ ॥ 

स॒प्राशेषजने निकश्ञीथसमये साध्ये ख्पिलयादरा- 

दारय स्ववशं विवाय हृदये साध्याक्रतः कीरकम् । 

बह्भूातं च निपीडमेव सहसा कारस्य यष्ट्या श्चिर- 

स्याघाताल्छषुभिताखिन्द्रियगणं साध्यं स्मरेत्साधकः ॥ 

ायन्यागनेयैन्द्रवारीण्महेश- 

क्रव्यास्सोमप्रेतराण्मभ्यकेषु । 
स्थानेष्वेतेष्वष्ट यादीन्सहखा- 

न्ङ्गान्ध्यायेट्रीज निन्दुप्रवद्धान् ॥ १४ ॥ 

स्ये चैवं संस्मरे द्रत्सरोजे 

गङ्गीरूपान्निगतान्पासमार्गैः । 

साध्याव्जस्थांश्च च्वरीकान्गृहीत्वा 

स्लीयं स्थानं पूवेवल्सं प्रविष्टान् ।॥ १५ ॥ 

बीजानि रक्तानि तु वदयकर्म- 

ण्यर्मोघधराभान्याभिचारकाले | 
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तानि संस्तम्भविधौ स्मरश्च ॥ १६ ॥ 

अथ वा साध्यप्राणा- 

न्मण्डूकाकारधारिणो ध्यायेत् । 

स्वीयान्भुजगाकारा- 

नमिचारादौ चक्षंसकभविधौ ॥ १७ ॥ 

प्राणप्रतिष्ठाकर्मेवं बिधायेकादशापरम् । 
पत्तल्यादौ खचित्ते वा तांस्तु संसतम्भयेद्भवा ॥ १८ ॥ 

आहृष्टानां साभ्यदेहादसुनां 
पुत्तस्यादाबप्ययं स्यालप्रकारः । 

किंतु स्वीये हृत्सरोजे प्रवेशो 

वदयाकृष्टयोरेव नात्राभिचरे ॥ १९॥ 

पाशादयत्रिकयुक्तमूरहदय धूमध्यसूम्रायिता 
साभिः साभ्यङाटरन्ध्रवगतोऽप्यासूकमाजग्भुषिः । 

योन्यां स्वास्महदण्जमेवमनिशचं भराम्ययसौ चिन्य तं 
शक्तिजन्मश्चतान्यपीह वश्चयेत्साध्यं समाकषेयेत् ॥२०॥ 
1. °पतितामामूखमाजग्मुषि 



एकत्रिश्चः पटलः | ८१ 

प्राणप्रविष्टाक्तिधिरेबसुक्तः 

खङ्गः सयोगो बिनियोगयुक्तः । 

अस्मिन्प्रवीणो गिरिकाननादी- 
हि भे 

न्प्रचाछयेत्प्राणवतां विधाय । २१ 

इति श्रीमत्परमहंसपारवाजकाचारय॑स्य श्रीमोविन्द- 

भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छकरमगवतः कृतौ 

प्रपञ्चसरे एकचिश्ः पटलः 

+ 7, 12 



द्वालिश्चः पटः ॥ 

५. 

अथ यन्त्रविरचनाभि- 

मेन्त्रविश्चेषान्बहुप्रकारयुतान् । 

कथयिष्ये मच्रविद्ा- 
[8 8 मेहिकपारचरिकाध्रये सुधियाम् ॥ १ ॥ 

[कप [प् # क 

वरिुणितसंज्ञे माया- 
4 पिष, ऋ क अ भ 

ंकृतकोणे तयायिवीते च 

या या विशेषक्लपि- 
# क (काक 4. व 

स्ता दामाप सम्रहुण समाभर्दध । २॥४ 

क, 

णोसितसुधाक्षर- ` 

गखूदश्रतस्फुरितवहिपसिवीतान् । 

बिन्दोर्मभ्यगबीज- 

स्थितान्मुधाधारया परिखुतयः ॥ ३ ॥ 
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पृणयुषुन्नारन्धां 

साध्यतनुं संस्मरल्शिरसि वध्यात् । 

तेनारोगी पुरूषः 

प्ज्ञावान्दीधेमायुराप्नोति ॥  ॥ 

शीतांज्चुमण्डलस्थं 

कूमेचतु्थात्तकोणङसितमिदम् । 
शीतप्रकिप्तजपतं 

कधूृतं च श्िरोरुजाञ्वरा्तिहरम् ॥ ५ ॥ 

तद्यन्त्रयुगं विल्खि- 

दभिविङ्खितसाध्यसाधकाख्ययुतम् । 

साध्यमधस्तार्कृस्वा 

बदह्भूात्र स्वपतु साधको निलयम् ॥ & ॥ 

[^ 7 

विधिनानेन तु सभ्य- 

कलाध्योऽस्य वशे भवेदयन्नेन । 

तन्त खनित्वागारे 
तत्रान्नं सिद्धमत्तु वश्यकरम् ॥ ७ ॥ 
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[4 [१ [काका कना ५, (1 

साध्याख्यां श्ञक्तिवदहौ नरदरिमपि रन्घत्रये च भिशक्तो 

कर्माङिख्याथ षे सततगमपि संस्थाप्य जघ्वा खश्षक्तया । 

आगारे शथापयित्वा नरमुदकनिधेश्िघ्रपत्रे किखिल्वा 
[1 

दीपाभ्रौ तापयित्वा सियममरूधियः सस्यगाकषेयेयुः ॥८॥ 

५. 

लविगुणितनिदहिता विघयः 

बङ्कुणिते च प्रयोजनीयाः स्युः । 

रक्षाकभेणि विहितं 

तस्प्रायः प्रचुरमन्त्रयुक्ततया ।॥ ९ ॥ 

पाशाष्टाक्षरवीतशक्ति दहनप्रोह्लासिसाध्याहूयं 

शक्तिश्रीस्मरसंवृतं कुयुगरन्ध्राबद्धचिन्तामणि । 

इत्थं षद्कुणितं विङिख्य जपितं मच्री दधानोऽसकृ- 

राज्ञां वामदृशां प्रियो भवति संग्रामे पुरे वा चिरम् ॥ 

चिन्तारलाध्िताभित्रियुगमथ वृरसिदहावृतान्तःस्थवीजं 

प्रादुःसाध्याभिधानं बहिरपि छिपिभिः प्राचुोमाञ्चुबीतम् । 
क््माविम्बहन््ररन्ध्रत्रचकितचुरण प्रहोन्माद् भूत - 

1, $. 

व्याधिघ्रं यन्त्रमस्मिन्करतकलकविधिभेभरक्षाधिकारी ॥ 
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द्वादृश्चरुणिते यूहे 

शलिह्वीज नरेनद्रपुरवीतम् । 

पीतारिप्र पुरख्घु- 

धूपितमन्तःप्रवद्धक्मयुतम् ।॥ १२ ॥ 

चतसृषु दिष्षु निखन्या- 

स्सीमायां द्वारतोरणाधो वा | 

देशाभिगुपिरेषा 

गुप्रतमा सूरिभिः पुरा प्रोक्ता ॥ १३ ॥ 

अल्दरनिकाङ्कशी 

मश्चणे पटर विरिख्य यन्त्रमिद्म् । 

"धेरस्थापनकमं 

प्रतिजप्रं प्राङ्गणे खनेन्मन्त्री ॥ १४ ॥ 

तत्र विश्चन्ति न चोरा 

शप्रहकृया स्या्निकेतरक्चा च । 

अश्माभिपातवारण- 

मभिवृद्धि संपदां करोलचिरात् ॥ १५ ॥ 

1. सेर 2. ब्रहकृयादया निकेत° 
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तद्रद्भटागैराख्यं 

यन्त्रं नीरे बिलस्य पट्रवरे । 

"मेचकसाध्यप्रतिङकति- 

हृदये गुलिकां चिधाय निक्षिप्य ॥ १६ ॥ 

लिमधुरपूर्णे पात्रे 

विन्यस्याभ्यच्य गन्धपुष्पाचचैः । 
बल्िमपि विकिरेद्रािषु 

सप्ताहादानयेद्रधूमिष्टाम् ॥ १७ ॥ 

तामेवाथ प्रतिकृति. 

मग्नौ किंचिसरतापयेसख्रजपन् । 

शक्ति पाशचाङ्कुशमनु- 

साभ्याह्वयदर्भितां समादितधीः ॥ १८ ॥ 

विधिनामुना चिरा्रा- 

द्रवितधियमपि सुराङ्गनां मन्त्री । 
भण् # 

आकर्षन्निजवाञ्छा- 

प्रदायिनी मदनबाणविह्रिताम् ॥ १९॥ 

1. मोचक 



दिशः पटहः । ¢ ८७ 

यन्त्रं तदेव खाश्रा- 

ताम्रावीतं निधाय करर जके । 

जक्वा भनुसहस्क- 

मभिषिच्वेद्रजतकाच्चनाभ्यां च ॥ २० ॥ 

तद्धद्िधाय "कलशे 

तद्यन्त्रं धारयेत्पुनियम् । 

वा्छितसिद्धिः कभते 

भक्टया प्रणमन्ति देवता अपि तम् ॥२१॥ 

यन्त्रं तदेव विधिव- 

द्वि्तावाछिख्य पृजयेदिनशः । 

चोरारिभूतनागा 
अपितं देकं न ीश्चितुं रक्ताः ॥ २२॥ 

आङ्ख्य वीरपट 

यन्लमिदं मस्तकार्पित छता । 

युध्यन््रयथिलमपि 

हृत्वा यायत्रणाद्ितो योद्धा \। २३॥) 
..- ~~~ 

1. कलशं 
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मदजखूविडिखितमेत- 

द्यन्त्रं जपं च मस्तके न्यस्तम् । 

करिणीमपि मदयेद्रा- 

कचण्डतरे का कथा करेणुवरे ॥ २४ ॥ 

भ, (९. 

बहुनेति भाषितेन कि- 

मेभ्यो सख्यं न किमपि यन्तेभ्यः । 

तस्मादमूनि सद्धि- 

धौयौणि च विश्ववकश्यभिच्छद्धिः ॥ २५ ॥ 

गजमृगमदकारमीरै- 

मैन्त्रितमः सुरभिरोचनायुक्तेः । 

विरिखिद रक्तकरसा- 

लुकितैयन्त्राणि सकठकायार्थी ॥ २६ ॥ 

राञ्या पटुसयुतया 

सपाशक्क्त्यङ्कशेन मन्त्रेण । 
स्वादक्तयाभिचुहू- . 

जिचयुर्वीशस्तथोवश्षी वहायेत् ॥ २७ ॥ 
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दृेखाभ्निस्थसाध्याह्वयमपि बहिराक्रो वृतं बह्किगेह- 

द्न्द्वाभरस्रस्तिकाठ्यं भ्रत्तिङ्खितु दले यन्त्रजं नागवर्ल्याः । 

जघ्वा शक्ति तु पाश्ाङ्कशङ्पिसदितां तापयेदीपवह्नौ 

मक्तं भक्यानताङ्खी स्मरशरविवशा प्रेमराखाभियाति ॥ 

शक्तिस्थं निजनाभिवहिभवनद्न्द्रोदरे मान्मथं 

बीजं साध्यतरिद्भैया परिवृतं शक्या बहिः पाथिवम् । 

तत्कोणे स्मरमन्यपुष्टनयनप्रोस्येः पुनः 'कर्णिक्रै- 

भस्ताम्बूदेिखिताभिजप्रमदयेद्योषिन्मनो मोहनम् ॥२९॥ 

सक्लयन्तःसितसाभ्यनाम परितो बाजैश्वतुर्भः समा- 

बद्धं शक्तिमनोभवाङ्कशचिपिर््रोभिः समबेष्टतम् । 

शा्युस्थे भरतिष्धिख्य पिष्टविछतौ प्राणन्प्रतिष्ठाप्य च 

त्रिस्वादौ परिभञ्य॑ तच्छमदतः साध्यो वशे तिष्ठति ॥ 

डान्तं शिखीङवयुत दह नांशसाध्यं 

मायांशसाधकमथाभिवृतं कलाभिः । 

मभ्याहसहिरुखशूमिदं तु मतु- 

येन्त्राह्वयं नरनताङ्किवकशंकरं स्यात् ॥ ३१ ॥ 

` 1. कण्टकैः 2. स्ताम्बूले 
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खत्काराङ्गुङिकात्तया सङृकलासान्तवेखायुक्तया 
साध्यस्याङ्गिरजोयुजा बृदुमृदा क्टप्रस्य शक्तिं हृदि । 

रूपस्याभिविदिख्य तद्विवरके साध्यं तदीरान्प्रति- 

श्ाप्याजरप्य निखन्य तत्र दिनशो मेहेचिरं वश्यङृत् ॥ 

चामाक््याः प्रतिषि्य नाम निश्चया वामोरुदेशे निक्षा- 

मध्ये वामकरेण संश्चितमतिः संछादय॑स्तन्मनाः । 

पूर्वै शुद्रपदं ततश्च दयितेयोगीश्वरीबिन्दुम- 

नमन्तं जप्यति चेदनङ्गविवशां सदयः प्रियामानयेत् ॥ 

मायाहृदोरथान्ते 

ब्रह्मश्रीराजितेऽक्षरान्श्रोक्त्वा । 

राजयुतपूजितेऽणौ - 
न्स जये विजये च गरि गान्धारि ॥ ३४ ॥ 

तिञुवनवश्षंकरीति च 

स्वलोकान्तिके वकंकरि च । 
सवेखीपुरुषवकशं- 

करि सुदुधे वाक्षरान्प्रवीप्स्य ततः ॥ ३५ ॥ 
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मायह्िडान्तिको मनु- 

रेकाधिकषष्टििणैकः प्रोक्तः । 

चटषिरस्याजोऽतिनिच्- 

च्छन्दो गौरी च देवता प्रोक्ता ॥ ३६ ॥ 

सचतुदेशषभिदेशषभि- 

स्तथाष्टभिश्वाष्टभिस्तथा दशभिः । 

एकादश्भिभन्तरा- 

क्षरः क्रमादुच्यते षडङ्कविधिः ॥ ३७ ॥ 

भसकलकशषशिराजन्मौखियवद्धवाज्ञा- 

ङ्सरंचिरकराब्जा बन्धुजीवारुणाङ्गी । 

अभमरनिकरबन्था बीक्षणा शोणद्पा- 

श्ुकुयुमयुता स्यात्संपदे पावैती वः \ ३८ ॥ 

अयुतं प्रजपेचजुहुया- 

दत्तैः पायसेदेशषंशिन । 

आराधयेत्तदङ्ग- 

मौतृभिराश्चाधिवैश्च निश्ञितमनाः । ३९ ॥ 
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<> तिलतण्डुलकैर्छणै- 

स्त्रिमधुरसिक्तैः फडैश्च मघुरतरैः । 
साञ्येररुणङुवर्यै- 

स्तरिदिनं हवमक्रिया सुवश्यकरी ॥ ४० ॥ 

(+ 

नित्यं चादिलययगतां 

देवीं प्रतिपद्य तन्मुखो जप्यात् । 

अश्टत्तरशचतमहा- 

मादौ भुवनं वश्ीकरोयचिरात् ॥ ४१ ॥ 

वणोद्वौ्छान्त्री 

प्रयोजयेत्साभ्यनामकमयुलम् । 
प्रजपेद्रा हवनविधौ 

वाच्छितसिंद्धिप्रदस्तथा मन्त्रः ॥ ४२ ॥ 

सतारराजसुख्यन्ते राजाधिञयुल्िबणंकान् । 

संभाष्य वदयसुखि च स्वां श्रीमाराणंकान्वदेत् ॥ ४३ ।४ 

चीप्स्य देविमहादेविपदं देवादिदेवि च । 

प्रोक्त्वा सर्व जनस्येति सुखं मम वशं बदेत् ॥ ४४ ॥ 
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ङस कुर्विति उदन्द्वान्तिकं मन्त्रं समुद्धरेत् । 

सप्ताधिकः सदश्भिस्तथा त्िशद्धिरक्षरेः ॥ ४५ ॥ 

दशभिः सप्रभिश्चैव चतुर्भिः करणाक्षरैः । 
[१ ५ € [3 पश्चभिः सप्रदश्षभिवेभेरङ्गक्रिया मता || ४६ ॥ 

जद्याश्रीमन्त्रसं्रोक्ता प्रतिपत्तिरसुष्य च । 

मन्त्रस्य जपक्ल्निस्तु तथा होमविधिमत्तः ॥ ४७ ॥ 

सन्त्री सवेजनस्थाने कुय॑स्साध्याहुयान्मनोः । 

प्रजपे हवने वाथ तथा तपणकर्मणि | 9८ ॥ 

देवीध्माष्टञ्चतं प्रसूनवदय च्रिम्वादुयुक्तं हुने - 

त्सपताह् भसितेन तेन विदितं पुण्डादिकं वदयञ्चत् । 

अञ्यैस्तत्छृतहोमपातितममाजप्रं घृतं प्राश्ये- 

त्साध्यं निष्परिहारकं च तदिदं वश्यं भवेदेहिनाम् ॥ 

शक्ति साध्यक्षुवृक्षप्रतिकृति हृदि संङिख्य संस्थाप्य जीवं 

जघ्वा खन्याद्कुणि ऽस्मिन्विधिवदनरमाधाय पुष्पैञ्जपायाः । 

देवीमन्त्रेण रात्रौ दश्चपरशतसंख्मरैस्तु काचन्दनाक्ते- 

हतवा तां सप्तरान्नं सरिति निखनतादुत्तमं ब्यक ॥ 
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अन्नं मय्यद्चन्न 

मे देद्यश्नाधिपतये ममेत्युक्स्वा । 
(1 क ® 

अन्नं प्रदापयेति च 

ठद्वयुगान्तोऽन्नदायको मन्त्रः ॥ ५१ ॥ 

करणेन्द्रियरसघातु- 

द्यवरणैर ् गमन्त्रपच्रपदैः' । 

व्ययुतजपावधिरेष 

द्विखहसहुतं च सर्पिरन्नाम्याम् ॥ ५२॥ 

दुग्धास्धौ रूप्यवप्रावृततकनकमय द्रीपवर्यै सुराव्ये 
कल्पदू्यानकाधो मणिमयसिते वित्तसस्याप्रभागे । 

आसीने मृभ्रियौ वाडिछठतवसुनिचयं मन्त्रिणे संसजन्यौ 

मन्न्री संचिन्तयानो जपतु दिनमुखे संपदेऽन्नस्य मन्त्रम् ॥ 

नलयादिभगवयन्ते माहेश्वरिपदं वदेत् । 
अन्नपूर्णेऽभ्निनायान्तो मन्त्रोऽन्नपरदसंज्ञकः ॥ ५४ ॥ 

मायाविदहितषडङ्खे 

दिनुखजप्यश्च षोडश्ञसखहसखम् । 

1. मख मन्वपदैः 



दरत्रिश्चः पररः । ९५. 

प्रोक्तो जपावसाने 
न क 

सधूकतैरमेदेशांरको होमः ॥ ५५ ॥ 

रुद्रताण्डवविरोकनलोलां 

मद्रवक्त्रनयनां भवकान्ताम् । 

अन्नदाननिरतां जननीं तां 

चिन्तय पतु चित्रदुकूकम् ॥ ५६ ॥ 

वैश्रवणः पक्ताशः 

पिङ्गटनिधिपौ तथैव वित्तेशः । 

सङ्कुबरस्वाहान्ताः 

सव्याहृतयः समीरिता मन्त्राः ॥ ५७ ॥ 

वित्तशस्यान्तराले दक्षवरसमिधः सर्पिषाक्ता विविक्ता 

होतव्या द्रव्यसिद्धयै कनकघटकरण्डात्तदोस्तुन्दिखोऽसौ । 

हेमामो रत्नदीप दरकमख्निधिघोतितो हेमपीठे 

ध्येयो न्यभ्रोधमूले हृतुजि विदुषा बैश्वदेवावसने ॥ 

मन्तरैरतेधृत्तयुत- 
पायसहोमोऽपि मन्त्रिणां विहितः । 

1. हेमभि रन्ज 
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रक्तम्यै सघृतैश्च तिङै- 

विस्वसमिद्धो मतस्तदेव फलम् ॥ ५९ ॥ 

भयाहरेन्दुयुक्सैव विदण्डाहस्पता्षराः । 
"वाङिस्थयोनिनयन्तो वसुवणोँ मलुभेतः ॥ ६० ॥ 

व्णैखाहस्च जाप्यश्च तावच्छतदहूतो मतः । 

होमः सर्पिष्मतान्नेन बीजनाङ्गक्रिया मता ॥ ६१॥ 

रस्वर्णाज्ुकादीज्निजकरकमलादक्षिणादाकिरन्तं 

वासोराक्चौ निधायापरममरणुरुं पीत्तवसखादिभूषम् । 
ध्यायन्नास्रीनमप्यापणसुवि शतसंख्यं सर्विंशञत्कमेवं 

मीतापुष्प्घृताक्ते्जिदि नमथ हुनेस्सर्णवखादिसिच्ये ॥ 

वययोरन्तराखं मे देहि ञुक्राक्षराद्िठः । 

मन्त्रोऽयुतजपः सर्पिः सहखहवनक्रियः ॥ ६३ ॥ 

श॒क्रास्ये श्कपुष्यहुतभुजि गुणश: सप्तशोऽप्यकर्विं्च- 

द्रं होतव्यमेषोऽप्यत्तिसितकुुमाङेपनो बामदोष्णा । 

वासोरल्नादिकातंस्वरमपि सततं साधकाय प्रयच्छ 

न्ध्यातो व्याख्यानमुद्राकाष्टितपरकरम्त्वापणादिन्दसंस्थः ॥ 

1. वायुः सर 



द्रत्रिश्चः परलः। ९७ 

ह, >, 
राजेरस्थोऽदहिपो दण्डी वेदान्तेऽसौ विदण्डकः | 

. [+ का १ 

सायान्ते नतिरप्यष्टवर्णो वेयासिको मनुः ॥ ६५ ॥ 

मुनिन्रात्तावीतं मुदिताधियमस्मोद्रुचिर- 

द्युतिं व्याख्यासूद्राकलनविर्सदक्षिणकरम् । 

परं जानौ कृत्वा टढकङ्ितिकक्त्ये कविवरं 

समासीनं व्यासं स्मरतत निरतं पुण्यचरितम् ॥ 

विकृतिसदखजपोऽयं 

दसांश्चतः पायस्राञ्यहवनविधिः । 

निरूपमकविताभ्रज्ञा- 

 व्याख्याश्रीसंपद्ावहो सन्त्र: ॥ ६५ ॥ 

करचरणपाश्वमूल- 
वनभ १» ले ५, ¢ ५ द्युलोंहरेबिन्दुदुंसरसनाणौः । 

[+ € भछिकाद्या वसौख- 
द्विठान्तिको मनुरयं ध्रुवादिः स्यात् ॥ ६८ ॥ 

अयुतं प्रजपेच्च षट्सदन्ा- 

नि मन्त्रे जुहुयादशांश्चमानम् । 

#, (. 18 



४९८ ` प्रपश्चतारे 

विखसर्षपतण्डुरैः सशाखी- 

हविराञ्चैः सुसमेधिते कृशानौ ॥ ६९ ॥ 

ततङ्गादिः प्रचेता अपि वृहनस्मीरौ धराव्योमसंज्ञे 

भाक्प्रयग्दक्षसौम्यास्वध परि च दिश्चु प्रबन्धप्रमाः स्युः । 
तन्मध्यस्थान्विपक्षादिकहरिररुदन्तीन्द्रनागान्सचोरा- 

नहन्त्येतेमेन्नत्रिमुख्यो मनुविदितबरग्याकुखान्सद्य एव ॥ 

निजरिपुमचरयैस्तेः ससंबाधवीतं 

मनुविदथ हलोभ्यां रुद्धनिश्वासवेगे । 
वदुपरिगतनीजैः साधुखंस्यूतवक्तं 

ददतु सकवचाश्लदरन्दुभिःः स्वेच्छयैनम् ॥ ७१ ॥ 

योनिर्वियत्सुनें 

परमे बणीस्तथाखिगं मेदः । 
रक्तस्थरण्दिटान्त- 

स्वारा्योऽयं मसुदंशाणैयुतः ॥ ७२ ॥ 

अयुतं जपेन्मनुभि्मं 

सहस्रवारं हुनेत्तथाञ्येन । 

1. गबिन्दुभिः 



द्ात्रिंश्चः पटलः । ४९९ 

क क क क 

भ्यात्ताापं मारसुत्य 

जगतीं विनां वशीकरोयनिश्चम् ॥ ७३ ॥ 

अश्वारूढा कराग्रे नवकनकमयीं नेत्रयष्टिं दधाना 

दक्षेऽन्येनानयन्ती स्पफुरिततनुरुतापाशवद्धां स्वसाध्याम् । 

देवी नियप्रसन्नाननराश्चधरनिम्बा त्रिनेत्राभिरामा 

दद्यादायानवदया प्रवरसुखफलभ्रापरिहययां भियं वः ॥ ७४ ॥ 

विद्यानुदिनह्ययानया 

होमकमेवरहेमदायि तत् । 

काभितां सपदि वामलोचना- 

मानयेदपि च मारपीडिताम् ।॥ ७५ ॥ 

हवनक्रिया सपदि वदयकरी 

मघुरावसेकपदना पटुना । 

खश न कश्चन जगलपरो 

मनुनाञुनानयनकमैनिधौ ॥ ७६ ॥ 

[क 

वाणी स्यात्ताररूपा किरसि गिरिसुता शक्तिरूपा रररे 
[० 

रव्यरन्यक्ष्णोस्तथामौ विधुरपि वद्नावेष्टने टान्तषूपः । 
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श्रीिहायां खरूपा स्वभिमतकरिरूपौ स्वहौ दीरधयुक्ता- 
वेचं न्यासे मुखश्रीविभवसुखयशःकान्तिमेधाकरः स्यात् ॥ 

इति श्रीमध्परमदहसपरिवाजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवल्पूज्यपादकषिष्यस्य 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 

अपञ्चसारे दाचिराः परः ॥ 



@2 

अयाद्लद्यः पटलः ॥ 

8 प 

अथ खंतानसंक्षिद्धिसमाकुकितचतसाम् । 

तदुत्पत्तिकरं यागं प्रवक्ष्ये गृहमेधिनम् ॥ १ ॥ 

न चापुत्रस्य छोकोऽस्ति पितशऽधः पतन्ति च । 

तस्मात्त सकदटोपायैयतेतापलयसिद्धय ॥ २ ॥ 

ष) 

# वरपूजासु नस्तानाममाक्त॑तः । 

गरुमाचापचश्रद्धवच्चक्रा्नां च मलयः | ३ ॥ 

अधथिभ्योऽथेमदातृणां विद्यमानऽथसंचय । 

अदत्तवैवातिधिम्योऽन्नं भोक्तृणां पापचेतसाम् ॥ ९ ॥ 

हरिशंकस्योः पाद्पद्याचाविरतात्मनम् । 

स्वमायौनिन्दकानां च लोक्वेदविरोधिनाम् ॥ ५ ॥ 

इलयादिदोषदुष्टानां पापानां ` गृहमेधिनाम् । 

दुष्प्रतिग्रहदोषाद्रा जायते त्वनपलता ॥ ६ ॥ 

1. गृहवतिनाम्, 
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एवमादिकदोषपनोदनी सुतसिद्धिदा । 

अक्ञेषपापहन्त्री च वक्ष्यते यजनक्रिया ॥ ७ ॥ 

पत्राप्रये गृहस्थो 

दीक्षाविधिना चतुदश्चीरातरिम् । 

खह पलन्या गमयित्वा 

कृत्वा पौवह्धिकीः क्रियाः सर्वाः ॥ ८ ॥ 

संयोज्य किंचन यथाविधि पञ्चगव्यं 

संकोचकेन मनुना प्रतिमथ्य बाणेम् । 

समन्त्य चाष्टशतकं समवयभूत- 

मन्त्रैः पिबेरस्वयमसावपि गमेधाघ्नी ।॥ ९॥ 

ततोऽभ्रिमाधाय चरु च कृत्वा 

संकस्प्य तदहक्षिणमुत्तरं च । 

भागं कमात्पैतृकदेषिकं त- 

सिज्यं तु पूव जुहुया्करमेण ॥ १० ॥ 

स्मृत्वा निजं पितरमप्यधरा निषण्णं 

सांनाय्य पिण्डयुगर घृतसं्रुतं तत् । 



त्रय्चिश्चः पररः । ५०३ 

इत्वा सवेण धृतसंपुटितं तथैव 

मन्त्री पितामहमथ प्रपितामहं च ॥ ११॥ 

वउ्याह्ृतीभिरथ पक्होमततः 

सर्वतः प्रतिजुोतु सर्पिषा । 

मावृवगंगुरुतस्पिवृदधयं 

पूवेवस्समवदिष्य साधकः ॥ १२९ ॥ 

कखायुतैः षोडशमूतिमन्त्र- 
९१. थ (8 0 वर्यस्तेरथाष्टाक्षरजेश्च वर्गैः । 

अष्टौ समस्तेन च तेन पच्चा- 

्षरेण चाष्टाक्षरवलुहोतु ॥ १३ ॥ 

पक्राहुतीनामपि बणेसंख्यं 

चतुगुणं चापि घृताहुतीनाम् । 

हुत्वावदानद्वितयं च पुंखी- 

मेदप्राभिन्नं हविषा करोतु ॥ १४ ॥ 

पच्चाक्षरेण पुरूषात्मकमन्यदन्य- 

वर्णेन चाष्शतयुग्मसथ प्रजप्य । 
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संयोज्य तद्युगङमप्यभिमन्त्रय विष्णु- 

्योन्यादिकेन मनुना च कपर्दिसंख्यम् ॥ १५ ॥ 

पुरूषः पुरूषात्मकं प्रकया- 

त्मकमन्याथ समाहितोपयुञ्य । 

अवनद्ानयुगं क्रमान्मनम्की 

पुनराचम्य समचयेद्ूताङप॒ ।॥ १६ ॥ 

गुरवेऽप्यथ दक्षिणां प्रदत्त्वा 

नमुद्धास्य च भाजयदह्िजातीन् । 

प्रतिपवैकमेवमेकवृद्धया 

मतिमान् पङ्करकं प्रपूरयीत ॥ १७ ॥ 

एकहासादन्यमब्द्ं द्विजाती- 

नसंभोञ्यान्यं पूरयेदेकन्रद्धया । 
संपूथेमाणदिवमेव च्रिकान्दा- 

द्वकपुश्रो जायते देवराक्लया ॥ १८ ॥ 

पिव्रदेवताप्रसरादा- 

न्मेधायुःकान्तिसंयुतो विद्धान् । 



च्रयश्चिशः पररः । ५०५ 

समुनिसुरपिद्भ्यो ब्रह्मचर्येण यज्ञे- 

सिविधमृणमपयेश्चैव सं मोचयेद्यः । 
श्रतिवचनकरदभ्मिन्वापि रोके परस्मि- 

निति स तु गृहमेधी पूज्यते साघुरोकेः ॥ 

'वणोदिको होमन्त्रः संको चार्यो ध्रुवादिकः । 
[निष 

मन्त्रः स्याद्भूतमनवः स्युश्च भूतात्मनात्मभिः ॥ २१ ॥ 

अथो हिताय जगतां प्रथितं शितचेतसाम् । 

अद्य संक्षिप्य वक््याभि छक्नणं गुरुकचिष्ययोः । २२ ॥ 

स्वच्छः “स्वच्छन्द महितो ऽतुच्छधी: सक्त्टच्छयः । 

देराकाखादि विदन दये देशिक उच्यत । २३॥ 

अग्रगण्यः समग्ज्ञो नियहातुम्रहक्षमः । 

षडगेविजयन्यम्रोऽनुभ्रो विगतविग्रहः ॥ २४ ॥ 

उ॒दशु्ांशकोच्कृष्कमौ विङ्कवमानसः । 

बेदवेदाङ्गविद्वादी वदितापिदितागमः ।॥ २५ ॥ 

1. वर्गादिको; ९. स्वच्छन्द्चरितो 
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इष्टदो ऽनिष्टसंहतां दष्टादष्टसुखावहः । 

रतोऽविरतमर्चासु परं पुरयुरद्िमोः ॥ २६ ॥ 

शान्तो दान्तः छान्तमना नितान्तं कान्तविग्रहः । 

स्वदुःखकस्णेनापि परं परसुखोधतः ॥ २७ ॥ 

उहापोहविदव्यग्रो छो ममोह्विर्वाज्ञतः । 

अज्ञानुकम्प्यविज्ञातज्ञानो ज्ञातपरेङ्गितः ॥ २८ ॥ 

निर॑शसांशविस्सवैसंश्चयच्छिद् सशयः । 

नयविद्धिनयोपेतो विनीतो न चिरात्मवान् ॥ २८ ॥ 

व्याधिरप्रापितव्याधिः समाधिविधिसंयुतः | 

्रुतिधीरोऽतिधीरश्च बीरो बाक्यवि्यारद्ः ॥ ३० ॥ 

नः [+ [® 

वगोपितसमारम्भो गभीरो दम्मवर्जितः । 

आदञ्चं इव विद्यानां न तु दश्चनदुषकः ॥ ३१ ॥ 

असौ सृग्यश्च दश्यइच सेव्यश्चाभीष्टमिच्छता । 

शिष्यस्तदावजेनकृदेहेन द्रविणेन च ॥ ३२ ॥ 

तस्य पादारविन्दोस्थरजःपटलरूषणः । 

स्ञानमप्राप्य न प्राप्यं प्रायो बुद्धिमतेप्सितम् ॥ ३३ ॥ 
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[9 ~. 

निलयश्च: कायवास्चिततेखिन्येकान्दादिकावधि । 
[94 € [ ॐ 

परिचयापरः शिष्यः स्यास्युसंयतमानसः ॥ ३४ ॥ 

तं तथाविधमारक््य सदावितथवादिनम् । 

मातृतः पिवृतः शुद्धं बुद्धिमन्तमरोलुपम् ॥ ३५ ॥ 

अस्तेयव्रत्तिमास्तिक्ययुक्तं मुक्तिकृतोद्यमम् । 

अकल्मषं सृषाहीनमहीनद्रव्यमानसम् ॥ ३६ ॥ 

ब्रह्मचयपरं नियं परिचयोपरं गुरोः । 

अस्पाशनिद्रं पूजायामनस्पकृतकस्पनम् ॥ ३७ ॥ 

अधीतवेद् स्वाधीनमनाधं व्याधेवजितम् । 

तर्णं करणावासं परितोषकरं गुरोः ॥ ३८ ॥ 

सुबेषमेषणातीतममलं विमलाद्यम् । 

सुप्रसन्नं प्रसन्नाङ्गं सदा संनिहितं गुरोः ॥ ३९ ॥ 

परोपकारनिरतं विरतं परदूषणे । 

माच्वहरुरुपल्ीं च भरातरवत्तत्ुतानपि ॥ ४० ॥ 

स्मरन्तमस्मराबाधं स्मितोपेततमविस्मितम् । 

परिग्रहे परीक्ष्यैव क्षिष्यमे्वगुणं गुरुः ॥ ४१ ॥ 
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अलसं मटसंञ्धिन्नं धिष शचिष्ठान्वनायजम् ! 

दस्भान्वि्तमगस्भीरं चण्ड पण्डितमानिनम् ॥ ४२ ॥ 

रागिणं रोगिणे भोगङारृसं वारसंमतम् । 

रौद्रं दरिद्रं निद्राकमायूनं शुदरचेष्टितम् ॥ ४३ ॥ 

चश्चसमन्धं बधिरं पङ्क व्यङ्गममङ्गलम् । 

अतिदीषेमतिस्वमतिस्थूटङृकात्मकम ॥ ४४ +! 

आदित्सुं कत्सितं वत्सं बीमत्सं मत्सरात्मकम् । 

परदारपरं मीरु दारणं वैरिणं सताम् । ४५ ॥ 

लब्धं त्लब्धतरैद गध्यं स्तत्धं ल्ुडधकवान्धवम् । 
[अ > 4 € ^ 

सखिनं सुखरं दुग इुयुखं मूकमानसम् ॥ ४६ ॥ 

प्रयभ्रञुप्रं ्यगरेहमग्रगण्यं दुरासनाम् । 

प्र्टन्यके तमःस्ृषटं द्िष्टामेष्टापहं नृणाम् ॥ ४७ ॥ 

स्वाथेकृयं प्रसक्ता्थं निरर्थारम्मणं शठम् । 
ईेहग्विधं गुरुः शिष्यं न गृह्वीयात्कथंचन ॥ ४८ ॥ 

यदि गृह्णाति तदोषः प्रायो गुरुमपि स्परत् । 
मन्विदोषो यथा राज्ञि पलयौ जायाकृतो यथा ॥ ४९ ॥ 
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तथा श्षिष्यकृतो दोषो गुरुमेत्ति न संशयः । 

सनेहाद लोभतो वापियो न गृह्णात्ति दीक्षया । ५०॥ 

तरिमन्गुरौ सश्चिभ्ये तु देवदाश्ञाप आपतेत् 
[क भ अ का + 

मधुद्धिषि महादेवे मातापि्रोमहीभ्रति । 

मक्तियौ सा पदाम्भोज कायौ निजगुरौ सदा ॥ ५१॥ 

छायाज्ञापादुकोपानदण्डांश्च इयनासने । 

यानं मनोगतं चान्यदन्तवासी न छङ्घयेत् ।॥ ५२ ॥ 

व्याख्याविवाद्ः स्वातन्त्यकाभिता काम्यजृभ्भिता | 
५, © _ अ ५ ४५ नु 

निद्राङ्कुतकक्राधाश्च सयजदरुरुगृहं सद्ा ॥ ५३ ॥ 

अग्रास्यधर्म विण्मूत्रसमेनिष्ठीवनादिकम् । 

परियजेत्परिज्ञाता विं च गुरुमन्दिरि ॥ ५४ ॥ 

भराम्योक्तीरसरतं निन्दामृणे च बसुविक्छयम् । 
६.९ 

परिखजेद्ुरौ तम्य खपल््येश्च समागमम् ॥ ५५ ॥ 

५ [३ [र ५ 
इष्ट नीनिष्टमादि्ट गुणा यत्त॒ गुबेपि । 

त्वरया परया कुयोद्धिया सम्यगजिद्यया ॥ ५६ ॥ 

1. कार्यै० . 
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कर्भेणा मनसा वाचा सदा भक्तियुजा गुरुम् । 

निर्व्याजं पूजयेच्छिष्यो निजकायप्रसिद्धये ॥ ५७ ॥ 

नेत 

रोकोट्रेगकरी याच या च कर्मनिकरन्तनी । 
4. [.॥ + ^~“ म ५ 
स्थित्युच्छेदकरी या च तां गिरं नेव भाषयेत् ॥ ५८ ॥ 

रम्यमध्युञ्ज्वलमपि मनसोऽपि समीप्सितम् । 

छोक्रविद्धेषणे वेषं न गृह्ठीयात्कदाचन ॥ ५१ ॥ 

इलयाचारपरः सम्यगाचार्यं य: समचयेत् । 

कृतशलयः स वै शिष्यः परत्रेह च नन्दति ॥ ६० ॥ 

देवान्ृषीनपि पितृनतिथीस्तथा्न 

नियोद्यतेन मनसा दिनशोऽचयेद्यः । 

इष्टानवाप्य सकछानिह् मोगजाता- 

न्प्र प्रयाति परमं पदमादिपुंसखः ॥ ६१ ॥ 

[^ 0 98 इत्थ मूलग्रहृयक्षर विकृ तिङिपिब्रातजातग्रह्र - 
क्षेवा्याबद्धभूतेन्द्रियगुणरविचन्द्राभ्चसंभोतस्पैः । 

-मन्त्स्तदेवताभिरैनिभिरपि जपभ्यानह्ोमाचनाभि- 
सन्त्ेऽस्मिन्यन्तरमेदैरपि कमङ्ज ते दितोऽयं भरपश्चः ॥ 
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यदाश्रया विप्रकरतिभ्रभावतो 

विभिन्नतारां्चसमरुत्थितौजसः 

जगन्ति पुष्णन्ति रबीन्दुवह्यो 

नमोऽस्तु तस्मै परिपूर्भेतेजसे ॥ ६३ ॥ 

[^ ५8 

इति श्रीमत्परमहंसपरिताजकाचार्यस्य 

श्रीगोविन्दभगवस्पूज्यपादश्िष्यस्य 

ओमच्छंकरभगवतः कृतौ 

प्रपञ्चसारे जयाश्िश्ः पररः ॥ 

पपथ्वसारः संपूणेः ॥ 
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